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l^erslag omtrent voor Nederland nieuroe planten en omtrent nieuroe vindplaatsen 

van zeldzame planten, gevonden in IQOO. 

Vervolg. 
By de planten, die my in gedroogden toestand, in het 

nsyaar van 1900 zyn toegezonden zyn verscheidene, die of 
voor het eerst in ons land gevonden zyn èf wel reeds bekend 
waren, doch waarvan de gezonden planten nieuwe vind
plaatsen aangeven. 

In de eerste plaats mag ik dan wel noemen een kolen-
aschweg by Rotterdam, waar door de heeren W. H. Wachter 
en P. Jansen te Rotterdam verscheidene nieuwe vondsten 
zyn gedaan. Als geheel nieuwe voor ons land vonden zy 
daar Phalaris paradoxa, Silene muscipula, Rapistrum rugo-
sum, Linaria chalepensis, en Stachys italica, terwijl als 
zeer zeldzame planten van daar vermeid mogen worden 
Panicum capiilare, Poa bulbosa b. vivipara, ïriticum villosum, 
Glaucium corniculatum, Barbarea intermedia. Erysimum 
hieracifolium, Brassica elongata var armoracioides, Lepi-
dium virginicum en perfoliaium, Senebiera didyma, Nesiea 
paniculata, Rapistrum perenne, Bupleurum rotundifolium, 
Caucalis daucoides, Potentilla recta, Medicago falcata var. 
tenuifolioiata, Melilotus coerulea, Trifolium diffusum, Vicia 
pannonica, Echinospermum Lappula, Cerinthe minor, Stachys 
annua, Sideritis montana, Plantage arenaria, Galium angli-
cum. Ambrosia artemisiifolia, Anthemis ruthenica. 

Van de andere inzendingen moeten als nieuwe planten 
genoemd worden Corispermum hyssopifolium var. leptop-
terum, gevonden op een krib aan de Lek te Ryswyk dooi
den heer B. J. v. Wagensveld aldaar, Trifolium ochroleucum 
in het Wilhelminapark te Haarlem door den heer C. A. 
Backer aldaar. Astragalus Onobrychis op een ruigte aan de 
Schie by Rotterdam door den Heer F. D. I. Risch aldaar, 
Vicia cassubica by Rotterdam door de heeren W. H. 
Wachter en P. Jansen aldaar, Calliopsis tinctoria aan de 
Ceintuurbaan te Rotterdam door dezelfde heeren, Achillea 
macrophylla in een bosch te Rhoon door dezelfde heeren 
en een zoo goed als nieuwe plant n.1. Braya supina aan 
de Lek te Ryswijk (Geld.) door den heer B. J. v. Wagens
veld aldaar, aangezien deze tot dusverre alleen bekend is 
van den voet van den Sint Pietersberg by Maastricht. 

Als nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten noem ik 
de volgende: Muscari botryoides, aan do Elswoud&aan by 
Haarlem (C. A. Backer), Crocus vernus by Bennebroek (C. 
A. Backer, Haarlem), Panicum capiilare te Overveen en 
Bloemendaal (C. A. Backer, Haarlem), Orchis militaris in 
de Heerenduinen by Driebuis (C. A. Backer, Haarlem), 
Rumex Hippoiapathum, aan de Lek bij Ryswyk (B. J. v. 
Wagensveld) (van de overzyde, van Wyk by Duurstede al 
bekend). Silene dichotoma van Ryswyk (G,) (B. J. van 
Wagensveld), Helleborus viridis uit boomgaarden te Rys
wyk (G.) en te Jaarsveld (B. J. v. Wagensveld), Aquilegia 
vulgaris van Rijswyk (G.) 'B. J. v. Wagensveld), Chelido-
nium majus met gevulde bloemen by de nieuwe St. Bavo 
te Haarlem iC. A. Backer), Barbarea intermedia uit den 
Amsterdamschen polder (A. C. J. v. Goor, Amsterdam), 
Erysimum oriëntale van de Ceintuurbaan te Rotterdam en 
van braakland te Katendrecht (W. H. Wachter en P. Jansen), 
Erysimum virgatum van spoorwegterrein te Rotterdam (F, 
D. J. Risch), Erysimum hieracifolium aan de Lek by Rys
wyk (B. J. v. Wagensveld), Sinapis Cheiranthus van een 
spoorwegterrein te Fyenoord (W. H. Wachter en P. Jansen), 
Sinapis juncea van de Lek by Ryswyk (B. J. v. Wagens
veld), Diplotaxis viminea van een ruigte aan de Schie by 
Rotterdam (F. D. J. Risch), Diplotaxis muralis van het 
Oosterduin by Haarlem (C. A. Backer), Lunaria biennis uit 
een moestuin te Overlangbroek (J. W. Kenniphaas), Came-
lina microcarpa van Overveen (C. A. Backer). Iberis umbel-
lata en I. amara van Middelburg (Mevr. Snellen), Lepidium 
virginicum by Haarlem en by Santpoort (C. A. Backer) en 
op een paar plaatsen te Spykenisse (.1. Koornneef, Amster
dam), Lepidium sativum op de Haarlemsnhe vuilnisbelt (C. 
A. Backer), Senebiera didyma aan een spoorwegterrein te 
Fyenoord (W. H. Wachter "en P. JansenV Nesiea paniculata 

op een akker te Rijswyk (G.) (B. J. v. Wagensveld), Malva 
crispa op een open plek in een bosch te Apeldoorn (J. 
Koornneef, Amsterdam) en by Overveen (C. A. Backer), 
Hibiscus Trionum in bouwland by Brummen (Mej. Th. W. 
v. Schermbeek, Broda) en by Overveen (C. A. Backer;, 
Geranium sanguineum in de duinen by Driebuis (C. A. 
Backer), Petroselinum sativum in het Wilhelminapark by 
Haarlem (dez.), Pimpinella Anisum op de Haarlemsche 
vuilnisbelt (dez.), Caucalis daucoides op een ruigte by Over
veen (dez), Turgenia latifolia by Rotterdam (W. H. Wachter 
en P. Jansen), Orlaya grandiflora van hot terrein der meel-
fabriek te Middelburg (Mevr. Snellen), Geum intermedium 
met de stamouders tusschen hakhout in de Mheen te Apel
doorn (J. Koornneef, Amsterdam), Potentilla reptans—tor-
mentilla in het Wilhelminapark te Haarlem (C. A. Backer), 
Potentilla intermedia op het spoorwegterrein in de Oude 
Plantage te Rotterdam (W. H. Wachter en P. Jansen), 
Potentilla canescens aan de Lek by Ryswyk (B. J. v-
Wagensveld), Spiraea Filipendula by Roermond (W. H. 
Wachter en P. Jansen), Spiraea opulifolia by Overveen ver
wilderd (C. A. Backer), Spiraea Douglasii verwilderd op 
aangevoerden zandgrond by Rotterdam (W. H Wachter en 
P. Jansen), Medicago denticulata te Middelburg (Mevr. Snellen), 
Lathyrus sylvestris in een heg te Apeldoorn (Mej. Joh. de 
Lange, Rotterdam). Lathyrus Aphaca van het terrein der 
meelfabriek te Middelburg (Mevr. Snellen), Asarum euro-
paeum van Roermond (W. H. Wachter en P. Jansen, Rot
terdam), Echinospermum Lappula van een spoorwegterrein 
by Rotterdam (dez.) en van Overveen en de Haarlemsche 
vuilnisbelt (C. A. Backer), Amsinckia lycopsoides van de 
Haarlemsche vuilnisbelt (dez.), Pulmonaria officinalis van 
een slootkant by Kuilenburg (dez.i, Solanum lycopersicum 
van een krib in de Waal by Gameren en te Overveen 
(dez.i, Physalis Alkekengi op een open plek in het bosch 
te Apeldoorn (J. Koornneef, Amsterdam), by de school te 
Streefkerk (J. Kortland) en aan een sloot te Maurik (B. J. 
v. Wagensveld, Ryswijk (G.), Nicandra physaloides te Putten 
op de Veluwe (C. A. Backer, Haarlemi, in een tuin te Voorst 
i J. H. Edelman), soms op bouwland of in tuinen te Utrecht 
(W. C. v. Embden), Mimulus luteus in het Wilhelminapark 
te Haarlem (C. A. Backer), Salvia verticillata op een spoor
wegterrein te Fyenoord (W. H. Wachter en P. Jansen), 
Sideritis montana op een heide by Assen (M. Kramer, 
Steenwyk), Plantage media met verbreede schutbladen in 
een weiland by Leeuwarden (dez.). Plantage arenaria te 
Overveen en op de Haarlemsche vuilnisbelt (C. A. Backer) 
en op een spoorwegterrein te Fyenoord (W. H. Wachter 
en P. Jansen), Asperula arvensis by Wageningen (Mej. A. 
A. L. Pilgrim, Arnhem), Xanthium Strumarium dicht by 
Rokanje (A. H. Blaauw, Eist), Ambrosia artemisiifolia by 
Overveen (C. A. Backer), Filago spathulata in een uiter
waard te Ryswyk (G.) (B. J. v. Wagensveld), Matricaria 
discoidea van een spoorwegterrein te Fyenoord (W. H. 
Wachter en P. Jansen), Centaurea montana by Rotterdam 
(dez.), Centaurea solstitialis van een spoorwegterrein te 
Fijenoord (dez.), Tragopogon oriëntale aan een dyk bil 
Vlaardingen (Mej. Joh. de Lange, Rotterdam) en Lactuca 
Scariola op een spoorwegterrein te Fyenoord (W. H. Wachter 
en F. Jansen. 

Hierby voeg ik ten slotte nog de volgende opmerkingen. 
In het vorig verslag staat by Petasites albus Driebergen, 
dit moet zyn Ubbergen, ook staat daar dat BotryoMum 
Lunaria op Texel is gevonden door den heer H. R. Hoö$en-
raad, dit moet zijn D. de Visser Smits, Den Haag. Eindeiyk 
meldt de heer C. A. Backer te Hanrlem my, dat Lathyrus 
sylvestris in den Aerdenhout by Haarlem met Hippophae 
rhamnoides gekweekt wordt, om het zand vast te leggeni 
en aan het wild schuilplaatsen te verleenen. 
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