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Mededeeling van den heer A. W. Kloos Jr.

op de vergadering der commissie voor het flor.

onderzoek v. Nederland op 29 Dec. 1913.

1. Cyperus vegetus Willd. 27 Sept. 1913 te Wormer-

veer, afkomstig uit Amerika, vermoedelijk aangevoerd met

lijnzaad.

2. Setaria glauca Guss. Datum en vindplaats als No.

1. Een
nog

onbekende variëteit, die zich onderscheidt door

de smalle aar, en de afwezigheid van de typische ros-

bruine kleur der borstels. Dezelfde plant is verleden jaar

door den heer Henrard op een adventief terrein te Am-

sterdam gevonden.

3. Eragrostis megastachya Link var. cilianensis A. en

G. datum en vindplaats als No. 1. De plant onderscheidt

zich van den typischen vorm door de betrekkelijk arm-

bloemige lichtgroene aartjes.
4. Eleusine tristachya Kunth. 19 Aug. 1913 te Wor-

merveer. Op 26 Aug. vonden de heer Jansen en ik op

hetzelfde terrein nog enkele exemplaren. De plant is even-

als de voorgaande zooeven door den heer Jansen uit-

voeriger besproken.

5. Briza minor L. 26 Aug. 1913 te Wormerveer.

Eveneens reeds besproken.

6. Stipa Neesiana Trin. et Rup. 27 Sept. 1913 te

Wormerveer. Deze zeldzame plant, afkomstig uit Zuid-

In de eerste plaats wil ik een woord van dank brengen

aan de heeren Dr. Goethart, Henrard, Jansen en

Wachter voor de bereidwilligheid, waarmee zij mij met

persoonlijke hulp, herbarium-materiaal en litteratuur hebben

geholpen bij het bepalen van de namen der vele nieuwe

invoerplanten, die ik u hier zal laten zien. Zij zijn groo-

tendeels gevonden op verschillende adventief terreinen te

Wormerveer, te Gorinchem en te Dordrecht.



56

Amerika, Brazilië enz., is in Europa nog niet aangevoerd

waargenomen. Zij onderscheidt zich met haar naaste ver-

want S. intricata van andere Stipa soorten door de krans

van vliezige, aan den top ruw kort geborstelde schubjes,

die de voet van den lange naald omgeven, een kroontje op

de vrucht vormend. De 7 tot 10 cM. lange naald is om

zijn lengte-as spiraalvormig gedraaid, aan den top in tegen-

gestelde richting als aan den voet. De kelkkafjes zijn iets

ongelijk, aan den top vliezig, aan den voet violet gekleurd.
Een prachtig gras met zijn tot 7 d.m. hooge sierlijk los

overhangende pluim.

7. Bromus commutatus Schrad. apricorum Simonkai.

Juli 1913 te Dordrecht, met kortbehaarde kafjes en takjes.

8. Stellaria viscida M.B. 29 April 1913 te Gorinchem.

Op het eerste gezicht houdt men deze plant voor een

Cerastium. De habitus herinnert zeer sterk aan C. arvense.

In het rijksherbarium te Leiden ligt zij onder den naam

Cerastium anomalum W. en K. Dat we met een Stellaria

te doen hebben blijkt echter direct uit de drie stijlen.

9. Anagallis arvensis γ. verticillata AH. 19 Aug. 1913

te Wormerveer. Een Anagallis coerulea met gedeeltelijk

in kransen van 3 staande bladen, die als een aparte soort

beschreven is door Allioni (El. Ped. n. 318. t. 85 fig. 4)

Akkers, Nizza, Provence.

10. Chenopodium multifidum L. 19 Aug. 1913 te

Wormerveer. De plant staat zeer dicht bij Ch. totrys,

heeft ook een sterke citroen-harsachtige geur, maar sterker

ingesneden bladen. In het Rijks Herbarium te Leiden ligt

zij onder den naam Roubieva multifida Moq. Dit jaar is

zij ook door den heer de Wever in Zuid-Limburg adven-

tief gevonden.

11. Anemone stellata Lam. 14 April 1913 te Willems-

dorp, langs de spoorlijn. Een veelbladige vuurroode

bloemkroon en violette meeldraden, drie kransstandige,

min of meer gedeelde zittende stengelbladen en hand-
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vormig 5—7-deelige wortelbladen. Afkomstig uit Zuid-

Frankrijk.

12. Cuscuta gronovii Willd. 18 Juli 1913, te Gorinchem,

in de Grienden. Verleden jaar hadden de heer Hernard

en ik deze plant daar al woekerend op Wilg gevonden.

Dit jaar verzamelden wij haar. Ook vonden de heer H.

C. Gelok en ik op het eiland de Bol bij Willige Lange-

rab in de Lek een groot aantal exemplaren. Daar richt

zij reeds ware verwoesting aan in de wilgencultuur. De

plant is afkomstig uit Amerika, in Duitschland reeds lang

aangevoerd en daar Wilgenwürger genoemd, een zeer

karakteristieke naam. Onze exemplaren zijn volkomen

identiek met Duitsche in het Rijks Herb. te Leiden. Zij

wijken evenwel af van de Amerikaansche. De eigenaar

van de Bol deelde ons mede, dat zij daar al jaren lang
voorkomt en dat het tot nu toe nog niet gelukt is haar

uit te roeien.

13, Helosciadium leptophyllum D. C. 19 Aug, 1913

te Wormerveer. Verleden jaar heb ik deze zonderlinge

umbellifeer reeds op een van de bijeenkomsten van de

floristische club gedemonstreerd, evenwel zonder naam.

Met vereende krachten is het eindelijk gelukt, den heer

Henrard komt daarvan de eer toe, haar thuis te brengen.

Dat deze Amerikaan een lastige patiënt is, blijkt reeds uit

de verschillende namen die zij in den loop der tijden heeft

gedragen. Wij vinden als synoniemen: Apium Ammi

Urban = Apium leptophyllum Muelh. = Sison Ammi

Jacq-Pimpinella leptophylla Perso. De bloeiwijze be-

staat uit meest twee of drie bijeenstaande okselstandige

enkelvoudige schermen, soms evenwel een samengestelde

driestralige scherm vormend.

14. Ammi visnaga Link. 19 Aug en 27 Sept. 1913

te Wormerveer aangevoerd met graan. Uit Amerika af-

komstig. Verleden jaar vond de heer Henrard de plant

te Amsterdam, evenals
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15. Daucus aurius Dess. 19 Aug. 1913, te Wormer-

veer. De plant is gemakkelijk te herkennen aan de bloemen

die bij het drogen geel worden.

16. Abutilon avicennae Gaertner. 19 Aug. 1913, te

Wormerveer. Een Malvaceae met alleenstaande ± 1 Va c.M.

groote gele gesteelde bloemen. De algemeene habitus doet

door zijn hoogen rechtopstaanden stengel en grijswollige

beharing aan een Althea denken. In het R. H. te Leiden

ligt de plant ook onder den naam Sida abutilon L.

17. Modiola caroliniana Don. 19 Aug. 1913 te Wor-

merveer. Deze plant, waarvan een enkel takje in het

R. H. te Leiden ligt onder den naam Sida coroliniana?

(zonder auteur) is geen Sida, omdat een driebladige bijkelk

aanwezig is, die bij Sida ontbreekt. Evenals de vorige

uit Amerika afkomstig, gelijkt deze Malvaceae meer op

onze Malva. De kruipende, wortelende takken, de plaat-

sing der bloemen en vruchten komt er geheel mee overeen.

De bladen zijn evenwel meer gedeeld, de bloemen steen-

rood en de vruchtjes zijn elk voorzien van twee hoorn-

vormige stekels.

18. Solanum alatum Moenck. 27 Sept. 1913 te

Wormerveer. Onderscheidt zich van solanum nigrum door

de meer regelmatige weinige groote scherpe tanden der

bladen, de donzige beharing, vooral van de jonge deelen,

de klierachtige knobbeltjes langs de randen der stengels

en de oranje-menieroode bessen.

19. Solanum Villosum Link. 19 Aug. 1913 te Wor-

merveer. Onderscheidt zich van Solanum nigrum door de

sterke donzig witte beharing, de dunnere bladen.

20. Solanum triflorum Nuth. 19 Aug. 1913 te Wor-

merveer, een paar dagen later ook te West Knollendam,

blijkbaar aangevoerd met lijnzaad. De plant heeft diep

vindeelige bladen met smalle gedeelde slippen, de bloemen

zijn precies als die van solanum nigrum. De rijpe bessen

zijn zoo groot als een oogappel en groen. Op ditzelfde
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terrein groeiden ook de vormen stenopetalum en chloro-

carpum van Solanum nigrum.
21. Nicoliana longiflora Cav. 27 Sept. 1913,teWor-

merveer. Onderscheidt zich van de gewone tabak door

de lange vrij smalle bladen (lengte = 5 a 6 maal breedte)

en de bloemkroon die, 10 tot 12 cM. lang, van buiten

groenachtig, van binnen licht zalmkleurig is. Afkomstig

uit Amerika.

22. Spilanthes repens Michaux. 19 Aug. 1913 te Wor-

merveer. Een gele, Amerikaansche Composiet met krui-

pende wortelende stengels, tegenoverstaande, lancetvor-

mige, gesteelde, aan beide einden versmalde, weinig ge-

tande bladen. De straalbloemen, ongeveer 12 in aantal,

zijn geel, aan den top drietandig, iedere schijfbloem is om-

huld door een, aan den top gekleurde strooschub, die onge-

veer even lang als de bloembuis is. De vruchtbeginsels

dragen twee teere bidensachtige naalden.

23. Bidens connatus Mhlb. 15 October 1913, te

Dordrecht, op houtvlotten in de balkenhaven. Deze plant

is op dergelijke plaatsen in Duitschland reeds herhaaldelijk

uit Amerika aangevoerd, gevonden. In habitus komt de

plant veel overeen met Bidens tripartites maar B. connatus

is lager en sterker vertakt, heeft enkelvoudige bladen, 4,

5 of 6 lange bladachtige steunbladen onder het hoofdje.

De vruchten zijn 4-kantig 4-stekelig.

24. Xanthium italicum Moretti. 26 Aug. 1913 te

Wormerveer, tusschen X. strummarium en X. spinulosum.

Door vele auteurs wordt de plant X. macrocarpum ge-

noemd, evenwel is de in onze flora’s aangegeven X.

macrocarpum D. C. een andere plant. Het verschil ligt

in de zachte of stijve beharing tusschen de stekels van

de vrucht en de al of niet cirkelvormig gebogen horens

aan den top; in het R. H. te Leiden ligt een plant, die

zeer veel op mijn exemplaar gelijkt als bastaard van X.

italicum en X. strummarium, ik zie evenwel geen verschil
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tusschen dit exemplaar en de andere waar het tusschen

ligt en die X. italicum heeten.

25. Lotus uliginosus Schkuhr. var. villosus Lamotte

2 Aug. 1913 bij den Helder op vochtige plaatsen in de

duinen. Deze vorm, die zich van den gewonenonderscheidt

door de zeer sterke dichte beharing, de knoppen vooral

zijn donzig, komt in ons land zeker meer voor. Onder

de exemplaren van den heer d e W ever bevond deze

vorm zich ook, afkomstig uit Limburg.
26. Aira caespitosa m. vivipara ,

3 October 1913 bij

Dordrecht. Deze monstruositeit vind ik in de litteratuur

nog niet opgegeven.

27. Lolium multiflorum X perenne. 27 Sept. 1913 te

Wormerveer. De geheele plant ligt rosetvormig plat

tegen den grond, de kroonkafjes zijn hier en daar genaaid,

de jonge bladen in den knop opgerold. De plant is

geheel glad en nadert in habitus zeer sterk tot L. perenne.

28. Trifolium;? vermoedelijk een vorm van T. pratense,

gevonden langs een bouwland tusschen Oostburg en Zuid-

zande door Dr. Goethart en mij op de excursie van de

Ned. Bot. Vereeniging 26 Juli 1913.

29. Erigeroni? 16 Aug. en 27 Sept. 1913 te Wormer-

veer. De plant komt in kenmerken zeer veel overeen

met Erigeron linifolius, en lijkt ook veel op exemplaren

in het R. H. te Leiden aanwezig: evenwel is daar steeds

het vruchtpluis sterk rood-bruin gekleurd, terwijl mijn

exemplaren wit pluis hebben.

30. Een gele Composiet te Wormerveer met kleine,

armbloemige hoofdjes. De vruchtjes zijn 4-kantig, met

een pappus, bestaande uit 8 schubben, waarvan er 4 ge-

naaid zijn. Soms zijn één of twee lintbloemen aanwezig,

de bladen zijn in lijnvormige slippen gedeeld. ])

’) De heer Jansen schrijft mi), dat de plant heet Schkuria advena

Th. (zie Fedde XI p. 308).
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31. Een Onagraceae, die ik gedetermineerd had als

Œnothera rosea Ait. Deze determinatie blijkt evenwel

bij vergelijking met herbarium-materiaal te Leiden onjuist.

Ook verleden jaar vond ik deze plant te Wormerveer.

Zij is toen foutief als Oe. rosea opgegeven.')

32. Verbascum. Te Wormerveer. Vermoedelijk een

bastaard. De wol der meeldraden is gedeeltelijk wit, ge-

deeltelijk violet. De plant is sterk beklierd, de bloemen

zijn van buiten min of meer bruinrood aangeloopen,

verder geel.

r
) Volgens den heer Jansen Oenothera laciniata Hell. var. inte-

grifolia.


