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Boekbesprekingen

Coesel, P.F.M. & K.J. Meesters, 2007. Desmids of the lowlands.
KNNV Uitgeverij, ISBN 978-90-5011-265-9. 352 pag.
Prijs: € 89.95 (excl. verzendkosten). Te verkrijgen in de boek-
handel of via www.knnvuitgeverij.nl.
In de periode 1982-1997 verscheen bij de KNNV in zes deeltjes
een overzicht van de sieralgen van Nederland. Deze uitgaven zijn
nu geheel herzien en bijeengebracht in dit nieuwe engelstalige
boek over de sieralgen van Nederland en omringende landen.
Peter Coesel, geholpen door Koos Meesters, heeft hiermee een
prestatie van formaat geleverd. Alle andere pogingen in Noord-
west-Europa in de vorige eeuw om een complete sieralgenflora te
realiseren zijn voortijdig gestrand, hetgeen iets zegt over de moei-
lijkheidsgraad van deze onderneming. Dat het nu wel gelukt is
komt, behalve door de noeste arbeid en de grondige kennis van
de auteurs, mede omdat de teksten over de afzonderlijke soorten
-excl. variëteiten zijn dat er ruim 500- zeer beknopt zijn gehouden.
Er zijn bijv. bij de soortteksten ook geen aanwijzingen gegeven
voor het onderscheid met vergelijkbare soorten. Ook is vrijwel
niet ingegaan op taxonomische problemen.
Er is een CD-Rom toegevoegd waarmee het o.a. mogelijk is om
op basis van sieralgen de natuurwaarde van een ven te bepalen.
Sieralgen vormen immers een uitstekende indicator voor de
waterkwaliteit.
Jammer is dat de gelegenheid niet is aangegrepen om in de inlei-
ding van het boek veel meer te schrijven over de ecologie van sier-
algen. Zo vaak verschijnt er niet een klassieker over sieralgen,
zoals dit werk nu al kan worden genoemd.
Sieralgen zijn van een grote schoonheid en er valt nog veel te ont-
dekken over hun voorkomen in Nederland. Door dit boek wordt,
mede met behulp van de determinatiesleutels maar in praktijk
vooral door de uitstekende tekeningen, het op naam brengen van
de meeste soorten sieralgen goed doenlijk, al zijn er nog steeds
heel lastige groepen. De uitgave vormt (ondanks de hoge prijs
van het boek!) hopelijk een sterke stimulans voor de studie van
sieralgen in Nederland. Sinds enkele jaren is er in Nederland ook
een werkgroep die zich richt op de studie van sieralgen in Neder-
land: zie www.desmids.nl.

Bart van Tooren

Evenals de 1e druk is het wederom een keurig verzorgd boek,
overzichtelijk en met veel mooie illustraties. Veel teksten zijn uit-
gebreid en/of aangepast en de verspreidingskaartjes zijn geactua-
liseerd. Ook de literatuurverwijzingen zijn geactualiseerd waar-
door het relatief eenvoudig is om desgewenst meer informatie
over de soorten te vinden. De enkele kleine foutjes zullen vrijwel
niemand opvallen. Een klein gemis is het ontbreken van verwijzin-
gen naar websites. Van veel soortgroepen zijn immers op internet
gedetailleerde verspreidingskaarten te vinden, die veelal voortdu-
rend bijgewerkt worden.
Voor iedereen die wat wil weten over de via de Habitatrichtlijn
beschermde soorten in Nederland vormt dit boek een prima aan-
schaf. Voor Vlaanderen wordt het in DLN 108 (6) besproken boek
(Decleer, 2007) aanbevolen, ook omdat hier tevens de habitats en
de in Vlaanderen beschermde gebieden worden besproken.
Inmiddels wordt in Nederland hard gewerkt aan het derde deel in
deze serie, over de gebieden die in dit land krachtens de Habitat-
en Vogelrichtlijn beschermd worden. Het eerste deel, over de
habitats, is in 2003 verschenen bij de KNNV en is nog verkrijg-
baar.

Decleer, K. (red.), 2007. Europees beschermde natuur in Vlaan-
deren en het Belgisch deel van de Noordzee. Uitgave INBO.
SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002. Atlas van de Nederland-
se broedvogels 1998-2000. Uitgave van o.a. St. KNNV Uitgeverij.
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Jansen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée, 2008. Europese natuur in
Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn. Uitgave KNNV Uit-
geverij, ISBN 97890 5011 278 9. 184 pag.
Prijs: € 34,95 (leden KNNV € 31,95) excl. verzendkosten.
Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl.
Het betreft hier de 2e sterk uitgebreide druk van een in 2004 ver-
schenen boek. Het belangrijkste kritiekpunt van toen, een deel
van de soorten was niet opgenomen, is nu gecorrigeerd. De soor-
ten van Annex IV van de Habitatrichtlijn, o.a. Zandhagedis, zijn
nu ook opgenomen. De soorten van Annex V ontbreken nog,
maar dat is wel begrijpelijk. Hiervoor geldt vooral dat ze in Neder-
land niet commercieel verzameld worden; het betreft o.a. veen-
mossen en rendiermossen. Voor de niet opgenomen via de Vogel-
richtlijn te beschermen vogelsoorten is aanschaf van de recente
broedvogelatlas (SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002) een
meer dan uitstekend alternatief.


