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Amsterdam, 2006, 53 pag., Werk- en Adviesgroep Muurplanten Noord-Holland/Stadsdeel Westerpark. Info: V.R. ten Hoopen, (e-mail: v.tenhoopen@westerpark.amsterdam.nl).
*K. Mostert, Evaluatie-onderzoek Natuurwaarden Poelen en Welen op Goeree, 71 pag., incl.
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G.M. Sanders, G.M. Bax, W.J. Bosch & C.C. van Rijswijk (red.), Inventarisatie van het meest
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girorekening 1010176 t.n.v. Penningmeester KNNV afd. Wageningen e.o. te Wageningen. Info:
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J.D. Thomson, Plant Evolution in the Mediterranean, New York, 2005, 293 pag., uitgave van Oxford
University Press, ISBN-10: 0-19-851533-2 (harde omslag; ca. US $169,50)/0-19-851534-0 (paperback, ca. US $ 89,50). Het boek is geschreven in het Engels en bevat veel interessante informatie.
De centrale thema’s zijn aanpassing, diversiteit en differentiatie binnen en tussen plantensoorten
in de geologisch en klimatologisch complexe context van het Middellandse Zeegebied. De auteur
heeft geprobeerd informatie van verschillende en sterk uiteenlopende vakgebieden te combineren
en te presenteren. De wijze waarop hij er in geslaagd is om samenhang aan te brengen in de
diversiteit van onderwerpen is buitengewoon knap, al is hij niet in ieder vakgebied even goed
thuis: de belangstelling van de auteur lijkt vooral te liggen op het gebied van de ecologie en de
populatiebiologie. Voor de meeste Gorteria-lezers zal de inhoud van het boek waarschijnlijk
buiten de belangstellingssfeer vallen.
*M. Wallis de Vries, Het voorkomen van VHR-soorten binnen en buiten Natura2000 en de Ecologische
Hoofdstructuur, Nijmegen, 2006, 52 pag. incl. bijlagen, VOFF-rapport 2006.06. Info: Vereniging
Onderzoek Flora en Fauna (tel. 024–3652353; e-mail: voff@voff.nl).
J. van Zoest & M. Melchers, Leven in de stad – betekenis en toepassing van natuur in de stedelijke
omgeving, Utrecht, 2006, 240 pag., KNNV Uitgeverij, ISBN-10: 90-5011177-7 (ISBN-13: 978-905011-177-5), € 47, 95, ook te bestellen via www.knnvuitgeverij.nl. Het boek belicht veel aspecten van
stadsnatuur en de rol van natuur en groen in de stedelijke woon- en werkomgeving, met voorbeelden
uit verschillende delen van de wereld. Het boek bepleit tevens meer aandacht voor stadsnatuur en groen
bij het inrichten van steden om de kwaliteit van leven van de urbane mens te vergroten.
Hans Kruijer
* De prijs van dit werk is bij de redactie niet bekend. U kunt het inkijken in de bibliotheek van
het Nationaal Herbarium Nederland, Universiteit Leiden branch, Einsteinweg 2 te Leiden.
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