
15TWIRRE 11,2000, 2

Nieuwe Uitgaven

De orchideeën van Nederland

Het nieuwe boek beschrijft uitgebreid de biotooptypen, waarin orchideeën in

Nederland groeien; de orchideeënsoorten worden dan ook bij de desbetreffende

biotooptypen ingedeeld. De landschapstypen die hierbij worden onderscheiden zijn:
het kustgebied (duinen, duinvalleien en voormalige kweldergronden), het laag-

veengebied, de zandgronden (hoogvenen en heiden, beekdalen en bossen), het

kalkgebied van Zuid-ümburg (hellingbossen, struwelen en zomen, kalkgraslanden,
heischrale graslanden en beekdalhooilanden) en stad en land (bermen en taluds,

parken en plantsoenen, industrieterreinen, groeven, klei- en leemputten). Deze

indeling is tamelijk helder, maar lijkt hier en daar toch wat overlap en onduidelijk-
heden te vertonen. Zo hebben het rivierengebied en het zeekleigebied bijvoorbeeld

geen eigen plaats.
Na een toelichting bij de verspreidingskaarten, waarbij grondsoorten, landschappen, floradistricten en klimaatsaspecten worden

beschreven, volgt een uitgebreide inleiding op de orchideeënfamilie, de indelingssystematiek, groeivormen, levenswijze, etc.

Daarna worden in het boek per landschapstype alle soorten orchideeën die daarinvoorkomen binnen Nederland beschreven. De

soortbesprekingen zijn uitgebreid en ingedeeld naar kenmerkende eigenschappen (uiterlijke verschijningsvorm), biotoop binnen

Nederland,verspreiding in Nederlanden verspreiding in Europa. De nadruk ligt duidelijk op het biotoop en de huidige verspreiding.
Het boek is daarmee toch meer een verspreidingsatlas dan een determinatiewerk.

Vervolgens wordt er zeer uitvoerig aandacht besteed aan de bedreiging, de bescherming en het beheer van deze bijzondere

plantenfamilie. Er worden waardevolle adviezen gegeven over het instandhoudenvan terreinen, waarin orchideeën voorkomen.

Ook worden er gegevens over de kenmerken van de planten alsmede de bestuiving vermeld en worden de belangrijkste

groeiplaatsen van Nederland uitvoerig beschreven, waarbij vooral op de ecologie, de bedreiging en het beheer daarvan wordt

ingegaan.

Bovendien zijn in dit boek van alle Nederlandse orchideeënsoorten verspreidingskaartjes in kleur met een raster van 1 km 2

opgenomen. Dit wil zeggen dat alleactuele vondsten vanaf 1980 binnen dit raster zijn weergegeven. Vondsten van voor 1950 en

van de periode 1950-1980zijn als vanouds in uurhokken (25 km 2) ingetekend.
Achterin het boek is ten slotte nog enige aandacht voor de zogenaamde hybriden (kruisingen, interessant voor de echte

specialisten onder ons), eigenlijk uitsluitend door middel van foto’s. Het boek is rijk geïllustreerd met kleurenfoto's (waarvan van

elke soort een paginagrote opname), die de biotopen, alsmede de planten (habitus, bloeiaar en close-up) van de Nederlandse

orchideeëntonen. Ook worden enkele zwart/wit-tekeningen van de fenologie van enkele soorten, evenals kleurenfoto's van enkele

herbariumvellenuit de vorige en het begin van deze eeuw afgedeeld.

C.A.J. Kreutz & H. Dekker, 1999. De orchideeën van Nederland, ecologie - verspreiding - bedreiging - beheer. Uitgeverij B.J.

Seckel ,te Raalte, ISBN 90-805149-1-8.Formaat 24 x31 cm. gebonden en rijk geïllustreerd met 720 kleurenfoto's, 512 pagina's.
Het boek is verkrijgbaar bij de erkendeboekhandel voor de prijs van f 124,50ofrechtstreeks bij de uitgever zonder verzendkosten

(tel. 0572-362721).
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Bentische zoetwateralgen in Nederland

Nederland kent allerlei ondiepe wateren, zoals sloten, poelen, vijvers, vennen en plassen. Om de biologische waterkwaliteit te

kunnen beoordelen, is het nodig de soorten te kennen die in het water voorkomen. Daarbij spelen de aangehechte ('bentische’)

algen een belangrijke rol. Zij zijn in kleine wateren met betrekking tot biomassa vaak belangrijker dan de vrij zwevende

planktonische algen. Bentische algen zijn microscopisch kleine algen die zich aan waterplanten, ondergedompelde stenen of

andere voorwerpen hebben gehecht. Tot nu toe ontbrak een samenvattend en overzichtelijk identificatiewerk voor deze algen-

groep.

Deze nieuwe, uitgebreide en rijk geïllustreerde uitgave bestaat eigenlijk uit twee delen, waarvan het eerste deel ingaat op de

biologie van Bentische zoetwateralgen. Het tweede deel bevat een uitvoerige sleutel ter identificatievan alle 250 in Nederland

aangetroffen soorten. Daarnaast biedt dit deel veel achtergrondinformatie over taxonomie, evolutie en ecologie. De honderden

fraaie microscopische opnamen en duidelijke tekeningen geven een goede ondersteuning bij de determinatie en maken

tegelijkertijd het brede scala aan boeiende vormen en kleuren zichtbaar. Het boek sluit af met een verklarend overzicht van de

gebruikte termen en begrippen.
Bentische zoetwateralgen biedt waterbeheerders, onderzoekers en vakmensen werkzaam bij hoogheemraad-, zuiverings- en

Dit nieuwe boek over de orchideeën van Nederland is maar liefst meer dan 500

pagina’s dik en vol met prachtige kleurenfoto’s van vrijwel alle soorten orchideeënen

hun groeiplaatsen in Nederland. Opvallend is nog dat een behoorlijk aantal foto’s zijn

gemaakt in het Lauwersmeergebied. Dat moet zeker nieuwsgierigheid opwekken bij
vele Friezen.

In het boek wordt uitgebreid aandacht aan de ecologie en de verspreiding van de

Nederlandse orchideeën besteed. Het vorige boek uit 1987, ‘De verspreiding van de

inheemse orchideeën in Nederland’, presenteerde hoofdzakelijk gegevens over de

verspreiding en hierin waren verspreidingskaartjes op uurhokbasis (5x5 km= 25

km2) opgenomen.
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waterschappen beroepshalve een goed houvast bij het beoordelen van de biologische waterkwaliteit. Daarnaast is het een

uitstekende introductie voor leken met belangstelling voor waterorganismen, variërend van vijverbezitters tot onderwijzers en

leraren, of breed geïnteresseerde natuurliefhebbers.

J. Simons, G.M. Lokhorst & A.P. van Beam, 1999. Bentische Zoetwateralgen in Nederland. KNNV Uitgeverij Utrecht,

Natuurhistorische Bibliotheek 69, ISBN 90 5011 128 9. Formaat 17 x 24 cm, gebonden met foto's in kleur en zwart/wit, 288

pagina's. Prijs f 125,00. Verkrijgbaar bij deboekhandel.
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Dazen en dazenlarven

Met hun fraai gekleurde ogen behoren dazen tot de juweeltjes van de natuur. In 1980

verscheen van de hand van Jan Timmer 'De Dazen van de Benelux-landen' als

Wetenschappelijke Mededeling (138) bij de KNNV. Deze succesvolle tabel is reeds meer

dan 10 jaar uitverkocht. Deze nieuwe Wetenschappelijke Mededeling beoogt een zowel

een opvolger te zijn van de tabel van Timmer, alsook veel nieuwe gegevens te

presenteren over verspreiding, ecologie en levenswijze van dazen in Nederland en

België. Het is meer dan een bewerking van de bestaande tabel.

De mededeling is opgebouwd uit drie hoofddelen: een inleiding, een tabel voor de

volwassen dazen en een tabel voor de larven. In de inleidende hoofdstukken is veel

nieuwe informatie over de levenswijze van dazen gepresenteerd. Het grootste deel van

de uitgave omvat echter de tabellen tot de volwassen dazen (feitelijk de opvolger van de

oude tabel) en hun larvale stadia. Ten opzichte van de vorige uitgave zijn vijf voor ons

land nieuwe soorten toegevoegd; voor België is dit er eentje.
Dazenlarven komen vooral voor in het water of in zeer natte omgevingen. Sommige
soorten zijn uitstekende indicatoren voor het beoordelen van de waterkwaliteit. 'Dazen

en Dazenlarven’ is daarmee, net als de hiervoor besproken uitgave over de bentische

zoetwateralgen, niet alleen van groot belang voor insectenliefhebbers, maar ook voor

waterkwaliteits- en natuurbeheerders.

Theo Zegers & Ton van Haren, 2000. Dazen en Dazenlarven; inleiding tot en

tabellen voor de Tabanidae (Diptera) van Nederland en België. KNNV Uitgeverij
Utrecht, Wetenschappelijke Mededeling 225, ISBN 90 5011 131 9, Formaat 15 x 22 cm,

genaaid gebrocheerd, 114 pagina's. Prijs f 29,50. Verkrijgbaar bij de boekhandel.
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