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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 

PHOTOTENTOONSTELLING. 
De afdeeling Leiden der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging heett zich 

voorgesteld omstreeks medio Februari eene tentoonstelling van natuurphoto-
graphiën te organiseeren. 

Zij roept daartoe de medewerking in van alle vakphotographen en amateurs, 
die wel eens met natuurphotographie zich hebben bezig gehouden. • 

Planten- en dierenphoto's, microphotographiön, landschapsphoto's en photo's 
van natuurvoorwerpen in den ruimsten zin des woords zullen welkom zijn. 

De inzenders kunnen overtuigd zijn van een goede behandeling van het 
tentoongestelde en aan bepaalde wenschen omtrent expositie onder glas enz. 
zal zooveel doenlijk worden tegemoet gekomen. 

Lezers van ,,De Levende natuur", ongetwijfeld zijn er velen uwer, die zich in 
het bezit van goede en karakteristieke natuurphoto's bevinden. Toont uw goeden 
wil en zendt in op deze tentoonstelling. 

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door den len Secretaris der afdeeling, 
den heer Jac. J. de Jong, Doezastraat 10A, Leiden. 

Nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten in Nederland, in 
1912. — Evenals in vorige jaren geef ik weer een lijst van nieuwe plantensoorten en van 
nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten in ons land, waarbij ik levens gaarne 
gebruik maak van de lijsten mij verstrekt door de II. H. W. 11. Wachter en P. Jansen te 
Rotterdam, van den Heer J. Th. Henrard te Gorinehem, en van den Heer A. W. Ivloos Jr. Ie 
Dordrecht, betreffende planten die zij óf zelf vonden óf van anderen hebben ontvangen, 

Hierbij zijn de volgende verkortingen gebruikt: II, voor J. Th. Henrard Ie Gorinohem, 
./. voor P. Jansen te Rotterdam, K. voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht, IV. voor W. II, Wachter 
te Rotterdam en Z voor 0. H. H. Zandvoort te Amsterdam. 

De lijst van nieuwe soorten en variëteiten is dit jaar buitengewoon groot. Het zijn 
Equisetum hietnale l>. ramigerum A. Br., te Rotterdam (J. en W.). 
Salvinla auricula, te Hillegersberg (J. en W.). 
POUKJOHOIIIIII vciiicilla/iim. te Vaals (reeds in 190'i, A. do Wever). 
Carex silvatica vorm cladostacliija, te Honthem (.1., W. en II.). 
Panicum sanguinale b. repens Aschrs. et Gr. te Amsterdam (H, en Z.) 
Setaria ambigm Guss, te Amsterdam (H.). 
Setaria Aparine Stcud, te Amsterdam (II. en /,.). 
Setaria Aparine. vorm antrorsum A. Br., te Amsterdam (H. en Z.). 
Phalaris intermedia /ter., (e Wormerveer (K.). 
Phalaris parado.va. L. h. pra-inorsa Coss. et Dar., te Arnhem (H.). 
Andropogon Halepiensis Brot. a. typicus Asetirs. el Gr., te Amsterdam (H. en Z.), en &. wj«<ic«s 

Hackei, te Amsterdam (H.), 
Arrltenalerani elatias d. subhirsuta Aschrs., te Gorinehem (H.). 
Phleum subalattim Aschrs. et Gr., te Gorinehem (H.). 
Alopecurus pratensis vorm breviaristatus Beek., te Gorinehem (II.). 
Agrostis retrofracta Willd., op Uselmonde (J. en W.), 
Agroslis verlicillata VUL, op Uselmonde (J. en VV.). 
Daclylis glomerala c. peiidula Dum, te Valkenburg (J., W, en IL). 
üaclylis gloinerala monstr. furcata, te Dordrechl (K.). 
Koeleria phleoides Pers. vorm bracln/slachya D. C, te Amsterdam (H.), 
Bromus seodlinus c. Utsiophylfus Beek, te Amsterdam (H,). 
Bromm japónieus var. porrectus IJackel, te Rotterdam (J. en W.). 
Bromus inadrilensis L., op Uselmonde (J. en W.), 


