Boekbesprekingen

Roger Phillips. Paddestoelen en schimmels van
West-Europa. Nederlandse bewerking: Jasper
Daams, Annelies E. Jansen, Machiel Noordeloos en
Anja Vrins. Uitgever: Het Spectrum
Utrecht/Antwerpen. Prijs: ƒ 45,-. ISBN 9027477078.
Met de naderende herfst in zicht, voor Nederland immers de periode waarin men de grootste verscheidenheid aan paddestoelen vindt, is het zeker de moeite
waard om bovenvermeld boek, dat enige maanden geleden verschenen is, onder de aandacht te brengen.
Dit boek heeft als ondertitel: Meer dan 900 soorten in
unieke kleurenfoto's; het is fraai uitgevoerd, op het gebied van de populaire paddestoelengidsen het meest
uitgebreide en daarom zal het uitstekende dienst bewijzen. Een groot pluspunt is ook dat van de meeste
soorten meerdere exemplaren zijn afgebeeld, alsmede
een doorsnede en de onderzijde is opgenomen. Door
de opname van meerdere exemplaren van een soort
krijgt men een indruk van de variatie binnen de soort,
zie bijv. de kleurvariatie van de broze russula of van
het zeer algemene elfenbankje.
De bewerking uit het Engels (oorspronkelijke titel:
Mushrooms and other fungi of Great Britain and Europe) is zoveel mogelijk aangepast aan de Nederlandse
situatie, wat betreft biotoop en zeldzaamheid. Over het
laatste lopen de meningen nogal eens uiteen, immers
iemand die een terrein kent waar hij een groot aantal
exemplaren van de appelrussula vindt zal deze soort
niet zoals in deze gids als vrij zeldzaam classificeren.
Dikwijls zijn soorten ook aan bepaalde biotopen gebonden, iemand die toevallig in voor Nederland vrij
zeldzame biotopen inventariseert en daar bepaalde
soorten regelmatig vindt is al gauw geneigd deze soorten algemeen te noemen, terwijl deze elders in Nederland niet voorkomen. Gezien de kennis van de bewerkers over de verspreiding van paddestoelen in Nederland zal de classificatie van het voorkomen een vrij
redelijk beeld geven.
Alhoewel er een eenvoudige en vrij summiere determineertabel is opgenomen voor de geslachten, en bij
de soorten ook microscopische kenmerken gegeven
worden, wordt in het woord vooraf terecht opgemerkt
dat men deze gids in eerste instantie moet gebruiken
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als "kijkgids". Al kijkend en vergelijkend van de gevonden paddestoelen en afbeeldingen raakt men vertrouwd met de kenmerken waar men speciaal op moet
letten. Helaas is het formaat van het boek (21,5 x
29,5) minder geschikt om mee het veld in te nemen.
Uit natuurbeschermingsoogpunt heeft men bewust
geen nadruk willen leggen op de eetbaarheid. Slechts
bij enkele veel voorkomende soorten zegt men dat ze
eetbaar zijn, ook wordt bij een aantal soorten het giftig
zijn genoemd. Dit wil echter niet zeggen dat die soorten waar niets bij staat in principe eetbaar zijn.
E.Jansen
A. Raad. Bomen in stad en dorp. Uitgegeven door
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den
Haag - 1 9 8 2 . ISBN: 90 322 2469 7.
In de gestage stroom van de vele - vaak prachtig uitgevoerde - boeken over bomen die de laatste jaren de
markt al aardig heeft overspoeld, is onlangs een opvallend boekje verschenen. Opvallend in die zin, dat het
niet zozeer handelt over mooie bomen in een mooi ontwerp, maar vooral omdat het ingaat op datgene dat erbij komt kijken om bomen in stad en dorp de kans te
geven om ook daadwerkelijk mooi te kunnen zijn. Deze problematiek wordt nogal eens onderschat door hen
die zich niet hoeven bezig te houden met het dagelijks
beheer van het bomenbestand. Het "werken" met bomen in de stad is echter een kunst apart die de nodige
vakmanschap vereist en waarbij men niet alleen op de
hoogte moet zijn met het "gedrag" van de bomen onder min of meer natuurlijke omstandigheden, maar
vooral met het gedrag onder stedelijke - doorgaans
"onnatuurlijke" - omstandigheden.
In het boekje "Bomen in stad en dorp" geeft ir. A.
Raad (oud-directeur van de beplantingsdienst van Rotterdam) een indruk van wat er zoal voor nodig is om
vandaag aan de dag bomen in stedelijk gebied te kunnen laten gedijen. In alleszins begrijpelijke taal worden
de verschillende aspecten zeer concreet belicht. Er is
ondermeer aandacht besteed aan de invloed van de
diverse (typisch stedelijke) groeiplaatsfactoren (bodem, klimaat) op de ontwikkeling en groei van bomen
en de manier waarop een en ander zowel negatief als

positief kan veranderen door menselijk toedoen. De
consequenties die dit alles met zich meebrengt ten
aanzien van de boomsoortenkeuze en het (latere) beheer worden hierbij herhaaldelijk onder de aandacht
gebracht. Uiteraard is ook aandacht besteed aan de
"normale" boomverzorging (snoei, wondverzorging,
bestrijding van ziekten en plagen) en het op de juiste
manier planten van (straat)bomen. Omdat steeds is
getracht om oorzaak en gevolg van bepaalde situaties
en handelingen met elkaar in verband te brengen,
geeft het boekje behalve een overzicht ook een zeer
goed inzicht met betrekking tot de gehele "stadsboom"-problematiek en is het als zodanig aan te bevelen voor het onderwijs.

Als enig nadeel zou misschien kunnen worden aangevoerd dat er - ondanks de deskundigheid van de
schrijver - toch hier en daar enige (kleine) onjuistheden en onvolkomenheden in voorkomen, hetgeen m.i.
had kunnen worden voorkomen als de auteur zich bij
wat meer vakspecialisten had geïnformeerd (de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied staan tenslotte zeker niet stil). Desondanks blijft het boekje zeer
waardevol als entree voor iedereen die zich eens op
de hoogte wil stellen van het beheer van bomen in het
stedelijk gebied.
J. Kopinga

Agenda
4-9 oktober 1982
Internationaal symposium "Polders in de Wereld"
Onderwerpen: land- en waterbeheer, bouw en constructie, landbouwkundige aspecten, sociaal-economische en natuurbehoudsaspecten.
Plaats: Lelystad.
Inlichtingen: Informatiecentrum "Nieuwland", Lelystad,
tel. 03200-27799.

10 november 1982
Symposium over heidebeheer in Nederland
Organisatie: Commissie Vegetatieonderzoek Kon.
Ned. Botanische Ver./Stichting Gooisch Natuurreservaat.
Plaats: 't Spant, Bussum.
Inlichtingen: Koninginneweg 7, 1217 KN Hilversum,
tel. 035-14598.

21 en 22 oktober 1982
Najaarsbijeenkomst Kon. Ned. Bosbouw Ver.
Thema: Bosinstandhouding, bosontwikkeling en bosgebruik.

11 november 1982
Nutriëntenkringlopen in de tropen
91e Wetenschappelijke Bijeenkomst Nederlandse Bodemkundige Vereniging.
Plaats: Staringgebouw Wageningen.
Inlichtingen: 08370-83842 of 82339.

Plaats: Zuid-Veluwe.
28 oktober 1982
Studiedag "Milieubesef" Kon. Ned. Heidemij
Plaats: Jaarbeurscongrescentrum, Utrecht.
Inlichtingen: KNHM, tel. 085-778325.

26 november 1982
Studiekringdag KNBV
Thema: Boomsoortenkeuze en bossoortenkeuze.
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Te koop: nieuwe

hydraulische
hout-kloofmachine
Zeer geschikt voor zware ondereindes
voor bos en landbouw en handelaren
voor open-haardhout.

Vraag vrijblijvend prijsopgave bij

J. J. DE VAAL
Wijksestraat 5
Bergharen (Gld.)
Tel. 08873-1483
Goedgekeurd door Arbeidsinspectie.

