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Boekaankondigingen

Wij willen hierin graag verandering brengen door de boekbesprekingen in het

vervolg te vervangen door boekaankondigingen, die beperkt blijven tot de titel, de

auteur(s), de uitgever, het aantal pagina's en de prijs van het boek alsmede van een

korte aanduiding over de inhoud van het boek, indien de titel daarover onvoldoende

informatie biedt. Wij streven er naar om in elke aflevering van Gorteria de boeken

aan te kondigen, die wij sinds de vorige aflevering in handen hebben kunnen krijgen

op het gebied van floristiek, plantenoecologie en vegetatiekunde van Nederland en

voorts flora's, plantenatlassen en plantensystematische en -geografische werken van

Europa. Ook willen wij trachten regelmatig aankondigingen te doen van rapporten,
die b.v. studentenonderzoeken afsluiten, welke niet in de handel verkrijgbaar zijn.

Wij hopen op deze wijze, dat Gorteria een extra-service aan zijn lezers kan bieden

en doen daarvoor een beroep op alle lezers ons te attenderen op nieuwe publicaties
betreffende een van de hierboven genoemde vakgebieden, die wellicht aan onze

aandacht zouden ontsnappen.

BIOSFEER & MENS. Pudoc, Wageningen, 1975, 197 pag., Ƒ8,90. De teksten van een 10-tal lezingen,

gehouden tijdens het symposium van die naam, dat in 1970 door de Kon. Ned. Akademie van

Wetenschappen is georganiseerd.

J. G. BOERLAGE & P. P. C. HOEK, Bibliografievan de Flora en Fauna van Nederland 1753-1886.

Backhuys & Meesters, 1975, IX+150 pag., ƒ34,50. Een gedeeltelijke herdruk van 'Algemeene

Aardrijkskundige Bibliographievan Nederland', tweede deel, uitgegeven in 1888. Bijna 1/3 van de

opgenomen titels betreffen botanische werken, die verdeeld zijn over de rubrieken 'Verspreiding
der planten' (grotendeels gerangschikt naar de provincies) en 'Afzonderlijke plantengroepen'.

Meer en meer komen wij tot de conclusie, dat een tijdschrift als Gorteria zich

eigenlijk niet kan veroorloven om boekbesprekingen op te nemen. Te vaak komt het

voor, dat een boekbespreking vele maanden lang moet blijven liggen, omdat er net

geen plaats of tijd voor was. En dat, ondanks het feit, dat juist vanwege de geringe
beschikbare plaatsruimte de boekbesprekingen behoudens enkele uitzonderingen zo

kort mogelijk worden gehouden.
Dit alles brengt met zich mede, dat het voor diverse uitgevers niet aantrekkelijk is

om boeken ter recensie aan Gorteria aan te bieden, omdat de recensie soms te lang

op zich laat wachten. Deze veronderstelling wordt gevoed door het feit, dat de meeste

boeken, die wij bespreken, ons op ons verzoek zijn toegezonden.
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H. VAN DER BIJ & H. VEENSTRA, Pingo's, puollenplanten yn Kollumerlan. Dr. J. Botke-rigenr. 5,

Fryske Akademy, Ljouwert, 1975, 44 pag.,/9,—(voor leden en donateurs van de Fryske Akademy

ƒ7,50). Beschrijvingen van ruim 30 voornamelijk poelen en moerassen in Kollumerland met een

inventarisatielijst van alle, ca. 100 gevonden plantesoorten(in het Fries).

DE GOUDEN DELTA 2, Basisgegevens voor ruimtelijke planning in de Schelde delta. Pudoc, Wage-

ningen, 1975, 172 pag., ƒ7,50. Na het eerste Gouden-Deltasymposiumin 1971 (zie Gorteria 7, 1975,

p. 115) werd in februari 1974te Gent een tweede symposium gehouden, waar de vakspecialisten aan

het woord kwamen. In de Gouden Delta 2 zijn de verslagen van 6 lezingen opgenomen, w.o. die van

E. van der Maarel, De relatie oecologie-planologie en van K. Vellema, Ecologie en ruimtelijke

ordening.

HEUKELS-VAN OOSTSTROOM, Flora van Nederland, 18e druk, bewerkt door S. J. van Ooststroom.

Wolters-Noordhoff, Groningen, 1975, 913 pag.,
1038 fig., ƒ39,25. In deze geheel bijgewerkte druk,

die vrij spoedig na de vorige editie (zie Gorteria 6, 1973, p. 204) verschijnt, is een begin gemaakt

met het vervangen van oude afbeeldingen.

H. JOHNSON, Het Bomenboek. Zomer & Keuning, Wageningen,1974,288 pag., Ƒ79,50(voor leden

van de Verenigingtot behoud van Natuurmonumenten in NederlandƑ59,50; uitsluitendte bestellen

via de Vereniging). Een oorspronkelijk Engels platenboek, bewerkt onder redactie van Dr. B. K.

Boom, met allerhande informatie over meer dan 600 naald- en loofbomen.

H. VAN DE LAAR, Het heidetuinboek. Zomer & Keuning, Wageningen, 1974, 160
pag., ƒ 19,90.

Naast de aanleg en het onderhoud van heidetuinen wordt veel aandacht besteed aan de systematiek

en het sortiment van de heideplanten,alsmede van andere Ericaceae enoverige soorten, die geschikt

zijn om in de heidetuin op te nemen.

H. ELLENBERG, Zeigerwerte der Gefaszpflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobotanica 9, Lehrstuhl

für Geobotanik der Universitat Göttingen, 1974, 97 pag., DM. 17,—. Een logaritmentafel voor

plantenoecologen,met daarin voor elk der 2200 Middeneuropeseplantesoorten een aantal oeco-

logische factoren, de levensvorm, de periode, waarin de plant blad heeft, de anatomische bouw en

de plaats in het systeem van de plantengezelschappen van Midden-Europa.

H. HAEUPLER, Statische Auswertung von Punktrasterkarten der Gefaszpflanzenflora Süd-

Niedersachsens. Scripta Geobotanica 8, Lehrstuhl für Geobotanik der Universitat Göttingen, 1974,

141 pag. + 1 tabel, DM. 22,—. De uitwerking van verzamelde floristische enoecologische gegevens

van een gebied van 140 X 140 km, dat deel uitmaakt van de Floristische KartierungMitteleuropas.

De verspreidingskaartjes worden in een aparte atlas uitgegeven.

PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF ECOLOGY. Pudoc, Wageningen, 1974,

414 pag., ƒ50,—. Korte samenvattingenvan de meer dan 130 lezingen, die werden gehouden tijdens
het eerste Oecologencongres, dat in september 1974 in Den Haag werd georganiseerd.

P. & I. SCHÖNFELDER, Das blüht am Mittelmeer. Bunle Kosmos-Taschenführer, Franckh'sche

Verlagshandlung,Stuttgart, 1975, 71 pag., 120 kleurenfoto's, DM. 8,80. Dit boekje bevat de be-

schrijvingen van 200 algemeneenopvallendemediterrane planten, die gegroepeerd zijn naarbiotoop.

J. Mennema


