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Het Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie
(NPSE) heeft onder de naam "Natuur als buur" haar
tweede brochure uitgebracht.
Deze nieuwe publicatie wil laten zien dat het bouwen en inrichten van steden veel natuurvriendelijker
kan gebeuren. Maar het ontwerpen van plaatsen
waar planten en dieren kunnen leven is een langdurig proces.
Voorbeelden van natuurontwikkeling, zoals een onderkomen voor vleermuizen, een vlinderwal, een vogelroute, betonnen duikers met loop richels en het inzetten
van grote grazers brengen de lezer op een idee.
Bovendien wordt een systematische aanpak om natuur in de stad stap voor stap te ontwikkelen aangereikt. Zo willen de auteurs de plannenmakers, bestuurders, groenbeheerders en stadsbewoners
inspireren tot medewerking aan omstandighedem
waarbij het leven van inheemse dieren wordt bevorderd en de natuur als buur in elke stad een nieuwe
betekenis kan krijgen. De uitgave is te bestellen bij
de NPSE (070 -3547850/3469652) en kost f 19,95.

Thijsse-jaar op Texel

Het Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer
(IKC) heeft een brochure uitgegeven over inheemse
bomen en struiken in het kader van het project
"Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken"
dat in opdracht van het IKC in 1991 van start is gegaan.
Een groot aantal autochtone plante- en diersoorten
is in ons land sterk in de verdrukking gekomen. Van
een aantal soorten is zelfs het oorspronkelijke inheems genenmateriaal al verdwenen, of er bestaan
slechts relictpopulaties van. Van de 80 inheemse
boom- en struiksoorten is bijna de helft zeldzaam tot
zeer zeldzaam.
In het kader van het bovengenoemde project zijn in
diverse gebieden inventarisaties verricht naar het
voorkomen van inheemse bomen en struiken en is
inzicht verkregen in de knelpunten met betrekking
tot bescherming en herintroductie van waardevol
genenmateriaal.
De IKC-brochure "Inheemse bomen en struiken Geef ze een toekomst" is aan te vragen bij IKC,
Postbus 30, 6700 AA Wageningen.

Het Europese Natuurbeschermingsjaar staat voor
het waddeneiland Texel in het teken van dr. Jac. P.
Thijsse. In 1995 is het precies een halve eeuw geleden dat de bekende natuurbeschermer overleed.
Texel, waar hij enkele jaren woonde en werkte, was
voor Thijsse een vogelparadijs dat hem zijn hele leven zou blijven inspireren.
Het hele jaar worden evenementen voor verschillende doelgroepen georganiseerd, waaronder presentatie videofilm, lezingenseries en een speciaal
"Thijsse-weekeinde" (25 t/m 28 mei). Verder zijn er
plannen voor een boek en de onthulling van een
kunstwerk. Ook komt er een themaproject voor bassischolen, zijn er uitgebreide excusiemogeiijkheden, wordt een Thijsse-fietsroute uitgestippeld,
wordt een 80 km lang Texel-pad geopend en kunnen vakantiegangers van een speciaal natuur-arrangement gebruik maken.
Voor meer informatie: Stichting Thijsse-jaar Texel,
Postbus 3, 1790 AA Den Burg.

Publikaties op diskette
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft drie
nieuwe publicaties op diskettes uitgebracht: het
Ornithologisch Basïsregister 1994, Namen en coderingen flora en fauna 1994 en de Nederlandse
naamlijst van Holarctische vogels.
In het Ornithologisch Basisregister is een groot aantal
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gegevens over vogelsoorten van Nederland bijeengebracht. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan
verschillende bronnen en hebben betrekking op
naamgeving, taxonomie, ecologie, geografie en morfologie. Het Register is toepasbaar bij de analyse van
avifaunistisch onderzoek, bij het samenstellen van
soortbeschermingsplannen, bij het vervaardigen van
milie-effectrapportages enz. De diskette kost f 25,-.
"Namen en coderingen flora en fauna 1994" is een
publicatie waarin namen en coderingen van hogere
planten, mossen, korstmossen, kranswieren, paddestoelen, slijmzwammen, dagvlinders, vissen, amfibieën, reptielen, loopkevers, vogels en zoogdieren
van Nederland voorkomen. De soortenlijst is vooral
bedoeld als standaard voor uitwisseling van gegevens met betrekking tot plante- en diersoorten. De
diskette kost f 50,-.
De Vogelnamenlijst bevat Nederlandse namen van
vogels die voorkomen in de Holarctic en is een herziening van de voorlopige lijst die in 1988 is verschenen. Per soort bevat de lijst een diersystematisch volgnummer, wetenschappelijke
naam,
Nederlandse naam, Euringnummer, familienummer,
status en wijziging ten opzichte van de voorlopige
lijst. Een tabel met wetenschappelijke en Nederlandse namen van alle vogelfamilies is toegevoegd.
De diskette kost f 25,-.

De diskettes zijn verkrijgbaar bij het CBS, tel. 070 3373800.

Excursie Pro Silva
De voorjaarsexcursies van Pro Silva worden gehouden op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19
mei 1995. De excursie is gewijd aan de toepassing
van de Pro Silva-gedachte bij het beheer en de omvorminge van fijsparopstanden. De excursies worden gehouden in het Drents/Friese grensgebied.
Start van de excursie is om 9.30 uur, einde ca. 16.00
uur. De kosten, inclusief een gezamenlijke lunch,
bedragen f 25,- voor leden en f 32,50 voor niet-leden. De kosten dienen tijdens de excursie voldaan
te worden. De plaats van samenkomst wordt in april
vastgesteld; informatie hierover wordt na aanmelding toegestuurd.
Belangstellenden kunnen zich tot 3 mei schriftelijk
aanmelden bij: J. Paasman, IKC-NBLF, Postbus 30,
6700 AA Wageningen.
Per excursie is het aantal deelnemers beperkt tot 40
personen; het is daarom aan te raden om naast een
voorkeurdatum ook een reservedatum aan te geven.

bos, natuur en landschap
Waaldijk 24, 6677 MB Slijk-Ewijk, tel. 08818-2556
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