
Mededelingen

U kunt zich abonneren...

U kunt zich abonneren op De Levende Natuur door opgave bij:
Abonnementenadministratie De Levende Natuur,
Antwoordnummer 134,
6700 VB Wageningen.
T 0317 - 42 78 93
E administratie@delevendenatuur.nl

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 en promovendi

(s.v.p. kopie college-/PhD.studentkaart 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

Saxifraga is een samenwerkingsverband van meer
dan 100 natuurfotografen uit 17 Europese landen die
hun beeldmateriaal ter beschikking stellen voor acti-
viteiten op het gebied van natuurbescherming.
Inmiddels is het gehele beeldbestand op de website
(www.saxifraga.nl) gezet. Het gaat om ongeveer
50.000 beelden van planten, dieren en landschap-
pen. Ze staan er in een lage resolutie op, maar de
resolutie is wel zodanig dat deze beelden goed
bruikbaar zijn voor websites en powerpoint presen-
taties. Iedereen mag deze beelden gratis downloa-
den. Het project is gerealiseerd in samenwerking
met het European Centre for Nature Conservation
(ECNC), de Vlinderstichting, Crossbill Guides en
Foto Fitis.

Op de site kun je zoeken op de wetenschappelijk
naam, de Engelse naam en de Nederlandse naam
van een plant of een dier. Maar er staan ook 20.000
Europese landschapsbeelden op de website. Je kunt
daar zoeken op een geografische en een geomorfo-
logische invalshoek, terwijl ook op biotopen, mense-
lijke activiteiten en kleine landschapselementen kan
worden gezocht.

Voor aanvragers van beeldmateriaal heeft deze site
het voordeel dat je even kunt kijken of bepaald
beeldmateriaal dat je nodig hebt voor een publicatie,
beschikbaar is. Een mailtje is dan voldoende om per
omgaande het beeld in huis te hebben. Hoge resolu-
tie beelden zijn niet gratis, tenzij de aanvrager geen
budget voor beeldmateriaal ter beschikking heeft.

Wie een powerpoint presentatie wil geven en niet
beschikt over het gewenste beeldmateriaal, kan wel-
licht bij Saxifraga wel vinden wat hij of zij nodig
heeft. De site is nog steeds in ontwikkeling.
We streven ernaar om de Europese biodiversiteit zo
volledig mogelijk in beelden van goede kwaliteit
weer te geven. Regelmatig zullen aanvullingen op
de site plaatsvinden.
Inl.: Jan van der Straaten
Stichting Saxifraga
Bredaseweg 335, 5037 LC Tilburg
tel. 013 - 590 07 09
e-mail Saxifraga@planet.nl

Biodiversiteit in beeld bij
Saxifraga


