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D E L E V E N D E N A T U U R .

"Verslag omtrent nieuroe kindplaatsen r a n in Kederland zeldzame planten,
gefonden gedurende 1899(Vervolg.)
Nu ik de zendingen gedroogde planten van de verschillende deelnemers heb nagegaan, kan ik de vroeger opgegeven
lyst met een vrij groot aantal vindplaatsen completeeren.
Weder voeg ik achter de namen der planten en der vindplaatsen, den naam van de vindster of den vinder.
Parietaria ramiflora Much, werd op een vestingmuur te
Buren gevonden (B. J. van Wagensveld, Rijswijk, G.). Chenopodium Botrys L. te Eist in een tuin (A. H. Blaauw),
OypsopMla mnralis L. aan het kanaal by de fabriek van
den Heer van der Lande (P. Westerhof en H. W. Peteri),
Vaccaria segetalis Grcke. te Rotterdam, in tuinen (H. v. d.
Linden), Lychnis coronaria Des»*, op kleiachtig bouwland
achter Oudwijk te Utrecht (W. C van Embden), Corydalis
lutea D. C. te Tiel op een tuinmuur (C. A. Backer te Kuilenburg), Barbarea praecox R. Br. te Deventer aan het
kanaal naar de fabriek van den Heer van der Lande
(H. W. Peteri), Sisynihrium pannonicum Jacq. te Rotterdam
(H. v. d. Linden), Erysimum oriëntale R. Br. te Rijswijk
(öeld.) (B. .1. v. Wagènsveld), Diplotaxi.s muraU» I). C. op
spoorwegterrein te Leiden (r. A. des Tombe), Lunaria
biennis Mnch. op het Zand by Kuilenburg (C- A. Backer),
Senebiera didyma Pers, te Stolwijk (H. A. Westbroek en
J. Slingerland), Drosera longifolia L. ten Zuiden van Eersel
(A. P. van den Briel, Amsterdam) en by Stamproy (F. A.
des Tombe, Leiden), Oeranium Pyrenaicum L. aan den Lekdyk by Kuilenburg (C. A. Backer), Erodiiiw
moschahun
L'Herit. in een tuin by Rotterdam (H. v. d. Linden), Euphorbia Lathyris L. by Rijswyk in Geld. (B. J. van Wagènsveld)
en te Stolwyk |H. A. Westbroek en J. Slingerland), Torüia
microcarpa Bess. var. aculeata Boiss. aan een migte aan de
Schie (F. D. J. Risch te Rotterdam), Torilis helvetica Gmel.
aan den dyk van Puttershoek naar 's Gravendeel (P. A. van
Gent te Cillaarsboek), by Stolwyk (H. A. Westbroek en
J. Slingerland) en te Werkhoven (C. A. Backer te Kuilenburg), Carum verticillatum Koch. op een moerassige plaats
te Stamproy (F. A. des Tombe, Leiden), Otrysosplenium
altemifolium L. aan een slootkant by Denekamp (J. B. Bernink). Oenothera Lamarckiana Ser. in een tuin te Rotterdam
(H. v. d. Linden), Oenothera muricata L. in de duinen te
Scheveningen (Th. Weevers, Amsterdam, ook A. H. Blaauw
te Eist en A. de Graaf en D. Visser Smit te 's Gravenhage)
en op den weg naar Brederode (F. A. des Tombe te Leiden),
Isnardia palustris L. in plassen te Denekamp (J. B. Bernink),
te Bleiswyk (J. A. v. d. Berg) en in een moeras te Stamproy
(F. A. des Tombe te Leiden), Agrimonia odorata MUI, te
Oldenzaal (.1. B. Bernink te Denekamp), Potentella, supina L.
by het Leersumsche veld (F. A. des Tombe, Leiden), Potentilla norvegica L. op een bietenveld by Zandbergen (C. J.

Koning, Bussum) en bij Rotterdam (H. v. d. Linden), Amelanchicr canadensis Ton: et Gray, op een paar plaatsen tusschen hakhout bij Berg en Dal bij Nymegen (F. J. Bevort),
Trifolium agrarium L. by Valkenburg (L) (H. H. Zeyistra,
Amsterdam), Cicer arietinnm L. op het Pothoofd te Deventer
(F. D. J. Risch, Rotterdam), Lathyrus Aphaca L. by het kamp
te Oldebroek (J. F. Wichard, Amsterdam), Lathyrus sathmsL.
te Berkenwoude (H. A. Westbroek en .1. Slingerland, Stolwyk), Lathyrus montanus Bernh. op den Havelterberg (M.
Kramer, Stèenwyk), Lysimachia nemorum L. by Borne (MejH. v. d. Pauwert), Salvia virticillata L. op het stationstery.
_ein te Kuilenburg (C. A. Backer), Ambrosia artemesiaefolia L>'/o op een luzerne akker te Werkhoven (C. A. Backer.
Kuilenburg).
Toeïoeglug.
Naar aanleiding van het artikel van den heer Kok
Ankersmit in de 11e aflevering, wensch ik het volgende
op te merken:
De heer Kok Ankersmit weet even goed als ik, hoe
moeiiyk het is uit te maken of een plant werkeiyk reeds
eerder is gevonden, en of men werkeiyk met een nieuwe
vindplaats eener bekende plant te doen heeft, daar die
verschillende vindplaatsen in zoo vele verschillende werken
moeten worden nagezocht.
Een klein foutje of eene kleine onnauwkeurigheid in de
opgaven is daardoor dan ook zeer goed mogelyk. Zoovele
fouten te maken, als de heer Kok Ankersmit aangeeft, zou
echter wel wat kras zyn. Ik acht het voor de lezers van de
Levende Natuur niet belangwekkend genoeg om punt voor
punt zyne opgaven te bespreken, doch wensch hier alleen
te constateeren, dat hy mededeelt, dat hy alle door my
genoemde planten aan het kanaal te Deventer reeds eerder
gevonden heeft. Ik wil natuuriyk deze mededeeling niet in
twijfel trekken, doch hy kan mij niet euvel duiden, dat
zoolang die opgaven niet gepubliceerd zyn, ik daarmede
ook geen rekening kan houden en het recht heb om de
vindplaatsen dier planten in myn verslag als nieuwe te
vermelden.
En nu vind ik in het Ned. Kruidkundig Archief van de
15 door my genoemde planten, als reeds vroeger op die
plaats gevonden, alleen vermeld Lepidium Draba en Orlaya
grandiflora en de overige niet. Vindt de heer Kok Ankersmit het van genoeg belang, dan zal hy my wel even
willen melden, in welk tydschrift hy de andere planten,
als door hom daar gevonden, heeft medegedeeld.
H.
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Vragen en Korte Mededeelingen.
Insecten bepalen.
De heer Dr. J. T H . OUDEMANS, de schrijver van De iVedfrlandsche Insecten, verheugde ons met de mededeeling, dat
hy ons voortaan geregeld wil helpen by het beantwoorden
van vragen over Ned, Insecten en tevens de in Nederland
gevangen vlindei's, bijen, icespen en inierrn, die hem door ome
lezers worden toegezonden, voor hen wil determineeren.
Wy weten heel goed, dat het een groote opoffering is
voor den heer Oudemans, van het weinigje vrijen tyd, dat
zyn wetenschappelijke atudifin en onderzoekingen hem overlaten, nog een deel beschikbaar te stellen voor liefhebbers.
Daarom verzoeken wij allen, die van dit vriendeiyk aanbod
nut willen trekken, er een vrijmoedig doch bescheiden
gebruik van to maken.

Wie pas met de studie van insecten begint en dus nog
verlegen zit met de algemeen voorkomende dieren, noodigen
wy uit ze aan 't adres van D. L. N. op te zonden. Wy
brengen dan den heer Oudemans alles, waarvan wy niet
geheel zokor zyn, wat ons te moeilijk is, of wat afwijking
vertoont. Wie niet geheel on al nieuweling meer is in de
entomologie kan natuurlijk direct opzonden.
De heer Oudemans verzoekt ons te meidon. dat hot kistje
of doosje, waarin de insecten stevig zijn vastgezet, omgeven
moet worden door een tweede en do ruimte tusschen binnenon buitonkistjo moet aangevuld zyn met watten, houtwol,
papiersnippers of oen andere stof, zoodat door stooten en
schudden de dieren niet beschadigd kunnen worden. Het
adres is Dr. J. T H . OUDEMANS, Oosterpark 5'2, Amsterdam.
H, en T.

