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Korte mededelingen

Leiden E.J. Weeda

Narthecium ossifragum (L.) Huds. in de duinen gevonden ? Bij het gereedmaken van

het verspreidingskaartje van Herminium monorchis (L.) R.Br. voor de Atlas van de

Nederlandse Flora trof E. J. Weeda in de collectie van de Kon. Ned. Botanische Ver.

een exemplaar onder die naam aan, dat onmiskenbaarNarthecium ossifragum moest

zijn. Afgezien van de nogal merkwaardige determinatiefout, is ook de vindplaats

opmerkelijk te noemen: „Zandpoort bij Haarlem, duin". Dit zou betekenen, dat

Narthecium ossifragum, die vroeger algemeen, maar thans zeldzaam voorkomt in het

Drentse, Gelderse, Subcentreurope en Kempense district, ook eens in het Duindistrict

verzameld zouzijn, wat toch wel twijfel oproept, temeer daar genoemd exemplaar

uit het herbarium Oudemans niet door hem zelf is verzameld, maar afkomstig is

„uit een herbarium, den 20 Dec. 1879 te Utrecht gekocht". De kans, dat bij het over-

schrijven van de etiketgegevens een fout is gemaakt, lijkt belangrijk groter dan het

vinden van Narthecium ossifragum in de duinen.

Leiden J. Mennema

Potamogeton praelongusWulf. Vroeg in het seizoen zag de heer D. T. E. van der

Ploeg (Sneek) een stukje Potamogeton praelongus drijven ergens bij De Veenhoop,

gem. Smallingerland. Bij een nader onderzoek in juli 1975 in dit gebied vond

ik een uitgestrekte groeiplaats van deze soort in de Nieuwe Beetstervaart tussen Nij-

beets en De Veenhoop (uurhok 11.23 en 11.24). Ook trof ik de plant aan in de Nieuwe

Beetstervaart ten Z.W. van Nijbeets (uurhok 11.34). P. praelongus komt veel voor in

bovengenoemde vaart, veelal samengroeiend met P. lucens en P. pectinatus.

Gorredijk F. Rudolphy

Orobanche picridis op Hypochaeris. De bitterkruidbremraap (Orobanche picridis, in

de Flora Europaea tot O. loricata gebracht) is in ons land volgens de Flora Neer-

landica uitsluitendbekend als parasiet op Picris hieracioides. In juli 1974 vond ik van

deze bremraap bij Wijk aan Zee een exemplaar, dat ondubbelzinnig Hypochaeris radi-

cata als gastheer had. Gastheer en parasiet groeiden langs een pad in de duinen aan

de zuidzijde van het dorp; andere planten waren in de direkte nabijheid niet aanwezig.
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Parapholis strigosa (Dum.) Hubbard in Friesland. Naar aanleiding van de ver-

melding van deze soort in Gorteria 7 (5), 1974, p. 71 kan ik mededelen, dat ik Para-

pholis strigosa in juli 1968 in de Workumerwaard verzamelde, vooral op en langs de

vroegere zeedijk (uurhok 10.44 en 54). Materiaalbevindt zich in mijn herbarium.

Gorredijk F. Rudolphy


