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Errata

FLORON-streeplijsten

A. Wetenschappelijke streeplijst

- De aanduiding ‘r’ is weggevallen bij Astragalus glycyphyllos, Ceterach offici-

narum en Vaccinium uliginosum. Toch zouden we ook van deze soorten graag

Rode-Lijstformulieren ontvangen.

- Daarnaast staat bij Knautia arvensis, Polystichum lonchitis en Verbascum ni-

grum een ‘r’ in plaats van een ‘a’; het is niet nodig voor deze soorten een Rode-

Lijstformulier in te vullen, maar wèl om een abundantieschatting te maken.
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B. Nederlandse streeplijst

-
In de 4e kolom staat:

5277 Glanzend fonteinkr. corr.: 5277 Glanzend kruiskruid

0994 Glanzig fonteinkr.

-
Late stekelnoot is in de streeplijst gekomen als Grote stekelnoot.

- Tengere zandmuur is in de lijst terecht gekomen als Slanke zandmuur.

- Stijve moerasweegbree is in de lijst terecht gekomen als Stijve waterweegbree.

- Groensteel is in de lijst terecht gekomen als Groene steel.

- Kruisbladige wolfsmelk is in de lijst terecht gekomen als Kruisbladwolfsmelk.

- Tenger fonteinkruid (1002) is weggevallen op de lijst. U wordt verzocht deze

soort bij te schrijven als u haar aantreft.

- De aanduiding 'r' is weggevallen bij Rijsbes, Schubvaren, Slangelook en Wilde

hokjespeul. Toch zouden we ook van deze soorten graag Rode-Lijstformulieren

ontvangen.

- Daarnaast staat bij Beemdkroon, Lansvaren en Zwarte toorts een 'r' in plaats

van een 'a'; het is niet nodig voor deze soorten een Rode-Lijstformulier in te

vullen, maar wèl om een abundantieschatting te maken.

Standaardlijst van de Nederlandseflora 1996 (Gorteria 22:1-5)

Toevoegen: 1899 Lupinus polyphyllus

Verander 2334 Sonchus arvensis in 2324 Sonchus arvensis

Heukels' Flora van Nederland, ed. 22 (1996)

I. naamfout: p. 431, 655: Galinsoga quadriradiata (ipv. quadiradiata)

II. figuurverwijzingen:

- Sleutel 5:

p. 46, linker kolom:

Vraag 6: verander fig. 15 k,l in fig. 15 h,i.

Vraag 6-: verander fig. 16c in fig. 16d.

Vraag 10: verander fig. 16a,d in fig 16a,c.

p. 46, rechter kolom.

Vraag 10: verander 16c in 16d.

Vraag 13-: verander fig. 15k,l in fig. 15h,i.

- Sleutel 9:

p. 53, linker kolom:

Vraag 14: verander fig. 23a,b,c in fig. 23a,b.

Vraag 14-: voeg toe na 'meeldraden talrijk': (fig. 23c).
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(Hertshooi):

p. 157, rechter kolom: vraag 3 wordt vraag 2.

p. 158, linkerkolom: vraag2 wordt vraag3, deze verwijst naar vraag 4 i.p.v. 3.

p. 160: vraag 8 wordt vraag 9, deze verwijst naar vraag 10 i.p.v. 9.

vraag 9 wordt vraag 10 i.p.v. 9.

Sleutel 9:

p. 53, rechter kolom:

Vraag 15: verander fig. 23c in fig. 23b.

- Azolla (Kroosvaren):

p. 76, linker kolom:

Vraag 1, regel 7: veranderFig. 15.2a,b in Fig. 15.2c,d.

-
Dianthus (Anjer):

p. 146: verander figuurnummer 39 in 40, en 40 in 39-

- Rumex (Zuring):

p. 153: verander figuurnummer 18 in 19, en 19 in 18.

p. 154: verander figuurnummer 23 in 24, en 24 in 23.

- Medicago (Rupsklaver):

p. 259: verander figuurnummer 20 in 21, en 21 in 20.

- Carex (Zegge):

p. 506: figuur lben lc zijn kafjes en geen urntjes.

- Lolium (Raaigras):

p. 562, rechter kolom:

Vraag 2, regel 6: verander Plaat li in Plaat lj.

- Orchideënfamilie

p. 616-633: verlaag alle figuurverwijzingen in de hoofdtekst met 1;

p. 616, Fig. 140.2 wordt 140.1, tot en met p. 633 Fig. 140.35 wordt 140.34.

111. Overige:

- Dryopteris (Niervaren):

p. 75, linkerkolom: verander in de kleine letters van D. expansa 80 m in 80 pm,

en 110min 110 pm.

- Hypericum

- Conyza (Asterfijnstraal):

p. 422, rechter kolom: verander"de plaat 4-4
l

h mm" in "de plaat tot 1 mm".
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- Hieracium (Havikskruid):

p. 462, linker kolom, regel 3 van onder: verander caespitosum x pilosella in

praealtum x pilosella.

- Lolium(Raaigras):

p. 562, rechter kolom, vraag 2, regel 2: verander(7-) 10-0 in (7-) 10-30.

Wij zijn de gebruikers van de Flora zeer erkentelijk als zij andere fouten ofopmerkin-

gen over de Flora opsturen aan de Gorteria-redactie.


