
Boeken

Zelf de natuur in. Basisboek

voor veldbiologie in Nederland.

De inleiders geven zelf aan dat het

een boek is om "de beginnende
natuurliefhebber op een goede

manier op weg te helpen om

basiskennis op te doen over aller-

lei aspecten van de Nederlandse

natuur". Bladerend door het boek

heb ik geprobeerd terug te gaan

naar de tijd waarin mijn natuurbe-

wustzijn ontlook. Dit werd me

gemakkelijk gemaakt door de vele

herkenbare jeugdbondsfoto's die

het boek sieren. Voor veel mensen

zijn dit wellicht gewone foto's van

jongemensen op excursie, maar

voor ‘oude sokken' zoals ikzelf een

reis terug in de tijd. Kortom, even

mocht ik weer 12 jaar oud zijn en

ineens begon het boek veel meer

voor me te leven. Een boomkikker!

Blaaskopvliegen! Carabus proble-

maticus!? Ja, als je nog weinig in

de natuur bent geweest en het

hartstikke boeiend vindt dan is het

lezen van dit boek een prachtige

tocht die de verbeelding prikkelt.

Het boek behandelt alle mogelijke

'natuurgroepen' die je kunt beden-

ken: van planten tot loopkevers,

van vogels tot zakpijpen en van

waterroofkevers tot korstmossen.

Elke groep wordt ingeleid met

informatie over herkenningen eco-

logie, steevast rijk geïllustreerd.

Vervolgens wordt uitgelegd wat je

met die groep kan doen, altijd

onder het kopje ‘Actief met

De balans tussen die inleidende

tekst en de tot activiteit aanspo-

rende informatie is echter wel wat

uit balans. Hier en daar verzandt

het boek in een overzicht van de

algemenere soorten van een

bepaalde groep. Dat levert geen

meerwaarde op ten opzichte van

bestaande algemene boeken over

de natuur. Met name het deel

over vogels is op deze manier

onleesbaar met weinig ter zake

doende symbolen en een

ondoorgrondelijke keuze voor de

opname van illustraties en soor-

ten. Dit wordt gevolgd door

slechts één pagina met infor-

matie over ‘Actief met vogels:

hoe word ik vogelaar'. En dat

terwijl veel mensen juist met

deze groep beginnen. Dit is

een gemiste kans. Maar dit

wordt ruimschoots goedge-

maakt in het volgende hoofd-

stuk waar op een vermakelij-

ke manier wordt beschreven

hoe je braakballen moet plui-

zen en dat je uit zoogdier-

poep een heleboel interessante

informatie kan halen. Er staan een

paar kleine slordigheden in het

boek (de foto van zandzegge op

pagina 68 betreft gewone veldbies

en op pagina 213 zijn de driedoor-

nige en tiendoornige stekelbaars

verwisseld) maar voor de rest zijn

zowel tekst als illustraties goed

verzorgd.

‘Zelf de natuur in' is een geschikt
cadeau voor jonge mensen die

geboeid zijn geraakt door de

natuur en nog geen grote boeken-

kast over de natuur hebben

gevuld. Voor anderen is het vooral

een mooi plaatjesboeken voor

een minderheid een reis terug in

de tijd. En dat voor slechts

€ 19,95 euro.
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Robert Ketelaar

The Distribution Atlas of

European Butterflies.

Eindelijk is hij er dan: de eerste

echte verspreidingsatlas van dag-
vlinders in Europa. Het is een dik

boekwerk met stippenkaarten van

486 soorten. Maar behalve wat

inleidende en uitleidende hoofd-

stukken blijft het daar ook bij. Dus

niet, zoals we dat van zoveel atlas-

sen gewend zijn, naast kaartjes

mooie foto's en uitgebreide

beschrijvingen. Nee, 243 van de

343 bladzijden worden uitsluitend

gevuld met kaartjes (twee per

bladzijde). De vraag is natuurlijkof

dat erg is. Voor de gevorderde vlin-

deraar in ieder geval niet. Wie een

beetje thuis is in de dagvlinders

van Europa zal met veel plezier

door de atlas bladeren en zich ver-

wonderen over de vreemde ver-

spreiding van sommige soorten of

hoe talrijk andere zijn om ons

heen. Die neemt ook de soms

matigedrukkwaliteit voor lief (dat

kan met de moderne computerpro-

gramma's toch echt veel mooier).

En een steunkleur had het geheel

toch veel vrolijker gemaakt. Maar

wie minder vertrouwd is met de

wetenschappelijke vlindernamen

heeft het moeilijken Een goede

vlindergids moet er dan toch echt

naast liggen. En dan de prijs.

€ 50,- is veel voor een boek zon-

der enige kleur of foto. Maar de

informatie die er in staat is ook

veel waard.

Samenvattend: ben je thuis in de

Europese vlinders en geïnteres-
seerd in de verspreidingvan vlin-

ders in Europa, dan is deze atlas

wat voor jou. Zo niet, dan geven

de kaartjes in veldgidsen of in de

nieuwe dagvlinderatlas van Neder-

land (komt volgend jaar uit!) vol-

doende informatie.

Otakar Kudrna (2002). The Distri-

bution Atlas of European Butter-

flies. Oedippus no. 20. 343 pp.

Uitgegeven door Apollo Books,

Denemarken.

ISBN 87-88757-56-0.

Chris van Swaay

Diverse lezers vroegen ons waar

het boekje Libellen van Noordwest-

Europa. Determinatie enz. dat wij

in onze vorige uitgave rescenseer-

den, te verkrijgen is. Dit is te

bestellen via internet:

www.jeugdbondsuitgeverij.nl

Zelf de natuur in! Met deze uit-

dagendetitel proberen de auteurs

en redacteuren van dit boek men-

sen op weg te helpen om zelf aan

veldbiologie te gaan doen. Het is

een kloek boekwerk geworden.

De vormgeving is fraai, helder,

modern maar nooit te schreeuwe-

rig zoals dat het geval is bij enkele

andere KNNV-uitgaven. Het oogt

als een volwassen natuurboek en

nodigt sterk uit om er doorheen te

bladeren.
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