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Boekaankondigingen

J.E.M.BRUENS, J. L.J.HENDRIKS, H. C. N. VAN DER PUTTEN & A. H. F. STORTELDER, Een kritisch

onderzoek naar de botanische waarde van jonge en gestoorde bos-ecosystemen. Afdeling Geo-

botanie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1975, 91
pag. + 6 tabellen, fotokopie1). Dit vegetatie-

kundig onderzoek, dat plaatsvond in Midden-Brabant en het rivierengebied, wijst o.m. uit, dat ver-

vanging van bos-associaties en basisgemeenschappen door aanplant op cultuurgrond binnen 125

jaaronmogelijk is.

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

instituten.

M. BOEKSCHOTEN, Lijst van publikaties over het Waddengebied. Rijksinstituut voor Natuur-

beheer, Leersum, 1975, 191 pag., 2 kaarten, fotokopie¹). De titels van de publikaties zijn in diverse

hoofdstukken ondergebracht,waaronder het hoofdstuk Flora en vegetatie.

J. BOSMA, Loofhoutgewassen. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1975, 110 pag., ƒ 17,50. Een

honderdtal tekeningenvan meestal uitheemse houtgewasen, voorzien van een begeleidende tekst en

gerangschikt naar de maanden van het jaar,al naar gelang de toestand van de houtgewassen, zoals

in knop, in blad e.d.
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K. J. CANTERS & H. J. MUNTINGH (red.), Oost Ameland. LandelijkeVereniging tot Behoud van

de Waddenzee, Harlingen, 1975, 115 pag., ƒ 15,— (te bestellen via gironr. 1726195 van de vereni-

ging). Hoofdstuk 2 van dit rijkelijkgeïllustreerdeboekje is van de hand van S. M. ten Houte de Lange

en beschrijft de botanische betekenis van Oost-Ameland tussen paal 17 en paal 33.

T. P. J. CLAASSEN & H. P. M. VAN HELDEN, Een vegetatiekarteringvan een gedeelte van de Mei-

doornduinen bij Oostvoorne. Afdeling Geobotanie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1975, 80

pag., 3 tabellen, 1 vegetatiekaart, fotokopie1 ).

DE GREVELINGEN. Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Haamstede, 1975, 54 pag.,

ƒ4,50 (te bestellen bij F. Schoonakker, Touwbaan 17, Zierikzee). Dit boekje, dat is uitgegeven ter

herinnering aanhet 25-jarig bestaan van de ,,Schouwse Vogelwacht", bevat o.m. een artikel van de

hand van H. L. F. Saeijs over de vegetatie-ontwikkelingin de Grevelingen na de afsluiting.

GEOLOGISCHE OVERZICHTSKAARTEN VAN NEDERLAND. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 1975, 5

kaarten + 134 pag. toelichting(red. W. H. Zagwijn & C. J. van Staalduinen),ƒ25,
—

(excl. verzend-

kosten en B.T.W.). De 5 kaarten zijn de volgende: geologischeoverzichtskaart van Nederland, over-

zichtskaart toegepaste geologie, profielenblad, glaciale verschijnselen gedurende het Saalien, on-

diepe breuken en bovenkant van de formatie van Maassluis; de geologische overzichtskaart van

Nederland is los verkrijgbaar, compleetmet de desbetreffende overdruk uit de toelichtingadƒ 10,—

(excl. verzendkosten en B.T.W.).

J. HEIJINK, Een bodem- en vegetatie-kartering van het Soerendonkse Goor. Rijksinstituut voor

Natuurbeheer, Leersum, 1975, 98 pag., 5 bijlagen,fotokopie1).

D. VAN DEN HOEK, J. C. VAN RAAM & J. T. WILDSCHUT, Oecologisch onderzoek van het Noorder-

park. Prov. Griffie, Utrecht, 1975, 89
pag.,

17 bijlagen, fotokopie, ƒ25,— (te bestellen bij het Prov.

Bestuur, Achter St. Pieter 20, Utrecht). Dit verslag is gebaseerd op een bodemgeografische, fau-

nistische, vegetatiekundige en floristische inventarisatie van het Noorderpark nabij Utrecht, welke

laatste inventarisatie is gedaan volgens de methode Mennema en is verricht met medewerkingvan

de afd. Nederland van het Rijksherbarium.

E. & B. LAMB, Cactussen en andere succulenten in kleur, 2e druk. Moussault's Uitgeverij, Baarn,

1975, 248
pag., ƒ21,50. In dit door G. E. Brink vertaalde deel van de reeks Natuurgidsenvan deze

uitgever zijn 326 planten afgebeelden beschreven.

J. LEEMANS & B. VERSPAANDONK, Het verdronken land van Saeftinghe. Afd. Geobotanie, Katho-

lieke Universiteit, Nijmegen, 1975, 166 pag., 1 bijlage, fotokopie1). Een vegetatiekundige studie met

behulp van luchtfoto's.

G. LONDO, Karteringseenheden op vegetatiekundige basis, herziene voorlopige lijst. Rijksinsti-

tuutvoor Natuurbeheer, Leersum, 1974, 43 pag., fotokopie1 ). Een overzicht en een beschrijving van

ruim 60 karteringseenheden, die in de eerste plaats zijn gebaseerd op het z.g. fysiognomisch aspect,

d.w.z. de uiterlijke vorm van de vegetaties.

G. LONDO, Nederlandse lijst van hydro-, freato- en afreatofyten. Rijksinstituut voor Natuur-

beheer, Leersum, 1975, 52 pag., fotokopie, gratis bij het RIN verkrijgbaar. Zie artikel Londo in

deze aflevering van Gorteria op pag. 25.

NOORD-FRIESLAND BUITENDIJKS. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Har-

lingen, 1975, 120 pag., / 15,— (te bestellen via gironr. 1726195 van de vereniging). Dit rapport,

waarin een weinig omvangrijk hoofdstuk van de hand van W. Joenje, getiteld Landschap en

plantengroei, heeft ten doel de aandacht te vestigen op de „gouden rand van de Waddenzee".

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

instituten.
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E. C. M. RODERKERK, De Kennemerduinen. Schuyt & Co, Haarlem, 1975, 152 pag.,/49,50. Dit

werk is een rijk geïllustreerde, gedeeltelijkherschreven uitgave van een boek, dat omstreeks 1957

onder dezelfde titel van de hand van dezelfde auteurverscheen bij de uitgeverij Roelofs van Goor te

Meppel. Het ware wenselijk geweest, indien dit ergens in deze herdruk was vermeld.

H. STRIJBOSCH, Een vergelijkend syntaxonomische en synoecologische studie in de Overasseltse

en Hatertse vennenbij Nijmegen. Dissertatie, Stichting Studentenpers, Nijmegen, 1976, fotokopie1).

F. L. L. TOMBEUR, Zwartenhoek, een evaluatie. Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen, Hulst,

1975, 61 pag., fotokopie,/7,50(te bestellen via gironr. 304262 t.n.v. G. M. P. Sponselee te Hulst).

Van dit rapport, dat verslag doet van een fauna- en flora-inventarisatie van het kreek- en weiden-

gebied Zwartenhoek te Axel (Z.-Vl.) over de periode 1970—1974, is inmiddels een aanvullend

rapport verschenen met de resultaten van 1975.

J. H. WILLEMS & F. G. BLANCKENBORG, Kalkgraslandvegetaties van de St. Pietersberg ten zuiden

van Maastricht. Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, reeks XXV, afl. 1,

1975, 24 pag., 3 bijlagen,ƒ 15,— (voor leden Natuurhistorisch Genootschapƒ 10,—; te bestellen bij

de administratie, Bosquetplein7, Maastricht). Het resultaat van het in 1970 verrichte vegetatiekundige

onderzoek op het Belgische en Nederlandse deel van de St. Pietersbergin het kader van een studie

van de N.W.-Europese kalkgraslanden.

G. HEGI & H. MERXMÜLLER, Alpenflora, 24. Auflage. Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1976,

157 pag., 1 kaart, DM 24,—. De van ouds bekende Alpenflora, rijk geïllustreerden met 48 versprei-

dingskaarten.

H. HEIDINGA, De alde boereblom- en krüdetün. Dr. J. Botke-rige nr. 6, Fryske Akademy, Ljou-

wert, 1975, 79 pag.,ƒ22,50. Een Fries-talig werkje over kruiden en bloemen in Friese tuintjes in het

begin van deze eeuw.

E. HÖHNE, Pflanzen unserer Berge. Carl Gerber Verlag, München, 1975, 110 pag., 45 kleuren-

foto's, DM. 34,—.
Foto's en begeleidende tekst van een aantal bergplanten, waaronder ook Li-

chenen en Fungi.

H. KOEHN, Sylt, ein Führer durch die Inselwelt, 5. Auflage, bearbeitet von Dr. M. Wedemeyer.

Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1975, 109
pag.,

45 afb., 1 kaart, DM. 16,—. Een bescheiden

plaats in deze gids is ingeruimdvoor de plantenwereldvan ditDuitseWaddeneiland.

D. Mc CLINTOCK, The Wild Flowers of Guernsey. Collins, London, 1975, 288 pag., £ 4.75. In

de nog steeds niet aflatende serie van Engelse ,,Countyflora's" verscheen de flora van het in grootte

tweede Kanaaleiland volgens het aloude principe: geen sleutels en beschrijvingen, wel verspreidings-

gegevens van de ca. 1340 taxa, die dit eiland herbergt. Een extraatje is de korte annotatie over het

voorkomen op de overige Kanaaleilandenen de toevoegingen van ca. 300 soorten, die daar wel

en op Guernsey niet voorkomen.

SCHÖNFELDFR-FISCHER, Welche Heilpflanzeist das?, 16. Auflage.Kosmos Natur-Führer, Franckh'-

sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1974, 174 pag., DM. 12,80. Een werkje over geneeskrachtige,

giftige en keukenkruiden, waaronder in ons land zeldzame en ook bij de wet beschermde soorten.

J. Mennema

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

instituten.


