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Boekbesprekingen

M.

ROSTRUP-JØRGENSEN, Den danske Flora, 20e druk, bewerkt door A. Hansen. Gyldendal, Kopen-

hagen, 1973, 664 pag., 139 fig., 60 D. Kr.

De bewerking van Hansen, voor zo ver uit een vergelijking met de 18e druk van deze flora is

gebleken, heeft zich vooral toegespitst op de verspreidingsgegevens van de diverse soorten. Vele

illustraties zijn vernieuwd; de nieuwe silhouet-tekeningen kunnen helaas niet als een duidelijke

verbetering worden beschouwd. Voorts is het voor niet-Deense gebruikers hinderlijk, dat de onder-

schriften van de figuren voorzien zijn van Deense en niet van wetenschappelijke plantenamen.
Voor wie enigszins thuis is in een van de Scandinavische talen, is Hansens nieuwe bewerking van

Rostrups Deense Flora echter onmisbaar bij een floristisch bezoek aanDenemarken.
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J. J. DEN HELD & A. J. DEN HELD, Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek.

Wetensch. Meded. K.N.N.V. nr. 97, 1973, 40 pag.-f6 tab., ƒ5,50 (voor leden K.N.N.V.ƒ4,50).

Op een voortreffelijke wijze hebben de auteurs voorzien in eenleemte, zoals Dr. van Donselaar

in een woord vooraf terecht opmerkt, ontstaan doordat de „Inleiding tot de Plantensociologie"

van Meltzer en Westhoff al lang geleden is uitverkocht. De nieuwe „Beknopte handleidingvoor

Vegetatiekundigonderzoek" (What is in a name?)wijst vooral jonge onderzoekers een duidelijkeweg

in het maken van plantensociologische=(?) vegetatiekundigeopnamen en het uitwerken van hun

materiaal. Enkele kleine fouten— op pag. 24 moet de onderste grens van de grondwaterstand in de

Drosera-Cephalozia-groep blijkens tabel 6 -35 zijn i.p.v. -23 en waar is lig. 4? — doen niets af aan

mijn grote waarderingvoor deze handleiding, die opnieuw het uitstekende peil van de Wetenschap-

pelijke Mededelingenvan de K.N.N.V. bewijst.
M.

OLEG POLUNIN & B. E. SMYTHIES, Flowers of South-West Europa, a field guide.London, Oxford

University Press, New York, Toronto, 1973,480pag. tekst, 80 pag. met gekleurdefoto's, 61 pag. met

zwart-wit tekeningen, 2 gekleurdeen diverse zwart-wit kaarten, £ 6.00.

Na Polunins „Flowers ofthe Mediterranean" (samenmet A. Huxley), zijn „Flowers of Europe",

dat ook in het Nederlands verscheen onder de titel: „Bloemen enplanten van Europa", benevens

zijn „The Concise flowers ofEurope" (samenmet R. S. Wright) is nu wederom een rijk geïllustreerd

boek verschenen, getiteld: „Flowers of South-West Europe".

Ieder die de eerstgenoemde boeken bezit zal zich ook van een exemplaar van deze plantengids

willen verzekeren! Polunin moet wel over een geweldig grote voorraad kleurenfoto's beschikken.

In dit boek staan er ruim 350. En hij stelt zich voor, volgens eenbijgevoegde folder, ook nog een

drietal andere plantengidsen het licht te doen zien en wel voor het Balkan Schiereiland, voor

Midden-Europaen voor het centrale deel van het Europese Middellandse Zee-gebied. Het eerste

hiervan moet over ongeveer twee jaar verschijnen.

„Flowers ofSouth-West Europe"omvat Spanjeen Portugal, inclusief de Balearen en het zuidelijke

deel van Frankrijk.
Na een algemene inleiding over geologie,klimaat en vegetatie, wordt de flora van een 23-tal

gebieden uitvoerig besproken; 20 hiervan liggen op het Iberische Schiereiland; de overige zijn de

Pyreneeën, het Centrale massief van Frankrijk en de Camargue. Deze besprekingen zijn geïllustreerd

door een aantal gekleurde vegetatie-foto's en vele zwart-wit afbeeldingen van plantesoorten, die

karakteristiek zijn voor de behandelde streken. Voorts bevatten zij steeds verwijzingen naar de

gekleurdeplaten achter in het boek en naar reeds eerder verschenen foto's. Het grootste deel van het

boek, vanpag. 167 af, wordt in beslag genomen door de behandeling der plantesoorten, vaak voor-

zien van beknoptedeterminatie-tabellen.Alles bijeen een prima gids voor de botanisch geïnteresseer-

de bezoeker van de behandelde gebieden. Aan het slot zijn nog toegevoegd eenhandige lijst van de

wetenschappelijke plantenamen en hun Engelse, Spaanse, Portugese en Franse equivalenten,

eenlijst vanplaatsen vanbijzondere botanische interesse, eennaamregisteren eennuttige literatuur-

lijst met titels van flora's, vegetatiebeschrijvingen,e.d.

v. O.

A. VAN DE BEEK, S. E. DE JONGH & F. M. MULLER, Overzicht der Nederlandse bramen, II.

Heteracanthi, B. Hystrices, Glandulosi en Caesii. Rijksherbarium, Leiden, 1973, 67 pag., ƒ5,20.

Met dit laatste deel is het Overzicht der Nederlandse bramen voltooid. Naast de resterende

subsecties Hystrices en Glandulosi van de sectie Appendiculatiis ook de sectie Caesii met eengrote

soort, nl. Rubus caesius, in deel IIB behandeld. Voorts is als aanvulling op de beide vorige delen

R. traunsteiniensis opgenomen, alsmede enkele rectificaties enbijgekomen vindplaatsen. Een slot-

woord, waarin wordt medegedeeld,dat Van de Beek en Muller zich gaarne beschikbaar stellen tot de

nacontrole van hen toe te zenden Rubus- materiaal en een algemeen register besluiten dit deel, dat

ongetwijfeld ook zijn weg zal vinden naar de Nederlandse floristen, die zich aan deze moeilijke

groep willen wijden.
M.


