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Strategie bij het strepen

Leni+(H.) Duistermaat (Stichting FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden)

FLORON is elf jaar geleden (in 1988) opgericht om verspreidingsgevens van de

Nederlandse flora lands- en gebiedsdekkend te verzamelen, op te slaan en te behe-

ren. Wij zetten daarmee het werk voort dat in 1902 door Goethart en Jongmans¹ is



34 Gorteria2s(l999)

Wanneer u, na raadplegen van een Flora, toch een beetje twijfelt aan de juiste

naam van de plant kunt u twee dingen doen.Ten eerste kunt u een streepje zetten bij

het betreffende combinatietaxon. Daarnaast is aan te bevelen materiaal te verza-

melen en ter determinatieaan te bieden aan iemand in uw omgeving (uw FLORON-

Districtcoördinator bijvoorbeeld) of op te sturen naar het Rijksherbarium.
3 U ver-

groot hiermee uw eigen soortenkennis en de waarneming komt onder de juiste

naam in het bestand terecht.

Niet voor alle groepen van lastige soorten zijn combinatietaxaopgenomen. Dit

betekent echter niet dat wij van u verwachten dat u bijvoorbeeld alle (smalbladige)

fonteinkruiden (Potamogeton spec.), wilgen (Salix spec.), of grassen (Poaceae)

zonderproblemen op naam kunt brengen. Ook voor deze groepen, waarvoor op de

streeplijst geen combinatietaxon is opgenomen, geldt dat alleen (onder-)soorten

gestreeptof opgeschreven kunnen wordenals de determinatiecorrect is. Bij twijfel

niet strepen en eventueel (in het goede seizoen) materiaal verzamelen en door een

deskundige op naam laten brengen.

1. J.W.C. Goethart & W.J. Jongmans, 1902. Plantenkaartjes voor Nederland. Leiden.

2. R. van der Meijden, 1996. Heukels' Flora van Nederland. Groningen.
3. Zie het DC-overzicht elders in dit nummer.

Rijksherbarium, t.a.v. dhr. W.J. Holverda, Postbus 9514, 2300 RA Leiden.

gestart, vanaf 1930 door het IVON (Instituut voor het vegetatieOnderzoek van

Nederland), en later door het Rijksherbarium gecoördineerd. Het spreekt vanzelf

dat wij graag veel gegevens bijeenbrengen. We zijn dan ook iedere winter weer

verheugd dat er zoveel streeplijsten, Rode-Lijstformulieren en meldingskaartjes

van floristen, doorgewinterde of beginnende, bij ons binnenkomen.

Er zijn echter wel een aantal eisen waaraan een ingevuld formulier moet vol-

doen om gedigitaliseerd en in het FLORBASE-bestand opgenomente kunnen wor-

den. Behalve het jaar en de coördinaten is de juiste determinatie van de soort van

het allergrootste belang. We hebben liever géén streepje dan een streepje bij de

verkeerde soort. Er zijn een aantal soortengroepen die erkend lastig zijn. Op de

streeplijst zijn voor een aantal van deze groepen combinatietaxaopgenomen, zoals

voor het geslacht Sterrenkroos

zondering van twee soorten (

(Callitriche), het geslacht Basterdwederik met uit-

Epilobium excl. E. hirsutum en E. parviflorum), Ge-

wone en Gespleten hennepnetel ( Galeopsis tetrahit en G. bifida), Zomp- en Moe-

rasvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa en M. scorpioides) en Gewone braam ( Rubus

fruticosus s.l.). De (micro-, onder-)soorten staan dan op deachterkant van de streep-

lijst vermeld. De neiging bestaat om die ‘achterkantsoort’ aan te strepen waarvan

men vermoedt (onder andere door de Nederlandse naam), of van anderen gehoord

heeft dat die de meest algemene is. We weten dat bijvoorbeeld Gewoon sterren-

kroos (Callitricheplatycarpa) is gestreept waar Stomphoekig (C. obtusangula) of

Gevleugeld sterrenkroos (C. stagnalis) stond. Determineren op basis van ‘het zal

wel
... zijn’ is uiteraard niet de correcte manier om planten op naam te brengen.

Determineren geschiedt altijd op discriminerendekenmerken die aan de plant te

zien zijn, zoals ze bijvoorbeeld in de Heukels’ Flora van Nederland beschreven

staan.² Als de plant nog te jong is om cruciale bloem- of vruchtkenmerken te

bekijken, verdient het aanbeveling om te wachten en later terug te komen als de

plant zich verder heeft ontwikkeld en het dan nogmaals te proberen.


