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Boekaankondiging

Het behandelde sortiment omvat ongeveer alles wat men in Nederland als boom kan vinden,

aangeplant (als laan-, bos- oftuinboom) zowel als wild. Verscheidene van de naaldbomen vindt men

niet in de flora van Heukels - Van Ooststroom, wat aangeeft, dat ook de zeldzamere soorten in het

boekje niet ontbreken. In eenaantal loofboomgeslachtenzoals Ulmus, Prunus en Malus, is echter een

keuze gemaakten is de behandeling geenszins uitputtend. De afgrenzing tussen bomen en heesters,

die uiteraard niet scherp is, heeft de schrijver ongetwijfeld hier en daar moeilijkheden gegeven,

maar hij heeft dit probleem niet al te zuinig opgelost.

Een van de dingen, die men zeker ten voordele van deze boeken kan zeggen is, dat ze echt op

Nederland zijn gericht en niet zoals allerlei in de boekhandel liggende plaatjesboeken vertaald en

min of meer aangepast voor Nederland (zie ook het artikel, dat Mennema in Gorteria 4(2), 1968,

p. 30—32, aan deze zaak wijdde).

Een enkele aanmerking wil ik maken op de systemen, die worden gegeven in de overzichten voorin

de boekjes. De indelingvan de ,„Choripetalae”, op zichzelfal een achterhaald begrip, in Thalamiflorae,

Disciflorae en Calyciflorae, is wel sterk verouderd, evenals het samenvoegen van ongeveer alle

coniferen in één familie Pinaceae.

Alles bij elkaar geloofik echter, dat deze uitgavebij vele bomen-minnaars zeer zeker in de smaak

zal vallen.
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Ortlangs zijn twee zeer aantrekkelijke boekjes verschenen, waarin ca. 50 naaldboom- en ca. 60

loofboomsoorten worden behandeld. Van elke soort is een aantal over het algemeen goede en in-

structieve foto’s opgenomen van boomhabitus, details van vegetatieveen generatieve delen, vaak

ook van de stam. Bij de foto’s vindt men een korte beschrijving waarin behalve bijzonderheden van

belangvoor de herkenning, ook andere wetenswaardighedenomtrent verspreiding,cultuur, gebruik,

standplaatseisen, enz. worden vermeld. Nog enkele andere soorten worden wat minder diepgaand

behandeld, meer en passant genoemd, maar zij zijn vaak wel van een afbeeldingvoorzien.


