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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Nieuwe plantensoorten en variëteiten gevonden in Nederland in 1917. — In deze lijst zijn 

de volgende verkortingen gebruikt: H. voor J. Th. Henrard te 's Gravenhage; .1. voor P. Jansen 
te Amsterdam; K. voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht; Si. voor G. Sipkes te Haarlem; SI. voor 
Jan G. SlotT te Botterdam en W. voor W. H. Wachter le Bolterdam. 

Care.e fidva var. discolor VoUmann. Alblasserwaard (K.). Ook in 1910, daar algemeener 
dan hel type. 

Scirpus amerieontM var. monostachys Marss. Nunspeel (J.), Harderwijk (K.). 
Scirpus silvatictis fm. dianthelus. Oisterwijk (SI. en W.). 
Festwea goiiculata Cav. Deventer (II.). 
Bromus luucrostac/ii/s var. Banthoniae Irin. Amsterdam (J.). 
Elodea canadensis var. latifolia Casp. fm. repen» Santo. Soeslerberg (SI.). 
lUimex bucephalophorus L. Botterdam (K.). 
Cheno}K>dhim Berlandieri Moq. Wormerveer (H.). 
Amarantus lividus oleraceus Thell. Zwijndrecht (K.). 
Silene stricta L. Amsterdam (1909) (H.). 
Silene nocturna L. paitciflora Otth. (S. permixta Jord.). Amsterdam (1909) (H.). 
Silene antirrhina L. Amsterdam (1909), Gorinchem (1912) (II.). 
Viscoria vulgaris Hoehl. Heerenveen (Oranjewoud) in een aardappelveld (J. H. en J. A. 

Overdiep). 
Boreava orientalis Jaub. et Spach. Weert (Ver Straeten). 
Beseda Phyteuma L. Deventer (H., K. en Offerijns). 
Euphorbia rythisperma Engler, komt in plaats van E. serpyllifolia (zie Verslag XXI 

p. 437) (K.). 
Oenothera argenlinae Leveillé et Thell. Wormerveer (1912, 1913, 1914, 1910) (K.). 

Indertijd opgegeven als O. rosea, later als O. laciniala var. inlegrifolia. 
Melilotus messanensis All. Amsterdam (1909) (G. H. Zandvoort). 
Ornithopns compressus L. Botterdam (K.). 
Ligustrum vulgare B. Kbbingense Stomps. Zandvoort (Si.). 
Anchusa variegata L. Gorinchem (H.). 
Verhascum pulverulenlum Sm. Weert (1914) (Ver Straeten). 
Mimulus Langsdorfii Don. Arnhem (1910) (Mej. .1. Weghuis). 
Veronica urticifolia Jacq. Valkenburg (1914) (J. L. van Soest). 
Mentha tomentosa d'Urville. Arnhem (1909) (II.). 
Achillea Ptarmica angustissima Heimerl. Meppel—Steenwijk (Exc. der Ned. Bot. Ver.). 
Achillea micrantha Bieb. Arnhem (H.). 
Centaurea diheta AU. Gorinchem (H.). 
Centaurea Scabiosa sübqpec. badensis Gugl. Amsterdam (1909) (H.). 

H. HEUKELS. 

Nieuwe vindplaatsen In Nederland van zeldzame plantensoorten in 1917. — Yeikortingen in 
deze lijst dezelfde als in de vorige. 

Scilla bifolia. Middelburg (Si.). 
Arum maculatum var. immacidatum. Velsen (Breesaap) (Si.). 
Polamogeton natans fm. terrester. Terheyden (N. Br.), Soeslerberg, Oisterwijk (SI.). 
Carex 'extensa. Goeree (B. Breur en K.). 
Cyperns vegetus. Middelburg (1910) (G. J. Evers). , 
Scirpus imdticaulis m. vivipara. Galdersche heide (Ginnoken), Valkenburgsche heide 

(Gilse) (SI.). 
Eriophorum polystachyum var. dianthelus Kloos. Oisterwijk (SI.), Bavelsche heide (K.). 
Phalaris paradoxa var. intermedia Coss. et Dur. Botlerdam (K.). 
Panicam capillare. Schiedam (J. D. Dorgelo). 
Selaria viridis reclinatum m. glome.ratum. Teteringen (K., Lako, SI., Vuijck). 
Agrostis scabra. Botlerdam (K.). 
dira praecox lacstivalis. Havelte—Uffellerveen (Exc. der Ned. Bot. Ver.). 
Avena sterilis. Eperheide (Z. L.). (J. D. Dorgelo). Amsterdam (.!.). 
Briza maxima. Rotterdam (K.). 
Spartina stricta. Elakkee (K). 
BracliypodiinH distachyon. Botterdam (K.). 
Bromus unioloides pitbescens Huck. Deventer (K.). 
Hordeum jubatum. Leeuwen bij Tiel (K., Schuijt, Si.). 
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Orchis Afom fl. alb. Dieren. Vrouwepolder (SI.). 
Coeloglossum viridc. Glimmen (Z. L.) (de Wever). 
Goodyera repens. Gorsel (F. J. Schoemaker). 
Sagitlaria sugittifolia fm. vtilllsnerilfolia Coss. et Germ, (ünneken (SI). 
ifonolepis irifida. Deventer (K.). 
Chenopodium vulvaria. Botterdam (K.), Bemelen dl.). 
Amarantus retroflcxus var. Deldei. Botterdam (K.). 
Amaranhts albus. Leeuwen (K. en P. ,1. M. Schuijt). 
Amarantus dellei'us. Leeuwen (K. en P. J. M. Schuijt). 
Eranthis hiemalis. Middelburg (Si.). 
Papaver hybridum. Botlerdam ^K.). 
Papaver oriëntale. Velp (J. L. van Soest). 
Glaucium llavum. Goeree (B. Breur en K.). 
Eschscholzia californica. Schoorl (K.). 
Fnmaria capreolata. Heerlen (1910) (De Wever). 
Ilesperis miilronalis. Amerongen -Bijnveer (Mevr. Heukels). 
Sisymbrium oriëntale var. subhastalum. Wormerveer (K.). 
Brassica elongata var. armoracioidcs. Vogelenzang—Zandvoort Si.). 
Lepidlum drnsillitrnm v<ir. ramosnm. Botterdam (W.). 
Lepidium Imnariense. Deventer (H.). 
Itrosera intermedia m. distachya. Bijsbergen bij Prinsenhage (1910). (K., I,ako, SI. en Vuyek). 
Drosera rolutidifdlia m. dislnchya. Bavelsche heide (1915. (SI.). 
Drosera anglica en obovata. Meppel—Steenwijk (Exc. der Ned. Hot. Ver.). 
Malva parvillora. Botterdam (K.). 

• Abnlilon Aincennae. Aangevoerd met kip|)envoer. Berkol iZ.-H.) (J. H. van Dijk). 
Hibiscus Tcionum. Leeuwen (K. en P. J. M. Schuijt). 
Eroditim malacoides. Botterdam (K.). 
Impatiens parviflora. Beekhuizen en Daalhuizen bij Velp (J. L. van SoesL. 
Oenothera laciniala en de var. inle<irifolia. Leeuwen (K. en P. .1, M. Schuijt , Middelburg 

(1916) (G. .1. Evers). 
IIUIIKS plioenicolasius. Velp (verwilderd) (.1. L. van Soest). 
Polentüla recta. Middelburg (1910) (G. .1. Kvers). 
Polenlillii rcclii acuiifolia. Plasmolen (J. L. van Soest). 
Spiraea lomenlosa. Oosterhout (1910). (K., I.ako, SI., Vuyck). 
Meilicago sculellala. Botterdam (K.). 
Medicago hispidu var. con/inis en apiculala. Ilotterdam (K.l. 
Medieago lurbinala. Bolterdam (K.). 
Melilotus indicus. Velp (.1. L. van Soest), Deventer (K. en Olferijns.. H.). 
Tcifolhnn lappaceum. Bolterdam (K.\ 
TrUoHum minuus m. ujMtatum, Leersuni (W.), Stuivezand bij Ellen (SI.), Dlvenhout 

bij lireda (SI.). 
Astragalus glycyphyllos. Weslcrvoorl (Mej. .1. v. Kempen), Bochollz (de Wever). 
Curonilta varia jl. ath. Wormerveer (K.). 
Vicia anguslifolia var. Iloliarlii. liouwland aan den zoom van het llvenhoulsche bosch (SI.). 
Erica cinerea. Maldensche heide (Joh. Jansen). 
I.ysimachia rulgaris var, Klinggraeffii. Oisterwijk (SI., des Tombe) 
Anagallis nrvrnsis var. ri'rUcillata. Leeuwen (K., Schuijt . 
Gentutteubu minimwA (lallantsoog (K., Si.). 
Primula acanlis var. cnulescens. Aerdenhout (Si). 
Henliaiid Pneinniminilhc //. alb. Bavelsehc heide (SI.). 
I.appula palula van Mariëiiduin (1913) (Si) is /,. ilyosotk. 
Auisimkiit lycDjisidtoidcs. Aangevoerd. Siltard (1915) (de Wever). 
Anehttaa procera. Aangevoerd. Siliard (191S) (de Wever). 
Anchusa ilallca. Siltard (1912-1914) (de Wever), ten Z.-O. van Zandvoort (1914) (SI,). 
Solanum Irillormn. .Middellnirg (1916) (G. .1. Evers). 
Datura Stramonium var. Talitlu. Velp (J. L. van Soest). 
Verbateum phoctiiccum. Bloemendaal (Si.). 
Verbascum blallarioulcs. Heerlen (1915) (de Wever). 
Verbateum oriëntale. Siltard (de Wever), Heerlen (1915) idez.i. 
Verliasrnm nigntm var. thyrsoldenm. Bheden (Mej. .1. G. I,. M. Boesier). 
Veronica scutiltata var. pwota jl. alb. Ginnekeu (SI.). 
Veronica Beccabunga var. minor fin. repens. SohiedaW (.1. M- v. Houleii en SI). 
Veronica i/néntana, Denekamp, Laag Keppe] (Si.). 



VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 

Digilalis liilca. Lutlerade (1914) (Kentgen). • , • 
Aleclorolophns fallax. Laag Soeren (J. f., v. Soest). 
Oracocephalus parrijlorns. Gorinchem, Deventer (K., H.). 
Galeopsis ochroleucu jl. alb. Havelte—l'lïellerveen (Exc. Ned. Bot. Ver.). 
(i'fdeopsis Ladannm fl. alb. Gulpen (II. Stessen). 
Stachys annum, Beugelsdijk bij Botterdam (J. D. Dorgelo). 
I.eonurus Cardiaca var. glaber. Vronwepolder (Si.). 
Leonurus Cardiaca var. villosus. Velp (J. L. v. Soest). 
Ajuga reptans var. mets. Kruisberg (Doetinchem) (Si.). 
iHantago psyllium. Botlerdam (K.). 
Campanula lalifolia. Overveen (Si.) 
Symphoricarpns racemosas. Botlerdam (SI.). 
Ambrosia tnfida. Reekhuizen iJ. L. v. Soest). 
Bidens connatus. Botterdam iK.). 
Helichri/sum arenarium. Bemelen (J. Pagnier). 
Artemisia ludoviciana. Wormerveer (K.). 
Schkuliria advena en pinnala. Bolterdam (K.\ de laatste ook Deventer ill.). 
Calendula arccnsis. Botterdam (K.). 
Centaurea Cyanus /J. alb. Schoorl (K.), op graanlaml met iiitsliiitend wille bloemen. 
Centaurea melile.nsis. Loosduinen (J. en W.). 

II. HEIKELS. 

De Rengersmade. — Naar aanleiding van uw opstel, dal onder bovenstaandeu titel in het 
Maartnummer van D. f.. A'. is verschenen, zij het mij vergund u deze opmerkingen ter plaatsing 
in dat Tijdschrift aan le bieden. 

Dok ik verheug mij ten zeerste met u, dat het de Vereeniging tot behoud van Natuur
monumenten is mogen gelukken de hand te leggen op »de Kolibellecht van de Holsmara (zooals 
de zich daar bevindende broedplaats der zwarlkoppen algemeen wordt genoemd) of —zooals 
ze kadastraal bekend is — »de vijf mad». 

Als oud-bestuurslid der afd. «Leeuwarden» van de Nederl. Natuurhist. Ver. heb ik er 
sloeds voor geijverd, dat deze mooie broedkolonie — die een zéér moeilijken tijd heeft doorgemaakt 
en voor wier voortbestaan Ik meermalen ernstig gevreesd heb — zou worden beschermd. En 
ik mag er in allo bescheidenheid op wijzen, dat de Heer mr. J. U. v. d. Plaats en meiue 
Wenigkeil reeds een paar jaar geleden bij uw medebestuurslid, den Heer mr. P. G. van 
Tienhoven en bij de Xederl. Ornithologische Ver. (wier leden, op onze Friesche excursie in 
1914, persoonlijk met het mooie natuurmonument hebben kennisgemaakt) tot aankoop of 
bescherming hebten aangedrongen. 

Dat de naam van den generouzen ertlater, die, zooals u zéér terecht opmerkt — in mijn 
geboorteland een heel goeden klank heeft, aan de nieuwe aanwinst is verbonden is naar mijn 
bescheiden meening, ook heel juist gezien. Minder gelukkig acht ik echter de keuze van het 
woord «Made*. 

Weliswaar beteekent het Friesche woord miede (Engelsch NJead en Meadow-Angelsaksisch 
maede, msedowe), laaggelegen grasland bestemd voor hooiproductie, doch primo is het Neder-
landsche «Madea in die beteekenis vrij onbekend en secundo zou het m.i.— gezien de meer 
en meer veldwinnende .longfriesche beweging »in Friesland Friesclw—laclischer geweest zijn 
de nieuwe bezitting »Bengersmiede« le deepen. 

Mocht de overeenkomst tusschen mad en made u er loc gebracht hebhen te meenen dat 
beide woorden dezelfde beteekenis hebben en dus »Beiigersmade>( ook in Friesland zou worden 
verstaan, dan is het wellicht niet ondienslig er u opmerkzaam op te maken, dal »mad« in 't 
Friesch een vlaktemaat van miedland is en wrel l j ^ pounsmict (verhollandscbl lot pondemaal 
= 30% Are). De naam «vijf mad« wil dus zeggen dat bet stuk 5 mad of ~}i pondemaat 
groot is. 

Of uwe hoop, »dat blauwe en roode reiger er zullen gaan broeden«, ooit zal worden ver
wezenlijkt? Ik vrees met groote vreeze. ik gelooi zonder grootspraak te mogen zeggen, dal 
ik de avifauna van mijn geboorteland — ook wat haar voorkomen en verbreidingsgebied 
aangaat — zeer goed ken, maar, hoewel er nog reigers genoeg binnen Frieslands grenzen 
broeden, is het nog nimmer geconstateerd, dat purpurea er zijn Heim heeft gevestigd en komt 
het in hel riet nestelen van cinerea zóó sporadisch voor, dat, toen dit in 1908 bij Terliorne 
plaats vond, het geval in de Leeuwardercourant wereldkundig werd gemaakt. 

Wat de opsomming der broedvogels van de »Earne\varren« (het »onlaud'. omEernewoudei 
aangaat, daaraan kan ik u direct wel helpen. 

Zeer zeker broeden er, behalve de door u genoemde soorten: Hel Baardmannetje, de Snor, 
ile Velduil, de drie Kiekendieven (de Heeren v. d. Burg en SlolTel vonden in Juni 1917 ook 
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