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De vegetatie van Nederland

Deel 5 Plantengemeenschap-

pen van ruigten, struwelen en

bossen

Een opvallend kenmerk van dit vijf-
de deel is dat voor diverse vegeta-

tietypen recente inzichten worden

gebruikt, waardoor de gepresen-

teerde indeling van de behandelde

vegetaties voor een groot deel

afwijkt van eerdere indelingen
zoals die van

Westhoff en Den

Held. Zo is de eerste beschreven

klasse der natte strooiselruigten

(Convolvulo-Filipenduletea) een

recent onderscheiden klasse. Deze

klasse is voor vlinderwaarnemers

interessant, omdat ze rijk is aan

nectarplanten en daar komen veel

vlinders op
af. Plantengemeen-

schappen vormen een belangrijke
basis voor het leefgebied van de

vlinders. In de Vegetatie van Neder-

land staat beschreven welke plan-
ten we in eikaars gezelschap vin-

den, onder welke ecologische

omstandigheden ze voorkomen en

hoe de vegetatietypen optimaal te

beheren. Hieruit kan een idee ver-

kregen worden hoe het leefgebied

van vlinders te beheren. Van elke

waard- en nectarplant kan je

opzoeken in welke vegetotietypen

ze optimaal voorkomen en hoe

deze worden bevorderd. Daarom

bevat dit boek tegelijkertijd een

schat aan informatieover het leef-

gebied van vlinders. Daarom wil ik

ditboek ook warm aanbevelen

voor elke vlinderllefhebber, die

meer wil weten van de plantenge-

meenschappen in Nederland. Wél

moet daarbij opgemerkt worden

dat de wetenschappelijke ingang

en het gebruik van nogal veel vak-

termen soms wat extra doorzettings-

vermogen vergt van de lezer. De

aangeboden informatie en de

prachtige kleurenfoto's met informa-

tieve bijschriften vormen echter een

passende beloning voor deze

inspanning.
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Er zijn tot nu toe nog moor weinig

cd-roms over vlinders verschenen.

Sinds kort is nu een cd-rom te koop
over alle 60 soorten dagvlinders
die in Groot-Brittannië voorkomen.

De cd is echt 'soortgericht': hij is

bedoeld om informatie te zoeken

over een soort. Voor elke vlinder

zijn er prachtige tekeningen van

Richard Lewington, ook bekend van

de Nieuwe Vtindergids. Daarnaast

zijn er tekeningen van ei, rups en

pop en in totaal 300 videoclips van

vlinders en hun habitat door Derek

Budd. Tot slot is er per soort een

verspreidingskaartje voor Groot-Brit-

tannië en lerland en een tekst met

extra achtergrondinformatie.
Heel handig is dat voor elke soort

een rijtje met sterk gelijkende soor-

ten gegeven wordt. Ook is er de

mogelijkheid deze soorten in een

scherm naast elkaar te bekijken.
Dat maakt het zoeken van de juiste

soort een stuk makkelijker. Nadeel

is dan natuurlijk wel dat je de cd-

rom met een computer mee het veld

in moet hebben (en dat is toch ook

weer lastig).
De tekeningen van Richard Lewing-

ton staan op eenzame hoogte. Het

blijft een genot om er naar te kij-
ken. De videoclips zijn leuk, maar

ik vind dat ze vaak maar weinig
meerwaarde boven een foto heb-

ben. De teksten zijn in het alge-
meen vrij kort en erg op de situatie

in Groot-Brittannië gericht.
Helaas ontbreekt de mogelijkheid
om te zoeken via andere ingangen,
zoals regio, habitat of vliegtijd. Een

vraag als; 'welke vlinders kan ik

rond Dover zien op kalkgraslanden
in mei' is niet te stellen. En ik vind

juist dat daarmee een cd-rom een

belangrijke meerwaarde boven een

boek kan krijgen. Ook blijft het

jammer dat de cd-rom maar 60

soorten behandelt. Dat maakt hem

buiten de Britse eilanden al snel

minder goed bruikbaar. De

gevraagde prijs is daarbij ook niet

gering.

Samengevat: een dure cd-rom met

mooie tekeningen (al kenden we

die al uit de Nieuwe vlindergids) en

leuke videoclips, maar door het

lage aantal soorten maar beperkt
bruikbaar in de Benelux en omge-

ving.
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In 1999 verscheen als sluitstuk van

'De Vegetatie van Nederland' het

vijfde deel.

In 'De Vegetatie van Nederland'

wordenalle in Nederland voorko-

mende vegetatietypen op grond
van ruim 300.000 vegetatie-opna-

men behandeld. Door het verschij-
nen van dit vijfde deel is de herken-

ning van alle vegetatietypen in

Nederland nu mogelijk.
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