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Boekbespreking
Theo Peeters

Jacobusse, C. & A. Hemminga (reds.), 2001. Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren

in Zeeland. - Stichting Het Zeeuwse Landschap, 223 p. ISBN 90-806370-1-7. Prijs; fl. 49,50.

Vorige zomer kreeg ik, als tegenprestatie van een middag bijenles aan een vijftal enthousiaste

insectenliefhebbers uit Zeeland, het bovenstaande boek cadeau.
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Dit stevig ingebonden boek met prachtige aquarellen en beschrijvingen van 100 Zeeuwse

planten en dieren, een voorlopige Zeeuwse Rode Lijst en met op de kaft onder andere de

afbeelding van de schorviltbij ((Epeolus tarsalis) wil ik hier graag aan jullie voorstellen. Het

boek is een uitgave ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van Stichting Het Zeeuwse

Landschap.

Het boek is opgebouwd uit drie onderdelen nl. een enkel in- en uitleidend hoofdstuk, een

bespreking van 100 zeldzame soorten en een voorlopige Zeeuwse Rode Lijst. Maar üefst 57

auteurs schreven een bijdrage voor dit boek. Het onderzoek heeft zich beperkt tot op het land

levende (terrestische) soorten, maar met de opname van libellen, dazen en wapenvliegen komt

ook enige fauna van water of andere vochtige biotopen ter sprake.

Laten we beginnen met de Zeeuwse Rode Lijst. Deze voorlopige Rode Lijst is samengesteld

op grond van het criterium dat minstens 25 % van de Nederlandsche populatie van een soort

ofvan het Nederlandse verspreidingsgebied van een soort in Zeeland ligt of in het recente

verleden, d.w.z. na 1950, gelegen heeft. Hieruit rolde een üjst van bijna 500 soorten die aan

het 25 % criterium voldoen.

Enige verbazing wekten bij mij de bijen en wespen op de Zeeuwse Rode Lijst. Onder de bijen

staan Bombus ruderarius, Colletes halophilus, Epeolus tarsalis ssp. rozenburgensis en

Nomada flavopicta. De wespen zijn vertegenwoordigd door de graafwespen Alysson

pertheesi, Mimumesa sibiricana, Tachysphex fulvitarsis, T. unicolor en Didineis lunicornis,

de spinnendoder Arachnospila fumipennis en de tangwesp Gonatopus distinctus.

Nomada flavopicta is een koekoeksbij en daarmee een soort die voor haar voorkomen in ons

land afhankelijk is van haar gastheren. Ze heeft als gastheren de vier.Melitta-soorten die deels

weliswaar een beperkte verspreiding in ons land hebben, maar het allen vrij goed doen. Ik

denk dat Nomadaflavopicta minder kwetsbaar is dan de huidige bestandsgegevens laten zien.

Alysson pertheesi en Arachnospila fumipennis kunnen als verdwenen soorten beter op de

Zwarte Lijst worden geplaatst en van Tachysphex unicolor ken ik slechts één vangst te

Tienray (LI). Wellicht heeft hier een verwisseling met T. nitidus plaats gevonden en zijn de

gebruikte bestandsdata onjuist. Ook over de andere graafwespen op de lijst zijn opmerkingen

te maken maar dat voert hier te ver. En wat de tangwespen betreft, daarvan zijn dermate

weinig Nederlandse waarnemingen (zowel in ruimte als tijd) dat het me niet verstandig lijkt

soorten van deze wespengroep op een Rode Lijst te zetten. Tenslotte lijkt de Rode Lijst snel

samengesteld te zijn, hetgeen ik meen af te leiden uit de niet alfabetische opsomming van de

soorten bij verschillende groepen en het ontbreken van Nederlandse namen.

Maar laten we terugkeren naar het boek. Uit de voorlopige Zeeuwse Rode Lijst komt een

selectie van 100 soorten aan bod in het boek. In acht hoofdstukken worden deze 100 zeldzame

Zeeuwse planten en dieren voorgesteld. Alle honderd soorten in het boek zijn geillustreerd

door mooie aquarellen van Adri Karman. De organismen zijn verdeeld over de landschappen

en landschapselementen duin en strand, schor en slik, dijken, graslanden, bos, menselijke

omgeving, kreken-wel en-inlagen en het nieuwe landschap. Het hoofdstuk schor en slik is

daarvan het omvangrijks!. Om u een idee te geven van planten en dieren die aan de orde

komen som ik nu de organismen op die onder het hoofdstuk kreken, welen en inlagen worden

beschreven: dodaars, gesteelde zoutmelde, selderij, heemst, wapenvlieg, kustvlekoog (=

zweefvlieg), kluut, vuurlibel, kruipend moerasscherm, bijenorchis, blauwborst en noorse

woelmuis.

Curiositeiten die we in het boek kunnen aantreffen zijn bijvoorbeeld de geveerde

witvleugeluil, het motje bij de kerk van Kortgene, kerkzesoog, sponsbekerzwam, steltwants,

graszanger en roodstuitzwaluw. De Hymenoptera die in het boek aan de orde komen zijn
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schorzijdebij, schorviltbij, Siberische roodbuikgraafbij, grashommel en zwartsprietwespbij.
De Siberische roodbuikgraafbij is een nieuwe Nederlandse naam voor Mimumesa sibericana.

Zeldzaam Zeeuws begint met een mooie inleiding over biodiversiteit en besluit met een

samenvatting van het provinciale soortenbeleid, een register en een overzicht van de

geraadpleegde literatuur en andere informatiebronnen.

Met deze uitgave maakt u, om de woorden van de voorzitter van het Zeeuwse Landschap te

gebruiken, een virtuele excursie door de Zeeuwse natuur onder leiding van enthousiaste

veldonderzoekers die hun kennis en fascinatie graag met u willen delen.

Het boek vormt een prima stukje voorlichting over natuur en landschap waar de andere

provinciale Landschappen in ons land een forse uitdaging in kunnen zien.


