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Boekbesprekingen 

Nederlandse freatofyten. G. Londo. Pudoc 
Wageningen. 1988. 108pp. 
ƒ 35,—. Te bestellen bij o.a. Pudoc, Postbus 
4, 6700 AA Wageningen; in België bij uitge
verij De Sikkel, Nijverheidsstraat 8, 2150 
Malle. 
In 1973 verscheen als rapport van het Rijksin
stituut voor Natuurbeheer een eerste lijst van 
hydro-, freato- en afreatofyten. Deze lijst 
heeft ondertussen zijn deugdelijkheid in rui
me mate bewezen. Nu 13 jaar later hebben 
freatofyten of 'grondwater'planten niets van 
hun actualiteit verloren, ook al is het onder
zoek naar de relatie tussen grondwater en 
planten ondertussen in een stroomversnel
ling geraakt. 
De kern van het nieuw verschenen boek 
vormt nog steeds een lijst van hydrofyten, 
freatofyten en afreatofyten (50 p.). De be
langrijkste wijziging t.o.v. de in 1975 gepu
bliceerde lijst is de verplaatsing van een aan
tal soorten van de afreatofyten naar de 'plaat
selijke freatofyten' (o.a. Hondskruid). De ca
tegorieën zijn grotendeels dezelfde gebleven 
ook al zijn diverse met een andere letter aan
geduid. 
De eigenlijke lijst wordt voorafgegaan door 
een beknopte handleiding voor het gebruik, 
verdere informatie over freatofyten en de 
freatofytenlijst en de relatie tussen grondwa
ter en spontane plantengroei. De handlei
ding geeft achtergrond bij de verschillende 
categorieën en het gebruik van freatofyten-
lijsten. 

Hierin wordt o.a. gewezen op de complexi
teit van de relatie tussen planten en grond
water. Plantesoorten kunnen zich afhankelijk 
van andere milieufactoren, zoals klimaat, 
grond en mineralenhuishouding, verschil
lend gedragen van de ene plek tot de andere 
(vb. Echt duizendguldenkruid). Dergelijke 
voorbeelden maken tevens duidelijk dat het 
voorkomen van soorten de resultante is van 
de interactie van een complex van ecolo
gische factoren. Universele freatofytenlijsten 
zijn bijgevolg onmogelijk. Dit geldt zelfs 
voor een klein land als Nederland. 
Het tweede hoofdstuk gaat in op de verschil
lende indelingen van plantesoorten naar de 
factor water. Aan bod komen o.a. de inde
ling van Goethart et al. (1924), Iversen 
(1936), Kruyne, De Vries & Mooi (1967), El-
lenberg (1974). Een pionierslijst voor België 
van Noirfalise & Dethioux (1970) blijft ech
ter onvermeld. 

Verder wordt aangegeven hoe de freatofyten
lijst tot stand kwam. 
35% (494 soorten) van de Nederlandse flora 
behoort tot de freatofyten; 269 soorten hier
van behoren tot de obligate freatofyten. 
Hoofdstuk 3 gaat vrij uitvoerig in op het ver
band tussen grondwater en spontane plan
tengroei. De gevolgen van ontwatering, de 
chemie van het water, de invloed van het 
grondwater op de voedingsstoffenhuishou-
ding, de gevolgen van veranderingen in 
grondwaterstand voor de plantengroei, plan
tengemeenschappen en grondwater en on

derzoek naar de relatie tussen grondwater en 
plantengroei worden kort belicht. 
Het werkje is geïllustreerd met 20 zwart-wit 
foto's van matige tot goede kwaliteit. De fi
guren zijn eveneens van goede kwaliteit. 
Hoofdstuk 4 bevat een uitgebreide Engelse 
samenvatting; de tekst van figuren en foto's 
heeft eveneens een Engelse ondertekst. 
Het gehele bock komt sober maar degelijk 
over. Het is geschreven in een relatief een
voudige en goed te begrijpen taal. 
Mijn conclusie is bijgevolg dat iedereen geïn
teresseerd in de relatie tussen grondwater en 
plantengroei dit boekje goed kan gebruiken. 
M. Hermy 

i. 
Griend, vogeleiland in de Waddenzee. Jan 
Veen &Jan van de Kam. 160 pag., 180 kleu
renfoto's. Uitg. Natuurmonumenten & 
Uitg. Terra. 1988. ƒ 49,90; voor leden NM 
ƒ 45,—. De opbrengst komt ten goede aan 
de Actie Griend. 
Als geen ander kent Jan Veen het eiland 
Griend. Hij bracht et zeven seizoenen door 
als vogelwachter/onderzoeker, vaak in gezel
schap van Jan van de Kam, die het grootse 
natuurgebeuren op dat kleine plekje in de 
Waddenzee tot in detail visueel heeft vastge
legd en toegankelijk gemaakt voor ons. Het 
duo heeft een boeiend boek weten samen te 
stellen over Griend, 'de parel in de Wadden
zee', het eiland dat nooit door publiek mag 
worden bezocht, maar dat nu wel door velen 
op zijn unieke waarde moet worden geschat 
om het geld voor de beschermende maatre-
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gelen bijeen te kunnen krijgen. Het kleine 
eiland kan niet meer op tegen de slopende 
kracht van wind en golven. 
In vroeger eeuwen stonden er op Griend een 
kloosterschool en enkele boerderijen zoals 
oude kaarten tonen. Ook valt uit deze op te 
maken dat Griend zich voortdurend ver
plaatst in zuidoostelijke richting: in 1583 be
vond Griend zich op 5 km afstand van de 
Brandaris, nu op 12 km. Een dam, die de ko
mende herfst wordt aangelegd, moet het 
eiland vrijwaren voor verdere afkalving en af
brokkeling. 
De werking van de wind zal echter blijven en 
daarmee de kenmerkende vegetatie die zich 
op Griend als een miniatuuruitvoering toont 
van die der Waddeneilanden. 
Verreweg het grootste deel van het boek gaat 
over vogels. Jan Veen neemt de lezer mee als 
ware hij op bezoek bij de vogelwachter, wan
delend over het eiland, maar nog meer 
observerend- en genietend- vanuit het vogcl-
wachtershuisje en de schuilhut. De vele dui
zenden Grote sterns, Visdiefjes en Noordse 
sterns die er broeden (resp. 34%, 13% en 
37% van de totale Nederlandse populatie) 
worden geteld. Er wordt veel meer gedaan 
dan tellen: de gedragingen van sterns en 
meeuwen worden nauwkeurig gevolgd, een 
kunststukje in die wirwar van witte vleugels, 
en in het boek met schetsjes weergegeven. 
Langs een doorlopende reeks van vragen, 
waarnemingen, experimenten en antwoor
den weet de auteur de lezer in te voeren in 
het leven van de Grote stern: hoe zich een 
paartje vormt via het aanbieden van visjes. 

hoe ouders en jongen elkaar herkennen door 
individueel geluid, hoe de Grote stern uit
eindelijk toch profiteert van de aanwezigheid 
van broedende kokmeeuwen, hoewel die 
hem vele visjes afkapen. 
De trekvogels die Griend ais onontbeerlijk 
tussenstation gebruiken krijgen ook de aan
dacht van auteur en fotograaf. Jan Veen en 
Jan van de Kam zijn er volledig in geslaagd 
om ornithologisch onderzoek en de waarde 
van Griend boeiend en indringend door te 
geven en uit te dragen. Het boek is prachtig 
uitgevoerd. Het enige wat op te merken is 
betreft de titel: 'Griend, vogeleiland in de 
Waddenzee' biedt veel meer dan deze naam 
suggereert. Van harte aanbevolen. 
V. de Meester - Manger Cats 
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Drinkpoelen en sloten in het boerenland. 
Kees van Betkei & Ineke Steinhauer. 136 pp. 
Uitgave Stichting Landelijk Overleg Natuur
en Landschapsbeheer, ƒ 17,—. Te best. door 
overmaking van het genoemde bedrag op gi-
rorek. nt. 4252780 o.v.v. "Drinkpoelen", 
t.n.v. Stichting LONL, Donkerstraat 17, 
3511 KB Utrecht. Prijs in Groene Winkel van 
Natuurmonumenten: ƒ 13,50. 
Ondiepe kleine stilstaande wateren zijn in 
Nederland zo talrijk dat pas de laatste jaren 
aandacht wordt besteed aan de natuurwaarde 
van deze biotopen. De toegenomen aan
dacht voor deze stilstaande wateren is zeker 

ook toe te schrijven aan de destructie van 
overige aquatische oecosystemen. In ons 
geïntensiveerde cultuurlandschap vormen 
kleine, stilstaande wateren vaak de enige ele
menten waar de oecosystemen in potentie 
zich spontaan kunnen ontwikkelen. 
Thans valt het op, dat ook kleineie wateren 
hard in kwaliteit achteruitgaan. Het aantal 
drinkpoelen nam tot 1950 toe maar sinds die 
tijd is er een schrikbarende achteruitgang. 
Eutrofiëring door bemesting is thans tot in 
alle uithoeken merkbaar; sommige watertjes 
verzuren, andere worden dichtgestort met 
grond en vuilnis, groeien dicht als gevolg van 
achterstallig onderhoud of verdrogen door 
verlaging van de grondwaterstand. 
Het onderhavige boekje is vooral bedoeld 
voor hen die direct met aanleg en onderhoud 
van de kleine Nederlandse stilstaande wate
ren zoals sloten, ringdobben, wielen, tichel-
gaten, brandvijvers en drinkpoelen te maken 
hebben. Het boekje is dan ook voornamelijk 
op de praktijk gericht. Aan de orde komen: 
ontstaan en voorkomen, de biologische bete
kenis, bedreigingen, verspreiding van 
stilstaande watertjes in Nederland, algemene 
richtlijnen voor aanleg en beheer, practische 
uitvoering en organisatie van het beheer, be
scherming en financiering en subsidierege
lingen. 

Het boekje besluit met een aanvullende kor
te literatuurlijst (uitgebreide lijst op aanvraag 
beschikbaar) en adressen van instanties e.d. 
Het bevat veel informatie, is vlot geschreven 
en goed geïllustreerd. 
G. van der Velde 

Signalement 
De fungi van Nederland: het geslacht Pho-
liota (bundelzwammen). Dien Tjallingü-
Beukers. Wetenschappelijke Mededelingen 
KNNV nt. 185. 75 pag. Prijs ƒ 18,— voor le
den; ƒ 27,— voor niet-Ieden KNNV. Te 
best. op postbanknt. 13028 Bureau KNNV, 
Hoogwoud, o.v.v. WM nr. 185. 
Het geslacht Pholiota of bundelzwammen 
omvat paddestoelen, die voor een deel alge
meen voorkomen in Nederland op al of niet 
dode stammen en takken. Het was tot dusver 
echter niet mogelijk om het merendeel der 
Pholiotasootten betrouwbaar te herkennen. 
Niet alleen bieden de populaire boekjes met 
kleurenplaten nauwelijks uitkomst, ook in de 
vakliteratuur is men het niet eens over de 
vraag of bepaalde soorten terecht afzonder
lijk worden onderscheiden en evenmin over 
de belangrijkste verschillen tussen allerlei 
soorten. 

De auteur heeft vele jaren studie gemaakt 
van Pholiota, zowel van Nederlandse ge
droogde collecties als van natuurlijke groei
plaatsen in binnen- en buitenland. Dit heeft 
haar in staat gesteld de oude en recente we

tenschappelijke publicaties kritisch te evalue
ren en de in Nederland aangetroffen 24 soor
ten Pholiota (alsook 3 wellicht nog in Neder
land te ontdekken soorten) gezaghebbend te 
beschrijven en te bespreken. 

%. 

%^ 

De Spillebeenvliegen, Wortelvliegen en 
Wolzwevers van Noordwest-Europa, in het 
bijzonder van Nederland. V.S. van der Goot 
& M. van Veen. 60 pag. Te verkrijgen bij: 
NJN, Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Grave-
land; ACJN, Driebergseweg l6c, 3708 JB 
Zeist; INM, Kortrijksepoortstraat 140, 2000 
Gent. 
Dit handige determineerwerkje behandelt 
vier kleine en minder goed bekende vliegen-
families: de Micropezidae, de Megamerini-
dae, de Psilidae en de Bomhyliidae. 

Veenweide. Nieuwsbrief van de Stichting 
Veenweiden. 4 nummers per jaar voor 
ƒ 10,—, over te maken op postbanknt. 
4737845 t.n.v. Stichting Veenweiden te 
Gouda. 4 pag. 
In december van het vorig jaar is in Gouda de 
Stichting Veenweiden opgericht. De stich
ting zet zich in voor het behoud en herstel 
van de landschappelijke en natuurlijke kwali
teiten van het veenweidegebied, dat zich uit
strekt in Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, 
Friesland en noordwest Overijssel. 
Daarom wil Veenweide de waarde van het 
veenweidegebied onder een breed publiek 
kenbaar maken, negatieve ontwikkelingen 
opspoten en zoeken naar mogelijkheden om 
problemen creatief op te lossen. Dit laatste 
vooral vanuit de belangen van natuur en 
landschap, maar niet blind vooi andere be
langen. Eén van de activiteiten van de Stich
ting is de uitgave van de Veenweide nieuws
brief. 
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De Loopkevers (Cicindelidae en Carabidae) 
van Nederland. M. Boeken. 1987, 155 pag. 
Te verkrijgen op hierboven staande adressen 
van NJN, ACJN en INM. 
Deze nieuwe loopkevertabel vervangt het 
werk van Vencma (1959)- Naast een uitge
breide sleutel wordt ook een interressante in
leiding gegeven over de biologie en oecologie 
van de loopkevers, alsook nuttige tips voor 
onderzoek en determinatie. Ook voor België 
is de sleutel goed bruikbaar: 95% van de 
huidige Belgische loopkeverfauna kan er mee 
op naam gebracht worden. 
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Vogels in en rond Den Haag. Rapport van de 
Vereniging voor Vogelbescherming 's-Gra-
venhage en Omstreken. Te best. door over

making van ƒ 9,— op postbanknr. 3586185 
t.n.v. Penningmeester Haagse Vogelbescher
ming, o.v.v. 'Inventarisatietapport 1987'. 
Actieve leden van de Haagse Vogelbescher
ming hebben voor dit rapport niet minder 
dan 39 groengebieden geïnventariseerd, in 
Den Haag, maar ook in Rijswijk, Voorburg, 
Wassenaar en Leidschendam. Hieronder val
len ook de 13 vogeltuinen en -reservaten die 
de Vereniging beheert, een situatie die ner
gens anders in Nederland voorkomt. Van al 
deze gebieden zijn de aantallen broedvogels 
over een reeks van vier jaren vermeld, evenals 
andere waargenomen soorten en de broed
dichtheid per hectare. Ten slotte is er een 
apart hoofdstuk over nestkastenonderzoek 
van de Vereniging. In bijna alle gebieden 
hangen nestkasten, samen ruim 1200 stuks, 
die allemaal ieder jaar worden gecontroleerd, 
schoongemaakt, vervangen of gerepareerd. 
Het is de eerste keer dat de Vereniging met 

zo'n verslag naar buiten komt. Nu het Haag
se groen van zoveel kanten onder druk staat, 
vindt de Vereniging het een goede zaak dat 
iedereen hiervan kennis kan nemen. 
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Tien jaar natuurtuin. Uitg. gemeente Zoeter-
meer. 96 pag. Te best. door overmaking van 
ƒ 7,50 op postbanknr. 145091 van de ge
meente Zoetermeer, o.v.v. 10 jaar naruur-
tuin (20.10.210). 
De natuur dichter bij de mensen brengen is 
de bedoeling van het boek dat de gemeente
lijke natuurtuin in het Westerpark volgt van
af de aanleg, via de ontwikkeling tot en met 
de educatieve betekenis van de tuin. 

Vragen en 

mededelingen 
Gevraagd nummers De Levende Natuur 
De Stichting Thijsse's Hof vraagt: 
De Levende Natuur jrg. 78 (1975) nr. 4 en 
nr. 5; De Levende Natuur jrg. 79 (1976) nr. 
9 
Dirk de Leur, Brederodelaan 145, 2061 JR 
Bloemendaal (tel. na 18.00 uur: 023-
275589). 

Universiteits Bibliotheek Postbus 559 9700 
AN Groningen vraagt: De Levende Natuur 
jrg. 23 (1919), jrg. 34 (1930), jrg. 48 (1941), 
jrg. 85 (1983-'84) t.a.v. J. P. Hoving. 

Symposium verdroging van Nederland 
Op 9 september 1988 organiseert de Stich
ting Natuur en Milieu een symposium over 
de gevolgen van verdroging. Ondanks het re
genachtige klimaat in Nederland gaan door 
diepe ontwatering en een voortdurend stij
gend watergebruik natuurgebieden achter
uit. Bovendien is de kwaliteit van het wel 
aanwezige of van ver aangevoerde grond- en 
oppervlaktewater te slecht. Op het sympo
sium zal de rol van verschillende grootvet-
bruikers van (grond)water als huishoudens, 
industrie en landbouw aan de orde komen, 
naast de presentatie van het meest recente 
onderzoek en mogelijkheden om met name 
het provinciale beleid positief vorm te geven. 
Plaats: Jaarbeurs, Utrecht. Inl.: 030-331328. 

Erratum K.N.N.V. 
De uitgavenlijst van de K.N.N.V., welke in 
het vorige nummer aangekondigd is, vindt u 
in dit nummer. In hetzelfde artikeltje over 
de K.N.N.V. (De Levende Natuur nummer 

3, pag. 96) staat dat deze vereniging 900 le
den heeft. Dit moet 9000 zijn. 

Tentoonstelling 'Griend, vogeleiland in de 
Waddenzee' 
Het Fries Natuur Museum biedt een uitge
breide tentoonstelling over Griend. Door 
middel van kaarten, foto's, tekeningen, film 
en diapresentatie wordt aandacht besteed 
aan de broedvogels, de betekenis van Griend 
als hoogwatervluchtplaats en de planten
groei. Tevens een diorama en maquettes. 
Fries Natuur Museum, Schoenmakersperk 2, 
8911 EM Leeuwarden. 

Tentoonstelling 'Het kleine landschap, een 
grote uitdaging' 
Onder deze titel biedt het Nederlands Jacht-
museum te Doorwerth de gehele zomer een 
tentoonstelling over kleine landschapsele
menten zoals bosranden en bosjes, heggen, 
hagen en houtwallen, rietkragen en grienden 
en hun belang voor de planten- en dierenwe
reld, hetgeen met voorbeelden wordt aange
toond: dekking, voedsel, broedgelegenheid, 
windbeschutting enz. 
De tentoonstelling kwam tot stand in een sa
menwerking van het Nederlandse Jachtmu-
seum, het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie in Leiden en de Stichting Behoud 
Natuur en Leefmilieu. Financiële steun werd 
ontvangen van Het Jachtfonds. Inl.: 085-
335375. 

Vaar-wandeltochten in de Brabantse 
Biesbosch 
Maandelijks worden vanaf Drimmelen en La
ge Zwaluwe vaar-wandeltochten georgani
seerd onder leiding van een natuurgids. Inl.: 
01626-2991 

Heemtuin, landschapstuin 
De tentoonstelling 'Heemtuin, land
schapstuin' legt het accent op vier natuurge

bieden in Noord-Limburg. Te zien in de 
Jochum-Hof, Maashoek 2b, Steyl, gem. Te-
gelen. Tel.: 077-733020. 

Zwanenwater binnenkort beschermd 
vogelgebied en wetland 
Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) 
heeft besloten het Zwanenwater, een ruim 
600 ha groot duingebied in Noord-Holland, 
met ingang van 12 mei als beschermd vogel
gebied en als wetland van internationale be
tekenis aan te wijzen. 
In vogelkundig opzicht is het Zwanenwater 
door de grote aantallen broedvogels, ca. 80 
soorten, die er huizen, van groot belang. De 
belangrijkste is de Lepelaar, waarvan ca. 60 
paren regelmatig in het gebied broeden. Het 
gebied is een vrijwel ongeschonden land
schap van overwegend kalkarme duinen met 
vochtige en drassige valleien. In het moeras
gebied komt een zoetwaterflora en vegetatie 
voor, die in het overige gedeelte van Noord-
Holland ten noorden van het Noordzeeka
naal ontbreekt. In het gehele gebied komen 
minder algemene tot zeldzame plantesoorten 
vooi. Het gebied heeft tevens een uitgebrei
de zoogdierenstand met o.a. hermelijn, we
zel en otter. 
Het grootste deel van het Zwanenwater (circa 
590 ha) is eigendom van de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten, de overige 
delen zijn eigendom van het Hoogheemraad
schap Noord-Hollands Noorderkwartier en 
de Staat. Voor het bestaande gebruik en be
heer van het terrein heeft de aanwijzing geen 
gevolgen. 
Aanmelding van het Zwanenwatet als wet
land betekent tevens dat het wordt aange
merkt als stiltegebied op basis van de Wet 
Geluidshinder. In overleg met betrokken 
overheden zal bezien worden, of en in hoe
verre een deel van het gebied, in verband 
met mogelijke activiteiten in het zuidelijk 
gelegen schietterrein 'Petten' hiervan uitge
zonderd dient te worden. 
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Inhoudsopgave 

Het betrekken van de fauna 
bij het heidebeheer, een 
t o e t s . The use of faunistic data in 

heathland management, a test. 

M. A. J. M. Verstegen & 

H. A. T. M. Wezel 1 3 0 

Effecten van muskusratten
vraat in een verruigd rietland 
(De Blankaart te Woumen, 
B e l g i ë ) . Impact of muskrats in a 

ruderalised reedmarsh (The Blankaart, 

Woumen, Belgium). M. Gryseels * 1 3 6 

Karrekiet. 
B. W. A. E. Sloet van Oldhuis l 4 3 

Veranderingen in de visfauna 
van het Tjeukemeer; 
oorzaken en mogeUjkheden 
v o o r b e h e e r , Changes in the fish 

fauna of the Tjeukemeer. H. W. de Nic 

& E. H. R. R. Lammens 1 4 4 

Een halve eeuv*̂  landschaps
ontwikkeling in de 
Haasvelderduinen. Half a century 

of landscape development in the 

'Haasvelderduinen'. A. Ehrenburg, 

L. H. W. T. Geelen, P. Ketner & 

G. Baeyens 1 5 0 

Opnieuw veel Grasuilen op 
d e V e l u w e . L. B . Berris 1 5 8 

Signalement 158 

Vragen en 
mededehngen 160 


