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Boekaankondigingen

H. van Dijk, B. Graatsma en J. van Rooy, De toestand van drogestroomdalgraslanden langs de

Maas van Roermond tot Loevestein in 1980, Doctoraalverslag afd. Geobotanie, Nijmegen, 1981,

238 pag., fotokopie.* Een vergelijkingvanrecente gegevens met die in de vijftigerjarenverzameld

door J.A.F. Cohen Stuart.

H.H. de Gooijer, 'Viermannekesbrug', een ecologische vegetatiekartering, Karteringsverslag nr.

204, Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek, Wageningen, 1982, 13 pag. + bijlagen, fotoko-

pie.* Het resultaat van een vegetatiekarteringvan eengebied noordwestelijk van Oirschot gelegen.

C. Jacobusse, Plantenhjstvan Zeeland, NatuurwetenschappelijkeAdviescommissie van Stichting

Het Zeeuws Landschap, Kloosterzande, 1981, 32 pag., ƒ 7,95 (te bestellen via gironummer245740,

t.n.v. de Stichting te Heinkenszand onder vermelding'Plantenliist'). Volgensdeze plantenliistzou-

den na 1 Q70in Zeeland onder meer ziin Bevonden Cardamine impatiens, Lamium moluccellifolium,

Linaria arvensis - zelfs op 2 plaatsen! -, Lycopodium annotinum, Mercurialis perennis en Po-

lygonum maritimum! Het ware wenselijk, dat deze opgaven zouden berusten op materiaal,dat in

het Rijksherbariumkan worden geraadpleegd.Lycopodium annotinum bleek bij navraag Polytri-

chum formosumte zijn.

A. Koster, (On-)kruiden en vegetatiesop terreinen van de Nederlandse Spoorwegenin relatie tot be-

heersaspekten, Doctoraalverslag Onkruidkunde en Vegetatiekunde, Wageningen/Utrecht, 1982,

297 pag., fotokopie.* Dit doctoraalverslag, dat nog eens onomstotelijk het belang van spoorweg-

terreinen voor de Nederlandse floristiek aantoont, bevat onder meer ruim 40 kaartjes, waarop het

voorkomen van even zo vele taxa langs de spoorwegen in 1981 in beeld is gebracht.

W. de Waard,De soortenrijkdom van houtwalvegetaties;eenonderzoek naarde beïnvloedingdoor

beheer en omgeving, Stageverslag Dienst Landinrichting en Landbouw, provincie Gelderland,

Arnhem, 1981, 28 pag., fotokopie.*Het verslagvan eendrie-maandelijksonderzoek, verricht in de

Gelderse Vallei en de zuidelijke Usselvallei.

M. Zandee, Contribution to the biosystematics of 2 cyanogenicpolyploid complexes 1

and Holcus mollis sensu latissimo),

(Juncus arti-

culatus sensu latissimo Beugelsdijk, Leiden, 1982, dissertatie,

158 pag.*

K. Zoon en A. Bovendeert, Vooronderzoek beheersplan landgoedTongelaar; van berm tot hout-

wal, de relatie tussen struikbedekking en vegetatie in lintvormigeelementen, Doctoraalverslag Ve-

getatiekunde,PlantenecologieenOnkruidkunde, Wageningen,1982, 137 pag., fotokopie,/ 10 (te

Anon., Natuur in Middelburg, een onderzoek naar natuurwaarden in de binnenstad, Gemeente-

werken Middelburg, Bureau Plantsoenen, Middelburg, 1981, 44 pag. + bijlagen, fotokopie.*

Hierin is onder meer opgenomen eenlijst van ca. 300 hogereplanten, die zich spontaan in Middel-

burg hebben gevestigd.

J. Duvigneaud, J.-L. Mériaux en D. van Speybroeck, La conservation despelousescalcaires de Bel-

giqueet du Nord de la France; nécessité de leur protection,proposition d’intervention et methodes

de gestion, Institut Européen d’Écologie, Metz, 1982, 42 pag., Fr. frs.45 (inclusief portokosten Fr.

frs. 55, te bestellen bij Institut Europeen d’Écologie). Een warm pleidooivoor het behoud van de in

het algemeen ernstig bedreigde kalkgraslanden van België en Noord-Frankrijk.
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bestellen via gironummer3453666 t.n.v. A.P.W. Bovendeert te Ede). Dit op het landgoed Tonge-

laar, gem. Mill en Sint Hubert, N.-Br., verrichte onderzoek aande natuurlijkelintvormigeelemen-

ten, diende een tweeërlei doel, nl. a: gegevens te verkrijgen ten behoeve van een inrichtings- en be-

heersplanvan het landgoed;b: de relatie tussen bedekking van struiklaag en de vegetatie te onder-

zoeken.

J. Mennema.& G.+Renaud-Nooy v.d. Kolff

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

ten.


