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Summary 
Limiting factors in the food supply for cattle 
and hotses in nature conservancy areas on 
sandy soils. 
In 1987/1988 the production and nuttitional 
quality was investigated in fout grassland 
vegetations on poot sandy soils in the 
Netherlands: 1) Deschampsia flexuosa, 2) 
Molinia caerulea, 3) Agrostis spp., 4) 
Agrostis capillaris/Festuca rubra. A litetature 
review on the same aspects was made for 
Calluna vulgaris heathland. The tesults were 
analysed with lespect to the limitations im-
posed by the food supply on extensive yeat-
round grazing with cattle and horses in 
natute conservancy areas. 
Herbage biomass is usually present in excess 
of .mimal demand, but intake may be 
limited especially during late wintet and ear-
ly spring, if food selection is strong or grazing 
is restficted to shoit pasturc. Net hetbage ac-
cumulation declines under heavy grazing in 
Deschampsia, Molinia and Calluna vegeta
tions, but seems to be enhanced in grazed 
Agrostis and AgrostisIFestuca vegetations. It 
cannot be concludcd however, that the lattet 
observation also means a higher primary p,to-
durfion with gtazing. 

Heibage digestibility is higher when green 
leaves are selected. Because of a highei 
availability of this component this generally 
ii-^iilts in a highet digestibility in grazed: 

vegetations. Low digestibility ptecludes pro-
longed grazing in Calluna vegetation and 
winter gtazing in Molinia vegetation. In 
Agrostis and Agrostis IFestuca vegetations 
wintet digestibility falls below raaintenance 
tequirements in ungrazed vegetation even 
during mild winters, but in gtazed vegeta
tion only during severe winters. In 
Deschampsia vegetation digestibility values 
below maintenance only occur during short 
periods in severe winters. 
Nittogen and potassium content of herbage 
is generally adequate. Sodium, calcium, 
magnesium and tracé element deficiencies 
are to be expected in Deschampsia and 
Molinia vegetations. In these areas Calluna 
may, to a limited extent, offer a potential 
source for calcium, magnesium and tracé 
mincrals. In Agrostis and Agrostis IFestuca 
vegetations the risk for mineral deficiencies 
seems to be mainly lestricted to the winter 
period, only sodium being suboptimal. 
The differences in maintenance tequirements 
between cattle and horses do not seem latge 
enough to reach different conclusions as to 
the suitability of the vegetations under study 
for yearround grazing. The results suggest 
that the yearround carrying capacity of areas 
on poor sandy soils may be zero for both 
species; with the possible exception of 
Agrostis and Agrostis IFestuca vegetations. 
Solutions to this problem are to be found in 
human intetference (mineral supplementa-
tion, tempotary removal of animals) or ex-
tension of grazing areas to vegetations with 
adequate mine tal supply (e.g. river or marine 
sediment areas). 
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Flora van België, het Groothertogdom 
Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangren
zende gebieden (Pteridofyten en Spermato-
fyten). De LangheJ. E., L. Delvosalle, J. Du-
vigneaud, J. Lambinon & C. Vanden Berg-
hen, 1988. 2e druk, 972 p. Uitgave Patrimo
nium van de Nationale Plantentuin van Bel
gië, B-1860 Meise. 
1200 BF (-I- 130 BF verzendingskosten voor 
landen buiten België; door storting op 
P.C.R. 000-0265524-35 van de Nationale 
Plantentuin van België - Vermogen, Meise). 

Vijfjaar heeft het geduurd voor het vetschij-
nen van de tweede druk van de Nederlandse 
bewerking van de derde uitgave van de Nou
velle Floie de la Belgique. . . 
De eerste uitgave was vooi Vlaanderen een 
primeur: eindelijk een goede professionele 
flora. Al vlug doken echter tientallen fouten 
op. In 1985 verscheen een lijst van errata van 
maar liefst 19 p-
Nu is eindelijk een verbeterde en aangevulde 
Nederlandse bewerking verschenen. De be
langrijkste wijzigingen ten opzichte van de 
votige uitgave betreffen: taalkorrekties, wij
zigingen en kleine aanvullingen, vetlangd 
doot de auteufs of gesuggereerd door de ge
bruikers en tenslotte aanpassing van de Ne-
detlandse plantenamen aan de recente 
'Naamlijst van de flota van Nedetland en 
België (R. van der Meijden & L. Vanhecke, 
1986, Gortetia 13(516):87-170.)'. De eindre
dactie van deze uitgave berustte bij L. Van
hecke. De tweede groep van veranderingen 
betteft een aantal taxonomische verbeterin
gen en aanvullingen van taxa, niet in de uit
gave van 1983 opgenomen, een aantal no-
menclatorische wijzigingen en tenslotte ver
beterde geografische verspreiding van talrijke 
soorten (o.a. Rubus). Deze veranderingen 
werden onlangs uitvoerig beschreven doorj. 
Lambinon in Dumortiera 40: 3-52 (1988). 
Ten opzichte van de Heukels/Van det Meij
den Flota van Nederland heeft deze flora een 
grotet wetkgebied, is de nomenclatuui meer 
geactualiseerd en is er een fijnere soortsop
vatting. Andeizijds mist deze Belgische flota 
veelal de praktische veldkenmerken, een 
sleutel voor de detetminatie van vegetatieve 
grassen en praktische informatie in vetband 
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met de soorten, o.a. socio-ecologische posi
tie. Voor dit laatste beschikt België nochtans 
over een standaardlijst (H. Stieperaere & K. 
Fransen, 1982, Dumortiera 22: 1-41). Alles 
samen genomen is de nu verschenen flora 
eerder een 'academische' maar iets minder 
praktische flora dan de Heukels/Van der 
Meijden. Beide vullen elkaar enigszins aan. 
Rekening houdend met de bekende en ge
waardeerde kwaliteit van de votige uitgaven 
kan ik deze Nederlandse bewerking alleen 
maar warm aanbevelen. Ook in Nederland, 
in Noord-Frankrijk en het Groothertogdom 
Luxemburg is deze flora zonder problemen 
te gebruiken. 

Martin Hermy 

Onderwater in Nederland. Willem Kol voort 
& Piet Leentvaar, 1988. Terra, Zutphen. 112 
p. met 175 kleurenafbeeldingen. Gebonden 
ƒ 49,50. ISBN 90 6255 363 X. Verkrijgbaar 
in de boekhandel. 

'Onderwater in Nederland' is een boek be
staande uit 175 onderwaterkleurenfoto's van 
Wim Kolvoort en een tekst van Piet Leent
vaar. De onderwaterfoto's vormen niet alleen 
sfeerplaatjes, maar geven ook een goed beeld 
van hoe het er onder water uitziet. 
Ook hydrobiologen, die veel ervaring heb
ben, maar niet duiken, hebben hiervan vaak 
weinig benul en vertrouwen veel te veel op 
hun bemonstetingsapparatuur, die indirekt 
een beeld geeft van de onderwaterwereld. 
Wanneer men gaat duiken, wordt men zich 
vaak pas bewust dat de wereld onder water 
verbijsterend heterogeen kan zijn, en vallen 
allerlei details op, waarvan anders moeizaam 
een beeld verkregen kan worden. 
Met de uitvinding van de scuba duikappara-
tuur is het nu mogelijk de onderwaterwereld 
te bekijken zoals een terrestrisch oecoloog het 
bos, vooropgesteld dat het water helder is, 
wat helaas in de meeste plassen niet het geval 
is. Ook in heldere plassen valt het zicht 
meestal nog tegen; een zicht van twee tot vier 
meter is al heel mooi. In plassen met algen-
bloei lijkt het wel of we in dichte mist bezig 
zijn. Wim Kolvoort heeft voor zijn foto's de 
betere plassen uitgezocht en zich niet alleen 
beperkt tot het fotograferen van snoeken, zo
als zoveel onderwaterfotografen. Het boek 
bevat schitterende macro-opnamen van aller
lei watetinsekten, driehoeksmosselen, mos
diertjes, onderwaterplanten, en dergelijke, 
die verbazend scherp zijn, naast onderwater
vergezichten en foto's onder het ijs. Ook de 
spronglaag is voor duikers geen abstract be

grip, maar duidelijk zichtbaar, zoals een van 
de foto's toont en naar mijn eigen ervaring 
ook voelbaar (het wordt ineens koud). Aan 
het eind van het boek staan ook foto's van al
lerlei rommel die in het water gewoipen 
wordt, zoals oude fietsen en dergelijke. Niet 
altijd is de aanwezigheid van dergelijke rom
mel als negatief aan te merken. Vaak leven er 
organismen op bij gebrek aan alternatief 
substraat. Dit is natuurlijk geen argument 
om alle afval maar in het water te dumpen. 
Veel sluipender is de chemische waterveront
reiniging, maar in dat geval valt et vaak ook 
niet meet te fotograferen. 
De informatieve tekst van het boek is helder 
en duidelijk. Piet Leentvaar is jarenlang het 
hoofd van de afdeling Hydrobiologie van het 
Rijks Instituut voor Natuurbeheer te Leersum 
geweest en hield zich bezig met limnologie, 
de studie van het zoete water. De tekst is dan 
ook grotendeels gebaseerd op zijn grote erva
ring met de plassen in Nederland, waarbij 
vooral voorbeelden worden gebruikt van on
derzoek van Leentvaar zelf en zijn naaste me
dewerkers van het KIN. Dit heeft voor- en 
nadelen. Voordeel is dat we hier een over
zicht hebben van waar Piet Leentvaar zich al 
die jaren mee beziggehouden heeft. In de 
tekst wofden echter ook uitstapjes gemaakt 
naar het Brokopondomeer in Suriname en 
worden de problemen met de waterhyacint 
behandeld, hetgeen eigenlijk buiten de con
text van het boek valt. Hier waren Neder
landse voorbeelden op zijn plaats geweest. 
Een punt van kritiek moet nog genoemd 
worden, namelijk dat de tekst en de onder
waterfoto's ieder een eigen leven leiden. Er is 
te weinig moeite gedaan de foto's en de tekst 
te integreren: in feite zijn het twee boeken in 
een band. 

Al met al is 'Onderwater in Nederland' ech-
tet een uniek boek, dat de ogen opent voor 
het onderwaterrailieu zoals het werkelijk is. 
Er is geen krachtiger argument om wat onder 
water leeft en het gros van de mensen nooit 
zal zien, te bescheimen en te beheren dan 
een boek als dit. Het mag in geen enkele 
boekenkast van in water geïnteresseerde be
heerders ontbreken. 

G. van der Velde 

Wapenvliegentabel (1987). Ben Brugge, 
Jeugdbondsuitgeverij, 76 p. Verkrijgbaar 
door overmaking van ƒ 6,- op giront. 233040, 
t.n.v. Jeugdbondsuitgeverij te Hoogeveen of 
bij Jeugdbond voot Natuurstudie & Milieu
bescherming, Kortrijksepoottsttaat 140, 9000 
Gent, België: 135,-BF (niet-leden). 

De vliegenstudie in ons land is lange tijd een 
zaak van enkelingen geweest. Met het ver
schijnen van meer Nederlandstalige determi-
neertabellen schijnt hierin gelukkig verande
ring te komen. Het is daarom een verheu
gend feit hier nogmaals twee nieuwe en uit
stekende werkjes te kunnen voorstellen. 
De Wapenvliegen (Stratiomyidae) danken 
hun naam aan de doorntjes die op het schild
je van de meeste soorten voorkomen. Reeds 
in 1959 verscheen een NJN-tabel over deze 
groep die in 1968 nog een tweede druk be
leefde. Het aantal opgenomen soorten was 
echter beperkt, de gehanteerde determina-
tiekenmerken waren niet altijd even duide
lijk en de nomenclatuur was verouderd. Met 
het verschijnen van het standaardwerk voor 
Europa door ROZKOSNY in 1982 en 1983 
werd de basis gelegd voor een nieuwe tabel 
voor Nederland en België. 48 Soorten wor
den uiteindelijk behandeld, aangevuld met 
nog enkele soorten die in de nabije toekomst 
in het gebied eventueel kunnen worden aan
getroffen en nog 3 soorten van de nauwver-
wante Solvidae. De auteur heeft geen moeite 
gespaard zoveel mogelijk informatie over de 
verschillende soorten bijeen te brengen. Ha
bitat, vliegtijd, biologie en talrijkheid wor
den achtereenvolgens besproken, aangevuld 
met areaalkaartjes van Europa (waarvan de 
bron evenwel niet vermeld wordt) en ver
spreidingskaartjes van Nederland. Als con
cept is het geheel ongetwijfeld uniek en na
volging waard. De determineertabel zelf is af 
en toe misschien wat te beknopt gehouden, 
doch de vele tekeningen brengen verduidelij
king. De habitustekeningen van Jeroen de 
Rond zijn ronduit schitterend en daarbij ver
geleken maken sommige achteilijfstekenin-
gen helaas een wat slordige indruk (bv. fig. 
45 en 46). Misschien is dat iets voor een vol
gende druk. Wat vooral de beginner ten goe
de zou komen, is een inleidend hoofdstukje 
over het vangen van Wapenvliegen. Slechts 
enkele soorten zijn immers frequente bloem-
bezoekers, het gros houdt zich meestal op in 
de vegetatie, zonnend op bladeren, en be
staat bovendien uit relatief kleine soorten. 
Het slepen of het gebruik van malaise-vallen 
is daarom onontbeeilijk bij elke inventarisa
tie. Vele Wapenvliegen zijn goede indicato
ren voor de kwaliteit van het milieu, omdat 
de larven sterk verschillende en vaak gespeci
aliseerde eisen stellen. Mede door de eenvou
dige determinatie is deze groep dan ook erg 
geschikt om te worden gebruikt bij de evalu
atie van natuurgebieden. 

Kris Decleer 
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Signalement 
De Vos in het Noordhollands Duinreservaat. 
J. L. Mulder. PWN/RINnts 88/41-45. 
Te besteUen bij PWN, Postbus 5, 2060 BA 
Bloemendaal, tel. 023-223344. 
De vijfdelige rapportage is het complete ver
slag van een vijfjarig onderzoek, dat tussen 
1979 en 1984 in het Noordhollands Duinre
servaat plaatsvond in opdracht van het Pro
vinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-
Holland (PWN) in samenwerking met het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) te 
Arnhem. Het vossenonderzoek vond juist in 
het Noordhollands Duinreservaat plaats, om
dat hier, na een zeer langdurige afwezigheid, 
de vos zijn rentree maakte en deze onbejaag-
de populatie zich relatief ongestoord kon 
ontwikkelen. Vooral de betekenis van de vos 
in het duin-ecosysteem, en de gevolgen voor 
de stand van een aantal prooidiersoorten, 
stonden in het onderzoek centraal. Deel 1 
gaat in op de organisatie van het onderzoek 
en geeft een samenvatting van het onder
zoek. Deel 2 geeft een overzicht van het 
voedsel van de vos (variatie in de seizoenen, 
onderzoeksmethoden). Deel 3 gaat in op de 
geschiedenis van de vos in de duinen, het on
derzoek en de daarbij gebruikte technieken, 
de voortplanting, doodsoorzaken en ver
plaatsingen. De delen 4 en 3 geven inzicht in 
de invloed van de vos op de bodembroeders, 
fazant en wulp. 

Veranderingen in de flora van 17 overwegend 
droge natuurgebieden met verschillende am-
moniakemissies in Nederland. Drs. A. J. 
Quené-Botetenbrood. Rappottnr. 1988-11 
Staatsbosbeheer, 243 p. Te bestellen door 
overmaking van ƒ 12,50 op postbanknr. 
54430 t.n.v. Staatsbosbeheer, Utrecht, o.v.v. 
'Flora/NHj 17 natuurgebieden 1988-11'. 
Dit rapport van SBB, afdeling Flora en Fau
na, omvat de resultaten en conclusies van een 
onderzoek naar veranderingen in de flora van 
17 natuurgebieden met verschillende ammo-
niakemissies in Nederland. 
In 17 natuurgebieden met overwegend droge 
vegetatietypen — meest bos en heide — is in 
1986 onderzoek verricht naar de mogelijke 
invloed van ammoniak (NH3) en andere, 
meestal zure, emissies op de soortensa
menstelling van hogere planten van de vege
taties. Hierbij dienden rapporten en resulta
ten van vroeger onderzoek in diezelfde ge
bieden uit globaal de periode 1950-1975, 
met het zwaartepunt op de jaren '60, als ver
gelijkingsmateriaal om veranderingen in flo
ra en vegetatie vast te stellen. Er werd vooral 
aandacht besteed aan het achteruitgaan van 
zeldzame soorten en het toenemen van con
currerende soorten (Bochtige smele, Pij-
pestrootje) en van stikstofminnende soorten 
(Brede stekelvaren, Braam, Framboos, 
Brandnetel) alsmede Rankende helmbloem. 

Uitwerking en verslaggeving vonden hoofd
zakelijk in 1987 plaats. 
De resultaten van het onderzoek zijn veront
rustend: 
— Het is niet mogelijk gebleken om op het 

pleistocene deel van Nederland — waar
op alle onderzochte gebieden zijn gele
gen — ook maar één gebied zonder enige 
ammoniakemissie te vinden, dat als 
'blanco controle' gebied dienst had kun
nen doen. 

— In alle onderzochte gebieden nemen de 
bovengenoemde concurrerende en stik
stofminnende plantesoorten toe; al deze 
soorten zijn algemene soorten. 

— In gebieden met hoge of relatief matige 
ammoniakemissie is de achteruitgang van 
zeldzame soorten van stikstofarme grond 
groot en zijn veel vroegere vindplaatsen 
van deze soorten verdwenen. In deze ge
bieden is er meer achteruitgang op grote 
open terreinen, dan in door bos omgeven 
terreinen, hetzij zelf ook bos, hetzij hei
de. 

— Alleen in gebieden met relatief lage am
moniakemissie houden zeldzame soorten 
van stikstofarme grond op de van vroeger 
bekende plaatsen stand, in de meeste ge
vallen echter in gering aantal en op een 
enkele groeiplaats. 

— In geen enkel onderzocht gebied is met 
zekerheid een nieuwe vestiging van een 
zeldzame plantesoort op droge grond op
getreden. 

Uit het onderzoek blijkt de grote kwetsbaar
heid van droge natuurgebieden. Het is drin
gend gewenst op korte termijn maatregelen 
te nemen om groeiplaatsen i.c. biotopen van 
zeldzame plantesoorten op droge en arme 
grond veilig te stellen, of goede mogelijkhe
den hiervoor te scheppen. 
Naar hoop en verwachting kan dit rapport 
enige bouwstenen leveren voor verantwoorde 
beslissingen ten aanzien van beheer en 
beleid. 

Zuid-Kennemerland op weg naar het natuur
lijke, gids ecologisch beheer. Dr L. Albers. 
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 64 p., 
ƒ 1 5 , - . 
De titel doet vermoeden dat dit boek voor 
mensen buiten Zuid-Kennemerland niet in
teressant is, maar eigenlijk zouden alle bewo
ners van de binnenduinrand langs de hele 
kust dit boekje moeten lezen. Het boekje be
handelt achtereenvolgens: ecologische princi
pes, de mogelijkheden van Zuid-Kennemer
land (die ook voor andere plaatsen in de bin
nenduinrand gelden), het beheer van speci
fieke levensgemeenschappen zoals vijvers, 
grasvelden en bosjes. In een apart hoofdstuk 
wordt ingegaan op veel gestelde vragen bij 
ecologisch beheer, zoals over sproeien en be
mesten (nalaten, verschralen moet juist), 
muurplanten, dieren om het huis enz. 
In het laatste hoofdstuk volgen adressen van 
(overheids-)raadgevers, organisaties op het 

gebied van natuur en leveranciers van in
heemse plantenzaden en een lijst van aanbe
volen literatuur. Veel illustraties, waarvan 
een aantal in kleur moeten het begrip ecolo
gisch beheer verduidelijken. Het boekje is 
verschenen onder auspiciën van de Provincie 
Noord-Holland. 

Gelderse steden omsingeld. J. H. Seven-
huijsen-van Genderen, P. W. van Wissing, 
J. A. van Kruijssen. De Gelderse Bloem/ 
Walburg Pers, 96 p., ƒ 19,50, verkrijgbaar 
bij boekhandel, uitgeverij en tentoonstel
ling. 
In het boek worden de vestingwerken van de 
Gelderse steden van verschillende kanten be
licht. Aan de orde komen de ontstaansge
schiedenis van de vestingwerken, de gevol
gen voor de stadsontwikkeling na de afbraak, 
het ontstaan van singels, boulevards en 
stadsparken, welke flora en fauna men kan 
verwachten bij de restanten van stadsmuren, 
oude parken en grachten, en aanbevelingen 
om de historische, landschappelijke en ecolo
gische betekenis te versterken. Het boek 
maakt deel uit van een project in het kader 
van het Museumjaar 1988, met een tentoon
stelling, die tot 1992 langs de Gelderse mu
sea en bezoekerscentra trekt, en is ontstaan 
uit een samenwerking van de Stichting De 
Geldetse Bloem, het Gelders Oudheidkun
dig Contact en de Consulent Natuur- en 
Milieu-educatie in Gelderland. 

Katernen Veldwerk en het Nederlandse 
Landschap (SVC-katetn 6), Veldwerk over 
Water (SVC-katern 7) en Veldwerk over Bo
dem (SVC-katern 8), 1988. De prijs van de 
katernen bedraagt ƒ 12,50 (excl. verzend
kosten), te bestellen bij Stichting Veldstudie
centra, Orvelte, tel. 05934-263. 
Naast achtergrondinformatie over inhoude
lijke en organisatorische facetten van het 
veldwerk bevatten de katernen een scala aan 
kant en klare opdrachten, waarmee leerlin
gen uit onder- en bovenbouw van het voort
gezet onderwijs zelfstandig onderzoek uit 
kunnen voeren naar objecten en verschijnse
len in de schoolomgeving. De vaardigheden, 
nodig bij de uitvoering van de opdrachten, 
worden apart weergegeven in de hoofdstuk
ken 'technieken'. De cursusmodellen, die in 
de katernen zijn opgenomen, geven de op
bouw weer voor behandeling van de verschil
lende thema's tijdens een tweedaagse cursus 
of lessenreeks. Met behulp van deze veld-
werkkatetnen wordt de lesstof niet alleen 
concreter voor de leerlingen, maar raken ze 
door het veldwerk ook meer betrokken bij 
het milieu. Veldwerk sluit ook goed aan bij 
een aantal punten, zoals weergegeven in de 
eindexamenvoorstellen door de W.E.B, en 
de W.E.A. (Werkgroep Eindexamen Biolo
gie/Aardrijkskunde). De katernen kunnen 
derhalve dienen als een goede basis voor het 
practisch schoolonderzoek Biologie of Aard
rijkskunde. 



95 ^ 

De toename van Gevinde Kortsteel in Zuid-
limburgse Kalkgraslanden; oorzaak, gevolg, 
toekomstig beheer. R. Bobbink. 1988, 72 p. 
Te bestellen door overmaking van ƒ 15,— op 
postgironr. 429851 t.n.v. Publicatiebureau 
Natuurhistorisch Genootschap Limburg, Me-
lick (L.), o.v.v. 'Gevinde Kortsteel'. 

Aan het begin van de ja
ren tachtig constateerde 
het Natuurhistorisch Ge
nootschap in Limburg, 
dat de floristisch ver
maarde Zuidlimburgse 
kalkgraslanden in toene
mende mate bedreigd 
werden door de steeds 
dominantere aanwezig
heid van het gras Gevin
de kortsteel (Brachypo-
dium pinnatum). De 
dominantie van dit gras 
leidde en leidt tot een 
afname van de soorten
rijkdom. Dit rapport is 
de weerslag van een on
derzoek, gesteund door 
de Vakgroep Botanische 
Oecologie van de R.U. 
Utrecht, naar de oorza
ken en ook de precieze 
gevolgen van deze domi
nantie. Bij de presenta
tie van de resultaten is 
veel gebruik gemaakt van 
staafdiagrammen en ta
bellen, verluchtigd met 
zwart/wit foto's. Ten
slotte wordt er een aantal 
practische adviezen ge
geven voor het beheren 
van kalkgraslanden op 
zodanige wijze, dat de 
Gevinde kortsteel in 
toom gehouden kan 
worden om zo de soor
tenrijkdom van deze 
graslanden te behouden. 

De herintroductie van de raaf (Corax corax) 
in Nederland: een overzicht. T. A. Renssen. 
RIN-rapportnr. 88/47, 1988, 30 p., ƒ 5,50 
op gironr. 5160648 t.n.v. RIN, Leersum 
o.v.v. 88/47. 
Daar als primaire oorzaak van de achteruit
gang van de raaf de mens werd aangemerkt, 
leek het zinvol een herintroductieprogramma 
te starten. Dit gebeurde in 1966. Het project 
is niet zonder problemen verlopen, maar lijkt 
nu toch geleid te hebben tot een kleine, 
maar levensvatbare populatie raven op de 
Veluwe. Het ligt in de lijn der verwachting 
dat uit dit bolwerk ook andere delen van Ne
derland zullen worden gekoloniseerd, zodat 
voor deze soort misschien langzaam maar ze
ker de oude situatie in ons land kan worden 
hersteld. In dit rapport wordt verslag gedaan 
van deze herintroductiepoging. 

Milieubeheergebieden; deel A: Indeling van 
Nederland in ecoregio's en ecodistricten; 
deel B: Gevoeligheid van de ecodistricten 
voor verzuring, vermesting, verontreiniging 
en verdroging. F. Klijn. 241 p. Te verkrijgen 
door overmaking van ƒ 35,— op gironr. 
3322202 t.n.v. RIVM, Bureau Rapporten Be
heer, o.v.v. 'nr. 758702001 en F. Klijn'. 
Dit is het eindrapport van het project Ge
biedsstandaardisatie, dat als hoofddoel had 
een gestandaardiseerde indeling van Neder
land te maken op ecologische grondslag. Het 
ontwerp is gebaseerd op een hiërarchische 
reeks van milieubeheereenheden op verschil
lende schaalniveaus, te weten ecozóne, eco-
ptovincie, ecoregio, ecodistrict, ecosectie, 
ecoserie, ecotoop en eco-element. Uitgangs
punt was een bestaand ecosysteemmodel, 
waarin de componenten atmosfeer/klimaat, 
gesteente, reliëf/landvorm, grondwater, op
pervlaktewater, bodem, vegetatie en fauna 
zijn opgenomen. Op basis van de ecodistrict-
kaart zijn gevoeligheidskaarten gemaakt voor 
de thema's verzuring, vermesting, verontrei
niging en verdroging. De gevoeligheid is 
aangegeven in vier klassen, die een indicatie 
geven van de omvang van te verwachten ef
fecten bij een gegeven ingreep, zonder reke
ning te houden met waarden of functies van 
het gebied of met ingrepen in verleden en 
heden. 

Flora en Fauna van de IJsseldelta, Basistap-
port. Milieu-inventarisatie. Provincie Over
ijssel 149 p. -I- bijlage, ƒ20,— (+ f 5,50 
verzendkosten), te bestellen bij Hoofdgroep 
Ruimtelijke ordening en inrichting. Bureau 
Natuur & Landschap, Postbus 10078, 8000 
GB Zwolle, tel. 038-252525 (P. Bremer). 
Het rapport geeft de resultaten weer van het 
in 1986 en 1987 uitgevoerde onderzoek in de 
IJsseldelta inclusief de buitengebieden langs 
de Randmeren. Naast inventarisatie van di
verse plant- en diergroepen is aandacht be
steed aan de relaties tussen omgevingsfacto
ren en het voorkomen van organismen. In de 
IJsseldelta is de wilde flora vooral aanwezig in 
de randelementen, sloten, slootkanten, ber
men en op sommige dijken. Het rapport 
doet verschillende aanbevelingen om deze 
flora te behouden, o.a. door het later maaien 
van slootkanten en bermen dan thans ge
beurt. 

De IJsseldelta is van grote betekenis voor wei
devogels; voor verschillende doortrekkende 
en overwinterende vogelsoorten is de IJssel
delta van internationale betekenis. Helaas is 
sprake van een geleidelijke achteruitgang. 
De oeverzones van de Randmeren zijn broed
gebied voor een groot aantal zeldzame en 
bijzondere vogelsoorten, zoals Blauwborst, 
Bruine kiekendief en Snor. De aanbevelin
gen, die in het rapport worden gedaan, zijn 
enkel gezien vanuit de ontwikkeling van de 
natuur op grond van de inventarisatie; het 
gaat dus niet om een provinciaal standpunt. 

Vragen en 

mededelingen 
Afscheid Vera de Meester. 
Sinds 1983, toen De Levende Natuur in een 
hernieuwde vorm is verschenen, tot begin 
van dit jaar is de eindredactie van dit tijd
schrift verzorgd door mevr. drs. V. de 
Meester-Manger Cats. 
De lezer merkt in het algemeen weinig van 
een eindredacteur. Het redactionele beleid 
wordt door de redactie bepaald, evenals de 
keuze van de te plaatsen artikelen. Zonder 
eindredacteur is een redactie gelijk een li
chaam zonder handen. 
Vera de Meester vormde deze vijf jaar van 
wederopbouw de rustige, doch zeer vasthou
dende motor, zonder de welke dit tijdschrift 
niet was geworden tot wat het nu is. 
In deze jaren vormen de themanummers — 
over Wetlands, de bijzondere nummers ter 
ere van de grondleggers van het wetenschap
pelijk denken over het natuurbehoud Van 
Leeuwen en Westhoff, het Ganzennummer 
en op de valreep de basis voor het Otternum-
mer — de hoogtepunten. Maar ook andere 
actuele onderwerpen, zoals begrazing en het 
heidebeheer, kwamen regelmatig aan bod. 
Is de redactie bij deze artikelen toch vooral 
afhankelijk van het aanbod, bij de vaste ru
brieken is een grotere mate van vrijheid aan
wezig. Vooral het musische element, in de 
vorm van een gedicht, had de warme belang
stelling van Vera de Meester. Het is toch 
vooral haar keuze, degelijk en ingetogen, die 
hier bepalend is geweest. 
We zijn verheugd dat zij als lid van het be
stuur van de uitgevende Stichting nog aan 
De Levende Natuur verbonden blijft. 

F. W. Prins 

Vlindetjaar 1989. 
Het Vlindetjaar loopt van april tot novem
ber, de tijd waarin vhnders te zien zijn. Een 
drietal projecten staat daarin centraal, naast 
activiteiten van plaatselijke groepen. 
Als proefgebied voor het herstel van de vlin-
derstand is het gebied tussen de Berkel en de 
Oude IJssel in Gelderland gekozen. In dit 
project wordt met alle beherende instanties 
samengewerkt. Schoolprojecten, tentoonstel
lingen en excursies maken deel uit van dit 
project. Het tweede project, waar in het Vlin
detjaar een inzamelingsactie voor wordt 
gestart, is een vlindereducatiecentrum. In dit 
centrum zal alles op het gebied van vlinders 
te verkrijgen zijn. Informatie, documentatie, 
lesmateriaal en levende vlinders. Ten derde 
zal de Vlinderstichting zich inzetten voor 
twee dagvlindersoorten, die vrij recent uit 
Nederland zijn verdwenen en die tot de 
meest bedreigde soorten tet wereld behoren. 
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Dit zijn de Pimpernelblauwtjes. In een twee
tal geschikte gebieden in Noord-Brabant 
kunnen zij worden uitgezet, dit naar voor
beeld van herintroductie van het Tijm-
blauwtje in Engeland. Informatie over de ac
tiviteiten in het Vlinderjaar is te verkrijgen 
bij de Vlinderstichting tijdens kantooruren, 
tel. 08370-11220/18419. 

't. 
Volksnamen van vogels. 
Als vogelliefhebber, die tevens belangstel
ling heeft voor de achtergrond van vogelna-
men, zou ik graag gegevens ontvangen over 
de herkomst en betekenis van de volksnamen 
van in ons land voorkomende vogels. Bij
voorbeeld door toezending van een artikel of 
een mededeling over een plaatselijk voorko
mende naam. Het is mijn bedoeling het ver
zamelde resultaat te publiceren. Uw reactie, 
die in dank zal worden aanvaard, kunt U 
zenden naar H. Blok, Joh. van Polanenlaan 
34, 2263 TB Leidschendam. 

Symposium Ecologisch Herstel Rijn. 
Dit symposium zal gehouden worden op 26 
mei '89 in Lelystad. De organiserende onder
zoeksinstituten zijn de Dienst Binnenwate-
ren/RIZA, het Rijksinstituut voor Volksge
zondheid en Milieuhygiëne en het Rijksinsti
tuut voor Visserij-onderzoek. Het accent van 
deze dag zal liggen op de interactie tussen 
beleid en onderzoek. 
Inlichtingen: RIVM, tel. 030-743015; RIVO, 
tel. 02550-64606; DBW/RIZA, tel. 03200-
70444 (drs E. C. L. Marteijn). 

Opmerkelijke vondst van Hazelwormen (An-
guis fragilis). 
Eind juli 1988 zijn in de buurt van Dolder-
sum (Drenthe) door de heer H. van de Bo-
gert in een mesthoop 21 hazelwormen aange
troffen. Zoveel hazelwormen op een betrek
kelijk klein oppervlak is uniek te noemen, 
met name het feit, dat de dieren in een mest
hoop werden aangetroffen. In dezelfde mest
hoop werden ook een cluster van 32 ring-
slangeieren aangetroffen en een volwassen 
ringslang van 90 cm. Inlichtingen over deze 
vindplaats en/of informatie over mogelijk 
andere vondsten van hazelwormen in mest
hopen bij Dhr. H. van de Bogert, Hoofdweg 
15, 8424 PJ Elsloo (Fr.). 

Rijsterbos: Monument van de Maand juni 
1989. 
De Stichting Monument van de Maand, 
sinds 1986 actief, roept in de provincie Fries
land acht maal per jaar een of meer monu
menten uit tot Monument van de Maand. 
Gedurende een maand staat zo'n monument 
in de schijnwerpers. In de weekenden is het 
vrij voor publiek toegankelijk en er worden 
allerlei activiteiten georganiseerd, zoals con

certen, lezingen, tentoonstellingen en rond
leidingen. 
Aanvankelijk stonden er alleen cultuurmo
numenten centraal, zoals kerken, stadhuizen 
en landhuizen. Vorig jaar echter werd voor 
het eerst een natuurmonument uitgekozen; 
in juni 1988 was het eiland Schiermonnikoog 
in zijn geheel Monument van de Maand. 
Deze lijn wordt dit jaar voortgezet: in de ko
mende maand juni wordt het Rijsterbos on
der de aandacht van het publiek gebracht. 
Dit bos strekt zich uit van de weg Staveren-
Oudemirdum tot de Friese zuidkust en meet 
ruim 163 ha. 
In juni is het Rijsterbos op vrijdagen, zater
dagen en zondagen van 13.00 tot 17.00 uur 
als Monument van de Maand toegankelijk. 
Als centraal informatiepunt fungeert de be
drijfsruimte van It Fryske Gea, de Wildtsku-
orre. Op gezette tijden zullen er rondleidin
gen door het bos gegeven worden. Boven
dien zullen tentoonstellingen en een diapro
gramma voor achtergrondinformatie zorgen. 
Over het desbetreffende Monument van de 
Maand verschijnt elke maand een boek. Het 
deel over het Rijsterbos gaat onder andere in 
op het ontstaan, de flora en fauna van het 
bos en het huidige beheer. Deze gebonden, 
met ca 30 afbeeldingen geïllustreerde uitgave 
is voor ƒ 12,50 verkrijgbaar bij de Stichting 
Monument van de Maand, Postbus 805, 
8901 BP Leeuwarden, tel. 058-134615. 

t .. 
Nieuwe ideeën in Landschapsprijsvraag Na-
tuutmonumenten . 
De prijsvraag is in 1987 door Natuurmonu
menten uitgeschreven uit bezorgdheid voor 
de toekomst van het Nederlandse landschap. 
De vereniging vond het op haar weg liggen 
nieuwe, op meer ecologische principes 
gestoelde gedachten daarover te stimuleren. 
De prijsvraag spitste zich toe op een vijftal 
specifieke gebieden in ons land, nl. de omge
ving van Fochteloo (Fr), Zutphen (Gld), 
Hulhorst (Gld), Nieuwkoop (ZH) en het Ha
ringvliet (ZH). In deze regio's is er steeds 
sprake van cultuurlandschap met daarin gro
te natuurlijke eenheden. 
De prijsvraag leverde 25 vaak omvangrijke 
studies op. Vele daarvan gingen vergezeld 
van een beeldend onderwerp in de vorm van 
landschapsschetsen en kaartmateriaal. De 
eerste en tweede prijs werden gelijkelijk ver
deeld onder de motto's 'Veenhoop' (gebied 
Fochteloërveen) en 'De Verwachting' (ge
bied Nieuwkoop). Deze motto's zijn inge
zonden door resp. C de Groot (met twee an
deren) te Groningen en R. de Visser (met 
drie anderen) te Wageningen. Een derde 
prijs viel toe aan R. C. H. Flipphi (en twee 
anderen) te Leiden voor een studie over 
Nieuwkoop onder het motto 'De Ontboeze
ming'. De jury kende bovendien nog een 
drietal eervolle vermeldingen toe. 
In het juninummer van het tijdschrift 'Land
schap' wordt extra aandacht besteed aan de 

prijsvraagresultaten. Nadere informatie: It. 
A. Coops, Mw. A. Beckeringh van Loenen en 
H. Blikman, Natuurmonumenten, Noorder
einde 60, 1243 JJ 's-Graveland, tel. 035-
62004. 

Vlindervriendelijk Drenthe. 
Het doel van dit vlinderproject is het bevor
deren van de leefomstandigheden van vlin
ders. Het project is een gezamenlijk initiatief 
van het Veldstudiecentrum te Orvelte, 
Grontmij nv te Assen en het Consulentschap 
Natuur, Milieu en Faunabeheer Drenthe. 
Het project bestaat uit een drietal on
derdelen: 
1. Educatie en voorlichting. Er is een exposi

tie in de Drenthehof te Orvelte. Een 
vlinder-wandelroute start bij de Bruntin-
gerhof. Voor scholen is er een werkboek 
over vlinders gemaakt door het Veldstu
diecentrum, o.a. in samenwerking met de 
Onderwijsconsulent van de provincie 
Drenthe. 

2. Insectenvriendelijk bermbeheer. Het 
voornemen is er om een bermbeheerplan 
voor de gemeente Westerbork op te stel
len. In het beheerplan wordt naast de in
secten ook rekening gehouden met de na
tuurlijke vegetaties en de (kleine) zoog
dieren. 

3. Scholingscursus insectenvriendelijk wer
ken. Deze cursus wordt georganiseerd 
door het Veldstudiecentrum, de Provinci
aal Consulent Natuur- en Milieu-educatie 
en Stichting Landschapsbeheer Drenthe 
en is bedoeld voor beroepsgroepen (plan
ners, inrichters en terreinbeheerders) en 
belangstellenden. 

Inlichtingen over het project 'Vlindervrien
delijk Drenthe' zijn te verkrijgen bij het 
Veldstudiecentrum (Anneke Kaskens, tel. 
05934-263), bij NMF Drenthe (Hans Dek
ker, tel. 05920-57911) of bij Grontmij nv 
(Ru Bijlsma, tel. 05920-42971). 

' ^ 
Landscape-ecological Impact of Climatic 
Change. 
Onder deze titel wordt een Europees (engels-
talig) congres georganiseerd van 3 tot en met 
7 december 1989 te Lunteren. De bedoeling 
is inzicht te krijgen in de potentiële gevolgen 
van klimatologische veranderingen op ter-
restrische ecosystemen en landschappen in 
Europa, onderzoeksmethoden uit te wisse
len, te komen tot aanbevelingen voor toe
komstig onderzoek en aanbevelingen te for
muleren voor te nemen maatregelen. Om de 
diversiteit van mogelijke effecten van klima
tologische veranderingen te illustreren zal 
een zestal case-studies besproken worden. 
Informatie: Drs. R. de Groot & Drs. F. Ey-
bergen. Vakgroep Natuurbeheer, L.U. Wa
geningen, Ritzema Bosweg 32a, 6703 AZ 
Wageningen, tel. 08370-82247/83174. 
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