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Boekaankondigingen

F. A. BINK, Voorlopige richtlijnen voor het beheer van blauwgraslandreservaten,RIN-rapport, Rijksinstituut

voor Natuurbeheer, Leersum, 1978, 38 pag., stencil 1 ).

T. F. DE BOER, Floristisch onderzoek naar deeffecten van menselijk ingrijpen op de hogere plantenvegetaties in

het Groene Hart van Holland, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam, 1977, 33 pag., ƒ 6,50 (te bestellen

via girono. 283200 t.n.v. Vrije Universiteit, Amsterdam, onder vermelding: serie B, no. 6).

T. BOERENBRINK & H. KERVER, De plantengeografischegrens tussenhet Gelders district en het Fluviatiel district.

Vakgroep BijzonderePlantkunde, Utrecht, 1978,76 pag., stencil 1 ). Op basis vaneen floristisch-plantengeografisch

onderzoek, zoals onlangs door MENNEMA in Gorteria 9, no. 5, pag. 142-154 is beschreven, is de grens vastgesteld

tussenhet Gelderse en het Fiuviatiele district nabij Doorn.

A. M. BRAND & R. VAN DER MEIJDEN, Grassentabel, Determinatiesleutelvan deNederlandse grassoorten naar

kenmerken van de jonge vegetatievespruit, Rijksherbarium, Leiden, 1978, 17 pag., ƒ 1,25(te bestellen via girono.
111768 t.n.v. Rijksherbarium, Leiden, onder vermelding van „grassentabel"). Een omgewerkte uitgave in

zakformaat van de Grassentabel van MAARTEN BRAND (1971), die gemaakt is voor de Sjokgroep van de

Nederlandse Jeugdbondvoor Natuurstudie.

P. BREMER, Flora van de Noordoostpolder, Biologische uitgave afd. CNNOP van de ACJN en NJN, no. 7,

Emmeloord, 1978, 175 pag.,/4,50(+ ƒ4,00 porto; te bestellen via girono. 3329375, t.n.v.P. Bremer, Groningen).
Een lijst van 510 recent gevonden taxa van hogere planten, soms met verspreidingskaartjes, van 45 verwilderde en

van 211 niet meer recent in de Noordoostpolder waargenomen taxa, die vroeger wel waren gevonden, alsmede

enkele beschouwingen over de samenstelling van de flora van dit gebied.

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

D. & R. AICHELE, H.-W. & A. SCHWEGLER, Der Kosmos-Pflanzenführer, Franckh’sche Verlagshandlung,

Stuttgart, 1978, 392 pag., DM. 24,—. Een zakboekje volgens het langzamerhandbekende recept: links tekst, rechts

kleurenafbeeldingen; in deze gidszijn naast de hogere vaatplantenook algen, korstmossen, paddestoelenen mossen

opgenomen.

H. BEXKENS, De verspreidingvan Botrydium granulatumin het rivierengebiedbijNijmegen, Laboratorium voor

Aquatische Oecologie, no. 18, Nijmegen, 1975, 28 pag., fotocopie¹).
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C. CARRIÈRE & D. VAN DER WERF, Plantengroei op knotwilgen en andere geknotte bomen. Wetenschappelijke

MededelingenK.N.N.V. 123, 1977, 74 pag.,/8,— (leden K.N.N.V. ƒ7, —; inclusiefporto, te bestellen: Bureau

K.N.N.V. te Hoogwoud, N.H., girono. 13028).

H. VAN DAM& M. ZWIJNENBURG-DE RIJKE,Ecologische gevolgen vandeVeluwe-infiltratie, bijlageVII (en VII. 1)

rapport Commissie Infiltratie Veluwe, Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening,Leidschendam, 1976, 121 pag.,

stencil, ƒ25,— (verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage). Een eerste aanzet met o.m. een globale

botanische landschapsbeschrijving, die uitmondt in een vraag om nader onderzoek.

E. A. ELLIS, F. PERRING & R. E. RANDALL, Britain's rarest plants, Jarrold Colour Publications, Norwich, 1977,

33 pag., £ 0,60. Een beschrijvingen eenkleurenfoto, alsmede eenopmerkelijk nauwkeurige laatste vindplaatsaan-

duiding van dezeldzaamste Britse planten.

D. FRANKE & D. T. E. VAN DER PLOEG, List fan offisiële Fryske plantenammen, 2e druk, Fryske Akademy 58,

Ljouwert, 1977, 64 pag., ƒ7,50. Een tweede druk van de oorspronkelijk in 1950 verschenen lijst met
- in

systematische volgorde-wetenschappelijke, Friese en Nederlandseplantenamenmet voorde niet-Friese namende

18e druk van HEUKELS-VAN OOSTSTROOM als basis.

D. TH. DE GRAAF, Schiermonnikoog; landschapskartering op vegetatiekundige grondslag op schaal 1:25.000,

doctoraalverslag Wageningen/Groningen, 1978, 67 pag + 6 bijlagen, stencil
!

).

P. T. M. HEDEMAN, Soortensamenstellingvan epiphytischealgengemeenschappen in Potamogeton pectinatusL.

- Zannichelliapalustris L. gemeenschappenop Terschelling. Laboratorium voor Aquatische Oecologie, no. 65,

Nijmegen, s.d., 41 pag., fotocopie1 ).

G. HEGI, Illustrierte Flora von Mitteleuropa, BandIII,Teil2, Lieferung8,Paul Parey, Berlijn/Hamburg, 1978, p.

1013-1092, DM. 28, —. Deze afleveringbevat het laatste gedeelte van het geslacht Dianthus, het geslacht Cucubalus

en het begin van het geslacht Silene.

H. T. A. HENDRIKS, Morfologie en cytologie van Chrysomeris ramosa Carter (Chrysophyceae) in laboratoriumcul-

tures en in het veld, Laboraborium voor Aquatische Oecologie, no. 31, Nijmegen,s.d., 41 pag., fotocopie1 ). De

kennis omtrent de levenscyclus van meercellige goudwieren is essentieel om de relatie tussendeze en schijnbaar
minder ontwikkelde eencellige goudwieren te verklaren.

E. HENNIPMAN & H. J. M. SIPMAN, De Nederlandse Cladonia's (Lichenes), 2e druk. Wetenschappelijke

MededelingenKNNV 124, 1978, 56 pag. + 24 platen,ƒ8,50, incl. portokosten (voor ledenƒ7,50; tebestellen via

gironr. 13028 van Bureau KNNV te Hoogwoud). Deze tweede, herziene en uitgebreidedruk is van de hand van H.

J. M. Sipman.

B. HOENTJEN, Het Elsburger onland, Flora, avifaunaen beheer van een klein petgatengebied op de grens van

Drenteen Groningen, Laboratorium voor Plantenoecologie,Haren, 1977,163 pag. + 2 bijlagen, fotocopie,ƒ8,50.

Dit verslag van een overwegend vegetatiekundigonderzoek bevat ook een alfabetische lijst van alle in het Elsburger
onland aangetroffen varens en hogere planten.

H. J. HUSSLAGE, Kuituurexperimenten met enkele vertegenwoordigersvan het genus Prasiola, Laboratorium

voor Aquatische Oecologie, no. 24, Nijmegen 1977(7), 45pag. fotocopie 1 ). Het doel van dezeexperimentenwas na

te gaan, wat de taxonomische statusis van de binnen dit groenwierengeslacht aangetroffentaxa.

H. PURSEY, Wald-und Wiesenblumen, Kosmos Bestimmungsführer,Franckh'sche Verlagshandlung,Stuttgart,
1978, 128 pag., DM 9,80. Een oorspronkelijk Engels boekje in zakformaat met 220 gekleurdeafbeeldingen van

meestal algemene, ook in Nederland voorkomende soorten.

!
) Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheken van diverse botanische instituten
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W. SCHROEVERS & J. DEN HENGST, Plantenrijk, wilde planten in hun landschap, Kosmos, Amsterdam &

Heideland-Orbis, Hasselt, 1978, 176 pag., vele gekleurdeafbeeldingen,ƒ 35, — . Een uitstekende „vertaling" van

WildePlanten met schitterende kleurenfoto's, die in een oplage van bijna 160000 exemplaren in 10 dagen was

uitverkocht.

H. VEDEL, Baume und Straucher im Mittelmeerraum, Kosmos Feldführer, Franckh'sche Verlagshandlung,

Stuttgart, 1978, 128 pag., DM 14,80. Een oorspronkelijk Deens boekje met 136 afgebeelde en beschreven soorten

uit het MiddellandseZeegebied, voorafgegaan dooreen van kaarten voorziene inleiding over klimaat, plantenen

plantengezelschappen van dit gebied.

W. J. VAN DER WEIJDEN, e.a., Het dilemma van de nationale landschapsparken, Natuur en Milieu 9, Stichting

Natuur en Milieu,'s-Graveland, 1977, 64 pag.,ƒ 7,20 (te bestellen via gironr. 9933 t.n.v. Natuurmonumenten, 's-

Graveland). Een door devakgroep Milieubiologievan de RU Leidensamengestelde brochure teneinde te trachten

een oplossing te vinden voor de impasse, waarin deplannen voor nationale landschapsparken thans verkeren.

J. Mennema


