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Boekaankondigingen

J.M.A. Cools, Floristische inventarisatie Merkskedal, NMF Noord-Brabant, Tilburg, 1986, 148 pag.,

fotokopie.* Een overzicht van de gegevens, die door diverse onderzoekers vandit zuidelijk van Breda

gelegen rivierdal in de loop der jaren zijn verzameld.

D.M. van Gelderen & J.R.P. van Hoey Smith, Das grosze Buch derKoniferen, Parey, Berlin/Hamburg,

1986, ISBN 3-489-62624-9,X + 375 pag., DM 248. De Duitse versie van de originele Nederlandse

uitgave Coniferen.

J. Hoogschagen & S. van der Molen,De rijke bermflora van de Amsterdamseweg te Arnhem, Tien jaren

planteninventarisaties 1974-1985,Uitgave 1985,42pag., fotokopie.*

Anonymus, Botanische termen in Engels, Duits en Frans, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr.

166a, 1986, 21 pag., f9 (voor leden ƒ 7; te bestellen via gironummer 13028 t.n.v. Bureau KNNV te

Hoogwoud).Een aanvulling op WM 166 als hulp voorhet determineren vanplanten metbuitenlandse

flora’s.

J.M.A. Cools, Een floristische verkenning van de Brabantse wal en het Markiezaatsmeer, NMF

Noord-Brabant, Tilburg, 1986,47 pag., fotokopie.* Met onder meer eenlijst van 793 soorten hogere

planten, die ooit in deze bij Bergen op Zoom gelegen natuurgebieden zijn gevonden.
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H.N. Leys, Oecologische en vegetatiekundige aspecten van de Holwortel (Corydalis bulbosa), RIN-

rapport 86/11,Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1986, 135 pag. + tabel, fotokopie.* Een

uitgebreid, niet tot Nederland beperkt onderzoek naarde Holwortel met als uitgangsstelling de vraag,

of deze soort oorspronkelijk indigeen in Nederland is.

H.G. Mosterdijk, De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de

provincie Zeeland, Middelburg, 1986, 145 pag., fotokopie*

R.J. van Wijk & P.J.M. Verbeek, De smalbladige Fonteinkruidsoorten in Nederland, herkenning en

oecologie, Wetenschappelijke MededelingKNNV nr. 177,1986,37 pag.,/ 12,50(voor leden ƒ 10; te

bestellen via gironummer 13028 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud). Met onder meer een

determinatietabel,voornamelijk op vegetatieve kenmerken.

J. Mennema

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

instituten.


