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Boekaankondigingen

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

instituten.

J. BLAB, E. NOWAK, FI. SUKOPP & W. TRAUTMANN, Rote Liste der gefährdetenTiere und Pflanzen

in der Bundesrepublik Deutschland, Naturschutz Nr. 1, Aktuell, Kilda Verlag, Greven, 1977,
67 pag. ¹). Dit boekje bevat lijsten van in W.-Duitsland uitgestorven,met uitsterving bedreigde,

sterk, minder sterk en potentieel bedreigde varen- en bloemplanten, mossen en korstmossen.
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S. M. TEN HOUTE DE LANGE, Rapport van het Veluwe-onderzoek, Pudoc, Wageningen, 1977,

263 pag. +kaartbijlagen,/50,—. In dit werk dat het resultaat is van eeninterdisciplinair onderzoek

van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatie-

beleid, zijn de paragrafen, die betrekking hebben op o.m. vegetatie en bostypen van de hand van

G. van de Brink en S. van der Werf resp. J. K. R. van den Wijngaard en P. P. Th. M. Maessen.

M. T. JANSEN & D. T. E. VANDER PLOEG, Stinzeplantenin Nederland,Wetensch. Meded. K.N.N.V.

122, 1977, 43 pag.,ƒ 6,50 (voor leden K.N.N.V. ƒ5,75). Een „verruimde"herdruk van het in 1972

verschenen Stinzeplanten yn Fryslan van D.T.E. van der Ploeg, die nu ook de aspecten van de

stinzeflora buiten Friesland behandelt.

S. DE JONG, IJssel en Berkelflora, In het voetspoor van David de Gorter, 2e druk, De Walburg

Pers, Zutphen, 1977, 129 pag., ƒ45,—.
Een ongewijzigde herdruk van dit werk, dat honderd teke-

ningenbevat alsmede eeninleidingoverDavid de Gorter van Mevr. M. M. Doornink-Hoogenraad.

A. P. DE KLEUVER, De Betuwe, land van boomgaarden, intieme dorpjes en oude verhalen, 2e

druk, Zomer & Keuning, Wageningen, 1977, 160 pag., ƒ 16,50. De schrijver geeft naast vooral

historische ook spaarzame floristische informatie.

R. VAN DER MEIJDEN (m.m.v. A. Abma), De flora van de Dordtse Biesbosch; Inventarisatie-

resultaten met de oude en de nieuwe florastatistiek, Rijksherbarium, Leiden, 1977, 49 pag., foto-

kopie, ƒ2,50. In dit inventarisatieverslag, dat onmiskenbaar de grote floristische waarde van deze

Biesbosch aantoont, is een hoofdstuk gewijd aan kritiek op de landelijke milieukartering; voorts

wordt door de invoering van de
z.g. drempelwaarde een belangrijke wijziging voorgesteld m.b.t.

de methode-Mennema.

J. MOURIK JR., Verslag 1976,Plantenwerkgroep Amsterdamse Waterleidingduinen,Amsterdam,

1977, 19 pag., fotokopie 1). In dit verslag wordt vooral aandacht besteed aan de water- en oever-

planten; ook wordt een aanvullende lijst gegeven van nieuwe vondsten voor het gebied van de

Amsterdamse Waterleidingduinen.

RIJKSINSTITUUT VOOR NATUURBEHEER, Arnhem en Leersum, Jaarverslag 1976, 77 pag.
1). In het

hoofdstuk vegetaties wordt verslag gedaan over o.m. de vorderingen van het onderzoek naar de

stabiliteit vanoecologische relatiestelsels en van dat naar de oecologische indicatiewaarde van soor-

ten.

G. A. STRATING, e.a., Initiae Florae Groninganae of Proeve van eene naamlijst der planten,

welke in de provincie Groningen gevonden worden, herdruk Boerhaave Press, Leiden, 1977, 67

pag., ƒ20,—. Een facsimile herdruk van het oorspronkelijk in 1825 verschenen werkje.

J. Mennema

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

instituten.

R. DÜLL, Botanisch-ökologisches Taschenbuch, Walter Braun, Duisburg, 1976, 164
pag., DM

12,—. Naast een beknopt overzicht van de levensvormen der Cormophyten naar Raunkiaer, de

bestuivingstypen der SpermatophytennaarKugler ende verspreidingsmechanismender Cormophy-

ten naar Müller, worden deze bijzonderheden in dit, met medewerking van Dr. H. Kutznigg tot

stand gekomen werkje, vermeld voor 275 soorten, alfabetisch gerangschikt volgens de Duitse

namen.


