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Korte mededelingen

Overigens is er nog een andere melding uit het kustgebied bekend, nl. van HEUKELS

in zijn in De Levende Natuur (1902) gepubliceerde „Tot dusverre bekende groei-

plaatsen der tot debijgenoemde familiënbehoorendeplanten" en wel van ... Haarlem.

Deze opgave, die verder nergens in de literatuur is terug te vinden en die van Kros

zijn m.i. weinig overtuigend, zodat bij het voorkomen van Narthecium ossifragum
in onze duinen nog steeds een groot vraagteken moet worden geplaatst.
Leiden J. Mennema

Meer vondsten van Narthecium ossifragum (L). Huds. in de duinen? De heer J. M.

Gleichman (Wageningen) wijst mij er op, dat de twijfelachtige vondst van Narthecium

ossifragum in de duinen van „Zandpoort bij Haarlem”, waarover een Korte medede-

ling werd opgenomenin Gorteria 8, no. 4, p. 73, niet de enige melding is van een vondst

van deze soort in het duingebied. HOLKEMA (1870) vermeldt de soort van Ameland op

grond van een opgave uit 1856 van KROS in het Ned. Kruidk. Archief, zij het met de

voetnoot op pag. 260 werd na Dr. S. P. Kros door niemand (cursief Holkema)

op Ameland weer gevonden”. Het cursief van Holkema doet m.i. zijn twijfel aan de

juistheid van de opgave goed uitkomen.



158

Is Bromus inermis Leyss. in Twente aan het inburgeren? Sinds ongeveer tien jaar
kom ik in Twente de Kweekdravik (Bromus inermis) steeds regelmatiger tegen. Op de

volgende plaatsen heeft hij zich gevestigd:

a. bij Lonneker, aan de Oude Deventerweg, in houtwal (IVON-hok 28.58.44);

b. op enige plekken aan de weg Enschede-Deurningen (Weerseloseweg, Vliegveld-

weg) op al dan niet beschaduwde plaatsen op de berm (28.58.21, 52);

c. aan de weg Oldenzaal-De Lutte, op beschaduwde berm (29.41.32), hierechter ten

gevolge van wegverbreding verdwenen;

d. in Hengelo aan de zuidhelling van de spoordijk bij de Parallelweg S.S. (28.57.52);

e. nabij Borne, bij de weg naar Hengelo, op sloottalud langs akkerrand (28.56.15);

f. tussen St. Isidorushoeve en Rietmolen, op wegberm (34.35.14).

In de Achterhoek vond ik de soort langs de weg Lochem-Diepenheim. Op de meeste

der genoemde plaatsen groeit B. inermis troepsgewijs (faciësvormend) en houdt goed
stand. De vegetaties waarin hij optreedt zijn in het algemeen tot het Aegopodion

podagrariae te rekenen. Begeleiders zijn b.v. Aegopodium podagraria, Urtica dioica,

Elytrigia repens en Heracleum sphondylium.
Leiden E. J. Weeda


