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Boekaankondigingen

R.L. Dressler, Die Orchideen, Biologie und Systematik der Orchidaceae, Verlag Eugen Ulmer, 1987, 394

pag., DM 98, ISBN 3-8001-6331-4. De Duitse vertaling van de uit 1981 stammende Engelse versie, aan-

gevuld met gegevens uit latere publicaties. Het boek behandelt verspreiding,morfologie, oecologie, evolutie

en classificatie van deze grote en interessante plantenfamilie;geïllustreerdmet vele duidelijke tekeningen en

(merendeels zwart-wit-)foto's.

C.A.J. Kreutz, De verspreidingvan de inheemse orchideeën inNederland, KNNV Natuurhistorische biblio-

theek nr. 44, Thieme,Zutphen, 1988, 257 pag., ƒ 79,50 (voor leden ƒ 57,50, te bestellen via gironummer

13028, t.n.v. Bureau KNNV, Hoogwoud), ISBN 90-03-90161-9. Het boek bevat de recentste versprei-

dingsgegevens van 53 in Nederland gevonden orchideeëntaxa. Aan alle taxa zijn steeds vier pagina's besteed:

een tekstpagina over de verspreiding van 1950-1980 en van 1980-1987,een pagina met het corresponde-

rende verspreidingskaartje,en liefst twee volle pagina's met eenkleurenfoto, merendeels van een habitus- en

een detailopname.Samen met twaalf biotoopfoto'sen twaalf detailopnamenvan hybriden bevat het boek

115 vollepagina's metkleurenfoto's van de auteur. Tweederde van de opnamen betreft planten die buiten

onze grenzen groeiden. De kwaliteit van de opnamen en die van de afdrukken zijn van excellente kwaliteit.

Zoals de laatstejaren in de orchideeënliteratuur gebruikelijkschijnt te zijn, zijn de gehanteerdetaxonomi-

sche opvattingenaanmerkelijk 'splitteriger' dan die van de standaardflora's. Een frappant voorbeeld daarvan

is datde vorm vanDactylorhiza majalis met de ringvormige bladvlekken (Gevlekte rietorchis), voorheen

aangeduid als D. praetermissa var. junialis, in het onderhavige boek als aparte soort opgevat wordt: D. par-

dalina. Een behoorlijke motivatie van dit sterk afwijkende standpunt wordt helaas niet gegeven. Zowel bin-

nen als buiten Nederland valt te constateren dat orchideeënkenners zich isoleren van de botanische vakkrin-

gen. Ook in dit boek is veel informatie te vinden die niet door het Rijksherbariumbevestigd is (wat overi-

gens beslist niet wil zeggen dat die informatie dan ook onbetrouwbaar zou zijn). Het valt te wensen dat in

die situatie verbeteringkomt, want zulke fraaie boeken vormen een aanwinst voor de botanische literatuur.

G. Londo, Nederlandse freatofyten (With summary: Dutch phreatophytes), PUDOC, Wageningen, 1988, 116

pag., ƒ 35, ISBN 90-220-0940-8. Een herzieningen uitbreidingvan de freatofytenlijst uit 1975. 'Verande-

ringen in grondwaterstand,met in de regel negatieve gevolgen voor het natuurlijke milieu, zijn in ons land

nog steeds aan de orde van de dag. De freatofytenlijst is bedoeld als een hulpmiddel om dekwetsbaarheid van

gebieden ten opzichte van dergelijke veranderingente bepalen.'

D. Tjallingii-Beukers./fer geslacht Pholiota (Bundelzwammen),De Fungi van Nederland, Wetenschappelijke

mededelingen van de KNNV nr. 185, 1987, 75 pag., ƒ 27 (voor leden ƒ 18; te bestellen via gironummer

13028 t. n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud). Een kritische taxonomische bewerking van de in Nederland

voorkomende soorten van dit paddestoelengeslacht.

R. van der Meijden

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

* Anonymus, 1988, VegetatiekarteringHupsel-Zwolle, Landinrichtingsdienst, Heidemij 630-04092, 146

pag. + kaarten. Het maakt een vrij zotte, quasi-populaireindruk dat in een dergelijk vrij technisch rapport de

wetenschappelijkeplantenamen (behalve voor mossen) geheel ontbreken, alsof het rapport voor een groot

publiek geschreven zou zijn. Lastig voor de gebruiker is ook datde Nederlandse namen allezonder hoofdlet-

ter gespeld zijn. Voorts is het vreemd, dat de gebruikte Nederlandse namenniet zijn aangepast aan de twee

jaar eerder verschenen Nederlands-BelgischeNaamlijst en datregelmatig onduidelijk is ofeen genus- dan wel

een soortsnaam bedoeld is (‘vegetaties ... metwederik, witbol ...’).

W. J. Bean, Trees & Shrubs hardy in the British Isles, Eighth revised edition Supplementdoor D.L. Clarke,

John Murray, Londen, 1988, 616 pag., ƒ 135,45, ISBN 0-7195-443-2 (importeur Nilsson & Lamm, Post-

bus 195, 1380 AD Weesp). Een kloek deel met belangrijke recente aanvullingen op de achtste, uit 1980

stammende herziene vierdeligeeditie vanBean’s standaardwerk van de houtige flora.


