
72

Boekbespreking

Wie in Nederland floristiek bedrijft en gevoelig is voor het vinden van zeldzaamheden heeft het

moeilijk, te meer daar vele zeldzame planten zich slechts hebben kunnen handhaven in de natuur-

reservaten, die in het algemeen alleen onder bepaalde voorwaarden - b.v. het niet plukken van

planten - toegankelijkzijn.

Het is daarom niet verwonderlijk, dat juist in Nederland de floristische belangstellingis gericht op

andere dan natuurlijke landschappen. Op haven- en fabrieksterreinen, langs nieuwe wegen met

aangevoerd zand, op steen- en vuilnisstortplaatsen vindt de florist soorten, die hij niet kent en die

voor hem eenuitdaging zijn om zeop naam te brengen.Een aantal van deze soorten is inmiddels (al
is het soms met „kleine lettertjes") in de diverse Nederlandse flora's opgenomen, andere daarentegen
niet. Van oudsher is de Flora der gekweekte kruidachtige gewassen

de
aangewezen weg om diverse

verwilderde sierplanten te determineren. Daarom is het verheugend, dat van dit werk thans - na

20 jaar - een 2e druk is verschenen. De toevoeging van ca. 500 illustraties van de hand van Mevr.

P. Verhey - Hayes mag als een verrijking worden beschouwd, al zal menige gebruiker het dwars

plaatsen van enkele figuren als hinderlijkervaren.

Niet alleen aan tuinliefhebbers, maar ook aan Nederlandse floristen met belangstelling voor

adventieve en verwilderde plantesoorten, kan dit werk, dat taxonomisch en nomenclatorisch niet

altijd de modernste opvattingen volgt, van harte worden aanbevolen.
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Dr. B. K. BOOM, Flora der gekweekte kruidachtige gewassen, 2e druk. Geïllustreerde handleiding

bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, variëteiten en cultuurvariëteiten van

gekweekte, winterharde vaste planten, twee- en eenjarige kruiden alsmede bol- en knolgewassen.
H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1970, 464 pag., 59 fig., fl. 47.50.

Het aantal recente, inheemse plantesoortenbedraagt ca. 1350. Hiervan is 56% in Van der Maarels

Florastatistiek geplaatst in de uurhokfrequentieklassen 1 t/m 4 (uiterst zeldzaam tot zeldzaam) en

24% in de klassen 5 en 6 (vrij algemeen).Slechts 20% van de Nederlandse flora kan worden gerekend

tot de uurhokfrequentieklassen7 t/m 9 (algemene tot zeer algemenesoorten).


