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VELDGIDS
PLANTENGEMEENSCHAPPEN

WILD VAN DE ECONOMIE
OVER DE BATEN VAN
BRONST, BURLEN EN
ANDERE BEESTACHTIGE
BELEVENISSEN

Vegetatie is bijna overal aanwezig. Maar
ondanks de overvloedig aanwezige kennis beschikten we tot op heden niet over
een beknopt en praktisch handboek om
plantengemeenschappen in het veld te
herkennen. Deze veldgids komt daaraan
tegemoet. Met de determinatiesleutels
kunnen we de Nederlandse plantengemeenschappen op basis van standplaatskenmerken en soortensamenstelling
op naam brengen. Naast een compacte
beschrijving van alle plantengemeenschappen in
Nederland, bevat de gids ook een toegankelijke inleiding over termen in de vegetatiekunde. Vier Nederlandse vegetatiekundigen bundelden hun kennis met
als resultaat een veldgids voor de deskundige maar
door het compacte en overzichtelijke karakter is de
gids ook voor amateurs of studenten aan een groene
opleiding een aanrader.

Voor veel mensen is het ultieme
hoogtepunt van een wandeling in de
natuur die ene ontmoeting met een
hert, een everzwijn of verder van huis zelfs een beer.
En wildspotten wordt steeds populairder. Uiteraard
proberen we het wild van zo dicht mogelijk te zien, zo
scherp mogelijk vast te leggen, zo goed mogelijk te
determineren en dit allemaal in een aangepaste outfit.
We kopen allerhande apparatuur, van verrekijkers tot
aangepaste kledij en na de excursie maken we ons
eigen wijs dat we “nu toch wel een uitgebreid diner
hebben verdiend”. Wild is geld waard: rond wildspotten ontplooit zich een levendige economie. Dit boek
brengt dit verschijnsel voor de eerste keer in beeld.
Op basis van gesprekken met ondernemers, terreinbeheerders, excursieleiders en recreanten schetsen de
auteurs een verrassend overzicht van de economische
baten van het genieten van wild. Het boek is zeker
geen droge opsomming van cijfers. Integendeel: de
tekst is prikkelend geschreven, voorzien van prachtige
kleurenfoto’s en heldere kaartjes. Tabellen en grafieken brengen het cijfermateriaal op een toegankelijke
manier.
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RAPPORT
MAINSTREAMING THE ECONOMICS
OF NATURE
Dit baanbrekend rapport onthult het enorme
economische belang van biodiversiteit. Het
is een publicatie van TEEB (The Economics
of Ecosystems and Biodiversity), een project
dat wordt uitgevoerd onder toezicht van
het UNEP en gefinancierd wordt door de
Europese Commissie. TEEB streeft er naar
om economische argumenten te formulieren
opdat we natuurlijke hulpbronnen anders zouden gaan
beheren en evalueren. In zijn rapporten wijst het op de
onzichtbare waarde van biodiversiteit. Die onzichtbaarheid heeft er namelijk toe geleid dat een deel van ons
natuurlijke kapitaal, de grondslag van onze economieën,
al vernietigd is. Voor de resultaten van dit rapport baseren
de auteurs zich op de best beschikbare economische
gegevens: duizenden studies en internationaal onderzoek
van verschillende waarderingsmethoden, beleidsinstrumenten en talloze case studies werden samengebracht.
Het rapport stelt dat de kosten van de aftakeling van
ecosystemen en het verlies van biodiversiteit nagenoeg
onbetaalbaar zijn. Het eindigt met tien tips die burgers en
beleidsmakers kunnen helpen om bij dagelijkse beslissingen rekening te houden met biodiversiteit.
Meer informatie over TEEB en het rapport vind je op
http://www.teebweb.org
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