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Boekbesprekingen

J. Mennema

STELLA ROSS-CRAIG, Drawings ofBritish Plants, part XXII. Ed. G. Bell & Sons Ltd., London

1966. Prijs 11/6.
In Gorteria 3, no. 1, 1966, p. 12 vestigden wij de aandacht op de in 1965 verschenen 21e aflevering

van deze serie. Intussen is nu aflevering 22 verschenen, die eendeel van de Britse vertegenwoordigers

der Scrophulariaceae omvat, nl. de geslachten Verbascum, Linaria, Antirrhinum, Scrophularia,

Mimulus, Limosella, Sibthorpia, Digitalis en Veronica. De habitus-tekeningen en vooral ook de

detail-figurenzijn wederom op nauwkeurige wijze weergegeven. Een voor de Nederlandse florist

aanbevelenswaardig plaatwerk.
S.J. van Ooststroom

Staatsnatuurreservaten. — Uitgave van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk

Werk, in samenwerking met Staatsbosbeheer, 1966. 120 pag. Prijs ƒ 4.80.

Dit handige boekje geeft een overzicht van de Staatsnatuurreservaten, gerangschikt volgens

de provincies. Op provinciekaartjes zijn de reservaten aangegeven met nummers, welke verwijzen

naar korte beschrijvingen ervan, met opgave van hun naam, hun grootte, de gemeente waarin

zij zich bevinden en eenverwijzingnaar het betreffende blad van de Topografischekaart 1 : 25.000.

In de beschrijvingen wordt in de meeste gevallen in het kort iets over de vegetatie gezegd en wordt

een aantal opvallende plantesoorten genoemd, terwijl ook opmerkingen van geologische en

zoölogische aard zijn opgenomen. Het geheel is gedrukt op papier waarop de 30 foto's, hoofd-

zakelijk van landschappen, die het boekje illustreren, goed tot hun recht komen. Dr. A. Scheygrond

schreef een inleiding over doel en functie van de Staatsnatuurreservaten in het Nederlandse land-

schap.

S.J. van Ooststroom

E. E. VAN DER Voo, Tussen Lek en Ronde Venen. — Wetensch. Meded. K.N.N.V. nr. 60,

oktober 1965. 60 pag. Prijs ƒ 2,90; voor leden K.N.N.V. en Sticht. Het Zuid-Holl.Landschap ƒ 2,40.

In nr. 60 van de voortreffelijke serie Wetenschappelijke Mededelingenvan de K.N.N.V. wordt

de wordingsgeschiedenis van het landschap en de plantengroei van heden beschreven van het

„Groene Hart” van het Utrechts-Zuidhollandse polderland. Deze publicatie bevat een schat aan

floristische gegevens, die bovendien vergezeld gaan van vele oecologische bijzonderheden, waardoor

deze Wetenschappelijke Mededeling, verkrijgbaar bij het Bureau van de K.N.N.V., Hoogwoud

(N.-H.), niet alleen aan de echte polderzwervers, maar aan alle Nederlandse floristen van harte

kan worden aanbevolen.


