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Nieuwe uitgaven

Plantengemeenschappen en

zonnevlekken

Pierre Marshal

H.J.R. Perdijk (1993): Plantengemeenschappenen zon-

nevlekken. Geillustreerd met figuren. Uitgeverij Profiel,

postbus 7, 9780 AA Bedum. Prijs inclusief verzend-

kosten f 36,-.

Klimaatonderzoek in Nederland

Deze brochure (58 bladzijden, samengesteld

door drs. B. Schoenmaeckers) schetst het broei-

kaseffect langs de onderzoekslijnen van het Na-

tionaal Onderzoekprogramma Mondiale Lucht-

verontreiniging en Klimaatverandering, kortweg

NOP genoemd. Het doel van dit programma is

om (zoveel mogelijk) onzekerheden rond de kli-

maatproblematiek weg te nemen, om oplossin-

gen aan te dragen en beleidmakers antwoord te

kunnen geven op vragen hoe om te gaan met kli-

maatverandering.
Rond klimaatverandering bestaan grote onze-

kerheden. Om de brochure leesbaar te houden,

zijn allerlei relativerende woorden weggelaten.

Ook getallen en uitsprakenkunnen zijn omgeven

met onzekerheidsmarges.

Voor de inhoud van de brochure zijn veel perso-

nen gemterviewd. De volledige gesprekken ko-

men hier niet integraal terug. Alle thema’s en

projecten van het onderzoeksprogramma kun-

nen immers onmogelijkworden beschreven. An-

ders zou dit boekje zijn ontaard in een geanno-

teerde inhoudsopgave. Daarom is ervoor geko-

zen het programma in grote lijnen te beschrijven

en onderlinge verbanden aan te geven. In ka-

ders staan projecten beschreven die binnen het

bewuste thema vallen. Met de keuze van de the-

ma’s en projecten is geprobeerdeen representa-
tieve doorsnede te geven van het gehele onder-

zoeksprogramma.

De brochure 'Klimaatonderzoek in Nederland’ (1994) is

gratis te bestellen bij NOP Programmabureau, RIVM,

postbus 1, 3720 BA Bilthoven, 030 - 743 211, fax 030 -

251 932.

Lijst van Nederlandse vogelsoorten

1994

De lijst van Nederlandse vogelsoorten 1994 (zie
Het Vogeljaar 42 (3): 135) is nu in een bijgewerk-
te editie tot 1 oktober 1994 verschenen en sa-

mengesteld door Arnoud B. van den Berg en Ce-

cilia A.W. Bosman. Het lettertype is aanzienlijk

prettiger leesbaar geworden en een toegevoeg-

de bladwijzer vergemakkelijkt het opzoeken van

de verklaringen van de verscheidene tekens die

worden gebruikt.

Een belangrijk deel van de lijst bestaat uit de

soortenlijst,waarvan het op den duur prettig zou

zijn als bij de opgave van waarnemingen niet al-

leen de provincie maar ook de plaats van waar-

neming wordt vermeld. Misschien is het dan

zelfs mogelijk met opgave van litteratuuropga-

ven.

Ook een uitgebreide index van soortnamen zal

nog gemakkelijker zijn dan de nu toegevoegde

index van de families.

Uit deze uitgebreide lijst blijkt wat men tegen-

woordig allemaal met een computerkan doen en

voor velen is deze lijst een grote uitkomst.

A.B. van den Berg & C.A.W. Bosman: Lijst van Neder-

landse vogels. 75 bladzijden (1994). Prijs f 20,- (exclu-
sief f 3,20 portokosten). Verkrijgbaar door overmaking

van f 23,20 opgirorekening 3 682 043 ten name van

A.B. van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG

Santpoort-Zuid,onder vermelding van 'Lijst van Neder-

landse vogelsoorten 1994 tot 1 oktober ’94’.

Venezuela en Guatemala

In de Landenreeks van het Koninklijk Instituut

voor de Tropen (KIT) zijn twee nieuwe deeltjes

verschenen (zie ook ’Het Vogeljaar’ 42 (1): 40-41)

over Venezuela en Guatemala, twee Latijnsame-
rikaanse landen. Deze boekjes geven de bezoe-

ker van deze landen recente inzichten in de be-

woners van het land, de politiek, de economie en

de cultuur. Het boek over Venezuela werd ver-

taald uit het Engels terwijl het andere origineel in

het Nederlands verscheen.

Boekjes zoals deze twee over sociale geografie

zijn in uw handbagage geen belemmering en

verschaffen u een schat aan informatie die de

kosten rijkelijk opbrengt.

Jaarlijks verschijnen er zeven titels. Een abonnement

bedraagt f 115,- inclusief verzendkosten. Maar de deel-

tjes zijn ook los verkrijgbaar in de boekhandel of

rechtstreeks bij KIT-Uitgeverij (020 - 5 688 272) voor

f 17,50 per stuk.

James Ferguson: Venezuela. 74 bladzijden, uitslaande

De auteur legt uit hoe hij van een grasland een

bloemenweide maakte. Door de planten grondig
te inventariseren, kwam hij achter een verschijn-

sel dat algemeen bekend is. Niet alle soorten

planten ontwikkelen zich ieder jaar in gelijke ma-

te. Soms komen zij het ene jaar op bepaalde

plaatsen op en in andere jaren weer op andere

plekken. De schrijver deelt de opkomende flora

op een bijzondere wijze in. Volgens hem zijn het

planten die behoren tot ruderale, bos- en weide-

biotoop. Er ontstaan ontwikkelingspatronen die

samen lijken te vallen met het verschijnsel zon-

nevlekken. In reeksen van formulas en modellen

licht de auteur zijn hypothese toe. Deze studie

zou moeten worden getoetst aan vegetatiegege-

vens van elders.

Wanneer Perdijk inderdaad gelijk heeft, betekent

dat dat er door de natuur tevens een cyclische

warmtegradiënt als ecologisch nichepotentieel
wordt gebruikt. Het zal duidelijkzijn dat planten

aan reeksen van voedselketens staan en dat dit

aldus consequenties heeft in het ecologische
netwerk. Overigens hebben wij in Het Vogeljaar

al verscheidene malen in de richting van het be-

lang van warmtegradiënten gewezen. Onder an-

dere voor vogels zoals de Nachtzwaluw, Orto-

laan, enzovoort.
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kaart, kleurenfoto’s, zwartwitfoto’s, figuren (1994). Verta-

ling Geke van der Wal. Uitg. Koninklijk Instituut voor de

Tropen, KIT-Uitgeverij, Mauritskade 63, 1092 AD

Amsterdam. Prijs f 17,50.

Jan Keulen: Guatemala. 74 bladzljden, uitslaande kaart,

kleurenfoto’s, zwartwitfoto’s, figuren (1994). Uitg. Ko-

ninklijk Instituut voor de Tropen, KIT-Uitgeverij, Maurits-

kade 63, 1092 AD Amsterdam. Prijs f 17,50.

Die VögelEuropas

Deze zesde druk is onveranderd gebleven. Het

blijkt dat deze gids toch door velen wordt ge-

bruikt. Er worden in deze gids 654 vogelsoorten
behandeld. De illustraties (tachtig kleurentafels)

van Kurt Schulze en Alfred Lippert zijn over het

algemeen niet onverdienstelijk. Bij de meeste

soorten wordt een duidelijke verspreidingskaart
gevoegd en gegevens over herkenning, geluid,
biotoop, ondersoorten, verbreidingen, trekinfor-

matie,nested en eieren. In het begin van de gids

verklaart de auteur waarom hij nog steeds het

woord ’rootvogel’ gebruikt. In acht talen wordt de

soortnaam vermeld, maar om welke talen het

gaat, zie ik nergens vermeld.

De kleurenplaten staan alle voorin de gids, zodat

de afbeeldingen niet tegenover de tekst staan af-

gebeeld. Zeker geen onverdienstelijke gids, die

het echter tegen heel veel andere gidsen moet

opnemen.

WolfgangMakatsch: Die Vogel Europas. 553 bladzijden,
80 kleurentafels, 32 zwartwittafels met vliegbeelden,
450 verbreidingskaarten, 7de druk (1994). Uitg. Neu-

mann Verlag GmbH, Maxim-Gorki-Strasze 18, D-01445

Radebeul, Duitsland. Verspreiding door Verlag Eugen
Ulmer, Postfach 700561, D-70574 Stuttgart, Duitsland.

Prijs DM 25,- (OSch. 195,-, SwFr. 25,-).

Alternatieve voedselbronnen voor

schelpdieretende vogels

Recent opgetreden voedselschaarste voor

schelpdieretende vogels in de Waddenzee en de

Oosterschelde maakt de conflicterende belan-

gen tussen natuurbescherming en de schelp-

diervisserij duidelijk. Sinds 1987 heeft er geen

goedebroedval van Kokkels en Mosselen plaats-

gevonden. Op de droogvallendewadplaten ver-

dwenen sinds 1990 de mosselbanken. Ondanks

de achteruitgang van Kokkels nam de druk van

de visserij niet af. De auteur heeft een uitgebrei-

de studie geproduceerd die belangrijk kan wor-

den in de discussies rond de praktijk van de vis-

serij. Hij geeft aan dat de opgetreden achteruit-

gang van de aantallen vogels slechl is gedocu-

menteerd. Hij stelt voor drie tellingen per jaar te

organiseren. De vogels zouden in jaren van ern-

stige voedselschaarste zijn gebaat, als niet meer

dan dertig procent van de aanwezige Mossels en

Kokkels beschikbaar is voor de visserij. Aanbe-

velingswaardig.

Pierre Marechal.

C.J. Smit: Alternatieve voedselbronnen voor schelpdier-

etendevogels In Nederlandse getljdewateren (1994).

Tachtig bladzijden met litteratuuropgaveen veel figuren.

Rapport 077, IBN, Wageningen. Bestelbaar door f 20,-

over te maken op gironummer948 540 of op banknum-

mer 53.91.05.988 van IBN-Wageningen. Onder vermel-

ding van het op te vragen rapportnummer en de naam

van de afzender.

Fotograferen in de tropen

Het reizen naar verre, tropische landen wordt

steeds populairder. De nieuwsgierigheid naar

andere natuurgebieden is daarbij groot. Het

blijkt dat fotografie in de tropen, met z’n felle

lichtcontrasten en moeilijke weersomstandighe-

den, vaak een kunst op zich is. Algemene vra-

gen als 'wat mag ik wel en wat mag ik niet foto-

graferen’, ’welke snelheid film kan ik het beste

gebruiken?’, 'hoe moel ik mijn camera verzorgen

in de tropen?’ Dit boekje tracht antwoord te ge-

ven op vele vragen. Het bevat informatie over de

voorbereidingvan de reis, de keuze van appara-

tus en toebehoren. Gedetailleerd wordt inge-

gaan op fotografisch-technische vraagstukken

onderweg, waarna tips volgen voor verdere ver-

werking van het materiaal terug in eigen land.

Een apart hoofdstuk over fotograferen in een

niet-Westerse cultuur behandelt de ethische

kant. De informatie richt zich vooral op reizigers

die souvenirfoto’s en reportages willen maken

met een eenvoudig fototoestel, maar ook op die-

genen met een semi-professionele uitrusting.

Het boekje is in de zelfde handzame uitvoering
verschenen als het bekende naslagwerkje ’Hoe

blijf ik gezond in de tropen?’ Zie 'Het Vogeljaar
42 (2): 90.

Janneke van Dijk, Irene de Groot, Jaap de Jonge,
Anouk Mansfeld, Paul Romijn & Steven Vink: Fotografe-
ren in de tropen. 96 bladzijden, 8 zwartwitillustraties

(1994). Uitg. Koninklijk Instituut voor de Tropen, KIT-

Uitgeverij, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam, 020 -

5 688 406. Prijs f 9,90.

Natuur en milieu uit eerste hand

Marjan Margadant-van Arcken heeft een onder-

zoek gedaanop zes scholen voor lagerberoeps-

onderwijs en voortgezel wetenschappelijk onder-

wijs. Zij heeft vier verschillende werkwijzen ge-

hanteerd en drie lokaties voor veldstudie als stu-

dieplaats uitgekozen. Haar onderzoek handelt

over het denken van dertien- tot achttienjarige

mensen over de natuur en het milieu.

Een van haar belangrijkste conclusies is dat de

jongeren het beste vanuit hun eigen bele-

vings/referentiekaderover natuur en milieu kun-

nen worden onderwezen. Bovendien heeft na-

tuur meer aandacht dan milieu. Een interessante

studie voor mensen die op educatief gebied be-

Zl ® Zl^n ' Pierre Marechal.

Marjan Margadant-van Arcken: Natuur en milieu uit de

eerste hand. Denkbeelden, belevingen en leerwensen

van dertien- tot achltienjarigen (1994). 169 bladzijden,
met inhouds- en litteratuuropgave, index en illustraties.

Uitgeverij SDU, Den Haag, ISBN 90-399-0624-6. Prijs
f 24,50.

Themanummer Kleine Plevier

Het juninummervan 'Vogel und Umwelt’ is ge-

heel gewijd aan de Duitse Vogel van het Jaar, de

Kleine Plevier. In het nummer staan artikelen die

het voorkomen,ontwikkelingen van de stand, na-

tuurlijke en kunstmatige biotopen en de risico’s

(zoals recreatiedruk) behandelen.

Vogel und Umwelt, Band 8, Heft 1-2: 1-120, juni 1994.

Redactie-adres doK. Fiedler, Kanstrasze 7, D-63067 Of-

fenbach am Main, Duitsland.


