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Teruggekomen van vakantie vond ik wat vraagjes in mijn postbak en een drietal 

nieuwe lezers die zich hopelijk binnenkort voorstellen. Van harte welkom! 

Marianne Greijdanus RWS-RIZA WI-Ecologie, redactie macrofaunanieuwsmail en 

web log. 

 

Binnengekomen vraagjes: 
Wie is zijn brein kwijtgeraakt??? 

Weet iemand de naam van wat ik heb gezien?  

Tijdens een kanotocht op de Allieer en Loire heb ik een aantal keren een 

paddestoel-, kwal-, hersenstructuurachtig organisme gezien. Het groeide op hout en 

was 30 tot 40 cm groot. 

Alvast bedankt 

Wie kan vertellen wat het is??? 

 
Mail het aan macrofauna@solcon.nl 

 

Net adresje gezocht 

Kan iemand mij aan een adres helpen waar je los macrofauna net kunt kopen (250 

um)?Groet, Harry Smit 

mail het aan macrofauna@solcon.nl dan plaats ik het in de volgende nieuwsmail! 



Te koop: 
Atlas plantengemeenschappen in Nederland.Deel 4  
Ruigten, struwelen en bossen . 
Prijs : Euro 35,95  (ledenprijs KNNV) 
Met dit laatste deel is de reeks compleet.  
In deze reeks verschenen eerder : 
Deel 1 : Wateren, moerassen en natte heiden 
Deel 2 : Graslanden, zomen en droge heiden 
Deel 3 : Kust en binnenlandse pioniersmilieus. 
Alle delen zijn nog leverbaar. 
  
Nieuw  in de "In beeld serie" : 
Slakken in beeld . Euro 3,75 
Broedvogels in beeld . Euro 3,75 
Herdruk : Amfibieën en reptielen in beeld   Euro 3,75 
 

Aanbevolen door Jan Wolkers !  Euro 24,95  
Een prima determinatiegids voor alles wat leeft en groeit in sloot en plas !  
Marten Scheffer & Jan Cuppen, H/B., 237 blz.  
Haften, juffers, echte libellen,steenvliegen, oppervlaktewantsen,waterwantsen,waterkevers,veder-of 
dansvliegen, allerlei soorten muggen, dazen, schietmotten, waterrupsen en wespen, spinnen en 
watermijten..... 
Maar ook vissen, salamanders, kikkers, padden, slakkenplatwormen, bloedzuigers, e.a. 
Zien is kopen ! 
 
 
Entomologie-speciaalzaak VERMANDEL 
Poorterslaan 118 
4561 ZN Hulst 
tel. 0114-370378 
vanuit buitenland: 00-31 114 370378 
fax. 0114-370381 
vanuit buitenland: 00-31 114 370381 

 info@vermandel.com   Homepage: www.vermandel.com 

 

Einde macrofaunanieuws 58 aug 2005 ook te lezen via http://macrofauna.web-log.nl 

(iets minder mooi opgemaakt) 

 


