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Summary
Ash coppice is a fast-growing, highly
productive type of woodland, cut every 6-10
years (fig. 2, 4). It is grown in structurally
very heterogeneous forest patches, in which
small stands in different phases of
developtnent alternate with tows of trees.
The shoots grow very fast and consequently
vegetation structure changes rapidly during
the coppice cycle. In the first and second
season a luxuriant layer of high forbs grows
between the stools (fig. 3). From the third
season onwards the fast gfowing bush layer
constitutes a nearly closed canopy, which
reduces the plant cover in the lower
vegetation layers. Succession in the
breeding bird community reflects this rapid
change in vegetation structure. In the first
year bird species characteristic for high forbs
and low shrub predominate; from the
second year on the density and number of
shrub species increases enormously, showing
a maximum in the third and fourth
growing season (fig. 5,6). Later on the
lower parts of the shoots become leafless,
which results in a sharp dccrease of bird
density (fig. 6) owing to the disappearance
of shrub species. Several species in the
coppice use nearby grasslands as a feeding
ground. The high proportion of the species
in the bird community is caused by the
frequent occurrence of strips of agricultural
land between the coppice stands.
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\ ; ; iuJM hondcid jaar gck-dt-n
\iTsclKi.'n lic c-crsic 'FJoi.i \.\\\
lIcukrK', oiulcr J e titt-i '.vlujuilloia
\ j n Nfdt-rlanil'. Dit was i-cn bcwi-ikini^ \an Vvunschf'!. 'Sihiilllora Min
n(ii(s(hl,iriil', fcn thans fjchffi MT^CK ij -.M-il-. H. Hfukfis h f d i lil df lo.i];
V. in .ie .luur h<-m bcwt-rkic driikkfn
\n.-l .1,111 hel (Hiispniiiktliiki- v\trk lut;;c\()tf,'d. Lj.tL-r fcKiiii nici eti^- ;i.i di
dood van Hfukcl.s in l'Ji6. /oaN iii lu-i
woord vtuirai' van de huidifjc uiipavctt-n onrcdiie woidi vcimildl / f n e W.
11. Waihicr df bc-wcrkins voori. dt
door hfiTi \(K)rhcitidc t Idc diiik der
'(.'ii-ilkiMrcculi' .Vhoolloia" vcrsiht-cn in
V)^^. dt eveneens dooi hem bewerkte
1 ide dnik eetsi na /.i|ii dooii (19-if)) iii
l'O-i';. /ijii liiak werd daarop overj^eiiornen liooi dr. S. J. van Oo.sisirooni. die
loi 1';"'" non ze.s drukken ver/orf;de.
He leeils door VC-achter in},'cieide oni•Aikkeliiig \aii een sehoolllora tut een
•' :.. van weienstliappcliike bciekenis
\ u i d lioor van üosistroom voonge/ei.
hei};een mede loi uiiiii|;; kwam in de
wij/igiii>i ^-ui de titel 'Cieïllu.strecrde
"^iliooltlora' in Tlora van .Nederland'
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li: iV".) ! L idc druk). DL-ZC oniwikktling werci (jngL-twijfcld hfvDrdt-rd door
de om.staiidi},'hcid. dal van Oosrstroom
•aan het Rijksherbarium ie Leiden verbonden wa*.. De 'ileukels' werd v.o A\lengs een flora van bet Rijksherbarium.
Als ciin^eiiuente voort zei i int' van de/e
pan),' van zaken is ni
ilijden
van van (^ostroi>m ii
leiunuitsave sameni;
leam van vier medev
Rijksherbarium.

um. liuf'hijMu. Salix repens.j. Noorzo\ i i de reien.seni dit kan beoordelen,
kan hij zich over het algemeen met deze opvallingen verenigen. Vtjorbceldif
is de geheel nieuwe behandeling van
de varens door G. J. de Jonclieeie. ^'
i ialisi in div.e croep.

Geheel nieuwe flora

lu\ I./KI-. tJytngu
mus t.p.v. Elymu^.
.'( '/i dtuua i./.Ki\ .1
But^/usso/i/t's i.p.r
i'i'nM-, C^mhaluria.
Avenula.
l.ythrum
zigingen zijn m.i. ;
lijk: men kan slech
n.umgeving nii . I;..i's gedurem:
generatie stabiel k.iii iilijven. Sor
het weliswaar ook de auteurs te ;•
geworden: zo is de Wilde Hyaiinili gelukkig Stilla non-scripia gebleven en
nier tot "Hyacinthoides' omgedoopi.
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Naamgeving soms gewijzigd
De nieuwe naamgt
ile oudere gebruikf
•.eiiiiii/jkeii

Met voldoening kan worden vasiSesteld. dat de nieuwe auieiir»- len onreihie zo bcsiheiden zijn j;ewt'csi zi(.h
wetierom 'bewerkers' te noemen. hi
leiie IS er een j;elieel nieuw weik omMaan, dut in alle wezenlijke opziiliien
een f^roie vcrbeterin},' en een belanfirijke aanwinst voor ons land genoemd
kan wonlen. Zonder aan hei \roej;cre
werk rekori te doen mogen wij zeggen,
dat wij nu besthikkeii over een tlora
v.in hoog vvetensthap[)elijk niveau, te
vcigclijken bv. met de britse tlora van
(ü.ipham CS. of'de belgi>;ihe van J. F.,
de Laiighe. doch tevens over een boek
dat vooi de praitisihe gebruiker mei
alleen eenvoudiger te raadplegen is.
maar ook veel meer relevante informa'ii- verstrekt.
Het is wel te begrijpen, dal de
uitgevers uil commeriiële overwegingen
de naain "Ileukels" meenden te moeten
handhaven. Met 'Heukels' heeft deze
tlora ethicr weinig meer gemeen dan
dat deel van de illustraiies dat beter
eveneens vervangen ha<l kunnen worden (om tinaneiële redenen bleek dit
niet mogelijk). Dii is de llora van Van
^Icr Meijden en medewerkers, die dan
ook alle eer van dit v> .. , ••• ' •
\
dietien te krijgen.
Deze Mora koi
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De reu-nsent betreurt echter, dai
er bij deze revisie slechts één Paardebloem, 'lunixjium ofjkinale, is ovit!;ebleven. De indeling van dit vormenrijke genus in .seuies, zoals in de vorige
drukken en in alle moderne F.uropese
flora's, zou zinvoller geweest zijn: deze
verschillen zijn niet moeilijker te onderkennen dan bv. die lu.sscn wél opgenomen Alcheitiilla-soorieii. Dat sommige tol dusverre onderscheiden soorten ihatiN V.M! .i- . I.,!1J; vervallen zijn
verklaard ihi-. (...••
.':^crica en Vi.it.in
thera chloranth.i /.,L .lok niet door een
ieder worden toegejuicht.
lien zeer ingrijpende en belangrijke wijziging betreft het schrappen
van een groot aantal gekweekte plan'••'1. wi
! ' ••• •'•• vorige drukken
•luieurs staan
11, dar in een
~ ''ie soorten
ns oi inge. I..

ropaca
(onserv.
waarin
I l II

UI.

hv. h

plaaivvLiken mei gekleurde afbeeldingen verouderd en overbodig zijn te
achten) veelal vervangen zijn door een
.liiid.-lüLv ilhiviraije van de diag• ; i:ike kenmerken, zoals
n ! T l:I!ll•(•^ van Carex en

IS tücgt'nomcn
;i I.: :.• is voorts, dat de
nieuw /ijn getekend, en
ircn'li !:.iiiitusplaatjes
iig der moderne

'. : l
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..ii/ienlijk gewon. ^.e IS vereenvou•. ••- veel duidelijker gewor•1.1 - . '• .i, ': •voeging van een
.•,.•.'..' •;_'.iun over bladvorm,
i--! .• •:••• Ivorm enz. Alle deter^leuicls zijn herzien, tir is zo•jeliik gebruik gemaakt van
.en. Zodat de wat dorre en
.;i:Kr;Khtigc geur van de oude
iTi'Cl naar 'weer en vvincl' is
• liiiir :•. .-.e dit in onze
;,itmes[. uitlaatgassen
-re atmosfeer moeilijk
De toevoeging
;i iieieiiiiip
' 'el voor gras••; r '.••ij^cns vegei
'lerken beteken; v.).ir lie uci
',• een
• I'' lil.' .i'ivvin.si. 4.1!
••'•• zijn
• 1' ..i.:.iki- u|)merkini;'
II.KIU vestigen op ovei
:n
vei.schillen met anden
•""•
verwante (en dus niet
genoemde) soorten: ii
liiic over het verschil .
planten van Chenopoi
Airipicx.
Van nog gmter belang acht reiciLsem echter de /•'igvuldigc en ingrij•".iiil(rni>(i:!;;.' van de siegeveris,
.il .'••• tl.-:., als referentiebron
c heeft gewon'•••':•

•' •

'i' '-"i-!
vi-rv.ilk-i

m.b.t.

in-

oorren) zijn
-.'•.•

••'••'••' I>e gegevei.
diiig c '1 de wijzit;
dank /i: in i celi:
'Atlas van de .Neiierr.i
ro-date worden gcbrai
gens de snel voort.sthr
iviiiig en nivelleriii!: v;i.- •• • ,n„.i
Vooral v(>c>r de ii.iiui;';'i'. i.iimergebruiker oiini;^i'
•• v n iiicl herzien
en aanzienliik -.••••.'.n :; iH .•:iii ook de
standpla.i:- ticutvc:-- .'eiiilDgisthc vermcldin'.'in •. :.c'yeen grotendeels aan
de veeloiiiv.iiiende vehlkennis van de
heer Wectla te danken is. De levensvormen (in de zin van Raunkiaer) zijn
nu eveneens vermeld. Het aantal literatuurverwijzingen is aanmerkelijk uitgebreid. Het inleidende hoofdstukje over

l-.eii duidelijk tekort in een flora
van deze kwaliteit is, dat het area<il \:in
de soort niet wordt vermeld, al wa> hei.
maar door generaliserende aanduidingen als 'atlantisch'. 'ailantisch-medilerraan', 'subailanii.sch', "continent a a r , 'boreaal' en 'boreo-montaan'.
Op gevaar al de I-"rie.se le/ers te vertooinen komt het mij voor, dat de/e voor
alle gebruikers zinvolle gegevens van
meer waarde zouden zijn geweest dan
de evenveel plaats beslaande, thans wél
iipgenomen I'riese volksnamen.
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"rensloiic betreurt de recensent
liet. dat de consecjuentie van de in
\^)(-\'! door de redacties der drie Nederlandse flora's ge/amcnlijk ondernomen
herziening der Nederlandse nameti, nwelen de daaruit voortvloeiende atspraak, ook latere herzieningen gezamenlijk uit te voeren, niet is nagekomen. De toen moeizaam en met aanzienlijke otters bereikte eeiihcitl is nu
weer verloren gegaan. Ik iTiag daarvoor
verwijzen naar 'Wetenschappelijke Mededeling' nr. 157 van de K...N..\.\'..
getiteld 'De Nederlandse Plantennam e n ' , die in hel najaar van 10K3 zal
verschijnen. In/ake detailkritiek op
nieuwe Nederlandse namen sluit ik mii
aan bij de bes|)reking door D. Th. de
Ciraidin "Nai. Hist. Maandblad' ~'1.
(. ••. juni/juli iy83.
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de plantengeografische districten van
Nederland, dat in de achtereenvolgende drukken ongewijzigd werd i'\i-ii;incimeii en /eer verouderd was. is thans
zowel voor lie kenners als voor de noviet een genoegen om te lezen. l.\eii/ccr mogen «Ic gebruikers Prol. Kalkman, de directeur van het Rijk>herbariu m . diinkhaar zijn voor diens welkome
inleiding "Over ^\^u•Ili.l;l(•'^ cri i.las.«ific-.i;ie'.

Tekortkomingen
Voorzover van een rccen.scnt triti.sthe
opmerkingen verwacht worden, wil hij
zich tot enkele beperken. Dal in zulk
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een nieuw werk lal van drukfouten
voorkomen, is onvermijdelijk en moet
op de koop loc worden genomen; in
een interview met . \ . K . C Handelsblad
(16 juli 1983) hceh Van der Meijden
reeds een belangrijke toui in zijn grassensleuiel op biz. All vermeld, zodat
hij naar zijn zeggen nu een stuk rustiger .slaapt. Hel is echter niet duidelijk,
waarom het rcgisier een ingewikkelde
code-verwijzing gebruikt inplaats van
de normale verwijzing naar pagiiiü •-.
Dat her daardoor zoveel korter kon
blijven (volgens de auteur in genoemde
recensie) is nier juist.

1,'it.eraard doen <le/e opmcrkin.i;en f,een aflireuk aan de grote verdienste van de/e uitgave. Zij dicni in
ii.indtii i.e komen van allen, die m onze flora en \egctarie belang .stellen 111
er in hun werk mee ic maken hebiun
De Minister van Landbouw, aan
wie op 28 juni 1983 het eerste exemplaar werd aangeboden, heeft in zijn
i)ij die gelegenheid gehouden
loespraak de nieuwe l'lora van veel belang genoemd voor het natuurbehoud.
Moge dit belang door tal van gebruikers worden onderkend en moge het
hun werk en streven ten goede komen,
r.en beter geschenk kunnen de auteurs
zich niet wensen!
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