Boekaankondigingen
*C. Buter (red.), De mosflora van Bosschenhoofd, Hoeven en omgeving – Gemeente Halderberge.
Verslag van het verkennend onderzoek 2010 uitgevoerd door de mossenwerkgroep KNNV Afd. Breda,
Breda, 2010, 96 pag., met 14 kleurenfoto’s; ook als pdf-file beschikbaar. Mossenwerkgroep KNNVAfdeling Breda. Contact voor pdf-file op CD: H. Backx (tel. 076–5656546, e-mail: backx@hccnet.nl).
*C. Buter (red.), De mosflora van Fort Crèvecoeur – Verslag van het inventarisatieonderzoek 2011
uitgevoerd door de MWG Den Bosch - Tilburg, Tilburg, 2011, 86 pag., met 27 kleurenfoto’s; ook als
pdf-file beschikbaar; het rapport behandelt ook de macrofungi en korstmossen van Fort Crèvecoeur.
Mossenwerkgroep KNNV-Afdeling Tilburg/Den Bosch. Contact voor pdf-file op CD: M.C. van de
Wiel (tel. 013–5436541) of H. Backx (tel. 076–5656546, e-mail: backx@hccnet.nl).
*C.M. van Herk, Monitoring van Korstmossen in Drenthe, 1991–2010, Soest, 2011, 103 (+ 4) pag.
incl. verspreidingskaarten van een aantal karakteristieke lichenen, met fraaie kleurenfoto’s, en incl.
bijlagen (met 4 extra kaarten met nitrofiele en acidofiele indicatiewaarden voor Drenthe), uitgave van
Lichenologisch Onderzoekbureau Nederland (LON) in opdracht van de provincie Drenthe, Afdeling
DO/Team Bodembeleid.
G.M. Sanders & G.M. Bax (red.), Inventarisatie van het Egelmeer in 2009, Wageningen, 2010, 48 pag.
incl. 2 bijlagen, behandelt de geomorfologie, fauna en flora (vaatplanten, mossen) van het Egelmeer,
KNNV afdeling Wageningen e.o., € 7,50 (te bestellen door het bedrag over te maken op ING bank
rekening 1010176 t.n.v. KNNV afdeling Wageningen e.o. onder vermelding van “Rapport Egelmeer”).
D. van Dam, H. de Nie & W. Wielemaker (red.), Inventarisatie van de Renkumse Benedenwaard en
de Wageningse Berg in 2011. Een landschaps-ecologische benadering, Wageningen, 2012, 153 pag.
(gedrukte versie niet gezien; op CD zowel pdf-file met kaartjes en grafieken in kleur en zwart-wit
foto’s [“zwart-wit versie”] en pdf-file van het rapport met vele kleurenfoto’s [“kleur versie”]; op
CD ook 25 bijlagen in een aparte map), behandelt het landschap en de geschiedenis, geomorfologie,
ecologie, flora (vaatplanten, mossen, macrofungi) en fauna van het geïnventariseerde gebied, KNNV
afdeling Wageningen e.o., € 15,00 (gedrukte versie + CD) of € 5,00 (digitale versie in kleur met
vele foto’s op CD) op ING bankrekening 1010176 t.n.v. KNNV-afdeling Wageningen e.o., onder
vermelding van Rapport Renkumse Benedenwaard en Wageningse Berg (druk) of (digitaal).
Hans Kruijer

* De prijs van dit werk is bij de redactie niet bekend. U kunt het inkijken in de bibliotheek van de
sectie Nationaal Herbarium Nederland van Naturalis Biodiversity Center, Einsteinweg 2 te Leiden.
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