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Korte mededelingen

Equisetum ramosissimum Desf. Van deze, in ons land alleen van een vijftal
plaatsen in het Fluviatiele district aan Rijn, Waal en IJsel bekende soort, werd

door mij op 16 sept. 1961 een vrij rijke vindplaats ontdekt te Rhenen, aan de

weg naar Elst, waar deze aan de uiterwaarden van de Rijn grenst. R.

Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex Bailey. In de bewerking der Boragina-

ceae in Flora Neerlandica IV, 1, 1961, p. 119 werd door ons als auteur van

Pentaglottis sempervirens onder voorbehoudopgegeven: Tausch ex Boom, 1950.

Wij achtten het nl. waarschijnlijk dat niet Boom doch reeds een andere auteur

vóór hem de combinatiegebruikt zou hebben. De heer J. Bergmans (Oisterwijk)
maakte ons er onlangs opmerkzaam op, dat dit inderdaad het geval was en

dat Bailey de naam reeds gebruikte in de tweede druk van zijn Manual of

Cultivated Plants, die in 1949 verscheen.
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Wij dienen dus te schrijven: Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex Bailey,
Man. Cult. PI. ed. 2, 1949, p. 837. v. O. en R.

Carex curta Good. Volgens de Flora Neerlandica, I, 3, 1954, p. 129 zou deze

soort ontbreken in het Waddendistrict. Intussen werd zij op 29 juni 1961 door

de heer J. W. van Vliet Jr. (Rotterdam) gevonden langs een sloot ten N. van de

Nieuwe Kooi op Vlieland. v. O. en R.

Scirpus rufus (Huds.) Schrad. In de laatste tijd kwam deze soort in ons land

alleennog voor op de Waddeneilanden.De vondsten daarbuitenzijn oud: Kam-

pereiland (1847), Muiderberg (1848) en Urk (1928), en nadienis de plant op
deze

plaatsen niet meer aangetroffen. De opgave van de Westenschouwense inlagen

(1951), vermeld in Flora Neerlandica I, 4, 1956, p. 29, berustte op een verkeerde

determinatie; hij had betrekking op S. planifolius Grimm. In de loop van 1961

bereikte ons echter van twee zijden het bericht, dat S. rufus overvloedig groeit in

de Workumerwaard. Zij werd daar op 27 april gevonden doorW. Baaijens, G.

de Jong en D. T. E. van der Ploeg en op 14 juni door C. G. van Leeuwen.

v. O. en R.

Catapodium marinum (L.) Hubbard. In aansluiting op het artikel van West-

hoffen VanLeeuwen in deze aflevering delenwij mede, dat doorA. de Visser in

juni 1960 een rijke vindplaats van deze soort werd aangetroffen op Walcheren

langs de binnenzijde van de duinen tussen Domburg en Westkapelle. Nadere

bijzonderheden over deze vondst zullen door De Visser in een der volgende
nummers gegeven worden. v. O. en R.

Poa nemoralis L. Naar aanleiding van het bericht in Gorteria 1, 1961, p. 7

ontving de redactie de volgende mededelingen:
Poa nemoralis L. groeit ook, sinds lang, talrijk te Winschoten in het park van

de Burcht Oudewerf
op glaciaal dekzand boven grondmorene op enkele meters

diepte, m.i. als rest van de oorspronkelijke begroeiing van leemdobbenland, die

een goede bosgrond opleverde.
Oude Pekela. J. Mart. Duiven.

Op de vraag betreffenue Poa nemoralis in het eerste nummer van Gorteria

kan ik mededelen, dat ik in mijn herbariummateriaal van deze soort heb van

Oenkerk, bos Staniastate, 1953; Veenwouden, bosje pastorie, 1955 en Rijs,

Rijsterbos, 1960.

Sneek. D. T. E. van der Ploeg.


