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Boekaankondigingen

P.F.M. Coesel, De Desmidiaceeën van Nederland, deel3, Jam. Desmidiaceae (1), Wetenschappelijke

MededelingenKNNV nr. 170, 1985, 69 pag.. ƒ 15 (voor leden ƒ 12; te bestellen via gironummer

13028, Bureau KNNV, Hoogwoud). Sleutels en beschrijvingen van taxa van een 6-tal genera vande

Desmidiaceae, waaronder het geslacht Micrasterias, het embleem van de NJN.

C.M. van Herk, Vegetatieve herkenning van de Nederlandse Cruciferae en Labiatae,

Doctoraalverslag Vakgroep Plantensystematiek en -geografie. Utrecht, 1985, 128 pag. + 29
pag..

fotokopie.* Tabellen met verduidelijkendetekeningenals steun bij het vegetatiefherkennen van de

Nederlandse kruis- en lipbloemen.

R.G.A. Boot en D. van Dorp, De plantengroei van de duinen in Oostvoorne in 1980 en

veranderingen sinds 1934, Stichting Het Zuidhollands Landschap, Rotterdam, 1986,

ISBN 90 6900003 2, 1 19 pag. + bijlagen, ƒ 47,50 (voor begunstigers van de Stichting ƒ 37,50) +

ƒ 7,50 portokosten, verkrijgbaar bij voornoemde stichting, Schiedamsevest 44c, 3011 BA

Rotterdam. Een opnieuw vervaardigde vegetatiekaart van ‘Voorne’ door studenten van E. van der

Maarel, vergeleken met diens kaart uit 1959 en andere gegevens sinds 1934, onderstrepen het

dynamische karakter van dit gebied nog eens duidelijk.

J. Buis, Historia Forestis, Nederlandse bosgeschiedenis, Deel I: Bosgebruik, bosbeheer en

buswetgeving tot het midden van de negentiende eeuw: Deel II: Houtmarkt en houtteelt tot hel

midden van de negentiende eeuw, Hes, Utrecht, 1985, ISBN 906194 1253, 1059 pag., ƒ 79,50. De

geschiedenis van het gebruik van het bos en de bosbouw van de tijd van Karel de Grote (ca. 800) tot

ca. 1850.
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C. de Leeuw, Vegetatiekartering Herenduinen en Slingerduin 1984, Vereniging tot Behoud van

Natuurmonumenten in Nederland, 's-Graveland, 1985, 65 pag. + bijlagen, fotokopie.* Het verslag

van een vegetatiekartering van twee duinreservaten nabij Driehuis-Westerveld (gem. Velsen),

voorzien van een soortenlijst met hogere planten en tabellen met vegetatieopnamen.

P.H. Nienhuis(red.), Hei Grevelingenmeer; van estuarium naar zoutwatermeer, Delta Instituut voor

Hydrobiologisch Onderzoek Yerseke / Natuur en Techniek, Maastricht, 1985, ISBN 9070157632,

177 pag., ƒ 21,50 (exclusief verzendkosten; verkrijgbaar bij het Delta Instituut en de -regionale-

boekhandel). Een bundeling van een aantal artikelen, die eerder als aparte hoofdstukken in het

tijdschrift Natuur en Techniek zijn verschenen, met als botanische bijdragen artikelen van G.J.C.

Buth en P.H. Nienhuis, onder meer van de laatste over Japans bessenwier.

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.


