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Korte mededelingen

Leiden J. Mennema

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G., M. et Sch. in Z.O.-FriesIand. Deze boreale

grassoort, die mij reeds verscheidene jaren uit het Reestdal bekend was, groeit aldaar

o.a. samen met de eveneens boreale Carex aquatilis. Dezelfde soortenkombinaties

en geschikte groeiplaatsen treft men ook aan in Z.O.-Friesland en wel in de stroom-

dalen van Linde, Tjonger en Boorn. De afgelopen jaren kon ik in dit gebied tientallen

nieuwe groeiplaatsen noteren van Carex aquatilis, maar helaas niet van Calamagrostis

neglecta.

Op 15 juni 1976 bezocht ik een terrein in de Tjongervallei onder Nieuwehorne

(16.15). Dit terrein bestaat uit drassig schraalland („striepen") met daarin gelegen

een aantal dichtgegroeide, vroeger uitgeveende gaten en een oude Tjongermeander.
Tot mijn grote verrassing zag ik tussen de zachte pluimen van Calamagrostis canescens

enkele exx. C. neglecta staan. Bij nader onderzoek bleek de laatste in ruime mate voor

te komen in zo'n 6-tal van bovengenoemde gaten. Ook hier groeit de soort samen met

Carex aquatilis, verder met o.a. Carex hudsonii, C. acuta en C. rostrata. De uurhokken,

Pistia stratiotes L. toch ook in 1975 gevonden. Ir. D. Prins, tijdelijk werkzaam aan

de afdeling Nederland van het Rijksherbarium, vond in de maand september van

1975 te Voorburg, Z.H., in een slootje tussen de wijk Essesteijn en de spoorbaan

verschillende exemplaren van Pistia stratiotes. Deze mededeling achterhaalt mijn

uitspraak, onlangs gedaan in Natura 74 (5), 1977, p. 187, dat ons „in 1974 en 1975
...

geen vondsten uit Nederland van dit „aquarium-adventief” (zijn) gemeld.” De vind-

plaats is gelegen in uurhok 30.46, zodat het verspreidingskaartje van deze soort op

p. 188 van hetzelfde artikel niet behoeft te worden aangevuld.

Overigens is tot nu toe geenenkele vondst bekend van de Watersla in 1977. Dit zou

er op kunnen wijzen, dat geen van de vele 100.000-en exemplaren van deze soort,

die vorig jaar de watergangen in het Westland deden lijken op met Eichhornia dicht-

gegroeide Afrikaanse rivieren, heeft kunnen overwinteren.
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waarin Calamagrostis neglecta sinds 1950 in Nederland werd aangetroffen, zijn te

vinden in fig. 1.

Tenslotte kan ik nog vermelden, dat in de Tjongervallei een ruilverkaveling is

uitgevoerd. Het terrein met C. neglecta is echter gespaard gebleven en staat nu onder

bescherming van Staatsbosbeheer.

Terwispel F. Rudolphy

sinds 1950 in Nederland is aangetroffen.Fig. 1. De uurhokken, waarin


