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H. C. A. ENOELBERTS, Vegetatiekundig onderzoek van de duinweilanden op Terschelling. Ver-

slag doctoraal onderwerp, intern rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1976, 49 pag.

+ 11 bijlagen, fotokopie1). Eveneens het resultaat van een onderzoek in het kader van het be-

grazingsproject van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.

G. HOEKSTRA, P. SWIERSTRA & K. DE WIT, Het,,Wilde Veen" en omgeving. Verslag doctoraal

onderwerp Laboratorium voor Plantenoecologie,Haren, Gr., 1976, 156 pag. + 2 vegetatiekaarten,

ƒ6,—.
De resultaten van dit vegetatiekundigeonderzoek in het stroomdallandschapvan de Drent-

sche A zijn ook weergegeven in soortenlijsten van hogere planten, gevonden in de diverse onder-

zochte gebieden.

J. G. TEN HOUTEN, Proceedings van het nationaalsymposium milieuhygiëne.Pudoc, Wageningen,

1976, 172 pag., ƒ25,—.
Een samenvatting van de lezingen en discussies, die zijn gehouden tijdens

dit symposium te Wageningenin mei 1976.

H. VAN DER LANS, Over zomergroeneloofoerwouden van het Nederlandse klimaatgebied.Verslag
doctoraal onderwerp Laboratorium voor Plantenoecologie,Haren, Gr. / Vakgroep Vegetatiekunde

en Plantenoecologie, Wageningen, 1976, 119 pag., fotokopie
1
). Door middel van een literatuur-

onderzoek is een poging gedaan een beschrijving te geven van uiterlijk, horizontale en vertikale

struktuur, processen die zich in het oecosysteem afspelen en de floristische en faunistische samen-

stellingvan zonale klimaxbossen, zoals die in het gematigde klimaat van Nederland zouden kunnen

ontstaan onder natuurlijke omstandigheden.

R. VAN DER MEIJDEN, Flora en landschapsbeheer tussen Venlo en Arcen, een inventarisatie-

onderzoek volgens de methode-Mennema. Rijksherbarium, Leiden, 1976, 34 pag. + 4 kaarten,

offset,ƒ 3,-—. Het resultaat van een floristische inventarisatie van 27 kilometerhokken in enrondom

de Ravenvennen en het Zwartwater ten behoeve van een beheersplan voor de stichting „Het Lim-

burgs Landschap".

J. Mennema

') Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheken van diverse botanische

instituten.

2) Een aantal exemplaren is nog voorhanden en gratis verkrijgbaar via een aanvrage aan het

Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden t.a.v. de heer R. M. van Urk.

G. ALLERSMA, Beweiding Oosterkwelder, Schiermonnikoog. Verslag doctoraal onderwerp Labo-

ratorium voor Plantenoecologie, Haren, Gr. / Intern rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer,

Leersum, 1976, 110 pag., fotokopie¹). Het resultaat van een onderzoek in het kader van het be-

grazingsproject van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, dat in 1970 van start ging met het doel

om inzicht te verkrijgen in het effect van begrazing op natuurgebieden.

A.VAN DE BEEK, Rubus eenmoeilijk geslacht? Rijksherbarium,Leiden, 1976, 14 + 1 pag., stencil²).

Een inleiding tot de „Batologie”, die de deelnemers aan de uitstekend geslaagde Rubus-excursie

op 7 augustus j.l. tevoren kregen thuis gezonden.


