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Boekaankondigingen

J. W. M. KUIJPERS, Landschap en vegetatie, in het bijzonder zilte graslanden, van de Yersekese en

Kapelse Moer. Studentenverslag D2—1976, Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek,

Yerseke, 1976, 88 pag., fotokopie 1). Een evaluatie van het poelgrondengebied op Zuid-Beveland,

gebaseerd op eenfloristisch en synoecologisch onderzoek.

J. LANDWEHR, Atlas van de Nederlandse grassen en een aantal adventieven en gekweekte soorten.

Bibliotheek K.N.N.V. nr. 20, Thieme, Zutphen, 1976, 362 pag., ƒ39,50. De basis van het boek wordt

gevormd door meer dan 200 pagina's tekeningen,waaronder vele detailtekeningen.In de begeleiden-

de tekst is de Flora Neerlandica een duidelijke leidraad geweest voor het noemen van vele infraspe-

cifieke taxa.

M. MEERMAN, De Geul, zij-rivier van de Maas. Dienst Staatsmijnen,Heerlen, 1976, 5 + 192 pag.+
26 kaarten, fotokopie1 ). Een bijdrage tot de hydrografie van een uniek riviertje zoals de ondertitel

luidt.

MILIEUHYGIËNE — Inventarisatie van onderzoek in Nederland. Interimrapport van de Landelijke

Stuurgroep Onderzoek Milieuhygiëne,Ministerie vanOnderwijs en Wetenschappen,'s-Gravenhage,

1976, 161 pag.
1 ). Als aanvulling, waarom in het voorwoord wordt gevraagd, op dit voorlopige

overzicht van het onderzoek, dat in Nederland op het gebied van de milieuhygiëne in uitvoering is,

kan worden genoemdhet werk, dat wordt verricht op de afdeling Nederlandse Flora van het Rijks-

herbarium ter voorbereiding van de Atlas van de Nederlandse Flora en de floristische kaart van

Zuid-Holland.

R. QUINCHE & E. BOSSARD, SESAM Wilde vruchten. Bosch & Keuning, Baarn, 1975, 102 pag.,

Ƒ12,50. Ca. 50 gekleurde afbeeldingen van ,,bes"-dragende planten, w.o. de Eenstijlige meidoorn,

waar de Tweestijligewas bedoeld, met begeleidendetekst in de bewerking van H. Th. Nieuwenhuijsen

Sr., met op de achterzijde van het boekje de uitnodigingzelf op zoek te gaan naar deze vruchten,

waarvoor een aantal recepten zijn toegevoegd „om de oogst te verwerken tot jams en likeuren".

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

instituten.

H. W. J. VAN DIJK, Watervegetaties in Zuid- en Midden-Limburg in 1970. Verslag doctoraal

onderwerp Hugo de Vries-laboratorium, afd. Vegetatiekundeen ExperimenteleOecologie, Amster-

dam/rapport Rijksinstituutvoor Natuurbeheer,Leersum, 1974, 4 + 178 pag. + 5 bijlagen, fotokopie¹).

Verslag van eenonderzoek naar de floristische samenstellingen syn- enautoecologie van alle water-

vegetaties, uitgezonderddie in stilstaande oligotrofewateren en wateren dieper dan 2 m, in Limburg

Z. van de Zuid-Willemsvaart, Noordervaart, Roggelse beek en Swalm, waarbij verschillende wis-

kundige verwerkingstechniekenwerden getoetst.

R. & A. FITTER, Elseviers Bloemengids; De wilde bloemen van Noordwest-Europa. Elsevier,

Amsterdam/Brussel, 1976, 324 pag., ƒ 23,50. De Nederlandse vertaling, verzorgd door een aantal

medewerkers van het Rijksherbarium, van het oorspronkelijk Engelse boekje met illustraties van

Majorie Blamey.
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R. RUESINK & M. NELEMANS, Oecologisch onderzoek aan libellen in Noord-Drente. Verslag

doctoraal onderwerp, Laboratorium voor Plantenoecologie/Zoölogischlaboratorium, Haren, Gr.,

1976,82pag., stencil ). In dit verslagzijn diverse lijsten met waargenomen plantesoortenopgenomen.

H. L. F. SAEIJS & K. O. PAVLICEK, VegetatieAardbeieneiland. Deltadienst,afd. Milieuonderzoek,

nota75—67, 1975, 51 pag. + 6 bijlagen,fotokopie
1

). Het resultaat van eenonderzoek naar de spon-

taneontwikkeling van een ca. 5 ha grote zandplaat sinds de afsluiting van het Veerse Meer.

H. J. VERSTAPPEN, Wijffelterbroek, Weert. Een fotokopie1) van een 19 pagina's tellend verslag

dat in 1976 verscheen, over een inventarisatie van eenvoormalig moeras, met o.m. een floristische

inventarisatie van km. hok 57.47.44.

B. VREUGDENHIL & S. VAN WIEREN, De veranderingen in de vegetatie na drie jaar maaien en

beweiden
op

het „Westerholt".Verslag doctoraal onderwerp, Laboratorium voor Plantenoecologie,

Haren, Gr./Intern rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1976, 3 + 72 pag., fotokopie1 ).

W. J. WEIDEMAF c.s., Waarden van Zuid-Holland. Stichting Het Zuidhollands Landschap, 1976,

172 pag., ƒ35,— (te bestellen via gironr. 616214 van de Stichting Het Zuidhollands Landschap

onder vermelding van„jubileumboek"). In deze jubileum-uitgaveter gelegenheidvan het 40-jarig

bestaan vanHet Zuidhollands Landschap, wordt o.m. uitvoerig aandacht besteed aan de bedreigde

flora van de Krimpenerwaard (H. G. van der Weijden), de Alblasserwaard (G. H. J. de Kroon) en

de Vijfheerenlanden(K. Waldeck).

T. DE WIT, Epiphytic Lichens and Air Pollutionin The Netherlands. Rijksinstituut voor Natuur-

beheer, Verhandeling8, 1976, 228 pag.
1 ). Het resultaat in de vorm van eenproefschrift van het door

NJN-ers in het kader van deWerkgroep Herkartering Epiphyten Nederland verrichte veldonderzoek

om een recenter beeld te geven van de in 1958 door Barkman gepubliceerde kaart met „epiphyten-

woestijnen"in Nederland.

J. JALAS & J. SUOMINEN, Atlas Florae Europaeae, 3. Salicaceae to Balanophoraceae. Helsinki,

1976,128 pag., £ 9,5 (te bestellen bij The Academie Bookstore, Keskuskatu 1, Helsinki-10, Finland).

In het derde deel van deze Atlas zijn 183 verspreidingskaarten opgenomen.

A. KOSCH & H. SACHSSE, Was find ich in den Alpen? 12. Auflage. Kosmos Natur-Führer,

Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1976, 221 pag., DM. 19.80. Ruim éénderde van deze

natuurgids met meer dan 700 afbeeldingen is gewijd aan de plantenwereld van de Alpen.

W. SCHACHT, Blumen Europas. Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1976, 203 pag., DM. 29,80.
Deze natuurgids voor bloemenvrienden, zoals de ondertitel luidt, bevat 236 kleurenfoto's en 232

areaalkaartjes vanplantesoorten, die in de begeleidendetekst worden beschreven.

J. Mennema


