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Beknopt verslag van de Pinksterexcursie

in Z.-Limburg 1948.
Deelnemers: v. Dijk, Heimans, Jansen, de Jongh, Kern, Reich-

gelt en Sloep.

Residentie: Hotel Notten te Meersen.

Aankomst: Vrijdag 14 Mei voor het diner, alleen Kern en Reich-

gelt komen wat later en maken zelfstandig een wandeling, terwijl
de anderen na het diner naar Waterval wandelen door V6. 11. 32,

23 en 14, bij het verrukkelijke weer genietend van Limburg op z’n

mooist. Een niet bloeiende onbekende werd meegenomen en bleek,

na kweken in Dordrecht, Campanula glomerata te zijn. De Jongh

heeft in Maastricht in V5. 28. 34 Cheiranthus Cheiri en Cystopteris

fragilis gesignaleerd.

Zaterdag 15 Mei; Met trein en bus naar Cadier; vandaar door
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de Dorreweg naar Trichterberg en Savelsberg tot Rückholt: V6.

31. 14, 31, 33 en 41. 11. Sterk verarmde orchideeën-flora, alleen

nog veel Listera ovata en vrij veel Platantheramet rechte, beneden-

waarts divergerende helmhokjes, enkele Ophrys muscifera en Orchis

maculata. Veel Euphorbia amygdaloides en Phyteuma nigrum,
waaronder één ex., dat door de bleekblauwe kleur aan een bastaard

met Ph. spicatum deed denken. V. Dijk ontdekte naast Ulmus

campestris herhaaldelijk ook Ulmus montana.

iste Pinksterdag, ’s Morgens een kleine wandeling langs de Geul

in de richting Houthem V6. n. 33 en 34 met een stukje boshelling
in 2i. 12. Zeer mooie vegetatie van Myosotis silvatica. Lychnis ai-

urna ook met witte bloemen en een sterk met luis bezette plant,
waarvan de bloemen helder groen waren. Rumex Patientia. Her-

haaldelijk Anthriscus Cerefolium. ’s Middags tot donker wandeling

langs het spoor naar helling van Bunde en over Premmelen en

Bunde terug. V6. 11. 31, 13, 11, T6. 61. 33 en V5. 18. 22. Bidens

melanocarpus, Rumex Patientia, Vicia tenuifolia. De vroeger zo rijke
Orchis maculata-vindplaats is omgewerkt en de Orchis zo goed als

verdwenen. Daarentegen is de sappige helling nog heel mooi. Carex

pendula verspreidt zich. Carex flava en demissa zijn er zeer veel,

maar nog wat jong. Over het algemeen zijn we trouwens iets te

vroeg om een groot aantal typische Zuid-Limburgse planten vol-

doende op te merken en te bestuderen. In T6. 61. 33 wordt Carex

vulpina als nieuw voor Z. Limburg ontdekt; wel zagen we ook

herhaaldelijk C. Otrubae = C. nemorosa, die vroeger altijd voor

C. vulpina werd gehouden.
2e Pinksterdag. Met trein en bus naar Eys. Eerst Eyserberg en

bos doorzocht V6. 33. 21 en daarna wandeüng langs de lijn naar

Simpelfelt. 33, 24, 24. 13, n en 12. Senecio Fuchsii en een breed-

bladige, behaarde plant die aan Jaquinianum doet denken. Cale-

pina corvini, Vicia angustifolia herhaaldelijk met witte bloemen.

Stellaria media neglecta, Onobrychis viciaefolia, Barkhausia ta-

raxacifolia en foetida ? (de laatste ter kweking meegenomen, de pol
bleek ook Poa compressa te bevatten). Astragalus glycyphyllus langs
de spoorlijn. In het Eyserbos alleen een aantal Orc/n'i-bïadrozetten

zonder bloei gezien, ook geen andere Orchidaceeën behalve Listera

en Epipactis latifolia.

Dinsdag 18 Mei. Van station Schin-op-Geul naar het Gerendal

gewandeld. V6. 22. 42, 41 en 43. Aan het begin van de boshelling
waren op één vergeten Orchis fusca na alle bloeistengels afgeplukt
(bescherming of misdaad?) Op onze terugweg vonden wij een prach-

tige afgeplukte O. militaris-stengel in een aardappelveld langs de

weg netjes rechtop in een molshoop geplant, een hard gezicht.
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maar toch een welkome buit voor een florist, die zich met bloedend

hart aan het „plukverbod” heeft gehouden. Verderop in een open

plek in het bos een prachtige vegetatie van Orchis militaris, fusca
en hun bastaard. Ook Ophrys muscifera, Neottia en Cephalanthera

pallens werden nog mooi in bloei gevonden. Gymnadenia, die hier

vroeger ook veel stond, is blijkbaar verdwenen, evenals Cephalan-
thera ensifolia. Intussen was ook deze laatste tocht weer zo heerlijk en

de Orchideeën-weelde zo typisch Zuidlimburgs als van ouds, dat wij

herhaaldelijk betreurden dat Jansen en de Jongh deze tocht niet

meer mee konden maken, om tijdig huistoe te kunnen reizen. In

Valkenburg nam ik afscheid van het gezelschap. Sloff zou nog een

dag in Meersen blijven, de overigen gingen door naar Maastricht

en N. Nederland, zoals de Wever dat placht uit te drukken. Ik ver-

toefde nog twee dagen bij mijn vriend in Hulsberg. Op de lijstjes
T6. 64. 24, V6. 12. 32, 41 en 42, die ik toen nog invulde, kwamen

voor: Atriplex hortense, Carex disticha, echinata en vulgaris. Chry-

santhemum segetum, Galium palustre, Gnaphalium uliginosum,
Holcus mollis. Mentha nemorosa, Nuphar, Raphanus sativus, Sper-

gula Morisonii, Typha latifolia en Vicia tetrasperma, een 14-tal
dus, die wij blijkens de verzamellijst nog niet hadden waargenomen

en die met de 523 van die lijst het aantal genoteerde soorten op

537 brachten.

Dordrecht, Juni 1948. Dr Ir A.W. Kloos +Jr.


