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Boekaankondigingen

F.K.A. NOLTEE & H.G. VAN DER WEIJDEN, Advies Natuur- en landschapsbehoud voor het

Reconstructiegebied Midden-Delfland, Consulentschap Natuurbehoud, Staatsbosbeheer Zuid-

Holland, 1980,46 pag.
+ bijlagen, stencil 1 ). Een aanvullingophet advies, eerder uitgebrachtdoorde

Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad,gebaseerd op recent, voor-

namelijk ornithologisch en botanisch onderzoek.

R. PHILIPS, Das Kosmosbuch der Wildpflanzen, Kosmos Franckh, Stuttgart, 1981, 208 pag.,

DM 48,-. Een oorspronkelijk Engels werk (Wild Flowers ofBritain), waarin vele 'gewone'planten,

geordend naar bloeitijd, zijn opgenomen, vaak tezamen op een vel wit papier gefotografeerd.

P. SCHIPPER & H. VANDER WINDT, De oecologische gevolgen van de ruilverkavelingen„Rolde"

en„Anlo", deel 2A, Doctoraalverslag Laboratorium van Plantenoecologie,Haren, Gr., 1980,109

pag., stencil,ƒ 8,-. In dit deel wordt getrachtantwoord te geven op de vraag, wat de gevolgenzijn van

de door de ruilverkaveling veroorzaakte grondwaterstandsdalingvoor de bodem en de vegetatie in

beekdalen.

P. & I. SCHÖNFELDER, Thieme's gids voor geneeskundigeplanten, Thieme,Zutphen, 1980, 277

pag., ƒ 39,50. Een oorspronkelijk Duitse gids, vertaald en bewerkt door K.J.A. Wijnands-Stab,

geïllustreerd met ca. 450 kleurenfoto's.

J.T. DE SMIDT, De Nederlandse heidevegetaties, Wetenschappelijke MededelingenKNNV nr.

144, 1981, 87 pag., ƒ 10,- (voor leden KNNVƒ8,50; te bestellen via gironr. 130.28 tn.v. Bureau

KNNV, B. Hoogenboomlaan24, 1718 BJ Hoogwoud). Na een inleidingover het ontstaan van de

heide bevat deze door M.J.C. Kolvoort geïllustreerdeWetenschappelijke Mededelingeenoverzicht

van alle Nederlandse heidegezelschappen.

G.W.A.M. WAAJEN, Brongebieden in Midden- en Zuid-Limburg, een oriënterend onderzoek,

Doctoraalverslag Landbouwhogeschool, Wageningen, 1981, 185 pag. + bijlagen, stencil '). De

resultaten van eenvoornamelijk botanisch onderzoek vanruim 30 brongebiedentussen Roermond en

Heerlen.

J. Mennema&G.+Renaud-Nooy van der Kolff

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

instituten.

Y.A. KONING, Een onderzoek naar de invloed vanruilverkaveling op slootvegetaties in Noord-

Holland, Intern rapport van het Hugo de Vrieslaboratorium,Amsterdam, no. 98, 1981, 20 pag. +

bijlagen, stencil ¹). Het onderzoek, verricht in enkele polders tussen Uitgeesten Westzaan, wijst uit,

dat ruilverkavelingsactiviteiten voor de drijvende waterplantengunstige,voorde emerse ensubmerse

vegetatie ongunstige gevolgen heeft.

R. KWAK & A. MARTENS, Floristisch onderzoek naarplantengeografische verschillen in Twente,

Doctoraalverslag afd. Geobotanie,Nijmegen, 1980,62 pag. + bijlagen,stencil ¹). In tegenstelling tot

gelijksoortigonderzoek dat vanuit het Rijksherbariumvanaaneengesloten gebiedenwordt verricht,

zijn in Twente ca. 25 geïsoleerde kilometerhokken geïnventariseerden floristisch enplantengeogra-

fisch geanalyseerd.


