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Boekaankondigingen

H.H. de Gooyer en G. Pannekoek, 'Walcheren', een ecologische vegetatiekarlering,Karterings-

Anon., Wilhelminakanaal , KNNV, afd. Helmond, 1983, 68 pag., fotokopie.* Het resultaat van

een floristische inventarisatie van acht kilometerhokken langs het Wilhelminakanaal volgens de

methode-Mennema, aangevuld met bryologische enornithologische gegevens.

P.F. Coesel, De Desmidiaceeën van Nederland, Sieralgen2, Fam. Closteriaceae, Wetenschappelij-

ke MededelingenKNNV nr. 157, Hoogwoud, 1983, 49 pag., ƒ 7,50, voorleden ƒ 6 (te bestellen via

gironummer 130.28t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud). Het tweede deel van deze Wetenschappe-

lijke Mededeling,waarvanhet eerste werd aangekondigdin Gorteria II, 1983, p. 167 (zie aldaar).
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verslag nr. 207, Centrum voor AgrobiologischOndera)ek
t!tVageningen, 1983, 22 pag. + bijlagen,

fotokopie.*
J"

H. en I. Haeupler, Mallorca in Farhe, Kosmos Reiseführer Natur, Kosmos-Franckh, Stuttgart,

1983, 80 pag., DM 16,80. Een met vele kleurenfoto's geïllustreerdeexcursiegids, waarin aandacht

wordt besteed aan de flora en de vegetatie van dit Middellandse-Zeeëiland.

E. Heimans, H. W. Heinsius en Jac. P. Thijsse, Geïllustreerdeflora van Nederland, 22e druk, Ver-

sluys, Amsterdam, 1983, 1248 pag.,ƒ 49 (tot 31.12.1983).Een herdruk van 'H.H. &T.' op basis

van een door de in 1978 overleden prof. dr. J. Heimans verzorgde kopij.

T. Kraak, 'Baarderadeel', eenecologische vegelatiekariering, Karteringsverslag nr. 208, Centrum

voor Agrobiologisch Onderzoek, Wageningen, 1983, 38 pag. + bijlagen, fotokopie.* Deze karte-

ring heeft tot doel inzicht te geven in de floristische samenstelling van de vegetaties in een gebied,

Z.W. van Leeuwarden gelegen.

B. den Ouden en H.J. van der Vijgh, Vegelatiekarieringin hel hinnenduin van Meijendel, docto-

raalverslag Vakgroep Vegetatiekunde en BotanischeOecologie, Utrecht, 1983, 37 pag. + bijlagen,

fotokopie.* De vervaardigde vegetatiekaart heeft betrekking op een oppervlakte van 52 ha, gelegen

tussen de Wassenaarse golfbanenen het recreatiebos Duinrell.

K. Sikkema, 'Doniawerslal', een ecologische vegelatiekariering, Karteringsverslag nr. 209, Cen-

trum voor Agrobiologisch Onderzoek, Wageningen, 1983, 24 pag. + bijlagen, fotokopie.* Het

verslag van een aanvullend onderzoek op de in 1979 door T. Kraak uitgevoerde kartering (Karte-

ringsverslag nr. 189) in dit gebied van de 'korte' vegetatie.

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

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

ten.


