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Nieuwe plantensoorten en variëteiten gevonden in Nederland in 1916. 
In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt: H. voor J. Th. llcnrard t e ' s Graven

liage; ,1. voor F. Jansen te Amsterdam; K. voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht; de W, voor 
A. de Wever Ie Nuth (Z.-L.) en W. voor W. H. Wachter te Rotterdam. 

Eguiselum limosum- verticillatum Döll. te Dordrecht (K). 
Poly}iiidium vulgare in. aurilum Wallr. te Oostvoorne (IL, K). 
Cystopteris fragüis eynapifolium Koch te Oud-Valkenburg (IL, 1 , K., W.), 

Id. id. anthriscifolium Koch te Waterval (IL, .1,, K., W.). 
Cyperus jlavus Vahl. te Wormerveer (K.). 
Panicum dichotomijlorum Mich.r. te Deventer en te Gorkum (K). 

id. crus galli var. muticum Wirlg. te Wormerveer (1914) (K.). 
id. id. 'id. var. submuticum Döll. te Dordrecht (1914) (K). 

Phaïaris Limmonii Vasey te Vlaardingen (J., W.). 
Anthoxatiihum odornlum in. suhsecundum te Alblasserwaard (K.). 
Agrostis alba f. nristulata Schur. te Dordrecht (K.). 

id. alpina f. intermedin üackd iu Uil. te Tilburg (1914) (K.). 
ii/. intermedia Hackel Ie Maastricht. (1912) (de W. \ 

Ammophdii arenaria vieipara te Schoorl ^K.). 
Milium ell'usum /'. colorata te Gronsveld (IL, J., K, W.). 
Aira flectuosa /'. grandijhira te Eijs (J., W.). 
Avena pratensis typica Hackel in Uil Ie liomelen ill., J., K, W.). 

id. barbdia Brot. te Vlaardingen (J.. W.). 
Pennisettim vdlosmn R. Br. te Amsterdam (J., W.). 
Periballia laevis A. et G. te Amsterdam (.1.. W.). 
Bromus faponicus var. velutinus /'. grandiftora, neigend lol ./{. sipiarrosus Ie Wormerveer 

(1915) (K.). 
Bromus unioloides var. brevis Hackel te Wormerveer (K.\ 
Ptatanlhera hifolia X ehlorantha. A. et Gr. te Eijs (11., ,1., K., W.). 
Ëpipaetis palustris //. alb. te Oostvoorne (IL, K.), 
Lisieru ovata trifoliata Gariot en 'multinervia Pelerm. te Gronsveld (IL, J., K., W.). 
liumex fennieus Murbeck Ie Gorkum (1913, 1914) (IL, B. II. Danser) vroeger opgegeven 

als R. crispus nudiealvi*. 
Rumex Weberi F.—B. (R. hydrótap. x obtusifol.). in 1866 t e ' s G-ravenhage (Hugo de 

Vries), in 1809 te Elswoud (v. Hall), in 1912 te Borgharen aande Maas (de W,) en in 1910 
tusschen Naarden en Hakkelaar (B. H. Danser,, 

Chenopodium hiremum erectum Ludw. Ie Deventer (1915) (K.). 
Amarantus deflexus minor dürhe te Wormerveer (K.). 
Gochlearia angliea x ofl'icinalis (G. Holliindicu Henr.J Ie Amsterdam (1909) (II.\ 
Pieseda inodora lichb. te Venlo aangevoerd (Dr. A. .1. M. Garjeanne). 
Geranium aeulifolium l'Her. te Amsterdam (J.. W.). 
Euphorbia serpyllifqlia Pers. te Deventer (K.). 
Epilobium laneeolalum Srb. ei Mam: Op tal van plaatsen iu Z.-Limburg (de W'.). 
Oenothera tenella (.ar. eu humifmm Suil. Ie Wormerveer (K.). 
Genista pllosa var. r.recla KI. te Oistcrwijk (K.). 
Ononis rejiens prócurrens Wallr. in Z.-Limburg algemeen op heuvels en hellingen (de W.). 
Medicago turbinala Willd. te Sittard aangevoerd (1914) (de W.). 

id. hispida h. confinü Koch. Ie Sittard aangevoerd (de W.). 
i<l. laeiniata All. f. inlegrifnlia (iodr. te Herzogenrath (1914) (de \V.). 

Mclilnius indicuf. e. llonplunilii O. E. Schullz. te Wormerveer (K.). 
AnthyUls Vulneraria Kerneri Sag. Op tal van plaatsen in Z.-Limburg aangevoerd (de \\'.). 
Lotus ornilhopodioides L. te Voerendaal aangevoerd (1915) (de \\',), 
Glycine hispida Maxim, te Wormerveer (K.\ 
Goilomia linearis Suil. te Hoensbroek d e W.) en te Wormerveer (1915) (K.). 
Phiicelia dubia L. te Deventer (K ). 
Allocarya stipitala Greene te Wormerveer (1915) (K.). 
Suceisu pratensis B- oblongifolia Nob. te Malden (J. Jansen). 
Aster hindleyanus 'lorr. et Gray, te Deventer (1915) (!v.). 
Artemisia gnaphalodes Nutt. te'Deventer (Poth.) (1911) (J. Brummelkamp), 

id. Ludiwiciana Null, te Rotterdam (K). 
id. longifolia butt te Wormerveer (K,). 

Garduus nigrescetis Viltars te Weert (.1., W.l. 
l'.enlaurea Scidiiosu f. simplex Ie Eijs (,l., VV.). 

id. id f. svhacaule te Gronsveld (IL, .1., K., W.). H. HEUKEI.S. 
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Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1916. 
In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt: ,1. voor P. Jansen te Amsterdam: 

K. voor A. W, Kloos Jr. te Dordrecht ; de W. voor A, de Wever Ie Nuth (Z.-L.) en W. voor 
VV. II. Wachter te Rotterdam. 

Geterach offloinarum tusschen Koggel en Heythuizen (Mej. Vliex). 
Seolopendrium vulgare in een put bij Alphen N.'-Br.) (K. "v. Keulen). 
Sparganium simplex jluituns te Oostvoorne (IL, K.). 
Cyperus fdieulmis te Deventer (K). 
Setaria oiridü />'. Weinmannii te Wormerveer (K.). 
Aloprcurus fulvus natam Cros:. Ie Weert (,!., W.). 
Ammophüa ballica iu beide vormen te 's Gravenhage (H., K ). 
Avena sterilis var. Ludiwiciana .\e Sittard aangevoerd i l9l i) (de W.). 

id, byzanlina te Wormerveer (J., H.). 
Pna sudelica te Oislerwijk (K.i en Bosch Ie Vliek (de W.). 
Festuca rigida te Oostvoorne vH. K.). 
Bromus scoparius L. te Gorkiim (IL), in /*, L. .V. XVHi 503 opgegeven als B. uidlliformis 

Uoyd. 
BromtM sierdis liiiiijUirum — />. si. pubescens te Uselmonde (K.). 
op/irys apifera, '1 Bosch bij Brcskens (C, Sipkes). 
Koehia scoparia sanguinea Ie Wormerveer (K.). 
Chenopodiutn leptophyllum te Deventer aangevoerd (F. J. Schoemaker), 

iet idiima oml. psruiiopulifoliinii te Deventer (K,). 
'ui. hireinum te Wormerveer (K,), 

Sperguluriii semtalis Merkelbeek, lloensluoek aangevoerd (de W.), 
'Thaliilrum iiiiiius flexuosum Ie Brcskens C. Sipkes), 
Eschsehdlzid ealifornicd l(> Bergen (N.-H.) (K.). 
Slnapis Cheiranthus ie Rotterdam (J., W.), 
Alyssum tnaritimum te Zeist (lupineiiveldi (Mej. M. van '( SanT en Ie Arnhem ((1. Ebbiuge), 
Calepina Corvini op fcalkakkers bij Kadier en Koer (Mej. Vliex), 
Mdlva parvifióra ie Dordrecht (G. J, Evers). 
Althaea hirsuia ie Middelburg en Dordrecbl (G, ï. Evers)! 

iti. rosea te Deventer (1915, 1816) (K.). 
Hibiscus Tridiiuid te Wormerveer iK.). 
F.uplidrbid virgaid ie Heek Kisioo aangevoerd (.de W.), te Wormerveer (1915) en te 

Doetinchem (1915) (K.). 
llrldseidiiium leptdphyllum ie Hoensbroek (1915) (de W.), 
Scliniidi co rei folio te Builde iBroims) eu to Jabeek (VV. Vroenen). 
Orhii/d grandiftora l(̂  Bemeten (de W.). 
Itiforn railidiis. Inssehen Sittard en N'ienwslad, te Wijlre (de VV.). 
Oenothera laciriiata te Rotterdam en Deventer (K.), de /'. integrifittia te Deventer (K.l. 
Ituldis laeiniatus bij llilversmn (.1. Koornneef) eu te Rotterdam (handelsterr.) (Nb'j. 

M. v. d. Velden). 
Rubus radidd St. I'ieleisberg (1915 (de W.), 

id. folidsus. Op eenige plaatsen in Z.-Limburg (de W.). 
Pdiruiiild mrvegtea. Bengelsdijk bij Rotterdam (J. D. Dorgelo), te Dordrecht (G. .1. Evers). 
Ceiiisia tinctoria f- elata. Oirsbeek [Z.-L.) (de W.). 
Medicago orbicularis ie Sittard aangevoerd (1915) ide W.). 

iil. hispida f. nigra te Valkenburg aangevoerd (1914) ide VV.i. 
Trigdiieltd Fdemnii graectm te Maaslrichl aangevoerd (1913) (ih1 VV.). 
Trifolium diifusiim io Beugi'lsdijk bij liotli-rdam (J, 1). Dorgelo), Sillard (1909 -1914, aan

gevoerd (de w.i. 
Trifolium supinum te Bengelsdijk bij Knllenlam (J. 11. Ilorgelo). 

id. Idinenlosum \i\ Herzogenrath aangi^voerd ilOI'n (de VV.i. 
'id. agrarium L. te stein (klavcrlamb I19I2I (SchOenmaekers). 

Telragdiidldbus ptirpureus Ie Sehiuuen aangevoerd (de W.). 
ddlrgd officinalis Ie VVijuaiidsrade aangevoerd (11. Baggeu). 
Vieid gracilis te Cadzand iG, Sipkes). 
n/. Ervilia te Maaslrichl aangevoerd (1912) en Ie Geleen (1914) ide W.v 
id. varia op eenige plaatsen in Z.-Limburg (do VV.i. 
id. lenuifolia Ie Geulle, Sittard, Beek-Klsloo (de \\'.). 
id. mekmops te Weert aangevoerd (Ver Slraeleu). 
id. óeregrina te Weerl aangevoerd (Ver Straeten), 
é/. hybridu Ie Sillard aangevoerd (1913) (de \\.). 
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Vicia lulea te Sittard aangevoerd (1915) (de VV',). 
id. narbonensis te Sittard aangevoerd (-1910—1914i (de VV.i. 
id. narbonensis R. serratifolia te Weert aangevoerd (1912) (Ver Straeten). 

Ldlhyrus nnnaiis op het Pothoofd te Deventer (J, ,1. Zuidemai. 
id, Ochrus ie Sittard aangevoerd (de VV.). 
id. Cicero te Weert (1914) (Ver Straeten), 
id, hirsulus tusschen lievmersbeek en Nagelbeek (1913), te Hoensbroek aangevoerd 

(1914) (de VV.). 
i'dcciiiiuin intermedium te Breda (K.i. 
Pirola roliindifolid fi. rosea te Pellen (K). 
Trientalis europaea te A'aals (Ploemi. 
Cuscuta epilinum te Wormerveer (K.). 
Salaniim rostratum te Arnhem (Mej. N. Meihuizen). 
Datura Stramonium B. Tatula te Aerdenhout (L. Dorsman Czn.). 
Veibdsciidi blattaroides te West Knollendam (K.). 
Alriiorolophtis fidlux Edensche dijk bij Arnhem (Mej, S. de Vries). 
Stachys gemidniius te Santpoort (duinen) (W. B. Knolle'. 
Ih'unella alba te Palersw'olde (F. J. Leemhuis). 
Orobanche Rapum c. hypoxantha te Ileumensch oord (J. Jansen). 

id. inniihysleii ie Noordwijk (duinen) (A. M. F. Beyndersi. 
Pldiiiagd urisliila. te Brcda-Terheijden (ün.) (KI). 
Inula Helenium te Retrancheinent (0. Sipkes). 
Calinsoga parvijlora te Arnhem langs den Rijn (M. J. Jager). 
Flliigo germmiica met sterk afslaande takken ie Laren (N.-H.) (J. Koornneef . 
Hieracium durantiacus bij Leeuwarden veel verwilderd (J. D. Dorgelo). 

H. HEUKEI.S. 

Iets omtrent de Koolmees (Parus Major). — Don 27slen Jan. 1917 kwam ik bij eeu iemker 
te Liempde (N. Brabant), juist toen hij bezig was de vlieggaten zijner korven te voorzien 
van hüiileii pennen. Hij vertelde mij, dat, hij juist een Koolmees op een der korven hamerende 
had verrast, welke vogel een uil. het vlieggal komende bij wegsnaple. Deze vogel wordl daar 
dan ook »de BieineesK genoemd. De Koolmoes gaat bij het vlieggal op den korf zitten en 
hamert met zijn snavel net zoolang, tot hij daarbinnen onder de bijen onrust verwekt, welke 
diertjes dan naar buiten komen om door den vogel ie worden weggepikl. 

Buiten lag een laagje sneeuw, hot zonnetje scheen lekker op de korven, hoewel hel Hink 
vroor. Vóór den korf in de sneeuw vonden wij nog verscheidene doode bijen, welke na het 
verlaten van den korf verkleumd waren neergeploft, daar bij zulk een lage temperatuur een 
bij niet kan vliegen. 

Thuis komende, sloeg ik er Brehm op na, welke auteur ook een dergelijk verhaal beschrijft, 
zoodat deze kleine wandaad dus wel bekend is. Voor vele lezers van dit tijdschrift is het 
wellicht toch nog een nieuwtje. 

Amersfoort VAN DEDF.M. 

Van een Lieve-Heersbeestje, dat melk dronk. — Als in den winter alle dieren moeite hebben 
om aan den kost te komen, brengen onze insecten en keverljes den lijd door met een winter
slaap; 'maar als er eens een te vroeg wakker wordl, zooals het Lieve-Heersbeestje, dal ik op 
een avond over mijn schrijftafel zag wandelen! In eeu hoekje van de kamer ingeslapen, was 
hel door de kachelwarmle misleid en blijkbaar zat het diertje er mee in, wat liet doen moest. 
Het dribbelde haastig over boeken en lessenaar, klom op het knopje van een liniaal en 
er weer af en kon maar geen rust vinden. 

Zou hel honger hebben, en als hel eens melk lustte.' Een druppeltje melk liet ik vlak bij 
het diertje vallen, dat daarop even in de goede richting werd geduwd. Vlak voor den druppel 
bleef het stokstijf slaan, toen raakte het kopje de melk aan en langzaam aan werd hel witte 
vlekje kleiner, tot het weg was. Een tweede druppel verdween op dezelfde manier en toen 
kroop het eerst zoo vlugge diertje voetje voor voetje weg; het wou nog eens tegen de liniaal 
opklimmen, maar viel er af en kroop stilletjes in een donker hoekje van mijn lessenaar, waar 
het bleef zitten; het sliep. 

En den volgenden dag zat het er nog, tot het 's avonds weer te voorschijn kwam en zich 
weer tevreden liet stellen met een druppel melk. Daarna kroop hel terug naar hetzelfde hoekje. 
Maar den volgenden dag en later heb ik hot diertje niet meer gezien. 

Als de melk hem maar niet slecht bekomen is! 
Leiden. J. MllNK. 


