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De Revue gepasseerd
Biodiversiteit
in België
2010 is internationaal jaar van
de biodiversiteit. Onder de
naam ‘Countdown 2010’ wil
de IUCN (International Union
for Conservation of Nature)
overheden en andere maatschappelijke organisaties
mobiliseren om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te
stoppen. Dit drietalige fotoboek sluit daar perfect bij aan.
In België leven er meer dan 40.000 verschillende soorten planten en dieren. ‘Biodiversiteit in België’ brengt
deze enorme verscheidenheid in beeld aan de hand van
honderd zorgvuldig gekozen organismen. Laat je verrassen door hun boeiende en merkwaardige levensverhaal: ze
zijn het resultaat van miljoenen jaren evolutie en kennen
een veel langere geschiedenis dan wij. Maak kennis met
de mierenleeuw, de vuursalamander en de tijgerspin. Leer
alles over trilgras, de eikelmuis en judasoor. Stuk voor
stuk bijzondere soorten die dringend bescherming nodig
hebben, want de biodiversiteit krijgt dagelijks harde klappen te verduren in de hele wereld.

Naar meer natuur in
tuin, park en landschap
Natuurontwikkeling gaat niet vanzelf. Bodem en grondwater moeten
in orde zijn, en niet ieder natuurtype
is overal op zijn plaats. Voor wie de
uitdaging aangaat, is er deze praktische handleiding voor natuurontwikkeling in tuin, park en landschap. ‘Naar meer natuur
in tuin, park en landschap’ is toegankelijk opgezet, rijk
geïllustreerd en voorzien van achtergrondinformatie en
voorbeelden. Daardoor is het niet alleen geschikt voor
professionele beheerders, maar ook voor ambitieuze particuliere tuin- en parkbezitters.
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Fotogids Mossen
Met deze nieuwe uitgave van de KNNV
Uitgeverij wordt het herkennen van mossen
wel heel gemakkelijk. full colour foto’s kan
de lezer ruim 600 soorten mossen in een
oogopslag op naam brengen. Door de indeling per groeiplaats, zijn zowel zeldzame als veelvoorkomende soorten
in elk gebied snel terug te vinden. In een vaste volgorde
komen de specifieke kenmerken aan bod, waaronder de
groeivorm, vertakking en blad. De nadruk ligt op veldkenmerken en de verschillen met vermeende dubbelgangers.
Het boek geeft tenslotte ook nuttig advies over loepgebruik om de optische finesse van het instrument optimaal
te benutten. Tips over het bewaren en ordenen van soorten
helpen de lezer op weg om een herbarium aan te leggen.
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