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Vooraankondiging Themadag

Onderwerp: De urbaneflora en natuur in de stad

De bijeenkomst zal worden gehouden in het Van Steenisgebouw, Einstein-

weg 2, Leiden.

Vooraankondiging Landelijke Variadag

Op zaterdag 13 december 1997 wordt door de Stichting FLORON en de

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging -
Sectie voor Onderzoek en

Behoud van de Wilde Flora - een Landelijke Variadag georganiseerd. De

bijeenkomst zal worden gehouden in het Van Steenisgebouw, Einsteinweg

2, Leiden. Zoals gebruikelijk zullen er verschillende floristisch getinte

voordrachten gehouden worden en zal er herbariummateriaalvan bijzondere

vondsten ter bezichtiging worden neergelegd.

Wij stellen het zeer op prijs indien u een (korte) voordracht over bijzon-

dere vondsten of gebiedsinventarisaties wilt houden. Voor nadere informa-

tie wordt u verzocht contact op te nemen met het Landelijk Bureau van

FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden, tel. 071-5273547 (Adrienne

Lemaire).

Op vrijdag 12 september 1997 wordt door de Stichting FLORON en de Konink-

lijke NederlandseBotanischeVereniging - Sectie voor Onderzoek en Behoud

van de WildeFlora- een Themadag georganiseerd.



Aanwijzingen voor de auteurs

1 . Auteurs ontvangen geen drukproeven. Kleine wijzigingenin de tekst kunnen door de redactie worden

aangebrachtna acceptatie van het manuscript. In principe wordt een beknopte Engelsesamenvatting

door de auteur(s) aangeleverd; deze kan zonder nader overleg door de redactie worden aangepast.

2. De schrijfwijze van de wetenschappelijkeplantnamen is die van Heukels' Flora (ed. 22); afwijkingen

moeten duidelijk (en gemotiveerd)worden aangegeven. De bij de naam behorende auteursaanduiding

wordt éénmaal in de titel (en in de titel van de samenvatting) aangegeven, maar verder niet meer. De

afkorting voor subspecies is subsp.

3. De schijfwijze van Nederlandse plantnamen volgt Heukels' Flora (ed. 22). In de lopende tekst begint

de Nederlandse naam met eenhoofdletter.

4. Van nieuwe vindplaatsen wordt het uurhok (+ kilometerhok) aangegeven. (Hiervan kan, om

natuurbeschermingsredenen,worden afgeweken.)

5. Een dankwoord wordt niet geplaatst,behoudens uitzonderingen.

6. Teneinde de leesbaarheid van de artikelen te verbeteren worden (literatuur-)verwijzingendoor een

cijfer aangegeven (in plaats van door vermeldingvan 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 verwijzingsnummersworden 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 Nederlanden België. Gorteria 13:

86-170.

niet:

MEIJDEN. R. VAN DER. & L. VANHECKE, etc.

7. Geef eenstreep tussen twee getallen, die 'tot' aanduidt, aan met twee korte streepjes.

8. Lever de tekst bij voorkeur aan op diskette, 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 flop. Doe geen moeite de tekst zelf

op te maken; gebruikdaarom geen 'tabs', inspringingenofextra spaties. Geef bij tabellen de kolommen

aan door het gebruik van 2x het $-teken; dit spaart de redactie veel tijd. Voorbeeld:

Caltha palustris$$l$$-$$3
Hottonia palustris$$2$$ 1 $$2

in plaats van:

Caltha palustris 1 - 3

Hottonia palustris 2 1 2

9. Lever direct de originele illustraties in. Gebruik hiervoor nooit transparant papier. Zij moeten van

goede kwaliteit zijn. De onderschriften moeten compleet zijn. Bij vergrotingen een maatstreepje

aangeven. 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 (onder bijbetaling) extra worden geleverd. Neem

hierover contact op met de redactie.


