
Vragen en mededelingen

Akkerflora en -fauna links
De akkerflora-excursie, zoals aangekondigd in het meinummer en die op
28 juni gehouden werd, leverde een interessante uitwisseling van infor-
matie over soorten en hun specifieke beheer op. Auteur Emma van den
Dool van de Provincie Utrecht (emmavandendool@provincie-utrecht.nl)
stuurde onder meer deze links m.b.t. algemene akkerflora/fauna-info:
• akkerflora-factsheets, opgesteld in opdracht van LNV, over de soorten
die in het soortbeschermingsplan akkerplanten genoemd worden:
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640898&_dad=portal&_schem
a=PORTAL&p_document_id=110637&p_node_id=1536960&p_mode=BROWSE
of www.minlnv.nl en klik achtereenvolgens aan: onderwerpen – soorten-
bescherming – actief soortenbeleid – soortenbeschermingsplannen.
• Stichting De Korensla wil met diverse akkerreservaten een bijdrage
leveren aan behoud en herstel van agro-biodiversiteit in de provincie
Noord-Brabant. Ze zijn pas zeer recent gestart en geven informatie over
oude cultuurgewassen: www.korensla.nl
• over de inspanningen in Duitsland voor de akkerflora en -fauna zie:
www.schutzaecker.de
• en die in België voor de akkerfauna: www.inbo.be/Akkervogels
• en tenslotte die van onze overzeese buren die weer geheel anders met
de akkerflora bezig zijn: http://www.arableplants.org.uk/Arable-on-your-
farm.html
• en hun te raadplegen veldgids akkerplanten:
http://www.arableplants.fieldguide.co.uk/. Kijk onder tabblad species
accounts voor beschrijvingen en afbeeldingen van veel akkerplanten.

Broedbiologie-discussie op de website duurt voort
Nadat in het januarinummer Van den Boom & Van Tooren een platform-
bijdrage schreven over broedbiologisch onderzoek zijn diverse reacties
gekomen en op de website gepubliceerd. In het julinummer hebben Van
Turnhout et al. in hun artikel diverse punten degelijk van repliek voorzien.
Als vervolg daarop kwamen weer nieuwe reacties: deze zijn op
www.delevendenatuur.nl te lezen.

Signalement

Bijen en wespen in Zeeland. L. Calle & Ch. Jacobusse. 2008. Deel 4 van
de serie Fauna Zeelandica. Stichting Het Zeeuwse Landschap, Wilhel-
minadorp. ISBN: 978-90-806370-6-1. 192 pp, gebonden, full colour.
Te bestellen door het overmaken van € 29,50 op bankrekening
51.03.36.167 van stichting Het Zeeuwse Landschap, o.v.v. ‘Bijen en
wespen-atlas’.
De atlas begint met uitvoerige algemene informatie over o.a. voortplan-
ting, voedsel, invloed seizoenen, vijanden en parasieten van bijen en
wespen. Vervolgens wordt ingegaan op het onderzoek in Zeeland en
welke bedreigingen en aanbevelingen er zijn voor de soorten. Zie hier-
voor ook de Landschappenpagina in dit nummer (pag. 216). Hoofddeel
bevat verspreidingskaartjes van 425 soorten bijen en wespen in Zeeland.
Van de meeste soorten zijn ook kleurenfoto's toegevoegd.

Z E E ,  L A N D  E N  M E N S E N

EN... JIJ?

ZEE,

Ben jij recent afgestudeerd aan een mbo-opleiding op het gebied van natuur 
en landschap, dan zoeken wij jou!

Junior Inspecteur Handhaving 
vacaturenummer: 2.13.08

Kijk voor meer informatie over deze vacature op www.zeeland.nl

U kunt zich abonneren op De Levende Natuur
door opgave bij:
Abonnementenadministratie De Levende Natuur,
Antwoordnummer 134
6700 VB Wageningen.

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

Zo kunt u zich abonnerenZo kunt u zich abonneren

De tarieven

€ 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.

www.delevendenatuur.nl


