
Boeken & CD’s

Dieren- en plantengids voor

onderweg

Bij de vlinders en libellen trof ik

een aantal niet-officiële Neder-

landse namen aan. De distelvlin

der staat beschreven als distel-

vink. De agaatvlinder moet het

zonder Nederlandse naam stel-

len. Bij de libellen springen

‘gewone waterjuffer’ (bosbeek-

juffer), ‘vijverjuffer’ (gewone
pantserjuffer) en ‘rode water-

juffer’ (vuurjuffer) in het oog.

Deze schoonheidsfoutjes nemen

niet weg dat dit een leuke en

complete gids is voor iedereen

die net wat meer wil weten over

al die planten en dieren waar je

anders zomaar aan voorbij zou

lopen. Zowel in de duinen als in

de polder en in de bergen kun je

met deze gids prima uit de voe-

ten!

W. Eisenreich, A. Handel en U.E.

Zimmer (2003): Dieren- en

plantengids voor onderweg,

Tirion Uitgevers, Baarn. Vertaald

uit het Duits door TextCase.

SBN 90 5210 482 4

Prijs: € 16,90

Sjoerd Steenbergen

Uitgeverij Tirion heeft de ‘Dieren-

en plantengids voor onderweg’ in

een nieuw jasje gestoken. Het is

een kleurrijke jas geworden, wat

vooral te danken is aan de vele

(meestal nieuwe) foto’s en het

handige zoeksysteem in het

plantengedeelte. Op de foto's

zijn de belangrijkste kenmerken

steeds goed te zien. Vrijwel alle

bekende groepen planten en

dieren uit het westen en midden

van Europa komen in de gids

aan bod. Omdat er zoveel ver-

schillende groepen zijn wordt

aan een enkele groep noodge-

dwongen wat te weinig aandacht

besteed. De zweefvliegen moe-

ten het bijvoorbeeld doen met

één pagina. Dat is overigens al

een verbetering ten opzichte van

de vorige editie, want daarin was

alleen Syrphus ribesi opgeno-

men met de Nederlandse naam

‘een zweefvlieg’.

Omdat in de gids ook soorten uit

bijvoorbeeld de Alpen besproken

worden is de soortkeuze op het

eerste gezicht soms verrassend.

Het aandeel van soorten die je
in ons land vrijwel nooit ziet is

behoorlijk groot. Om onduidelijk-

heden te voorkomen had iets

meer informatie over de ver-

spreiding binnen Europa mogen

worden opgenomen. Voor het

overige zijn de beschrijvingen erg

duidelijk doordat gebruik

gemaakt is van eenvoudige

afkortingen voor bijvoorbeeld

kenmerken (K), habitat (H) en

levenswijze (L). Het zoeken tus-

sen de verschillende soortgroe-

pen wordt vergemakkelijkt door

het gebruik van duidelijke picto-

grammen op de hoeken van de

bladzijden.
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TENTOONSTELLINGEN

• Vlinders In de duinen is een

fraai vormgegeven tentoonstel-

ling over het Nederlandse

duingebied en de vlinders die

daar voorkomen. Met informa-

tie over de biologie van vlin-

ders, ecologische aspecten,

leefgebieden, de achteruitgang

van vlinders en de mogelijkhe-

den voor behoud, herstel en

ontwikkeling. Huurprijs:

€350,- per vier weken.

• Bescherm dagvlinders gaat

over het leven van vlinders, de

bedreigingen waaraan de leef-

gebieden van vlinders bloot-

staan, en de maatregelen die

zowel in het landelijk gebied
als in de stedelijke omgeving

nodig zijn om vlinders te

beschermen. Huurprijs:
€ 225,- per vier weken.

• Vlinders in het veenweidege-
bied behandelt vlindersoorten

die kenmerkend zijn voor het

veenweidegebied. Huurprijs:
€ 75,- per vier weken.

• Tuinieren met planten en die-

ren stimuleert mensen om

hun tuin op een natuurvrien-

delijke manier in te richten en

te onderhouden. De tentoon-

stelling wordt beheerd door De

Vlinderstichting namens het

platform Tuinieren met plan-

ten en dieren’. Huurprijs:
€ 125,- per vier weken.

De tentoonstellingen van De

Vlinderstichting zijn de komende

tijd op de volgende plaatsen te

zien;

t/m 15 juni - Vlinders in de

duinen

E. Heimansmuseum

Thijssestraat 1, Zaandam

tel. 075 6312020

t/m 30 juni -
Tuinieren met

planten en dieren

NMEC Weizigt

Van Baerleplantsoen 30a

Dordrecht, tel. 078 6141900

t/m 20 juni - Herstel Dagvlinders

Recreatieschap 'Het Twiske'

Noorderlaaik 1, Oostzaan

tel. 075 6844338

t/m 31 mei - Vlinders in het

veenweidegebied

NVW De Vijfheerenlanden

J.W. van Puttestraat 77

Vijfheerenlanden

t/m 31 augustus - Tuinieren met

planten en dieren

Landschap Overijssel,

Poppenallee 39, Dalfsen

16 juni 1/m 1 november -

Vlinders in de duinen

Infocentrum de Noordwester.

Dorpsstraat 150, Vlieland, tel.

0562 451700

1 juli t/m 31 oktober - Herstel

Dagvlinders

Landschap Overijssel,

Poppenalle 39, Dalfsen

SCHENKINGEN

Van mevrouw L.V. te V. ontvingen

wij een schenking van € 300,-.

Bij de uitvaartdienst van de heer

J. van D. is tijdens de collecte

een bedrag van € 530,- voor De

Vlinderstichting bijeengebracht

door de aanwezigen.

De heer B.S. te C. maakte een

bedrag van € 500,- naar ons

over.

Hartelijk dank voor al deze

mooie giften!

Annette
van

Berkel

Onderstaande tentoonstellingen

van De Vlinderstichting zijn

ondergebracht bij ExpoRent.

Informatie over verhuur en

beschikbare perioden is te ver-

krijgen bij ExpoRent, tel. 0481

420164, of exporent@eco-

markt.nl. Of kijk op www.eco-

markt.nl/exporent.

• Herstel dagvlinders gaat in op

achtergronden van de achter-

uitgang van de dagvlinders en

de mogelijkheden die er zijn

voor herstel. Aan de hand van

een viertal voorbeelden wordt

informatie gegeven over het

leven van vlinders en de eisen

die ze aan hun omgeving stel-

len. Huurprijs: € 350,- per

vier weken.
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