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Orchis masculus. De opgave 1922. Hoek van Holland moet vervallen. 
Rumex Acetosella multifidus. Mill (K. en R.) . 
Polygonum Bistorta f. distachya. Eindhoven (S.). 
Amarantus hybridus pseudo-retroflexus. Middelburg (Kh). 
Stellaria glauca f. Laxmanni. Ruigenhoek (S.). 
Tunica prolifera. Tusschen Mook en Cuyk (S.). 
Silene muscipula. Wormerveer (Kh). 

pendula. Jorwerd (D. Hille Ris Lambers). 
Coronaria tomentosa. Berg en Dal (verw.) (S.). 
Agrostemma Githago microcalyx. Nijmegen (K. en R.). 
Cardamine pratensis apelala. St. Hubert (K. en R.). 
Rapistrum perenne. Nijmegen (aang.) (K. en R.). 
Potentilla norvegica. Nijmegen (aang.) (K. en R.). 
Genista pilosa er eet a. Groesbeek (K. en R.). 
Lupinus angustifolius. Wormerveer (D. en Kh). 
Medicago ciliaris. Wormerveer (Kh). 

„ hispida denticulata. Wormerveer (Kh). 
„ laciniata diffusa, Wormerveer (Kh). 

Melilotus ruthenicus. Mill (aang.) (K. en R.). 
Trifolium minus minimum. Jorwerd (D. Hille Ris Lambers). 
Scorpiurus subvillosus. Wormerveer (Kh). 
l'icia luiea. Wormerveer (Kh). 

„ calcarata. Wormerveer (Kh). 
pannonica striata. Mill (aang.) (K. en R.). 

Lathyrus Aphaca floribundus. Haps (K. en R.). 
„ Cicera. Wormerveer (Kh). 

Anagallis arvensis verticillata. Nijmegen (aang.) (K. en R.). 
Primula officinalis fl. ochrolenca. Meppel, Drumpt bij Tiel (S.). 
Gentiana ciliata. Gulpen (M. Stakman). 
Convolvulus tricolor. Wormerveer (D. en Kh). 
Phacelia tanacetifolia. Halsteren (F. Hoornick). 
Omphalodes verna. Overveen (S.). 
Solanum triflorum. De opgave 1922. Kijkduin is bij nader onderzoek gebleken deze te zijn. 

Verder Okkenbroek-Lettele 1922 (Dr. J . Brand). 
Solanum nitidibaccalum. Okkenbroek-Lettele 1922 (Dr. J . Brand). 

nigrum chlorocarpum. Okkenbroek-Lettele 1922 (Dr. J. Brand). 
Verbascum blattaroides. Okkenbroek-Lettele 1922 (Dr. J . Brand). 

„ oriëntale. Grebbeberg bij Rhenen (S.). 
Antirrhinum majus. Rosendaal bij Arnhem (v. Delden). 
Veronica Teucrium major. Heumen (K. en R.). 
Alectorolophus fallax. Waaldijk bij Lent, Lent (K. en R.). 
Dracocephalus parviflorus. Okkenbroek-Lettele 1922 (Dr. J . Brand). 
Lamium maculatum, bijna zonder onderlip, fl. alb. en fl. earn. Deest (J. Jansen). 

„ album peloria. Deest en met open knoppen. Mook-Mieldelaar (J. Jansen). 
Stachys annuus. Nijmegen (K. en R.). 
Ajuga reptans fl. ros. Woudenberg (S.). 
Utricularia intermedia. Oisterwijk, Koningsven (S.). 
Plantage major bracteata. Weurtsche waard (K. en R.). 

„ aristata. Okkenbroek-Lettele 1922 (Dr. J . Brand). 
Purshii. Okkenbroek-Lettele 1922 (Dr. J . Brand). 

Galium Aparine B. Vaillantii. Wormerveer (D. en Kh). 
Achillea nobilis. Mill, (aang.) (K. en R.). 
Calliopsis tinctona. Weurtsche waard (K. en R.). 
Centaurea diluta. Wormerveer (Kh). 
Tragopogon orientalis. Heumen (S.). 
Lactuca Scariola. Grebbeberg bij Rhenen (S.). 

H. H E U K E L S . 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Een winterexcursie langs het strand. — Op onze Nat. Hist. Vereen. „Antonie van Leeu

wenhoek" hadden wij besloten 2en Kerstdag eens een excursie langs het strand van Sche-
veningen naar Hoek van Holland te maken. 

Eerst liet het weer zich niet bepaald gunstig aanzien, het sneeuwde en er lag al reeds een 
dik pak. Wij zetten echter door, daar het ons op onze excursie's wel gebleken is. dat men 
voor het weer nooit thuis moet blijven. Om 8 uur vertrokken we dan ook van het station 
Hofplein naar Den Haag, waar wij om kwart voor negen aankwamen. Na bijna anderhalf 
uur in den stoomtram gezeten te hebben kwamen wij verkleumd van de kou in Scheve-
ningen aan. Het had ondertusschen opgehouden te sneeuwen en de wind was ons gunstig 
geworden. Zoo kwamen wij dus om half elf aan het stille strand waar ons direct een ver
rassing wachtte; wij moesten n.1. een 20 M. door een laag aangespoelde zeesterren waden, 
waarvan de meeste reeds lang dood schenen te zijn, tenminste naar den reuk, ik zal maar 
niet stank zeggen, te oordeelen. Het waren meest gewone zeesterren (Asterias rubens), 
doch ook wel slangsterren (Ophiolepis ciliata), van deze laatste maakten wij zelfs enkele 
levende ongeschonden exemplaren buit. De liefhebberij voor deze zeesterren was onder de 
vogels niet bijster groot. Ze voelden veel meer voor iets anders en dat was — houdt uw 
neus alvast maar dicht — bedorven vleesch dat bij het, bij Hoek van Holland gestrande 
schip, de „Stuart Star" overboord is gegooid. Het waren meest kraaien en roeken, doch 
ook wel zilvermeeuwen, wij konden nu weer eens echt zien, wat een aasvogels die kraaien 
en roeken toch eigenlijk zijn. Wij waren nu echter ook door de zeesterren heen en dadelijk 
viel ons nu het groote aantal schelpen op, die langs de vloedlijn lagen; meest mossels 
die door hun byssusdraden tot lange slierten verbonden waren. Ook werden er nog mes-
heften (Solen ensis major en minor), wulkcn (Buccinum undatum) en tepelhoorns (Natica) 
gevonden. U zult u misschien afvragen, of niet alles onder de sneeuw lag; ook wij waren 
daar, toen wij in de trein zaten, bang voor; dat viel echter nog al mee; het was juist vloed 
geweest en zoodoende werd niet de minste last van de sneeuw ondervonden, bovendien 
werd zij door de N.W. wind tegen de duinen opgeworpen, zoodat er ook voorbij de vloedlijn 
betrekkelijk weinig sneeuw op het strand lag. Ondertusschen was Kijkduin in 't zicht 
gekomen en er werd besloten hier onze eerste rustplaats te houden, om daarna aan één stuk 
naar Hoek van Holland door te loopen. We klauterden dus tegen het duin op en maakten 
het ons in een cafétje van Kijkduin, waar geen kachel brandde, zoo gezellig mogelijk. 
Onze voorzitter trok hier eerst een paar droge sokken aan, tot groot vermaak der overige 
leden, die nog nooit onze voorz. op zijn bloote voeten hadden gezien in zoo'n café. 

Na gegeten te hebben stapten wij weer op, om nu met nieuwen moed de koude wande
ling aan te vangen. 

Dadelijk kregen wij nu gezelschap van enkele Kramsvogels, die zoo mak waren, dat wij 
ze tot op één meter af stands konden naderen; een heel verschil met de schuwe strand-
loopertjes, die, als wij nog wel vijf meter van hen vandaan waren, al opvlogen, om eerst 
een heel eind verder weer neer te strijken. Tusschen deze strandloopertjes bemerkten 
wij nog enkele pleviertjes, en zelfs een kuifleeuwerik stapte er parmantig tusschen rond. 
Van achter de golfbrekers vlogen telkens groote troepen meeuwen op; meest zilvermeeuwen, 
doch ook enkele mantelmeeuwen, die met loomen vleugelslag bij onze nadering opvlogen, 
terwijl op 't strand de bewijzen achter bleven van hun aanwezigheid. 

Zelfs een kieviet vloog van achter een dezer golfbrekers op en ook enkele niets vermoe
dende koperwieken, die als wij naderden, zich verschrikt tusschen de steenen der golf
brekers trachtten te verbergen. 

Veel wieren vonden wij tot onze spijt niet, eigenlijk alleen maar enkele mooie stukken 
knoopwier (Ascoptvyllum nodosum) en lintwier (Enteromorpha compressa). Een eindje 
verder lag een krab te worstelen met den dood, hij werd natuurlijk weer in zee gegooid 
in de hoop, dat hij daar wel weer bij zou komen. Op een aangespoelde mand zaten enkele 
zeeëgeltjes; ook vonden we daar de bovensnavel van een bergeend, direct te herkennen 
aan de als 't ware uit twee lobben bestaande knobbel erop. 


