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12. Cosmarium subcrenatum Hantzsch, gevonden in sprank G en H, in typische vorm 
en maat. Heimans vindt gewoonlijk vormen, die moeilijker van subcostatum te onder
scheiden zijn, abnormaal is de extra dikke gezwollen celwand. 

13. Cosmarium subexcavatum var. ord.natum W. en G. S. West, gevonden in sprank G. 
In bovengenoemd plasje bij Kijkduin vond ik ook dezen vorm, terwijl Heimans haar even
eens heeft gevonden o.a. bij Oisterwijk (zie fig. 7). 

14. Staurastrum punctulatum Bréb. In groote hoeveelheid gevonden in een plasje 
op de Waalsdorpsche vlakte. 

15. Staurastrum punctulatum var. subproductum W. en G. S. West, gevonden in 
sprank G. 

16. Cylindrocystis minutissima Turn., gevonden in sprank G. Volgens Heimans wel 
heel wat grooter dan normaal, n.l. 16 X 8, zelfs 17 X 9 /a 

Van deze Desmidiaceeën komen Closterium acerosum, Cl. Leibleinii,Cosmarium botrytis 
en Cosm. biretum ook in het gebied vlak achter de duinen voor. De overige zijn ver
spreid en algemeen voorkomende vormen; Closterium punctatum, Cosmarium subexcavatum 
var. ordinatum, Cosm. holmiense var. integrum en Cosm. speciosum var. simplex maken 
hierop een uitzondering. Wellicht zijn er soorten bij die op den trek door vogels in den 
vorm van sporen naar hier werden overgebracht. Een klein plekje water in het zoo bij 
uitstek droge gebied is een plaats, waar zeer zeker vele vogels komen drinken of baden. 

's Gravenhage. J. F. OBBES. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Adres der Redactie. — Met heden te beginnen is het adres der Redactie: J. Heimans, 

Beethovenstraat 18, Amsterdam (Z.). De heer Thijsse vertoeft tot het midden van het 
volgend jaar in Indië. 

Paris quadrifolia L., de Eenbes in Drente! — In het zelfde boschje, waarin Poly
gonatum verticillatam. groeit *), zag ik 29 Juli j.l., terwijl ik met den heer C. O. 
van Regieren Altena kleine landslakjes zocht tusschen en op de natte, dorre 
bladeren en takjes, opeens een klein aantal exemplaren van de éénbes, Paris 
quadrifolia L., tusschen Polygonatum multiflorum staan. Ze stonden onder hulst 
en eik; ook Rhamnus frangula, Alnus glutinosa en Populus tremula stonden in 
de buurt. Slechts één exemplaar droeg een rijpe bes. Het is typisch, dat hier 
dus een heel gezelschap van na-verwante Liliaceeën blijkt voor te komen, n.l.: 
Convallaria majalis, Majanthemum bifolium, Polygonatum multiflorum, Polygo
natum verticillatam en Paris quadrifolia, — met daarbij de massavegetatie van 
Trlenialis europaea! 

In m'n artikel over Polygonatum verticillatam l) vergat ik te vermelden, dat 
deze soort in 1921 ook door den heer A. W. Kockelmans te Houthum (Z.L.) werd 
aangetroffen 2). 

Verder zou onder de boschplanten van het Drentsche gebied nog te noemen 
zijn: Gagea lutea Schuit., de boschgeelster, van Midlaren. \y. BEIJERINCK. 

Drente wordt met den dag belangrijker. Laat ons toch alle zeilen bijzetten, om 
op waardige en voor altijd doeltreffende manier ervan te behouden, wat nog te 
behouden is. En vooral, nog scherper onderzoek! JAC. P. THIJSSE. 

l) Zie „De Levende Natuur", Jrg. 35, 1930, afl. 4. 2) zie „De Levende Natuur", Jrg. 26, 1922, pag. 346. 


