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als cle aanleg komen uitvoerig aan
hod. De hasiselementen worden elk atzoii
deti ijk hesc h teven: grasvelden liet riimaltti
sche to idand. de wilde horder, een otimis
werpen

hate haag, een hoshock de lictoingaard,
klim— en lcistruikett, water iii de wilde Will,
cle moed- en krnidttiio. 1-let hoek eindigt met
vi jI concrete tuitiontwerpen. let geheel is op
een populaire en toegankelijke manier ge
schreven en pracht ig geti lust reetd net talrij
ke kien ren toto’s van tu itico in Engc’ianci Ne
derland en België en van cie tu mhewoners.
C.A.j. kRtUTZ

I)e Imbel len eau dc Nederlandse en Duitse
Meinwcg (Oclonata) _J ‘t’. hermans. 1992.
Stichting Nattntnrptni)lmcaties limburg. 191 p.
ie bestel leut door J 49,50 (i ncl. l)ort o
f 15.90 voor leden Genootschap) nver te Inaken op giro 429851 r.ui.v. Publicatiebnre:tu
Na tuit rit isi oriscll Geit t)ot sub t P. G toe ns t raa t
106, 61)74 El, Melick.
an de reeds mcm uksvekkende lijst van
hI ikaties van J. 1 lernians is een helanigsvc-k
.

keod werk toegevoegd. Bovendien is lict
sverk op liet jtiiste moment verschenen. Om
dat het Nationaal Park cle Meinweg in
oprichting op termijn overgaat in ccii vol
waardig Nationaal Park zal met name liet
Overlegorgaan, bestaande dit eigeniareli. 1wlic’c’rders en hestctu rderen veel nut t ige iolor
matie en adviezen, specifiek voor de Mcm—
wc’g, ktttioen vinden. Vooral vati de soortshe
.

sulirijvingen (lioofdsttik 7) cii van de aan
dacht voor cie hio—tndirativitcit van lihellen,
tt itgewerkt iii eenvoud ig te nemen lieheers
maatiegelemi (lioofclstcik 8), ztilleii echter ook
antclere nmatucnrhc’lic’erciers veel ktntinc-tt lcrcti
De aatiwij7itlgen wint cle hcsclierni ing c’ti iii
stanclhoncltng d’atl de watc’rjtt Ifers en giazeti
inakeis gaat, over het gebied van cie Mciitsvug
h eet.

Orchideeën
n
Zuicl-limI,urg.
C A .J.
Kretitz. 1992. St. Uitgeverij KNNV. NO 58.
ISBN 90-51)1 1-t)29-0. 302 ‘. ie verkrijgen
door f 79,— (mci. porto) over te maken op gi
ro 13028 t. ii. v. KNNV-uitgeverij, Utrecht,
o.v.v. ‘NW 58’ en titel.
Dit zeer fraai uitgevoerde hoek met meer dan
200 kleuren- en Zwart/wit foto’s van de
auteur hesclit ijft nier alleen cie oetologie en
vetspreidittg vôtit c’n na 1980 van de soor
ten in Zuid-I4niltirg, iTtaar heeft ook veel
plaats voor hronvermelding, niethoclen
kaart materiaal en nomenclatuur, Gecletail
leerde heheersiitfortnat ie wordt gegeven voor
de verschillende nat tiurgehieden in Zuid
limburg. Omdat die ati tent ook algemene
aciviezet, ten behoeve van een orcit idecëntge
richt beheer geeft (hv. met betrekking tot al
clan niet (lier)introducerent), is dnt hoek te
vens voor terreinheineerders buiten Zuid
.
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TJmbtnrg nfornnatief.
en dieren in de Nnordoosipol—
der. Piet Bremer. 1992. IVN ;itcl. Noordoost

Vilde iianten
polder,

Emlneloor(I.

ISON

90-9005478-2.

200 p. Te verkrijgen doorf 29.50 over te ma
ken op giro 5470522 t.n .v. IVN, l)ohlard
straar 28, 83t)3 1E Finmeloord, o.v.v. titel.
50 jaar na het droogval leo Van cie Noordoost
polder is deze derde, geheel herziene drtmk
over cle planten en dieren verschenen Met
name het ranclgebiecl is interessant, soms
zelfs tiniek te noemen. Dit hoek is niet al leert
een bron, van gegevens, maar ook een aanzet
tot verdergaande natutirotitsvikkeling in cle
Ni II) rol (OtSt pol ol t t.

lnsekteitvriendelijk beheer van svegbernnen.
R\VS, dienst tVcg- en Vatctbouwktnncle.
1992. ]SBN 90-36-90-1 52-9. 129 p. Kosten
f 25,-. Schriftelijk te bestellen bij RWS,
dienst Weg- en \Vaterbouwkuncle, Postl)tls
5044, 2600 GA I)elft.
Dit ht e kjt’ is voortgekomen uit de cu rstts ‘111sc’ktenvrietmdelijk beheer vart weghermen’ clie
door cie chietist Weg- en Watc’rhottwknndc is
opgezet. lIet beoogt de mogelijkheden voor
versuli il mdc’ groepeti insc’kt en aan te geven,
nnet name iii relatie tot liet gevoerde niaaibe

1—la ftelarven tabel. II. G ysels. 1991 _Jcngcl
londsuitgeverij. Donkcrsrraar 17, 3511 KR
Utrecht. ISRN 90-5107-015-2. 96 p
.

Deze gids best aat

ttit

eelt cleterm t tieerslecit ei

voor cle larvale Fc’ttclagsvl tegen (lnscc na.
1-phetneroptcta) van itc-t Bc’tieltngehtccl do
verspreicltngskaartjes over iie pc’rinde 1960
1085. De iolettlinig bevat algemene optner_
k ingen otntrcnt lic liaanishjouw, levensryc ltns
en oectilogie. Er wordt tantietnelijk gemaakt
dat de t ole ratit ie voor vc-rv ci mli ng in st rome ticl
ival er groter is clan in st ilstaanci water.
-

Nat tira 1000. Maancll,lacl KNNV, oktober
1992. 36 ;‘. ‘Ee verkrijgen door

f 5.25 (mcl.

Porto) over te maken op giro 3458335 t. mi .v.
KNNV. Arnlteiti. o.v.v. ‘Natura 1000’.
1-let duizendste nuni oer vati Nattnra, liet
blad van de KNNV, ts geheel aan de resulta
tet, vati eet) lanideltjke inventarisatie vati cle
Vliegeozwanu gewijd. De Vliegett7svann blijkt
( titig) algc’tneetl in Necleilamiti snor te kitmnen,
vooral lanigs hosranclc’ti cii in weglertiteti 011

de zattclgroniclc’tt

-

Nat uurlijke m)evers in besvcging. l)e Groene
l-lollauiclcr, oktober 1992, St. Vrijwillig
Natuur— en l,anclsu htapsbehecr (VNI.R)
Noord— Holland. 32 p• ‘Te verkrijgen door
f 4,50 over te mn:mken op girl) 2635373 t.n. V.
Stichting VNLB, haarlem, 0ev. ‘Nattmurlij
1w oevers’.
Naar aanleiding van een syinpositlrn op 11 en
13 oktober 190)1 dat door cie St. VNLB
Noord-Hollamici was gectrgatnsecrcl en waarin
het thema ‘Nat utnrlijke oevers’ centraal
stond, is dit ntmmtner van de Groene l lollati
der verschenen. Met name praktische voor
beelclet van nattnu rhjk oeverhehieer in Re
creatieschap Het iwiske worden besproken.

heer dat tot nog toe vooral geric In is geweest
op cle ontwikkeling van krcticlenrijke ber
men. 1 nisektenrijke hermen kunnen tevetis
een positieve uitstraling hebben 01) andere
cliergroepen, zoals kleine zoogdieren.

Dc lynx nog niet los. j. Mulder. 1992. Na
tuurmonumeulteil. 48 t, Kosten: .f 10,(inch. porto). ‘Ee bestellen bij cle Groene
Winkel van Natuurmonumenten, Noorcier
einde 60, 1243 JJ ‘s-Gravctand.
1—let vootnernen tot herititrodunceren van
iynxen op de Velciwe werd ingegeven door de
wens om het edosvstcem aldaar completer en
tsattitnrlijker te maken. Dir zou moeten hei
clent tot een meer natutirlijk beheer van cie
inoefrlierpopulatmes. Weliswaar zal het edosysteem completer worden met de lynx, maar
mi iet zozeer cle aaninaileni lioefdieren ztn hen
svot den geregcnleerd als wel her gedrag van
deze diereti zal natuurlijker worden. Op zijn
ltoogsi kontinirn op cle Veltisve 25 lynxen le
vert, svaarsuliijmtl ijker is eet, aantal van 10 tot
IS. 1-rit zo kleine poputlat ie kan zichzelf niet
in stand liotnclen: de ‘Nederlandse tiattncnr is
tc’ klcitt vir lytixen

Dassen veilig op weg. Vereniging Das &
Boom. 1992. 27 p. Kosten: f 7,50 (excl. por
to en admiti nistratiekosten) - ‘Te bestellen bij
cle Vereniging Das & Boom, Rijksstraarweg
174, 6573 DG Beek-Ubbergen.
Iti deze broclture worclemi verkcersvoorzien,in
gen voor dassets aangegeven. Niet alleen cie
wijze waarcip tunnttels, rasiers en geleiclencie
beplantitig ti,oetett svorclen aangebracht,
maar ocik tnateriaalkett7e. onderlinge afstatici
vat dc ttnnnels en liet helanig san oniderhottcl
vati de voorzietnnig worden beschreven.

