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Praktisch Natuurbeheer: Vlinders en Libellen

Vlinders en libellenvormen in dit boek de rode draad. De

eisen die deze insecten aanhun leefomgeving stellen kun-

nen goed gebruikt worden als uitgangspunt voor het

natuurvriendelijk inrichtenen beheren van groeneruimtes.

Vanuitdit idee worden eerst de

achtergronden van ecologisch

beheer en wat daar bij komt kij-

ken behandeld. Daarbij komen

ook aspecten vaninventarisatie,

monitoring, communicatie en

natuureducatieaan de orde.

Daarna komen uitvoerig alle

aspecten van het natuurvrien-

delijk aanleggen en beheren

van allerlei biotopen zoals

graslanden, bosranden, oever-

vegetaties en siergroen aan de

orde.

In dit boek heeftDe Vlinderstichting getracht zoveel moge-

lijk praktische kennis over specifieke maatregelen voor vlin-

ders en libellen beschikbaar te maken. Er komen regelmatig

vragen binnenbij De Vlinderstichting op dit gebied van

enthousiaste vrijwilligersgroepen, maar ook van beheerders

die kleine stukken natuur in beheer hebben. Dit zijn vragen

van organisatorische aard: "Hoe stel ik een goed projectplan

op? Hoe creëer ik een breed draagvlak en hoe benader ik de

juiste instanties?" Maar een ander deel van de vragen is

heel praktisch van aard: "Hoe beplant ik bermen en oevers

zodanig dat er veel dieren op af komen? Wat is het beste

tijdstip om te maaien en hoe maak ik de tuinvijver aantrek-

kelijk voor insecten?"

Met de concrete tips in dit nieuwe boek kunnen mensen

daadwerkelijk iets betekenen voor vlinders en libellen en

daarmee voor alle natuurlijke bewoners van kleine stukken

groen. Wij hopen dan ook dat met het verschijnen van

'Praktisch Natuurbeheer: vlinders en libellen' veel van de

vragen die leven bij buurtbewoners, leden van (natuur)ver-

enigingen, leerkrachten, natuurbeherendevrijwilligers en

alle andere natuurliefhebbers, te hebben beantwoord.

Vlinders in de tuin - tuinideeën en praktische

tips Welke planten trekken vlinders aan? Hoe maak ik een

bloemenwei? Welke libel heb ik in mijn tuin zien vliegen? Is

het erg dat ik mieren in de tuin heb? Hoe krijg ik hommels

in mijn tuin? Deze en vele andere tuinvragen worden

beantwoord in het boek Vlinders in de tuin - tuinideeënen

praktische tips. Het boek is bedoeldvoor iedereen dieer ple-

zier aan beleeft te zien welke kleine dieren meegenieten van

de tuin en daarde inrichting en het onderhoudook op wil

aanpassen. Naast de vlinders en de libellenkomen zo nog

veel meer mooie en bijzondere dieren naar de tuin. Want

tuinieren voor vlinders en libellen is ook: tuinieren voor

metselbijtjes, witte reuzenen schaatsenrijders. Het geheel is

geïllustreerd met vele kleurenfoto's en tekeningen van

Marjolein Bastin.

U vindt in het boek de nodige praktische informatieom zelf

aan de slag te kunnen gaan. Zo worden de algemene princi-

pes van natuurvriendelijk tuinierenbehandeld, de wilde-

plantentuinen, planten en bloemen die insecten aantrekken,

vijvers, de kruidentuinen de moestuin en de mogelijkhe-

den iets te doen voor insecten in eenkleine tuin zoals een

balkon en een terras. Concrete uitwerkingen van de ideeën

in de tekst vindt u in de tuinontwerpen van Tuinburo Lies-

beth ten Hallers. De uitgebreide plantenlijst kunt u gebrui-

ken bij de plantenkeuze voor uw insectvriendelijke tuin.

Naast ideeënover de aanleg en de inrichting van een tuin

voor insecten, worden de insecten besproken die u kunt

gaan zien in uw eigen tuin. Van een aantal soortgroepen

kunt u lezen hoe de levenswijze is en wat u voor die groep

kunt doen in uw tuin. Behalve de dagvlinders en libellen

worden ook eenaantal minder bekende nachtvlinders,

zweefvliegen, hommels en bijen beschreven.

'Vlinders in de tuin' : de uitstekende en uitgebreide opvol-

ger van 'Uw tuin vol vlinders'.
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Twee nieuwe boeken van De Vlinderstichting nodigen u

uit om de handen uit de mouwen te steken.

Praktisch natuurbeheer:vlinders en libellen - verscheen

enkele weken geleden en Vlinders in de tuin - tuinideeën

en praktische tips (de langverwachte opvolger van 'Uw

tuin vol vlinders') komt eind november uit.


