Boekaankondigingen
K. van Dort, C. Buter & B. Horvers, Fotogids Mossen, Zeist, 2010, 384 pag., met ruim 700 kleuren
foto’s, ISBN-13: 9789050113120, Natuurgids in de reeks Veldgidsen van de KNNV Uitgeverij, € 49,95
(actieprijs indien voor 31 december 2012 besteld: € 29,95, te bestellen via www.knnvuitgeverij.nl).
Het boek behandelt ruim 600 in Nederland en België voorkomende mossoorten, waarvan de meeste met
fraaie, duidelijke en karakteristieke kleurenfoto’s worden afgebeeld. De soorten worden biotoopgewijs
behandeld. Helaas staat bij een klein aantal soorten een andere soort afgebeeld dan de soort die wordt
behandeld (zo laat de foto bij Bryum sauteri Bruch & Schimp. voornamelijk oude Philonotis-planten
zien). Een aantal andere foto’s heeft tot discussie geleid over de identiteit van het afgebeelde mos;
microscopische determinatie van het onderliggende herbariummateriaal zou hier uitsluitsel kunnen
geven, maar afbeeldingen van gemengde kolonies en atypische of oude planten horen eigenlijk niet in
een fotogids thuis. Gelukkig gaat het bij de probleemgevallen meestal om zeldzame soorten (waar vaak
maar moeilijk fraai en goed fotografeerbaar materiaal van te vinden is). Ondanks deze tekortkomingen
en een enkele nomenclatorische onzorgvuldigheid toch een fraai boek! – Een (foto)erratalijst is te
downloaden als pdf-file via de website van de BLWG: www.blwg.nl/mossen/winkel/Errata_Fotos_
Fotogids_Mossen.pdf (met een enkel foutje in de paginaverwijzing naar de betreffende foto).
*J.L.C.H. van Valkenburg (red.). Invasieve waterplanten in Nederland. Veldgids, Wageningen,
2011 (geactualiseerde herdruk), 48 pag., incl. kleurenfoto’s van invasieve waterplantensoorten, met
gebruikersvriendelijke determinatietabellen voor de betreffende exoten en hun inheemse verwanten
of andere soorten die veel op die exoten lijken, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, ook te
downloaden als pdf-file via: www.vwa.nl/onderwerpen/ongewenste-uitheemse-planten/dossier/
invasieve-waterplanten/convenant-waterplanten → Invasieve Waterplanten - Veldgids. Info: nieuwe
Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl).
*L. Crevecoeur, J. Stevens & G. Gommers (red.), LIKONA Jaarboek 2011, Genk (België), 2012, 100
pag., jaarboek van LIKONA, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie, met bijdragen van verschillende auteurs en werkgroepen over de flora, fauna en geologie van Belgisch Limburg. Info: Provinciaal
Natuurcentrum, Het Groene Huis, Domein Bokrijk, B-3600 Genk (België), (e-mail: pnc@limburg.be).
L.H.W. van der Plas & P. Goudzwaard (red.), Palmerswaard. Inventarisatie Flora en Fauna in 2010,
Wageningen, 2011, 104 pag., KNNV afdeling Wageningen en omstreken, € 15,00; de inventarisatie
van de flora richt zich op vaatplanten, mossen en paddenstoelen, met soortenlijsten, voor vaatplanten
en paddenstoelen ook met kaartjes met de vindplaatsen van bijzondere soorten. Info: secretariaat
KNNV afdeling Wageningen en omstreken (mw. F. Karsten, tel. 0317–418928).
W.G. Wielemaker, L.H.W. van der Plas & P. Goudzwaard (red.), Bovenste Polder onder Wageningen.
Inventarisatie Flora en Fauna in 2010, Wageningen, 2011, i–vi + 106 pag., KNNV afdeling Wageningen en omstreken, € 15,00; de inventarisatie van de flora richt zich op vaatplanten, mossen
en paddenstoelen, met soortenlijsten, voor vaatplanten en paddenstoelen ook met kaartjes met de
vindplaatsen van bijzondere soorten. Info: secretariaat KNNV afdeling Wageningen en omstreken
(mw. F. Karsten, tel. 0317–418928).
P. Goudzwaard & D. van Dam (red.), Inventarisatie van de Plasserwaard in 2009, Wageningen, 2011,
84 pag., KNNV afdeling Wageningen en omstreken, € 15,00; de inventarisatie van de flora richt zich
op vaatplanten, mossen en paddenstoelen, met soortenlijsten, voor vaatplanten en paddenstoelen ook
met kaartjes met de vindplaatsen van bijzondere en interessante soorten. Info: secretariaat KNNV
afdeling Wageningen en omstreken (mw. F. Karsten, tel. 0317–418928).
Hans Kruijer

* De prijs van dit werk is bij de redactie niet bekend. U kunt het inkijken in de bibliotheek van de
sectie Nationaal Herbarium Nederland van Naturalis Biodiversity Center, Einsteinweg 2 te Leiden.
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