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Korte mededelingen

Een nieuwe vindplaats van Genista germanica L. op de Veluwe. Op 2 juni 1980

werden op de Veluwe, bij Elspeet, twee planten van de Duitse brem (Genista germanica)

gevonden. Zij werden aangetroffen op een brede, met struikheide en varens begroeide

strook tussen twee bospercelen, waarin een fietspad ligt, tezamen met Genista anglica en

Sarothamnus scoparius.
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Een nieuwe vindplaats van Pulegium vulgare Mill. De zomerexcursie van de

Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland werd in 1980 gehouden van

5 12 juli in Noord-Brabant met als standplaats Ravenstein. Tot de meer opvallende

soorten, die daar werden waargenomen, behoorden Carex vulpina, Rhynchosinapis

cheiranthos(ADEMA, 1981 ) en Pulegium vulgare. Deze laatste soortwerd gevondenaan

het Soldatenwielbij Lith. Een grotepopulatie van de polei is daar te vinden op de zo goed

als kale, modderige, westelijke oever, tezamen met een opvallende vorm van Polygonum

aviculare. Naar het noorden en het oosten toe is deoever meer begroeid en vindt men naast

deze beide soorten Alisma plantago-aquatica, Alopecurus geniculatus, Equisetum

palustre, Glyceria fluitans, Gnaphalium uliginosum, Lycopus europaeus, Myosotis

palustris subsp. palustris, Ranunculus repens en Ranunculus sceleratus.

Het kaartje van mijn hand in de Atlas van de Nederlandse Floral (MENNEMA c.s., 1980)

laat zien, dat P. vulgare in de periode vóór 1950 in enkele nabijgelegen uurhokken is

gevonden. Van het Soldatenwiel echter was de soort niet bekend. Sinds 1950 is de polei in

de directe omgeving van Lith niet meer gevonden. Wel iets verderweg bij Orthen ten

zuiden en bij Mook (Vogelshoek) ten oosten van de nieuwe vindplaats. Aan het aantal

uurhokken na 1950 kan er thans één worden toegevoegd: 45.14.

Over het voorkomen van de polei in 1980 kan worden gezegd, dat deze soort met

zekerheid op twee vindplaatsen nog aanwezig is. En wel op de hierboven beschreven

vindplaats bij Lith en op de bekende vindplaats in de Ooy bij Millingen.
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Op het door R.W.J.M. van der Ham vervaardigde kaartje in de Atlas van de

Nederlandse Flora 1 (MENNEMA c.s., 1980) staan twee groene blokjes aangegeven in

dezelfdeomgeving als waar bovenvermeldevondst werdgedaan. Hetene blokjebetreft een

vindplaats ten zuiden van diebij Elspeet (in het Soerense veld), het andere een vindplaats

ten noordendaarvan(bij Gortel). De vondst van 2 juni betekent dus nietalleen een nieuwe

vondst sinds 1950, maar ook een geheel nieuwe vindplaats voor onze flora van deze soort,

die recent alleen nog maar bekend was van de omgeving van Groesbeek.


