
Planten in de polder

Aan de langereeks herkenningsgidsenvoor

planten is eennieuwe loot ontsproten. Een

veldgidsvoor planten in de polder. Is dit een

waardevolle aanwinst voor de toch al aanzien-

lijke bibliotheek? Het antwoord is zowel ja als

nee.Voor de doorgewinterdeplantenzoeker en

voorde mensendie ook buiten de polder plan-

Ter gelegenheidvan het vijftienjarig bestaan van De Vlinderstichting en de verbouwingvan

ons kantoor nodigenwij u uit om op 12 september 1998 eenkijkje te komen nemenop de

Mennonietenweg 10 in Wageningen.Ubent van harte welkom tussen!4.00 tot 17.00 uur om na-

der kennis te maken met de medewerkers en hun activiteiten.

Hoe komt u bij het kantoor van De Vlinderstichting? Met de auto: vanuit centrum Wageningen

volgtu de richting Rhenen,bij de rotonde linksaf de Troelstraweg in (vanuit Rhenen bij dezelf-

de rotonde uiteraard rechtsaf), eerste weg links (Thorbeckestraat), aan het einde rechtsaf de

Mennonietenweg op. Het kantoor van De Vlinderstichting is het eerste gebouwlinks.

Openbaar vervoer: Station Ede-Wageningen,vandaar treintaxi ofmet de bus lijn 53 of54 naar

het busstation in Wageningen.Van daar is het ongeveer eenkwartier lopen. U kunt ook over-

stappen op lijn 50, 80 of 81 richting Rhenen, uitstappen halte Costerweg.
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ten willen determineren is deze gids niet ge-

schreven. De gids is wel bedoeld voor mensen

die met relatiefweinigkennis het polderland

in trekken en vooral voor boeren die in het ka-

der van diverse projecten de natuur op hun

land willen bijhouden.

De gids is handig en eenvoudig vormgegeven.

De selectie van soorten is goed gekozen. De

meeste algemene en opvallendeplantenkrij-

gen aandacht. Voor elke soort eenaparte pagi-

na met foto, tekening, korte tekst enbiotoop-

aanduiding.Vooral handig- en eengemis in

veel andere gidsen - is het aangeven van ande-

re soorten waarmee de plant verwisseld kan

worden. Het is jammer dat een redelijk aantal

foto’s niet voldoende uit de verf komt. Ik vraag

me afofiemand Poelruit zal herkennen met

deze gids. Naast een veldgids zal dit boek nog

eenandere functie gaan vervullen. De infor-

matie in enkele inleidende hoofdstukken wij-

zen boeren en gebruikers op de verschillende

natuurvriendelijkebeheersmaatregelenlangs

sloten waar ook libellen en vlinders van kun-

nenprofiteren. Het is daarmee weer een nieu-

we leidraad naar eenpolderland meteen fran-

je van natuur.

Planten in de polder. Veldgids voorgrasland,

oever, sloot en plas, Nico Jonker& Walter

Menkveld. ISBN 9060974689. Uitgeverij Schuyt

en Co, prijs f34,50

Robert Ketelaar

De milieuvriendelijke
siertuin

Na de eerder verschenen uitgave ‘De milieu-

vriendelijke moestuin’ heeft Uitgeverij

Roodbont nu ook eenhandzame gids samenge-

steld over de siertuin. Het praktische zakfor-

maat boekje geeft op eenoverzichtelijke wijze

milieuvriendelijketips voor aanleg en onder-

houd van de siertuin. Uitgangspunt daarbij is

dat bij een milieuvriendelijke siertuin het sa-

menwerken met de natuur voorop staat.

Het boekje geeft in het kort antwoord
op de ve-

le vragen die je tegenkomtbij het opzetten en

onderhouden van eenmilieuvriendelijke tuin:

overgrondbewerking,aanleg van een vijver,

verschillende soorten afscheidingen, het ma-

ken van compost enhoe je om kunt gaan met

plagen en ziekten. De verschillende diergroe-

pen die in eentuin kunnen voorkomen wor-

den kort behandeld, met hun functie in de

tuin. Achterin is eensortimentslijst opgeno-

men, waarbij steeds is aangegeven wat de eco-

logischewaarde is van de plant, struik of

boom. De omslag is optimaalbenut voor korte

praktische overzichten: adviezen voor het ma-

ken van goede compost, dieren aantrekkende

planten, tips voor optimaal watergebruiken

tien spelregels voor milieuvriendelijk tuinie-

ren(bijvoorbeeld: neem zoveel mogelijk de na-

tuur in de directe omgeving als voorbeeld, geef

spaarzaam en doordacht water, lok door een

gevarieerdeplantenkeuze insecten, vogels, am-

fibieën en kleine zoogdierennaar de tuin.)

Ondanks de compactheid van de gids is de lijst

vanbehandelde thema’s heel compleet.Dit

heeft als consequentie dat alle thema’s slechts

kort behandeld kunnen worden. De ervaren

natuurtuinder zal er veel bekends in tegenko-

men. Door de overzichtelijkheid geeft het

boekje echter ook de onervaren tuinier het ge-

voel dat milieuvriendelijktuinieren niet moei-

lijk is. Daarmee is het een praktische basisgids

meteen goed overzicht van alle onderwerpen,

eenprima handvat om zelf mee aan de slag te

gaan. Want uiteindelijk genietje het meest

vanje tuin door er zelf mee bezig te zijn ende

eigenaardighedenvan de verschillende plan-

ten en dieren te ontdekken.

De milieuvriendelijke siertuin; gids voor aan-

leg en onderhoud van natuurrijke tuinen; de

Kleine Aarde, DLV Groen en Roodbont

Uitgeverij, ISBN 90-75280-16-5, 120blz., prijs

f 19,90.
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Open dag bij De Vlinderstichting

De secretaris van de Vlaamse Verenigingvoor

Entomologie, W.De Prins, heeft onlangs een

boekwerk samengesteld, waarin alle tot nu toe

bekende Belgische vlindersoorten worden ver-

meld, dus zowel dagvlinders, nachtvlinders als

micro’s. Hun verspreiding in Belgiëwordt

weergegeven in tabelvorm volgens de negen

provincies van onze zuiderburen. Er is met

twee verschillende tekens weergegeven ofde

soortvoor en/of na 1980 in de betreffende pro-

vincie is waargenomen. In totaal zijn 2405

vlindersoorten vermeld,behorende tot 71 fa-

milies. Bij de inleidingtot elke familie worden

onder andere literatuurverwijzingen gegeven

omtrent de determinatie van de betreffende

soorten. Een uitvoerige literatuurlijsten een

alfabetisch register besluiten het boek, dat in

totaal 236 bladzijden beslaat. Al met al een

zeer nuttigwerkstuk.

W. De Prins, Catalogue ofthe Lepidoptera of

Belgium. Studiedocument nr. 92 van het

Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen.Vautierstraat 29,

B-1000 Brussel, Prijs 580 BEF + verzendkosten.

VLINDERS
augustus

1998

29


