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J. Freyer en W. de Winter, Perronkantjes, een inventarisatie van de plantengroei op de verticale

wanden van de Nederlandse spoorwegperrons en het hier voorkomen van muurvegetaties, Neder-

landse Jeugdbondvoor Natuurstudie,afdeling Bakkum, 1984, 66 pag., fotokopie.*

A.M.M. van Haperen, De vegetatievan Midden-Zeeland, Provinciale Planologische Dienst voor

Zeeland, 1983, 77 pag., + vegetatiekaart, fotokopie,/15. Een verslag van een floristische inventa-

risatie en eenglobalevegetatiekarteringvan Walcheren,Noord- en Zuid-Beveland in de periode van

1976-1979.

W. Jülich, Die Nichtblatterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze, Kleine Kryptogamenflora,Fischer

Verlag,Stuttgart, Bd. Ilb/i, 1984, 626 pag., 175 figs, DM 88. Een paddestoelenfloravan de Euro-

pese soorten van de niet-plaatjeszwammen(Aphyllophorales), trilzwammen (Heterobasidiomyce-

tes) en buikzwammen (Gastromycetes). De beschrijvingen van de ca. 1600 soorten zijn uitgebreider
*•

dan tot nu toe in deze flora gebruikelijkwas, en geven naast de macroscopische en microscopische

kenmerken ook informatie over het substraat, het eventueel veroorzaken van houtrot en de ver-

spreiding binnen Europa, waarbij gebruik is gemaakt van eenlandencode (bijv. NL voor Neder-

land). Ongeveer tweeduizend op Europees materiaal gebaseerdesynoniemen worden vermeld. Er

zijn veel verwijzingen naar de desbetreffende algemeneen speciale literatuur opgenomen.

R. van der Stroom en L. Brouwer, Vegetatiekartering van het Leggelderveld, Vereniging tot Be-

houd van Natuurmonumenten,1983, 24 pag. + 84 pag. bijlagen, fotokopie.* Een vegetatiekarte-

ring van het noordelijk van Diever gelegen natuurmonument.

D. Verkaar, B. Schenkeveld en H.J. Drost, Prognose van de vegetatie-ontwikkelingenopde droog-

gevallen gronden in het Deltagebied, in het bijzonder in de Grevelingen, RIJP-Rapport 1983-27

Abw, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1983, 44 pag.,

fotokopie.*

B. Wijlens, Verslag 1983, Floristische Werkgroep IJsselstreek, Deventer, 1984, 100 pag.,

fotokopie.*Een verslag - met onder meer plantenlijsten - van de in 1983 in het gebied vande Gel-

derse IJssel gemaakte excursies.

J. Mennema enG.+Renaud-Nooy van der Kolff

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

ten.

E.M. Blaauw en M.C. Waalewijn,Een vegetaliekarteringvan KijfhoekenBierlap, Vakgroep Bota-

nische Oecologie, Utrecht, 1984, 81 pag. + bijlagen,fotokopie.* Wederom een vegetatiekartering

van een gedeeltevan het tussen Den Haag en Wassenaar gelegenduingebied.
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kruidachtigeoevervegegaties, Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen, 1984, 240 pag.*


