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EEN „VERDWENEN" PLANT WEERGEVONDEN. 

ANG geleden, in 't begin van de 19e eeuw, heeft men te Paterswolde 
bij Groningen eenmerkwaardigvarentjegevonden,Ce/fraf/«o/^a>iar«m, 
dat echter na dien tijd nergens meer aangetroffen is. 

Dat is ook zoo'n wonder niet, want het hoort op oude muren 
en droge, zonnige rotsen thuis, speciaal in 't Zuidelijk en Westelijk 

Alpengebied, terwijl de Noordelijke verspreid ingsgrens eigenlijk bezuiden ons 
land loopt. Wel is waar is het plantje ook Noordelijker gevonden, o. a. in Engeland 
(waar toch heel wat varensoorten voorkomen) en op vestingmuren in West-
Pruisen. Ook de vroegere vondst te Paterswolde wijst er op, dat 't plantje een 
heel enkelen keer wat verder komt, dan 't gewoonlijk gaat. 

Op een fietstocht door de Westelijke uitwas van Limburg heb ik wel een 
30-tal exemplaren van Ceterach offidnarum gevonden en wel aan de binnenzijde 
van de kerkhofmuur te 
Stamprooy. Er stonden er 
zoo veel en de exemplaren 
waren zoo goed ontwik
keld, dat men den indruk 
kreeg van een zich vol
komen //thuisvoelen" dei-
plantjes. 

In ieder geval kan van 
nu af Ceterach weer in 
onze flora worden opge
nomen, of 't moest zijn, 
dat iemand daar die varen-
tjes had uitgezaaid. Dat is 
nu wel niet waarschijnlijk, 
maar, nu er te Weert een 
botanisch station is, kon 't 
toch zijn, dat we hier met 

• een //kweekproef* te'doen 
hebben, diedan uitmuntend 
geslaagd mag heeten. 

De eigenaardigheden 
van Ceterach offlcinarum 
blijken u i t bi jgaande figuur ceterach omcioarum. 

enuitdevolgendediagnose: 
Overblijvend plantje met in dichte bundels geplaatste 6—20 cM. lange bladeren. 

Bladsteel van onderen zwart. Bladschijf in omtrek lancetvormig, vindeelig met 
rondachtig-driehoekige, eenigszins afwisselende slippen, van boven dof groen, van 
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onderen geheel met 
glanzige schubben 
bezet, die eerst wit, 
later bruin zijn en 
elkaar dakpansge-
wijs bedekken. 
Sori langwerpig of 
lijnvormig 2 rijen 
op iedere bladslip. 

Het is een 
Polypodiacee, be-
hoorende tot de 
onderfamilie der 
A s p l e n i o i d e a e . 
Door Ascherson en 
Graebner wordt de 
plant tot 'tgeslacht 
Asplenum ( = As-
plenium), gerekend 
en heet dan As
plenum ceterach. 

Als versprei
dingsgebied geven 

deze auteurs in hun Synopsis der Mitleleuropaischen Flora, Band I, pg. 55, 
de volgende landstreken aan: Groot-Brittannié en Ierland, Frankrijk, Portugal, 
N.-Atlantische eilanden, 't Middellandsche zeegebied van Spanje tot Syrië en 
de Krim, Servië, Bulgarije, Roemenië, de Kaukasus, Armenië, Perzië, Toerkestan, 
Afghanistan en de Himalaya. 

Interessant is de vondst voor ons land dus wèl, ' t is maar te hopen, dat 
de vindplaats nu niet ^afgegraasd" wordt door hen, die vanuit Weert naar 

Stamprooy gaan. Men beschouwe de Ceterach's eenigszins als natuurmonument 
Venlo. Dr. A. J. M. GARJEANNE. 

Ceteiach offlcinarum. 
1. Veer bovenzijde. 2. Voer benedcniijdc. D. Sporenhoopjes. 4. Celbouw. 

VRAGEN EN KORTE MEDE DEELINGEN. 
LITERATUUROVERZICHT. 

»De mensch voelt de natuurverschijnselen van het planten» 
on dierenleven, en het optreden "van al die soorten, helaas 
nog niet als natuurnoodwondighoid». 

BOI.I.EMAN V/D VKEN. 

Engeland krijgt een «NaumannU d. w. z. een ttandaardwerk nrrr inheemsche coi/Ws, dat, 
mogen we alles afmeten naar de eerste proef en de beloften daarin vervat, werkelijk op een 
zeer hoog niveau zal staan. Alleen zal natuurlijk dit het groote verschil met Namnann zijn 
(als we dit werk in de origineele uitgave tenminste op het oog hebben, en niet in de thans 


