
Voorlopig programma van inventarisatieweekends/week in 1994

Inventarisatieweekend Texel

Op zaterdag 11 en zondag 12juni 1994heeft FLORON een inventarisatieweekend

georganiseerd op Texel. De Fryske Feriening foar Fjildbiology verleent haar mede-

werking, evenals René van Moorsel en WiebeNijlunsing.

Informatieen opgave bij WillemStouthamer, tel. 050-411582.

Inventarisatieweek Schoorl

Het ligt in de bedoeling om in de week van 26 juni tot 2 juli een inventarisatieweekte

houden in het Noord-Hollands duingebied rond Schoorl. Deze activiteit is bedoeld

voor alle geïnteresseerde floristen. Tijdens deweek zullen we kilometerhokken in het

binnenduinrand-gebied en de polder inventariseren. De aangegeven periode is nog

een indicatie. Nadere gegevens over de exacte data en locatie zullen in een volgend

katern vermeld worden.

Informatieen opgave bij het landelijk bureau, tel. 071-273533.

Inventarisatieweekend Gelderland

Een volgende activiteit die voor 1994 staat gepland is een inventarisatieweekendop

de Veluwe. Ook hier moet verdere uitwerking nog plaats vinden. Deze inventarisatie

wordt waarschijnlijk gehouden in het weekend van 19-21 augustus.

Informatie en opgave bij Ineke Jansonius (08370-13884) of Niels Jeurink (03200-

28999).

In 1990 zijn de beideFLORON-coördinators van Friesland, Jacob Koopman en Karst

Meijer, begonnen met de inventarisatie van deFriese eilanden. Alle vier eilanden zijn

inmiddels geïnventariseerd en de rapporten van Ameland en Vlieland zijn gepubli-

ceerd.De rapporten van Schiermonnikoog en Terschelling volgen nog.

Het zou jammer zijn de overgebleven eilanden Rottummeroog/Rottummerplaat en

Texel niet in hetzelfde tijdbestek aan te pakken, ten einde een compleet beeld te

verkrijgen van de verspreiding van de vegetatie. Het initiatief is genomenom op de-

zelfdemanier als de vier jaren hiervoor verder te gaan onder het motto:

‘het karwei moet af! ’
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Aanwijzingen voor de auteurs

1 . Auteurs ontvangen geen drukproeven. Kleine wijzigingen in de tekst kunnen door de redactie

worden aangebracht na acceptatie van het manuscript. In principe wordt een beknopte Engelse

samenvatting door de auleur(s) aangeleverd; deze kan zonder nader overleg door de redactie

worden aangepast.

2. De schrijfwijze van de wetenschappelijke plantenamen is die van de meest recente Heukels-

llora; afwijkingen moeten duidelijk (en gemotiveerd) worden aangegeven. De bij de naam be-

horende auteursaanduiding wordt éénmaal in de tekst en eventueel in de titel aangegeven, maar

verder niet meer. In tabellen of bij illustraties wordt alleen de wetenschappelijkenaam gebruikt.

De afkorting voor subspecies is subsp.

3. De schijfwijze van Nederlandse plantenamen volgt die van de Belgisch-Nederlandse naamlijst

[Gorteria 13: 86-170] die overigens ook in de recentste Heukels-flora wordt gebruikt. In de lo-

pende tekst begint de Nederlandse naam met een hoofdletter.

4. Van nieuwe vindplaatsen wordt het atlasblok (+ kilometerblok) aangegeven. (Hiervan

kan
- om natuurbeschermingsredenen- worden afgeweken).

5. Een dankwoord wordt niet geplaatst, behoudens uitzonderingen.

6. Teneinde de leesbaarheid van de artikelen te verbeteren worden (literatuur-)verwijzingendoor

een cijfer aangegeven (in plaats van door vermelding van de auteursnaam van een artikel). De

verwijzing kan een artikel betreffen, maar ook een ongepubliceerdebron, of het kan een tekst

beü-effen die als voetnoot aan te merken valt. De verwijzingsnummers worden niet alfabetisch

naar auteur gerangschikt. Namen van auteurs worden op normale wijze (dus niet uitsluitend in

hoofdletters) genoteerd.Voorbeeld;

R. van der Meijden & L. Vanhecke, 1986. Naamlijst van de flora van Nederland en België.

Gorteria 13: 86-170.

niet:

MEIJDEN, R. VAN DER, & L. VANHECKE, etc.

7. Geef een sneep tussen twee getallen, die 'tot' aanduidt,aan met twee korte streepjes.

8. Lever de tekst bij voorkeur aan op floppy disk, het liefst in Word Perfect (4.2, 5.0, 5.1) of in

Word 3.01 (Macintosh); anders ASCII gebruiken; lever een uitdraai bij de floppy. Doe geen

moeite de tekst zelf op te maken; gebruik daarom geen 'tabs', inspringingen of extra spaties.

Geef bij tabellen de kolommen aan door het gebruik van 2x het $-teken; dit spaart de redactie

veel tijd. Voorbeeld:

Caltha palustris$$l$$-$$3
Hottonia palustris$$2$$l$$2

in plaats van:

Caltha palustris 1 -
3

Hottonia palustris 2 1 2

9. Lever direkt de originele illustraties in.Gebruik hiervoor nooit transparant papier. Zij moe-

ten van goedekwaliteit zijn. Overigens heeft de redactie het recht illustraties te weigeren.

10. De auteur ontvangt 50 overdrukken gratis; bij 2 auteurs ontvangt elk 25 overdrukken, etc.

Indien meer overdrukken gewenst zijn kunnen deze (onder bijbetaling) extra worden geleverd.

Neem hierover kontakt op met de redactie.


