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Boekaankondigingen

G. Baeyens & J. Duyve, Lezen in het duin. Historie en landschap van de Amsterdamse waterleiding-

duinen, samengesteldnaar gegevens vanF.P. van den Berg, Stadsuitgeverij Amsterdam/Gemeente-

waterleidingen Amsterdam, Amsterdam, 1991, ƒ 59,90, ISBN 90-5366-041-0 (geb.)/90-5366-

040-2 (ing.). — Een fraai uitgevoerd en interessant boek over dit grote natuurgebied.

*P.W.M. van Beers & G.H.S. Kurstjens, Onderzoek naar de restauratiemogelijkheden van zwak-

gebufferde wateren in Nederland. Voorbereidend onderzoek en biomonitoring, Doctoraalverslag

no. 321, Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, KU Nijmegen, 1991, 125 pag.

*B.J.E. ten Brink & F. Colijn (red.), Ecologische Ontwikkelingsrichtingen zoute wateren. Eco-

logische toestandsbeschrijving en toekomstverwachting 1985-2010, basisrapport Derde Nota

waterhuishouding, notanummer GWWS -90.009,Rijkswaterstaat, Postbus 17, 8200 AA Lelystad

(tel. 03200-70760), 1990, 288 pag.

* H. Brok, Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het

Nederlandse taalgebied, Publikaties van het P. J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde

en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Deel 18, Amsterdam,

1991, 372 pag., ISBN 90-70389-32-0.
—

Een zeer uitvoerige taalkundige studie van 'volksnamen'

van de volgende soorten: Gras- en tuinanjer, Haagwinde, Grote klaproos. Muurbloem, Paardebloem,

Pioen en Sering. Zeker ook interessant uit floristisch oogpunt, onder andere door de gedetailleerde

'verspreidingskaarten' van namen.

*R. During & W.H. Schreurs, De natuurlijke historie van de Utrechts-Noordhollandse Vecht. Een

restauratieplan voor de Utrechts-Noordhollandse Vecht. Analyse van het ecologisch functionerenvan

de Vecht in een referentieperiode. Nota RPV 91.07, Initiatiefgroep Restauratieplan Vecht, p/a

Rijkswaterstaat, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem, 1991,65 pag. + bijlagen.

J. Jalas & J. Suominen (eds.), Atlas Florae Europaeae, vol. 9: Paeoniaceae to CCapparaceae,

Committee for Mapping of the Flora of Europe, Helsinki, 1991, 350 FIM, 110 pag., ISBN 951-

9108-08-4. Te bestellen bij Akateeminen Kirjakauppa (the Academie Bookstore), P.O. Box 128,

SF-00100 Helsinki, Finland.

*R. de Koning, Verslag van de WFD-excursie van 18 mei 1991, een floristisch onderzoek van km-

hok 239-549 door zeven onafhankelijke waarnemers, Werkgroep Florakartering Drenthe, p/a Bos-

straat 45, 9401 PS Assen, 1991, 26 pag. —Verslag van een (eerste) methodologischonderzoek naar

de "volledigheid" van floristische inventarisaties,met als belangrijkste aanbeveling dat "een of twee

herhalingsronden in de (na)zomer [...] niet alleen zinvol, maar ook noodzakelijk" zijn.

R. van der Meijden

* De prijs is bij de redactie niet bekend; het werk kan worden ingezien in de leeskamer van Rijks-

herbarium/Hortus Botanicus,Rapenburg 70-74, Leiden.

Atlas van de natuurgebieden in de gemeentenAlkmaar en Bergen, Werkgroep Natuuratlas Alkmaar-

Bergen, Alkmaar, 1991, 127 pag., te bestellen door overmaking van ƒ 12,50 op ofwel giro 16377

van RABO-bank Alkmaar, onder vermelding van ‘rek. nr. 16.17.56.999, Natuuratlas Alkmaar/

Bergen‘ enuw eigen naam enadres, ofwel rechtstreeks onder het rek. nr. bij de RABO-bank Alkmaar

(eigen naam en adres vermelden).

* J. Baalbergen (red.), ’t Fort Abcoude, geschiedenis en natuur, Stichting Fort Abcoude, historie en

cultuur, Abcoude, 1991, 176 pag., ISBN 90-9004537-6. — Floristisch en vegetatiekundig is

hoofdstuk 8 (pag. 124—155) van belang, van de hand van A. A. Sterk en M.M.Sterk-Luteijn.



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 auteur(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-

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

horende auteursaanduidingwordt éénmaal in de tekst en eventueel in de titel aangegeven, maar

verder niet meer. In tabellen of bij illustraties wordt alleen de wetenschappelijke naam 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 begintde 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.

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

eencijfer 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

betreffen 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 eenstreep tussen twee getallen, die 'tot' aanduidt,aanmet 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 aandoor het gebruik van 2x het S-teken; dit spaart de redactie

veel tijd. Voorbeeld:

Caltha palustris$$l$$-$$3

Hottonia palustrisS$2SSlSS2

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 (onderbijbetaling) extra worden geleverd.
Neem hierover kontakt op met deredactie.


