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Signalement
In navolging van andere tijdschriften,
zoals Terra, wordt met ingang van het
julinummer De Levende Natuur u toe-
gestuurd in zg. biofolie. Deze nieuwe
sealing is volledig afbreekbaar en kan
zelfs worden gecomposteerd. De folie
wordt geproduceerd uit niet-genetisch
gemanipuleerde gewassen, zoals mais,
tarwe en aardappelen. De sealing vol-
doet aan de Europese norm 13432, is
gecertificeerd door het keuringsinstituut
AIB Vincotte en draagt het OK Compost
label. Gooi de sealing dus niet in de
prullenbak, ook niet bij het oud papier,
maar in de groencontainer!

Themanummer weidevogels. 2008. Tussen Duin & Dijk extra,
jaargang 7. Natuur in Noord-Holland. Prijs abonnement
(4x per jaar): € 13,75. www.tussenduinendijk.nl
Dit themanummer bundelt actuele informatie over de ontwikke-
ling van het weidevogelbeheer in Noord-Holland. In elf artikelen
wordt onder meer ingegaan op belang van voedselaanbod voor
kuikens en de predatiekans van legsels, van plas-dras situaties tot
de rol van Pitrus. Ook de beheervoering komt aan bod: van resul-
taten door agrarische natuurverenigingen (anv’s) tot een kritische
evaluatie van 30 jaar Relatienotabeleid.

Kiek. Grauwe kiekendief: de acrobaat van de polder! 2008.
Uitgave Stichting werkgroep Grauwe kiekendief.
ISBN 978-90-812786-1-4. 48 pag. www.grauwekiekendief.nl
Allereerst springen de spectaculaire foto’s in het oog. Dit prachtig
geïllustreerde en vormgegeven boekje vertelt het verhaal van de
Grauwe kiekendief, die in sterke mate geprofiteerd heeft van de
braaklegregeling in de akkerbouwgebieden in Groningen, met
name het Oldambt. En vertelt ook over de uitbreidingen naar
Drenthe, Flevoland en Duitsland die dankzij de inspanningen van
de Werkgroep Grauwe Kiekendief, m.n. Ben Koks, konden plaats-
vinden. Het enthousiasme en de samenwerking tussen boeren,
loonwerkers en vogelbeschermers vallen hierbij op. Het boekje
verschijnt echter op het moment dat de braakregeling is afge-
schaft. De noodzaak van deze maatregel voor het succes van de
Grauwe kiekendief is aangetoond en er zullen dan ook manieren
gevonden moeten worden om dit voort te kunnen zetten, niet
alleen voor de toekomst van de Grauwe kiekendief, maar ook van
de andere akkervogels.

De Nederlandse steenvliegen (Plecoptera). Bram Koese. 2008.
Entomologische Tabellen I, supplement bij Nederlandse Faunisti-
sche Mededelingen. EIS-Nederland, Leiden. ISSN 1875-760x.
158 pag. Prijs: € 15,-.
Te bestellen via www.naturalis.nl/et of www.nev.nl/et
Steenvliegen worden beschouwd als één van de primitiefste
gevleugelde insectengroepen. Wereldwijd zijn er ca 2000 soorten,
waarvan ruim 400 in Europa en 27 in Nederland. Op het noorde-
lijk halfrond worden afhankelijk van hun voedsel twee groepen
onderscheiden: de Systellognatha (‘roofsteenvliegen’) en de Euho-
lognatha (‘algsteenvliegen’). Steenvliegen zijn kenmerkend voor
de schoonste wateren, met name stromende, zuurstofrijke
(berg)beken en rivieren. In Nederland komen alleen nog in de
bronbeken in het oosten steenvliegen voor. Deze sleutel dient er
niet alleen voor de indicatorfunctie van steenvliegen correct uit te
kunnen voeren, maar geeft een compleet beeld door aan de hand
van o.a. museummateriaal te laten zien welke soorten hier voor-
kwamen. Het ‘werkgebied’ van de tabel bestrijkt Nederland en
Vlaanderen. Opmerkingen over de sleutel of waarnemingen van
steenvliegen kunnen gestuurd worden naar eis@naturalis.nl

Agrobiodiversiteit: nut en natuur. Losse exemplaren van dit
themanummer Agrobiodiversiteit EB 67 (6) 2007 zijn te bestellen
voor € 15 (excl. verzendkosten) bij: Administratie NEV, Plantage
Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, e-mail: administratie@nev.nl.
Voor grote aantallen contact opnemen met EB-hoofdredacteur
Jan Bruin: eb@nev.nl.
Het agrarische gebied vormt een leefgebied voor vele soorten
insecten en spinnen. Eind 2007 is van het tijdschrift Entomologi-
sche Berichten een mooi en extra dik themanummer uitgebracht
over deze ‘agrobiodiversiteit’. Hierbij is behalve voor de natuur-
behoudaspecten veel aandacht voor de nuttige rol van diverse
insectgroepen bij de beheersing van plagen in de landbouw.
Voor meer informatie zie: www.nev.nl.

De Kop van Schouwen onder het zand. Duizend jaar duinvorming
en duingebruik op een Zeeuws eiland. F. Beekman. 2007.
Uitgeverij Matrijs. 304 p. ISBN 978 90 5345 314 8. Prijs: € 29,95.
Te bestellen via www.Matrijs.com.
De auteur heeft onderzocht hoe het landschap van Schouwen is
ontstaan. Hij beschrijft dat in vijf zeer gedetailleerde hoofdstuk-
ken die elk een periode van tenminste 150 jaar behandelen. Het is
een verhaal van verstuivingen en van aanvallen door de zee, en
vooral ook van de rol die de mens daarbij speelde. De aanwezige
flora en fauna komen nauwelijks aan bod. Tal van mooie en infor-
matieve illustraties, incl. veel kaartmateriaal, illustreren het boek.

Leven in de stad; betekenis en toepassing van natuur in de
stedelijke omgeving. J. van Zoest & M. Melchers. 2006.
KNNV uitgeverij. 256 p. ISBN 90 5011 177 7. Prijs: € 47,95.
In drie delen gaan de auteurs in op verschillende aspecten van
natuur en stad. In het eerste deel gaan auteurs in op het belang
van natuur in de stedelijke omgeving –het stedelijk landschap- als
leefomgeving van mensen, o.a. de samenhang met succes- en
probleemwijken, gezondheid, ontspanning. In het tweede deel
wordt de stadsecologie uit de doeken gedaan, waarbij uitgegaan
wordt van een gradiënt van land naar stad en welke planten en
dieren de stad zoal kan herbergen, met tevens aandacht voor
nieuwkomers. Het derde deel gaat in op de vraag hoe de kennis
over groen en natuur in de stad is te gebruiken in de planologie.
Hierin wordt beschreven hoe planning, uitvoering en beheer van
natuur en groen hun rol hebben in het proces van besluitvorming.
In dit deel zijn diverse praktische handreikingen te vinden om zo
mee aan de slag te gaan!

Biofolie
in de groen-
container!



U kunt zich abonneren op
De Levende Natuur door de
ingevulde bon te sturen naar:
Abonnementenadministratie

De Levende Natuur,
Antwoordnummer 134
6700 VB Wageningen.

Tel. 0317 - 42 78 93
administratie@delevendenatuur.nl

Zo kunt u
zich

abonneren

ik teken graag in voor een abonnement op De Levende Natuur

naam: _____________________________________________________________

adres: _____________________________________________________________

postcode: ____________ woonplaats: _______________________________________

e-mail: ________________________________ tel.: __________________________

Ik machtig De Levende Natuur om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven:

bank/giro: _____________________________________________________________

datum: ___________________ handtekening:

Graag aankruisen:

€ 28,50 per jaargang – particulieren in Nederland en België

€ 33,– per jaargang – particulieren in overige landen

€ 45,– per jaargang – bedrijven/instellingen

€ 9,90 per jaargang – studenten (s.v.p. kopie collegekaart meesturen)
Na vier jaar gaat dit abonnement automatisch over in een regulier abonnement.

De prijsontwikkeling kan het stichtingsbestuur dwingen de tarieven aan te passen.
Tevens bent u gerechtigd om uw bank opdracht te geven het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken.

JA
www.delevendenatuur.nl

Vragen en mededelingen

Nacht van de Vleermuis
Op 30 augustus 2008 wordt in heel Europa
de jaarlijkse nacht van de Vleermuis geor-
ganiseerd. In Nederland wordt dit gedaan
door de Vleermuiswerkgroep Nederland
(VLEN). In het hele land zullen excursies
en lezingen worden gehouden met vleer-
muizen als onderwerp.
Inl.: Saskia Roselaar via excursies@vzz.nl.
www.vleermuis.net.

Natura2000
Van 8 - 12 september 2008 wordt te Gent
de 6e Europese Conferentie over ecologisch
herstel georganiseerd. Dit SER-congres
(Society for Ecological Restoration) gaat
met name over Natura2000 habitats en
soorten in heel Europa. De organisatie ligt
in handen bij het INBO (Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek) te Brussel.
Inl.: www.ser2008.be

Symposium Maas in Beeld
Thema: Resultaten van 20 jaar ecologisch
herstel langs de Maas en lessen voor
beheer en inrichting.
Op woensdag 1 oktober 2008 in de Oran-
jerie in Roermond.
Inlichtingen en aanmelden
(voor 7 september): Hélène Cuppers-Moors
helene@kenbaar.nl
Hierbij graag de volgende gegevens door-
geven: uw naam, organisatie, e-mailadres,
postadres en telefoonnummer en of u in
de middag mee wilt op de boottocht.
ww.maasinbeeld.nl

Biesbosch 50 jaar
Dit jaar is de Biesbosch 50 jaar in beheer
van Staatsbosbeheer. Reden voor het Vak-
blad Natuur Bos Landschap in zijn april-
nummer op dit gebied in te gaan. Voor wie
bij wil blijven biedt de digitale nieuwsbrief
www.biesbosch.nu veel informatie.

Nederlandse Mycologische Vereniging
100 jaar
In 2008 viert de Nederlandse Mycologi-
sche Vereniging (NMV) haar honderdjarig
jubileum. De NMV heeft 700 leden, zowel
beroepsmycologen als amateurs met een
uitgebreide kennis van paddenstoelen.
Eén van de doelstellingen van de NMV is
het bevorderen van de kennis van padden-
stoelen. Zij doet dit door het geven van
excursies, lezingen enz.
In dit jubileumjaar wil de NMV de padden-
stoelen onder de aandacht van een breder
publiek brengen, bijv. Zaterdag 4 oktober
2008: in elke provincie excursies en op 18
en 19 oktober 2008: jubileumweekend.
Inl.: www.mycologen.nl

Vlaamse Life-natuur
Dankzij het Europese Life-natuur fonds
kan Natuurpunt natuurherstelprojecten
uitvoeren. De doelstellingen van de
projecten en geplande en uitgevoerde
acties zijn te volgen op de site
www.natuurpunt.be/life.


