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Boekaankondigingen

*R. Kleijberg, J. Schotel & A. Wierda, Vegetatieverspreiding en waterhuishouding van de Westelijke

oeverlanden van het Zuidlaardermeer,Laagland bekenprojekt no. 14-1988, Rijksuniversiteit Groningen,

1988, ongepagineerd,ƒ 10, te verkrijgen bij de Provincie Groningen, t.a.v. mw. R. de Vries, Postbus 910,

9700 AP Groningen.

*R. Pot & M. Rosielle, Graskarpers in de Amsterdamse Waterleidingduinen,voortgang 1987, Gemeente-

waterleidingen, Postbus 8169, 1005 AD Amsterdam, 1988, 44 pag. + tabellen. — Een vervolg op
de in

Gorteria 14(1) gemeldestudie van H. van der Hagen.

* D. Ringelberg-Giesen& R.Pot, Vegetaties in vochtige terreindelen van de Amsterdamse Waterleidingdui-

nen, Bureau Duin en Kust/Gemeentewaterleidingen,Postbus 8169, 1005 AD Amsterdam, 1988, 51 pag. +

vele bijlagenmet vegetatieopnamenen kaarten.

H. Slager & G.F. J. Smit, De buitendijkse natuurgebieden langs de Friese IJsselmeerkust: bodem, grond-

water en vegetatie, Flevobericht nr. 287, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Postbus 600, 8200 AP

Lelystad, 1988, 93 pag., ƒ 12, ISBN 90-369-1036-6. — Een gedetailleerdebeschrijving van 9 buitendijkse

gebieden met een completesoortenlijst.

*W.D.J. Tuinzing, Geriefleen en andere bindmaterialen, Stichting Wilg en Mand, 1988, 44 pag., ƒ 9,50,

te bestellen bij de Stichting Wilg en Mand, van Heemstralaan 35, 6814 KB Arnhem. — Een lezenswaardig

boekje overde toepassingsmogelijkhedenvan dunne wilgetwijgen voor allerhande bindwerk met de beschrij-

vingen van deambachtelijke technieken die men daarvoor gebruikt(e).

R. van der Meijden

* Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheek van het Rijksherbarium.

part:

C. Bas, Th. W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga, Flora Agaricina Neerlandica, Critical mono-

graphs onfamiliesofagarics and boleti occurring in the Netherlands, Volume 1, A. General part,B. Special

Entolomataceae by M.E. Noordeloos; A.A. Balkema, Rotterdam, 1988, 182 pag., ƒ 58,30 (ISBN

90-6191-860-X: gebrocheerd),ƒ 79,50 (ISBN 90-6191-861-8: gebonden).— Het eerste deel van de mogelijk

10 delen tellende wetenschappelijke flora van de ‘paddestoelen’ van Nederland. Het ‘speciale deel’ van het

werk is geheel gebaseerd op kritisch taxonomisch onderzoek van verzameld materiaal. In dit eerste deel

worden de Entolomataceae behandeld. Van deze familie komen in Nederland 3 genera voor: Rhodocybe (8),

Clitopilus (5), enEntoloma (144 soorten). Daarmee is ook duidelijkdat het aantal inheemse species van de

‘paddestoelen’ dat van de ‘hogereplanten’ verre overtreft. Alle illustraties (lijntekeningen) zijn naar origi-

neel materiaal voordeze flora vervaardigd door Ruthvan Crevel. Het is uitzonderlijk (maar zeer verheugend)

voor een flora dat er een duidelijkealgemene verantwoordingwordt gegevenvan de gehanteerdespecies- en

genusomgrenzing. Verder is voor niet-mycologen met name de bijdragevan E.J.M. Arnolds over de bio-

topen van paddestoelen lezenswaardig. In de mycologische literatuur van Europa zal deze flora ongetwijfeld

een standaard worden voor toekomstigekritische bewerkingen van de rijke mycoflora.

J. Hermans, H. Hillegers,P. Spreuwenberg& W. de Veen, Zeggen van Limburg, Wetenschappelijkemede-

delingKNNV nr. 189, 1988, 255 pag., ISBN 90-5011-020-7, ƒ 27 (voor KNNV-leden ƒ 18, te bestellen

via gironummer 13028, Bureau KNNV, Hoogwoud). — Een overzicht van de verspreidingvan Carex-soor-

ten in de provincie Limburg, met verspreidingskaartjes uit de Nederlandse en Belgische Atlassen enEurope-

se areaalkaartjes,aangevuld met de ook buiten Limburg voorkomende zeggesoorten. Het boek bevat voorts

originele illustraties van de soorten en eendeterminatietabel,en geeftbij elke soort een op overzichtelijke

wijze gepresenteerdoverzicht van de speciale kenmerken ervan, waar nodigaangevuld met detail-illustraties.

Jammer genoeg worden de specifieke ‘Limburgse’ aspecten van de Zeggen wel watonderbelicht, met name

wat hun oecologie betreft.


