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je de waardplant kent, is er dus veel 

kans dat je de meeldauw kunt benoe-

men. Dat biedt perspectieven om 

meer aandacht en dus bekendheid te 

krijgen. Het is ze van harte gegund. 

Meeldauwen van België en 

Nederland, Raf Leysen, 2013, 

Limburgse natuurgidsen, geen refe-

rentienummers, 95 blz., 8,50 euro, te 

bestellen bij de auteur: raf-leysen@

telenet.be. 

Bodemvoedselweb 

Uiteraard ben je vooral geïnteres-

seerd in wat zich op de bodem 

afspeelt, als het gaat over tuinieren 

en over de resultaten van je noeste 

arbeid. Welke planten doen het goed, 

welke mooie bloemen leveren ze 

af en hoe is hun verhouding tot de 

aanwezige biodiversiteit? Trekken ze 

voldoende insecten en vogels aan en 

zijn hun vruchten ook eetbaar voor 

de trotse tuineigenaar? 

Toch loont het de moeite om ook 

rekening te houden met de proces-

sen die zich onder de grond afspelen 

en welke organismen daar bij 

betrokken zijn. Deze laatste spelen 

immers een belangrijke rol in de 

gezondheid van onze tuin en van de 

planten die we er kweken. Heel wat 

bodemorganismen krijgen de nodige 

aandacht in Het Bodemvoedselweb. Het 

gaat onder meer om algen, nemato-

den en wormen. Van al die groepen 

komen summier de voor- en nadelen 

aan bod, en hoe je ze kunt aantrek-

ken of weren. Maar de allerbelang-

rijkste groepen – de schimmels en 

bacteriën – krijgen bijzonder veel 

aandacht. Zij maken of kraken je 

tuin, afhankelijk van wat je er wilt 

kweken. Daarnaast is de zuurte-

graad van de bodem belangrijk voor 

een gezonde tuin. Elke rechtgeaarde 

tuinier die het goed voorheeft met 

de natuur zou dit standpunt tot het 

zijne moeten maken. Er is te veel aan 

gelegen voor de gezondheid van het 

lapje grond dat je bewerkt, en het 

leert je anders kijken naar wat zich 

boven de grond afspeelt. 

Het Bodemvoedselweb - Alle kleine 

beestjes helpen, 2014, Jeff Lowenfels 

& Wayne Lewis, Uitgeverij Jan van 

Arkel, isbn 978 90 6224 534 5, 238 

blz., 24,95 euro. 

Natuurquiz scheurkalender 

Scheurkalenders vinden een 

publiek, dat bewijst het succes van 

De Druivelaar. Wijsheid in de vorm 

van quizvragen doet ongetwijfeld 

al een hele schare lezers de oren 

spitsen. Dit is een voorbeeld van het 

heel eenvoudige type: je krijgt een 

rechttoe rechtaan natuurvraag voor-

geschoteld en vier mogelijke ant-

woorden die al of niet wat link zijn 

opgesteld. Bij elke vraag is de bron 

vermeld, zodat je eventueel dieper 

kunt ingaan op de materie. Soms zit 

een mensenleven onwaarschijnlijk 

eenvoudig in elkaar. 

Natuurquiz scheurkalender 2015 – 

365 natuurvragen voor het hele gezin, 

Madeleine Gimpel, 2014, Tirion 

Natuur, isbn 978 90 5210 941 1, 14,99 

euro. 

Salamanders 

De verscheidenheid aan salaman-

ders blijkt duidelijk uit dit boek van 

één van de Europese specialisten 

terzake. Je krijgt een volledig en 

actueel beeld van alle soorten die 

in de ‘Oude Wereld’ voorkomen, al 

is het onderzochte areaal in Afrika 

beperkt tot enkele smalle noordelijke 

kustgebieden. Los daarvan blijft dit 

een indrukwekkend standaardwerk 

dat een diepgaande inkijk geeft in de 

soorten amfibieën en hun respectie-

velijke leefwerelden. Sommige van 

de zowat 165 soorten werden nog 

zo goed als nooit gezien, laat staan 

gefotografeerd of gefilmd. Toch zijn 

bijna alle soorten letterlijk in beeld 

en kaart gebracht, en krijg je per 

soort een pak gegevens mee. Het is 

verbazingwekkend hoeveel geweten 

is van de meeste soorten. Zelfs van 

dieren die in verafgelegen en onher-

bergzame gebieden leven is heel wat 


