Boekbespreking 2
H. Eggelte, Botanische woordenboek – verklaring en vertaling van floristische termen. KNNV
Uitgeverij, Zeist, 2008, 196 pagina’s, geïllustreerd met lijntekeningen, € 19,95, ISBN 978-905011-289-5. — Dit Botanisch woordenboek is de opvolger van voorgaande uitgaven van de KNNV
over dit onderwerp en is bedoeld voor de niet-professionele plantenliefhebber. Het aantal behandelde termen en begrippen is uitgebreid en er zijn meer tekeningen toegevoegd, die bovendien alle
opnieuw getekend zijn om de eenvormigheid te vergroten. Door het toevoegen van het Engelse,
Duitse of Franse equivalent van de termen en begrippen is het boek niet alleen handig bij het
gebruik van Nederlandse Flora’s, maar ook geschikt bij het gebruik van Flora’s in genoemde talen.
Verder is waar beschikbaar ook een Latijnse vertaling gegeven, omdat dit vaak een ingang is voor
de betekenis van termen in andere dan genoemde talen.
Het boek is systematisch opgezet met duidelijke verklaringen en verduidelijkende tekeningen, ook komen rubrieken aan bod zoals kleuren, floristiek en vegetatiekunde. Het geheel wordt
afgesloten met een uitgebreid register.
René van Moorsel

Boekbespreking 3
G.E. Dillard, Common freshwater algae of the United States. An illustrated key to the genera (exclu
ding the Diatoms), 2e herziene druk. J. Cramer in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin & Stuttgart, 2008, 188 pag., met 299 afbeeldingen, € 34,90, ISBN 978-3-443-50033-7, paperback
(ringband). — Deze handige determinatiesleutel is geheel in de traditie van ‘How to know the freshwater algae’ van Prescot.1 Doordat een eenvoudige sleutel is opgenomen die naar de morfologische
groepen verwijst, is het niet meer nodig om voor determinaties het hele boek door te werken. De
eenvoudige figuren zijn afkomstig uit andere uitgaven, al wordt niet duidelijk aangegeven uit welke.
Verbeteringen in de tweede editie van dit nuttige boekje, dat ook in Europa goed bruikbaar is
voor het determineren van vers verzameld materiaal, omvatten een kort inleidend hoofdstukje over
kiezelwieren (die verder niet behandeld worden), een overzicht van de gebruikte taxonomische
indeling (met alternatieven) en een verklaring van de gebruikte termen. Een index ontbreekt niet.
Aanbevolen!
Willem F. Prud’homme van Reine

G.W. Prescott. 1954. How to know the fresh-water algae. W.C. Brown Co., Dubuque, Iowa.
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