
Nieuwe indigenen.

Als nieuwe indigenen moeten genoemd worden;

Spiraea opulifolia L. van de Zanderij vaart te Overveen.

Ambrosia trifidaL.

Lonicera Ledebouri Eschsch.

Dracocephalum thymiflorum L. met de vol-

gende diagnosen:

Kleinere inzendingen zonden de Heeren v. Yloten, W. H.

Wachter en P. Jansen, Lotsy, Borst Pauwels;

terwijl ik niet mag verzuimen mede te deelen dat aan de

bestudeeringder Valkenswaardsche Flora de Heer van Roessel

aldaar een zeer werkzaam aandeel heeft genomen. Zelf ver-

zamelde ik eenige planten, voornamelijk in gezelschap met

den Heer Goethart, waarbij ik slechts dit wil opmerken,

dat Eanunculus nemorosus bij duizenden voorkomt aan

de Watersleijhof bij Sittard, dezelfde plaats waar zij voor

40 jaar voor 'teerst werd gevonden. Evenzoo is het gesteld

met Yiola Calaminaria, waarvan wij een 300 exem-

plaren konden verzamelen, zonder dat de groeiplaats daar-

onder leed.

De Heer Struykenkamp verrijkte evenzoo ons her-

barium met talrijke planten, zooals uit de hierachter volgende

lijst der aanwinsten gedurende het afgeloopen jaar genoeg-

zaam kan blijken.

572



573

Spiraea opulifoliaL. Deze soort onderscheidt zich

van alle andere Spiraea’s doordien de meeldraden niet

door een klierigen ring orageven zijn en de vruchtjes aan den

voet met elkaar samenhangen, met 2—4 zaden, bij rijpheid

opgeblazen, 2-kleppig; steunblaadjes tamelijk groot, afvallend.

De kenmerken der soort zijn: bladen langgesteeld, aan den

voet wigvormig, meest 3-lobbig, in omtrek rond of eivormig,

ongelijk dubbel gekarteld-gezaagd; bloemstelen behaard; kelk-

bladen eivormig, wollig, rechtopstaand; bloembladen wit;

zaden glanzend.

Sierstruik uit Noord-Amerika, niet zelden aangeplant en

hier en daar verwilderd. "£>. Juni.

Lonicera Ledebouri Eschsch. Rechtopstaande struik

van hoogstens 1 Meter hoogte, met lange, vaak roedevormige,

scherp vierkante takken. Bladen lang-eivormig, een weinig

toegespitst, stijf, donkergroen, aan de onderzijde op de nerven

zachtharig, dikwijls bijna 10 c.M. lang en half zoo breed.

Bloemen regelmatig, aan twee- of driebloemige bloeistelen,

welke meestal half zoo lang zijn als de bladen, geel-rood,

met vier dekbladen, van welke de twee buitenste eivormig,

de twee binnenste breed omgekeerd hartvormig zijn, behaard,

langzamerhand in lengte toenemend; kroonbuis aan de basis

naar buiten bultig. Bessen donkerrood, afzonderlijk. De roode

bloemstelen met de bij hare verlenging evenzoo rood wordende

dekbladen, verleenen den struik na den bloei een sierlijk aan-

zien. £j. Juni. Vaderland Californie; vaak gekweekt en een

enkele maal verwilderd.

Centaurea Ehenana Boreau ( C. maculosa Koch.,

C. paniculata Jacq.) werd reeds vroeger in dit tijdschrift

vermeld (2. V. p. 44), als gevonden door de Heeren Kobus

en Goethart aan het Pothoofd bij Deventer in 1886,

zonder dat de plant nader beschreven werd.

Grijs behaard; stengel rechtop, vertakt. Wortelbladen dubbel
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vindeelig, met lijn-lancetvormige slippen; stengelbladen vin-

deelig, met lijnvormige, aan den randbenedenwaarts ingerolde

slippen; hoofdjes min of meer pluimvormig bijeengezeten,

klein; omwindsel rond-eivormig; omwindselblaadjes uitstekend

5-nervig, met aan den top en ook iets naar beneden loopenden

zwart gekleurden zoom, en vaak iets stekeligen top. Bloemkroon

vuil licht-purper, zelden wit. Yruchtpluis half zoo lang als de

vrucht. Q. ®. Juli—Oct. Langs wegen, op droge heuvels,

zandige akkers en op muren; bij ons ingevoerd uit Zuide-

lijker streken.

Sonchus oleraceus X arvensis is een mij ove-

rigens onbekende hybride, tenminste ik vind daarvan geen

beschrijving. Daar het hybride karakter slechts afgeleid wordt

uit het gemengd voorkomen der soortelijke kenmerken der

beide soorten, durf ik op dien grond de plant nog niet als

een hybride beschrijven.

Ambrosia trifida L. Eenjarig. Ruw, stekelharig

of bijna glad, vertakt, 3—17 d.M. hoog kruid; bladen alle

tegenoverstaand, gestoeld, 3-nervig, diep 3 — 5-lobbig; de lobben

lancetvormig of ovaal, scherp gezaagd, spits of toegespitst;

lagere bladen vaak 1 d.M. breed, de bovenste somtijds ovaal

en onverdeeld; trossen van sterile hoofdjes 3—10 c.M. lang,

hun omwindselblaadjes koravormig, 3-ribbig aan de buitenzijde,

met gekartelden rand of afgeknot; bloembodem naakt; vrucht-

bare hoofdjes meestal opeengehoopt in de oksels der bovenste

schutbladachtige bladen, tolvormig of omgekeerd eivormig,

5 — 7 ribbig, elke rib met een knobbel aan den top.

Op voohtigen grond in Noord-Amerika, van Quibee tot

Florida, Westelijk tot het Noord-Westelijk gebied. In Europa

met zaden ingevoerd.

Dracocephalum thymiflorum L. Bij vergrooting

kort behaard; stengels opgericht, slank, enkelvoudig of weinig
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en roedevormig vertakt; bladen gesteeld, de wortelstandige

hartvormig, eivormig tot cirkelrond, kort getand of gaaf;

afzonderlijke veelbloemige lang trosvormige schijnkransen;

bovenste tand van de generfde, buisvormige, een weinig inge-

bogen kelk behaard, ei-zwaardvormig, de overige lancetvormig,

elsvormig toegespitst; zoom der bloemkroon zeer klein, deze

smal, purpurkleurig, nauwelijks grooter dan de kelk.

Verspreidingsgebied; Skandinavië, Midden-enZuid-Eusland,

Songarie, Noord-Turkestan en Siberië.

De door mij ingezonden Zalusianskia lychnidea

bleek uitgezaaid te zijn in een boschje onder Voorschoten;

het goed gedijen dier plant duidt er op dat zij bij ons mis-

schien stand zou kunnen houden. Nog een paar opmerkingen.

Lathyrus sylvestris, door den Heer B a c k e r in

den Aardenhout verzameld, is daar een kweekplant, aldaar

aangeplant op open plaatsen tusschen Hippophae tot vast-

legging van het zand. Over Orchis militaris had ik

reeds in de wintervergadering de eer iets mede te deelen.

De vroeger alsLycopsis orientalis ingezonden plant

bleek bij meer volkomen ontwikkeling te zijn A n c h u s a

officinalis, zooals thans door den Heer Kok Anker-

s m i t ingezonden planten bewijzen. De nu door verschillende

personen ingezonden Centauren Rhenana is reeds

vroeger gevonden door den Heer K o b u s bij Deventer, toen

echter als een bizondere vorm van Centauren Jacea

beschouwd.

Omtrent Tulipa sylvestris, door den Heer Rovers

gevonden op zandige akkers langs den grindweg van Val-

kenswaard naar Leende, onder laatstgenoemde gemeente den

Leendermolen voorbij, waar de eerste landweg rechts de akkers

indraait en dan de akkers rechts van dien landweg. Deze

plant groeit daar sinds zeer lange tijden, terwijl binnen

menschenheugenis daar de plant niet gecultiveerd is, zelfs zoo

overvloedig dat zij het koren overwoekert.
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Hebben wij derhalve dit jaar weinig rariteiten te vermelden,

des te aangenamer is het mij in de hieronder volgende lijst

op een groote vermeerdering van groeiplaatsen te kunnen

wijzen; ik hoop dat alle zullen willen medewerken om juist

deze kennis te vermeerderen. Is dit het geval dan wordt

mijne taak het volgende jaar des te aangenamer; want niet

door het vinden van aangevoerde planten, maar door uitbrei-

ding onzer kennis omtrent de verspreiding der gewone plan-

ten, kan het onderzoek onzer Flora bevorderd worden.

De nieuwe Prodromus geeft genoegzaam de leemten aan,

die door vele uwer kunnen aangevuld worden.

Moge dit zoo zijn!


