
Boeken & CD’s

Dagvlinders in Zeeland

gepresenteerd

Dagvlinders in Zeeland is te

bestellen bij Het Zeeuwse

Landschap, Postbus 25, Hein-

kenszand. De prijs is € 15.

Dagvlinders in het Dron-

gengoed
Het Drongengoed is een bos-

complex dat ligt in de provincie

Oost-Vlaanderen, ruwweg tus-

sen Gent en Brugge. Het

gebied ligt dus niet zover van

de kust en van de grens met

| Zeeuws-Vlaanderen. Het goed

herbergt een aantal bijzondere

vlindersoorten, zoals de meest

noordwestelijke populatie van

de kleine ijsvogelvlinder in

Vlaanderen en de aardbeivlin-

der. In de jaren negentig wer-

den maar liefst 33 soorten dag-
vlinders waargenomen, al plan-
ten maar 18 zich daarvan ook

voort binnen het Drongengoed.
Daarmee behoort het bos toch

tot de beste gebieden in Vlaan-

deren.

Auteur Omer Van de Kerckhove

bespreekt uitvoerig de bioto-

pen, hun vlinders, trends en

bedreigingen. Vooral de ber-

men van enkele wegen en

paden raken steeds meer

beschaduwd door opgroeiende
bomen en verliezen daarmee

hun belang voor veel dagvlin-
ders. De aardbeivlinder heeft

een flinke terugslag gekregen,
toen in 1999 werd terugge-
schakeld van tweemaal maaien

(waarbij het maaisel bleef lig-

gen) naar éénmaal maaien in

september. Hoogopschietende

planten, zoals biezenknoppen
en grote wederik, verdrongen
de waardplanten van de aard-

beivlinder.

Het rapport is te bestellen bij:

Natuurpunt winkel, Graatakker

11, B-2300 Turnhout, België of

via winkel@natuurpunt.be.
Het kost € 14 exclusief ver-

zendkosten.

Chris van Swaay

Tuinvogels in beeld

In de serie'... in beeld' is weer

een nieuw deeltje verschenen.

Tuinvogels in beeld laat zien

dat er veel meer te beleven

valt in de naaste omgeving dan

je misschien denkt. Naast een

korte en bondige beschrijving
van de twintig meest voorko-

Peter Geene reikt het eerste

exemplaar uit aan de Commis-

saris van de Koningin.

Op 5 december

verscheen er opnieuw een pro-

vinciale atlas: Dagvlinders in

Zeeland. In het Provinciehuis te

Middelburg werd het eerste

exemplaar door Peter Geene,

voorzitter van de Vlinder- en

libellenwerkgroep Zeeland,

overhandigd aan de Commissa-

ris van de Koningin, de heer

Van Gelder. Het tweede exem-

plaar ging uit handen van de

oud-voorzitter Henk Wagenaar

naar de directeur van de Stich-

ting Het Zeeuwse Landschap.
Het is werkelijk een schitterend

boekwerk geworden, ontstaan

door een goede samenwerking
van de Vlinder- en Libellen-

werkgroep Zeeland en de Stich-

ting het Zeeuws Landschap.
Het is een prettig geschreven
boek met erg veel fraaie foto's

van Zeeuwse fotografen. Zo is

er bijvoorbeeld een schitteren-

de foto van slapende icarus- en

bruin blauwtjes en een foto van

een distelvlinder en een oranje

zandoogje op koninginnenkruid,

waarbij het grootteverschil
enorm opvalt.
Het boekje is verschenen als

eerste van een geplande serie:

Fauna Zeelandica. Deel 2 van

de Fauna Zeelandica gaat over

bijen en wespen en verschijnt
in april.
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mende tuinvogels geeft dit

boekje talloze tips om meer

vogels, en juist ook vogels die

je zelf leuk vindt, naar de tuin

te lokken. Op de uitklapkaart in

het boekje staan alle soorten

bij elkaar afgebeeld, zodat ze

makkelijk zijn te herkennen.

Harvey van Diek. Tuinvogels in

beeld. KNNV Uitgeverij, Utrecht

ISBN: 905011 1785. Prijs
€ 4,75.

Herdruk Nederlandse Oeco-

logische Flora

De langverwachte herdruk van

de vijfdelige serie Nederlandse

Oecologische Flora is zojuist
verschenen. De Nederlandse

Oecologische Flora is een unie-

ke uitgave; de in Nederland in

het wild voorkomende planten
worden hierin soort voor soort,

op zeer toegankelijke wijze
beschreven. De auteur geeft
een beschrijving van de plant

en noemt met name de ver-

schillen met verwante soorten.

Daarnaast geeft hij informatie

over verspreidingsgebied, ter-

reintypen waar de plant groeit,
andere soorten waarmee de

plant vaak samen voorkomt en

relaties met dieren.

De vijf delen plus een apart

register worden als complete
set in één box aangeboden.
E.J. Weeda. Nederlandse Oeco-

logische Flora. KNNV Uitgeverij

in samenwerking met IVN. Prijs
€ 195,-. ISBN: 90 5011 1297.

Met, bij, in, onder, over

Bomen

De Bomenstichting heeft onder

de titel 'Met, bij, in, onder, over

Bomen' een veelzijdige cd-rom

uitgebracht. Vanuit zes verschil-

lende invalshoeken worden

bomen benaderd. Hoe ze

leven, hoe je er het beste mee

om kan gaan, wat geschikte
bomen zijn voor welke tuin,

waar je speciale bomen in

Nederland kan vinden. Op de

website www.bomenstichting.nl
is een speciale pagina over de

cd-rom te vinden. De cd-rom

(geschikt voor Macintosh en

PC) kost € 24,95. Daarbij komt

€ 3,20 verzendkosten. Bestel-

len kan via de website van de

Bomenstichting: www.bomen-

stichting.nl of door overmaking
van het totaal bedrag op giro
2108755 van de Bomenstich-

ting te Utrecht, onder vermel-

ding van cd-rom.

LEZINGEN

19 februari 2004, 19.30 uur

Vlinders en libellen en hun

omgeving - Jaap Bouwman

Boerderij Strunk, Deventer-

straat 64, Raalte

Informatie: IVN Raalte, mevr.

I. Kappert, tel. 0572 357345.

17 maart 2004, 20.00 uur

Het gentiaanblauwtje in relatie

tot mieren; bloemen en hun

bezoekers; tuinieren - Kars

Veling
Het Wandelhuis, Twekkelerweg
249 te Hengelo
Informatie: KMTP GroeiSiBloei

afd. Hengelo, mevr. K. Noorda,

tel. 074 - 266 75 92.

Toegang; leden KMTP gratis,

niet-leden€ 5,-.

7 april 2004, 19.45 uur

Bloemen en hun bezoekers -

Kars Veling
Zuiderkerk, Rienck Bockmakade

7, Sneek

Informatie: KMTP GroeiSiBloei

afd. Sneek, de heer/mevr. Rek-

ker, tel. 0515 569473 of

06 22521919.

Toegang: gratis voor leden,

€ 1,- voor niet-leden.

20 april 2004, 20.00 uur

Vlinders in hun omgeving -

Kars Veling

Buurthuis, Hoofdstraat 11,

Noordwijk aan Zee

Informatie: GroeiSiBloei, afde-

ling Noordwijk e.o., de heer

DJ. van Tol, tel. 0252 - 37 61

41.

Toegang: gratis.

21 april 2004, 20.00 uur

Insecten in de tuin - Annette

van Berkel

Stadsherberg Wilhelmina,

Spoorlaan 5, Oss

Informatie: mevr. M. Verhoe-

ven, tel. 0412 646876

Toegang: gratis.

Landelijke Vlinderdag
Kom naar de Landelijke Dag

op zaterdag 13 maart 2004.

Het thema is deze keer

klimaatsverandering. Naast

lezingen zijn er films, een

herkenningsquiz en een infor-

matiemarkten de uitreiking

van de Gouden Vlinder.

Meer informatie vindt u op

blz. 26. Een aanmeldingskaart
vindt u in dit blad.

TENTOONSTELLINGEN

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.

• 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 behandeltvlindersoorten

die kenmerkend zijn voor het

veenweidegebied. Huurprijs:

€ 75,- per vier weken.

• Tuinieren met planten en die-

ren stimuleert mensen om hun

tuin op een natuurvriendelijke

manier in te richten en te

onderhouden. De tentoonstel-

ling wordt beheerd door De

Vlinderstichting namens het

platform 'Tuinieren met planten

en dieren'. Huurprijs; € 125,-

per vier weken.

Annette
van

Berkel
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