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Boekaankondigingen

B. K. BOOM, Nederlandse dendrologie,9e druk. Geïllustreerde handleidingbij het bepalenvan de

in Nederland voorkomende soorten, variëteiten en cultivars der gekweekte houtige gewassen.

H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1975, 454 pag., 134 fig., ƒ46,00. In opzet is deze geheel bijge-

werkte uitgave gelijk aan de vorige edities.

F. FORTUIN & H. REILING, De Lettelberter Petten; verslag van eenleeronderzoek naar vegetatie

en beheer. Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, 1975, stencil, 10+ 85 pag.+ 4 bijlagen,

ƒ4,00. Een inventarisatie van de vegetatie van een ca. 15 ha. groot gebied op de noordoever van

het Leekstermeer op grond waarvan voorstellen voor mogelijke vormen van beheer zijn gedaan;

ook is een botanische waarderingvolgens de methode Mennema gegeven, alsmede een analyse van

het heersende conflict tussen natuurbeheer en landbouw.

N. VAN HERWAARDEN, Recreatie tussen Den HaagenLeiden. IngenieursonderzoekNatuurbeheer

Landbouwhogeschool te Wageningen, 1975, 37 pag.+18 pag. bijlagen, fotokopie1

). Een toetsing

van de recreatieve inrichtingsplannen, voorgesteld in het recreatieplan 's-Gravenwoude, met be-

trekking tot de grote waarde van natuur en landschap in dit gebied.

D. T. E. VAN DER PLOEG, Boeken oer.. Planten van Friesland (Vaatcryptogamen en Sperma-

tophyten). Fryske Akademy, Ljouwert, 1975, 59 pag., gestencild,ƒ1,00. Deze bibliografie over de

flora van Friesland is in vier rubrieken verdeeld, t.w. I een aantal algemene werken, waarmee de

in Friesland voorkomende planten op naam kunnen worden gebracht; Ila, lila publicaties, die niet

speciaal betrekking op Friesland hebben, maar waarin men toch gegevens omtrent Friese planten

en Friese vindplaatsen kan aantreffen; Ilb, Illb publicaties over de Friese flora; IV publicaties, die

iets buiten het onderwerp van de floristiek liggen.

M. ROELOFS, Beheersmaatregelen met betrekking tot de recreatie in natuurgebiedenin de duinen;

een onderzoek naar de verschillende beheersmaatregelen en de toepassing daarvan in de praktijk.

Doktoraalscriptie voor het vak Natuurbeheer aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en een

verslag van een drie maands stage bij het RIN in Leersum, 1975, 119 pag. + 13 pag. bijlagen,foto-

kopiel).

W. KUNICK, Veranderungen von Flora und Vegetation einer Groszstadt dargestellt am Beispiel

von Berlin. Inaugural-Dissertationzur Erlangung der Doktorwürde des Fachbereichs Landschafts-

bau (14) der Technischen Universitat Berlin, 1974, 11+472 pag.
1). Op grondvan een floristisch en

vegetatiekundigonderzoek wordt West-Berlijn verdeeld in eenviertal oecologische zones.

J. Mennema

■) Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheken van diverse botanische

instituten.

R. VAN APELDOORN & H. HUISMAN, De benedenloop van de Drentse Aa en haar omgeving;

botanische inventarisatie met bespreking van planologische en beheerskundige aspecten. Labora-

torium voor Plantenoecologie,Haren, 1975, stencil, VI +150 pag.+ 5 bijlagen,ƒ3,50. Behalveeen in-

ventarisatie van de vegetatie van dit ca. 5 km² grote gebied ten zuiden van Groningen en het op

grond daarvan formuleren van voorstellen voor aankoop en beheer, is er ook een onderzoek

gedaannaar de relatie tussen eenaantal abiotischefactoren, die eenrol spelen in het gebieden is een

beeld geschetst van de belangrijkste menselijke ingrepen en de gevolgen daarvan voor het landschap

en de vegetatie.

B. K. BOOM, Flora der gekweekte kruidachtige gewassen, 3e druk. Geïllustreerde handleidingbij

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

kweekte, winterharde vaste planten, twee- en eenjarige kruiden alsmede bol- en knolgewassen.

H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1975, 463 pag., 59 fig., ƒ 65,40. Deze bijgewerkte druk is in

grote trekken gelijk aan de in 1970 verschenen 2e druk (zie Gorteria 6, 1972, p. 72).


