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Nogmaals de adventieve flora bij de werkhaven van Hellevoetsluis

door

Mej. H. Solleveld (Maasland) en P. de Mey (Rotterdam)

De planten in onderstaand lijstje zijn alle in de loop van het jaar 1966 gevonden,

wederom op of in de zeer nabije omgeving van de steenhopen.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy

Iberis umbellata L.

Lobularia maritima (L.) Desv.

Rubus idaeus L.

Medicago arabica (L.) Huds.

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Sarothamnus scoparius (L.) Wirnm. ex Koch

Trifolium fragiferum L.

Eryngium maritimum L.

Glaux maritima L.

Linaria minor (L.) Desf.

Linaria vulgaris Mill.

Veronica officinalis L.

Galium verum L.

Sambucus racemosa L.

Cichorium intybus L.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Solidago canadensis L.

Carex muricata L.

Milium effusum L.

Setaria viridis (L.) P. B.

Verwijzend naar de reeds eerder verschenen lijst van de werkhaven kan worden

medegedeeld, dat twee soorten die in 1965 niet werden aangetroffen, in 1966 wel weer

werden gevonden, nl. Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek en Luzula luzuloides

(Lamk.) Dandy & Wilmott.

Wat betreft Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy, deze plant werd niet gevonden op

het terrein van de werkhaven, maar op vier plaatsen aan de dijk die om de werkhaven

heenloopt. Deze dijk wordt gebruikt door de vrachtauto's om op het terrein te komen

en de ladingen met stenen te lossen. De plant moet dus vrij zeker zijn aangevoerd.

Summary

A second list ofspecies found near Hellevoetsluis, prov. S. Holland, on heaps of stones used for

the Delta-works. See also Gorteria 3 (4), 1966, p. 49 —51.

Op de reeds verschenen lijst van planten gevonden bij de werkhaven van Hellevoet-

sluis (zie Gorteria deel 3, no. 4, juli 1966, p. 49—51) kunnen de volgende aanvullingen

worden gegeven. Ook dit lijstje vertoont weer enige soorten die men in dit deel van

Nederland niet zou verwachten.

Nu de stenen langzamerhand zullen worden weggehaald, zal ook de werkhaven zijn

aantrekkelijkheid verliezen en weer een „gewone" haven worden. Niettemin is de

werkhaven van Hellevoetsluis met zijn ongewone flora voor ons een welkome afwisse-

ling geweest in dit gebied van het Duin- en Fluviatiele district.


