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Boekaankondigingen

J. VAN BELLE & M. DE JONG, Het natuurterrein 'Westerbroek'. Laboratorium voor Plantenoecolo-

gie, Haren, Gr., 1976, 61 pag. + kaart + 39 pag. bijlagen, stencil,ƒ5,—. Een in hoofdzaak vegetatie-

kundig onderzoek van een natuurreservaat tussen Groningen en Hoogezand, met beheersadviezen

en eensoortenlijst van gevonden hogere planten.

M. O. BOERMAN (m.m.v. E. Aartse, L. Freese-Woudenberg, D. W. Kapteyn den Boumeester,

J. Mourik Jr.), 10 jaar botanische inventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen.Gemeente-

waterleidingen, Amsterdam, 1976, 88 pag.,/10,— (te bestellen via gironr. 67200 t.n.v. Gemeente-

waterleidingen te Amsterdam onder vermelding van „rapport botanische inventarisatie/Leiduin").

Het resultaat van een in 1966 aanvankelijk door de jeugdbondenvoor natuurstudie op basis van

i- en hele kilometerhokken gestarte inventarisatie, die uiteindelijk 748 soorten hogere planten op-

leverde.

P. B.PH. M. BOGAERS, J. PRINS & J. WIERTZ, De vegetatievan het Hol en de Suikerpot (gemeente

's-Gravenland); een onderzoek ten behoeve van een typologie en een kartering van de vegetatie

in een laagveengebied met aandacht voor de verspreidingspatronenvan vegetatietypen en milieu-

faktoren. Instituut voor Systematische Plantkunde, Utrecht, 1976, 101 pag. + een map bijlagen,

stencil 1 ).

1) Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheken van diverse botanische

instituten.

ANON., Inventarisatienota van het afwateringskanaal van ’s-Hertogenbosch naar Drongelen.

Stichting „De Waerdman”, Waalwijk, 1976, 76 pag., fotokopie,ƒ 12,50 (excl. porto; te bestellen bij

de Stichting, Coubertinlaan 5, Waalwijk). Een pleidooivoor het weren van auto’s op de dijken van

het Drongels afwateringskanaal, vooral ten behoeve van het behoud van de rijke mycoflora.

H. DE BAKKER & A. W. EDELMAN-VLAM, De Nederlandse bodem in kleur. Stichting voor Bodem-

kartering & Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocumentatie, Wageningen, 1976,

148 pag. + 32 kleurenfoto’s vanbodemprofielen, ƒ 35,—. De 32 hoofdstukken, die elk eenbeschrij-

ving van een bodemprofielen het daarbij behorende landschap bevatten, zijn in de jaren 1964—1966

als een reeks artikelen verschenen in het Tijdschrift der KoninklijkeNederlandse Heidemaatschappij.
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JOH. BOLMAN, Wildeplanten in enbij Amsterdam. Bibliotheek K.N.N.V.nr. 22, Thieme, Zulphen,

1976, 160 pag.+ 8 pag. kleurenfoto's, /17,50. Een boekje, dat elke rechtgeaarde florist moet be-

zitten.

K.S. DIJKEMA, Vegetatieenbeheer van de kwelders en landaanwinningswerkenaan de Waddenzee-

kust van Noord-Groningen. Mededeling 2 van de Werkgroep Waddengebied,Laboratorium voor

Plantenoecologie,Haren, Gr., 1975, 61 pag. 4- 3 vegetatiekaarten, fotokopieƒ5,—.

P. MEYER, Paddestoelen, 4e druk. Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1976, 76 pag., 27 foto's

waarvan 17 in kleur, ƒ 11,90. Een eenvoudige inleidingin de biologievan paddestoelenen een gids

voor de voornaamste eetbare en giftige soorten.

C. J. M. SLOET VAN OLDRUITENBORGH, Duinstruwelen in het Deltagebied. H. Veenman & Zonen,

Wageningen, 1976, 112 pag.
1). Het resultaat in de vorm van een proefschrift van een in de jaren

1965—1967 verricht synoecologisch vegetatieonderzoek van de duinstruwelen van het Deltagebied,

in het bijzonder die van Voorne.

J. BORG, Descriptive Flora of the Maltese Islands. Koeltz, Koenigstein, 1976, 846 pag., DM

198,—. Een herdruk in de serie „Floras of the world" van dit oorspronkelijk in 1927 verschenen

werk.

A. MITCHELL, Elseviers Bomengids. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1976, 440 pag., Ƒ 42,50. De

Nederlandse vertaling, verzorgd door een aantal medewerkers van het Rijksherbarium, van een

oorspronkelijk Engelswerk met meer dan 800 beschrijvingen van natuurlijkeen gecultiveerdebomen.

O. POLUNIN, Trees and Bushes of Europe. Oxford University Press, London, 1976, XVI + 20®

pag., £ 5,25. Een rijk van kleurenprenten (o.m. tekeningen van Barbara Everard) voorzien boek'

werkje, waarin alle wilde en eengroot aantal ingevoerde bomen en struiken — van meer dan 2 m —

in Europa zijn opgenomen.

A. QUARTIER, Baume + Straucher. BLV Verlagsgesellschaft, Miinchen/Bern/Wien, 1974,

259 pag., DM 25,—. De Duitse vertalingvan een oorspronkelijk Franse publicatie over 80 Europese
bomen en struiken met naast de beschrijving van elke soort kleurenafbeeldingen en een globaal

verspreidingskaartje.

TH. SCHAUER & C. CASPARI, Pflanzen- und Tierwelt der Alpen.BLV Verlagsgesellschaft, München/

Bern/Wien, 1975, 252 pag., DM. 25,—. Ongeveer de helft van deze natuurgids met kleurenafbeel-

dingen is gewijd aan de planten van de Alpen, die per groeiplaats zijn gerubriceerd.

H. SUKOPP & W. TRAUTMANN, Veranderungen der Flora und Fauna in der Bundesrepublik

Deutschland. Schriftenreihe für Vegetationskunde 10, Bonn-Bad Godesberg, 1976, 409 pag.,

DM. 35,—. Een bundel publicaties van voordrachten, gehouden in oktober 1975 tijdens een sym-

posium te Bonn-Bad Godesberg met o.m. een bijdrage van Prof. Dr. V. Westhoff over „Die Ver-

armung der niederlandischen Gefaszpflanzenflora in den letzten 50 Jahren und ihre teilweise Er-

haltung in Naturreservaten".

D. M. TURNER ETTLINGER, British & Irish Orchids. Macmillan, London/Basingstoke, 1976, 141

pag. + 12 kleurenplaten, £ 4,95. Van elk der ca. 50 Britse orchideeën worden de veldkenmerken,

de variabiliteit, de bloeitijd, de groeiplaatsen de verspreiding(+ kaartje) gegeven, alsmede een niet

altijd evenduidelijke zwart-wit foto.

J. Mennema

1) Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheken van diverse botanische

instituten.


