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Korte mededelingen

Gentiana cruciata L., die tegenwoordig nog op
diverse plaatsen voorkomt

in het duingebied tussen 's-Gravenhage en Katwijk en vroeger ook noorde-

lijker werd aangetroffen, in het begin van de 19e eeuw zelfs bij Bloemendaal

en Bentveld, werd volgens een opgave in Natura van okt. 1946, p.
132 door

C. Sipkes uitgezaaid bij Rockanje. Dat de soort op Voorne stand houdt blijkt
uit een bericht, dat wij ontvingen van de heer H. Verhey (Leiderdorp), die

G. cruciata in 1960 vond ten Z.O. van de C. Sipkes-slag. De heer P. Nijhoff

('s-Gravenhage) deelt thans mede, dat een exemplaar door amateur-botanici

en opzichters van het natuurmonument„De Beer" in het voorjaar van 1961

gevonden werd in het binnendijkse duingebied op De Beer. De vraag rijst of

hier sprake is van natuurlijke verspreiding vanuit Voorne of dat weer uit-

zaaiing heeft plaats gehad. v. O. en R.

Anagallis tenella (L.) Murr. In de bewerking van de Primulaceae voor de

in november j.l. verschenen aflevering van de Flora Neerlandica hebben wij

vermeld, dat deze soort in het Kempense district, waar zij vroeger meer voor-

kwam, waarschijnlijk alleen nog maar aan het wiel bij Nieuwkuik groeit.

Gelukkig blijkt zij echter in genoemd district
nog op twee andere plaatsen

voor te komen, nl. volgens opgave van Ir. A. Bakker en de heer J. J. Kleuver

(Staatsbosbeheer, ’s-Hertogenbosch) aan het Wilhelminakanaalin de gemeente

Diessen, en bij Udenhout. v. O. en R.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Bij een bezoek, dat wij in het voorjaar van

1961 brachten aan de duinen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van

Noord-Hollandtoonde de heer Van Amersfoort (Wijk aan Zee) ons een exem-

plaar van Blackstonia perfoliata subsp. serotina (Koch) Hegi, dat door hem

omstreeks 1958 in de duinen bij Wijk aan Zee werd gevonden. Het exemplaar
bevindt zich in het herbarium van het museum van genoemd Waterleiding-

bedrijf te Bakkum. v. O. en R.


