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Het basisrapport van de inmiddels officiële Rode Lijst Vaatplanten (Gorteria 26/4)
is in tegenstelling tot wat in Gorteria 30/6 is gemeld nog niet geheel uitverkocht. Er
zijn nog exemplaren te bestellen via de Afdeling Publicaties van het Nationaal
Herbarium Nederland (Cor Verhagen of Isaac Neuteboom; e-mail: publications@
nhn.leidenuniv.nl, tel. 071–5273570) of door overmaking van € 11,50 op bankrekeningnummer 56.61.76.254 ten name van het Nationaal Herbarium Nederland, Leiden,
onder vermelding van ‘Rode Lijst 2000’. Het Ministerie van LNV komt binnenkort
met een populaire publikatie over de Rode Lijst Vaatplanten, het ‘Rode boekje’.
Er zijn enkele veranderingen in de wetgeving rondom soortbescherming in het
kader van de Flora- en Faunawet. Daarbij is duidelijk geworden dat de meeste RodeLijstsoorten geen speciale bescherming genieten in Nederland. Ze vallen alleen onder
het ‘zorgprincipe’ van de wet, waarbij burgers wordt gevraagd om zorgvuldig met
planten en dieren om te gaan. Rode-Lijstsoorten blijven natuurlijk wel belangrijke
soorten voor natuurbeheerders, het zijn de pareltjes van hun natuurterreinen.
Ingrijpender zijn de veranderingen voor een aantal wat minder zeldzame soorten,
die voorheen een vrij strenge bescherming genoten van de Flora- en Faunawet. Het
gaat bijvoorbeeld om Zwanenbloem en Brede wespenorchis. Voor deze soorten is bij
ingrepen in het landschap (bijvoorbeeld beheer of ruimtelijke herinrichting) geen
ontheffing meer nodig. Het zal menig florist pijn doen dat ook Slanke sleutelbloem
en Koningsvaren niet meer ontheffingsplichtig zijn en dus vogelvrij zijn verklaard
voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten in het buitengebied. Desondanks mogen deze
soorten vanuit de wet niet worden geplukt of uitgegraven door burgers.
Via de website van het ministerie is de brochure ‘Buiten aan het werk’ te verkrijgen (op www9.minlnv.nl onder publicaties/brochures). In deze brochure wordt
de actuele bescherming van inheemse planten dieren nader toegelicht.

Van de redactie
Sinds eind december 2004 heeft Gorteria een eigen website met informatie over de
inhoud van het komende nummer en die van de recente jaargangen met de samenvattingen van de in deze jaargangen verschenen artikelen. Ook de Gorteria Index voor
de periode 1961–1999 staat op deze website. Het ligt in de bedoeling de Gorteriawebsite gestaag uit te bouwen en te verbeteren. Momenteel wordt hard gewerkt aan
een Index tot en met Gorteria 30, die bij gereedkomen op terstond de website zal
worden geplaatst. Het webadres is:
http://www.nationaalherbarium.nl/pubs/gorteriaweb/home.htm
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