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Boekaankondigingen

Altenburg & Wymenga-rapporten

M. Brongers, S. Kolkman & W. Altenburg, Ontwikkelingen in de vegetatie van het natuur-

reservaat Van Oordt's Mersken in de periode 1982-1995,Veenwouden, 1996, 39 pag. + bijlagen

en kaarten, ƒ 35, A&W-rapport 121.

De volgendetitels zijn uitgegeven door Altenburg & Wymenga, Postbus 32, 9269 ZR Veenwouden,

tel. 0511-474764. De rapporten zijn schriftelijk of telefonisch te bestellen, prijs excl. verzendkosten.

Opdrachtgever Staatsbosbeheer.

W. Altenburg & S. Kolkman, De vegetatie van het natuurreservaat De Stoenckherne in 1994,

Veenwouden, 1996, 15 pag. + bijlagen, ƒ 20, A & W-rapport III.
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IBN-DLO-rapporten

De volgende titels zijn uitgegeven door IBN-DLO te Wageningen en zijn te bestellen door over-

making van het verschuldigdebedrag op giro 948540 o.v.v. het betreffende rapportnummer.

I.M. Bouwma, E.A.P. Wieman, A. Oosterbaan & H.G.J.M. Koop, Omvorming van fijnspar

naar multifunctioneel bos, Wageningen, 1996, 59 pag. + bijlagen, ƒ 40, IBN-rapport 250.

M.E.A. Broekmeyer & A.P.P.M. Clerkx, Vegtatie en bosstructuur van het bosreservaat De

Zwarte Bulten,Wageningen, 1997, 45 pag. + bijlagen, ƒ45, IBN-rapport 257.

G.M. Dirkse, Vegetatiekartering van de Schinveldse bossen en de Brunsummerheide in 1996,

Wageningen, 1997, 32 pag. + bijlagen en vegetatiekaarten, ƒ 47,50, IBN-rapport 261.

G.W.W. Wamelink, H.F. van Dobben, J.R.M. van Alkemade & J. Wiertz, Maaigevoeligheid

van de Nederlandse flora; aanvulling van de door Briemie & Ellenberg (1994) geschatte

indicatiegetallen, Wageningen, 1997, 27 pag. + bijlagen, ƒ41,50, IBN-rapport 255.

C.D. Preston & I.M. Croft,Aquatic Plants in Britain and Ireland, Colchester, 1997, 365 pag., met

verspreidingskaartjes, illus., £ 25, ISBN 0 946589 550, Harley Books.
—

Het boek geeft, behalve

actuele verspreidingskaarten, uitgebreide teksten over habitat, levensvorm en -wijze, herkenbaarheid,

hybridisatie, bestuiving, (zaad-)verspreiding en het Europese areaal.

*Raad voor het Natuurbeheer, Adviezen 1995-1995 (mei 1994 t/m december 1995). Alle brief-

adviezen en samenvattingen van gedrukteadviezen, Utrecht, 1996, info: tel.030-233 1441.

*R.P. de Ridder, Helofytenfüters. Integratie van oppervlaktewaterzuivering, natuur en anderefuncties

in moerassen, Utrecht, 1996,47 pag. + bijlagen, Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden,

LBL-Mededeling206.

RIZA-rapporten

Deze rapporten zijn te bestellen bij fa. Hageman, Postbus 281, 2700 AG Zoetermeer, o.v.v. Notanr.

en titel,acceptgiro wordt bijgesloten.

*L. Jans, Vegetatie van de randzone. Monitoringsprogramma Oostvaardersplassen 1996, Lelystad,

1996, 27 pag. + bijlagen, RIZA werkdocument nr. 97.018X.

P. Sell & G. Murrell, Flora ofGreat Britain and Ireland, Volume 5, Butomaceae-Orchidaceae, Cam-

bridge, 1996, 410 pag., £ 60.00, ISBN 0 521 55339 3, Cambridge University Press.
—

Deze Flora,

waarvan als eerste het vijfde deel verschenen is, volgt nauwgezet de recente Flora of the British Isles

van C. A. Stace. Hij verschilt hiervan door de uitgebreide genus- en soortbeschrijvingen, maar mist

de taxonomische notities.

* J. Spronk, Langs het spoor van Eindhoven naar Best. Verslag van een floristische inventarisatie,

Eindhoven, 1996, 23 pag. + tabellen enbijlagen, Floristische Werkgroep KNNV Eindhoven.

D. Zacharias, Flora und Vegetation von Waldern der QUERCO-FAGATEA im nördlichen Harz-

vorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwalder,

Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Hannover, 1997, 138 pag. + bijlagen, DM 20,

ISBN 3-922321-76-3, te bestellen bij Niedersachsisches Landesamt für Ökologie (Naturschutz),

ScharnhornstraBe 1, D-30175 Hannover, Heft 35.

R. van der Meijden

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

Rijksherbarium/Hortus Botanicus, Van Steenisgebouw,Einsteinweg 2, Leiden.



Aanwijzingen voor de auteurs

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

aangebracht na acceptatie van het manuscript. In principe wordt eenbeknopte Engelse samenvatting

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

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

moetenduidelijk (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 volgtHeukels' Flora (ed. 22). In de lopendetekst begint

de Nederlandse naam meteen hoofdletter.

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-Jverwijzingen door een

cijfer aangegeven (in plaats van door vermeldingvan de auteursnaam van een artikel). De verwijzing

kan een artikel betreffen, maar ook een ongepubliceerde bron, of het kan een tekst betreffen die als

voetnoot aante merken valt. De verwijzingsnummers worden niet alfabetisch naarauteur gerangschikt.

Namen van auteurs worden op normale wijze (dus niet uitsluitend in hoofdletters) genoteerd.Voorbeeld:

R. vander Meijden& L. Vanhecke, 1986. Naamlijstvan de flora van Nederlanden België.Gorteria 13:

86-170.

niet:

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

7. Geef een streep 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 eenuitdraai bij de flop. Doe geen moeite de tekst zelf

op te maken; gebruikdaarom geen 'tabs', inspringingenofextra spaties. Geefbij 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.


