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Korte mededelingen

Haren, Gr. Han de Boer

Lab. voor Plantenoecologie

De rivierduinzegge (Carex ligerica Gay ) ook aan de Overijsselse Vecht. Ten noorden

van Rheeze (Ov.) werd in augustus 1974 een groeiplaats ontdekt van Carex ligerica

Gay. D. Bakker controleerde de determinatieaan een verzameld exemplaar. De soort

groeit in de berm van een zandweg, niet duidelijk op een rivierduin, maar wel in de

nabijheid van de rivier (ca. 1 km verwijderd van een oude meander). C. ligerica wordt

in de Flora Neerlandica vermeld voor de Maas, de Waal, de Rijn en de IJssel, echter

niet voor de Overijsselse Vecht.
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Een vondst van de trilgraszegge (Carex brizoides L.) in Drenthe. In 1973 werd, enkele

km ten zuiden van Zuidlaren, in een droge sloot langs een bos Carex brizoides L.

gevonden. De determinatiewerd bevestigd door D. Bakker en D. T. E. van der Ploeg.

De soort bedekt hier een oppervlak van ca. 3½ x 16 m. Gezien de standplaats (licht

beschaduwd, iets voedselrijk) en de grootte van de groeiplaats is het niet aannemelijk
dat de soort hier als adventiefopgevat moet worden. Het betreft hier de tweede vind-

plaats in Drenthe van deze zeldzame soort.



115

Crambe maritima L. nu ook in België gevonden, in 1974 trof Guido Rappé op een

pier in de haven van Oostende tussen basaltstenen Crambe maritima aan, een soort, die

van België nog niet bekend was. De zeekool, waarvan het aantal vindplaatsen in

Nederland gedurende de laatste 15 jaar in belangrijke mate is toegenomen, komt in

ons land vooral in het Deltagebied voor. Het lijkt derhalveaannemelijk te veronderstel-

len, dat de plant in België afkomstig zal zijn van Nederlandszaad, temeer daar in 1974

Crambe maritima ook voor het eerst in Zeeuws-Vlaanderen is aangetroffen, nl. te

Hoofdplaat, ca. 50 km van Oostende verwijderd. Aan de anderekant moet niet uit het

oog worden verloren, dat de zeekool zich ook vanuit deFranse ofEngelse Kanaalkust

kan hebben verspreid, al is het opmerkelijk, dat de eerste Belgische vondst is gedaan

na de sterke uitbreiding, die de soort vooral in Z.W.-Nederland heeft ondergaan.
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