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KORTE BIJDRAGEN

Zeelathyrus op Ter-

schelling

Zeelathyrus is een nogal noordelijke

soort, die in Groot-Brittannië, Dene-

marken en zuidelijk Noorwegen vrij

veel voorkomt. In Nederland is hij van-

af ± 1740 niet meer gezien tot hij in

1973 in de buurt van Den Helder is

waargenomen. Op dezelfde plek ver-

dween de soort nog datzelfde jaar. De

Atlas van de Nederlandse Flora deel 1

(1980) vermeldt hem ook nog voor

twee uurhokken op Texel.

Florbase vermeldt de soort voor de

volgende kilometerblokken (Amers-

foortcoördinaten / kilometerbloknum-

mers): 41.402 / 42.55.32(Noord-Beve-

land); 61.433 / 37.41.22, 62.433 /

37.41.23, 62.432 / 37.41.33 (Voorne);

114.557 / 9.43.45 (Texel) en 164.607 /

1.45.35 (Noordzeekant Bosplaat, Ter-

schelling).

Een vermelding voor IJmuiden in Heu-

kels' Flora van Nederland, 20ste druk,

1983, is in geen van de beide bestan-

den terug te vinden.

De soort blijkt overal zeer kwetsbaar te

zijn; het is dan ook een Rode Lijst-

soort (categorie 4).

Onze vondst in blok 146.598 / 5.12.22

is dus de tiende gedocumenteerde
vondst sinds 1973. Voor onszelf was

het de eerste ontmoeting. Jammer dat

we hem pas helemaal aan het eind

van onze dagronde aantroffen. Anders

hadden we de standaarduitroep van

Jacob Koopman en Karst Meijer kun-

nen aanheffen: Deze dag kan niet

meer stuk!

Gertie Papenburg), Molenerf 84, 9285 VP Buitenpost

In de reeks FLORON-inventarisaties

van de Waddeneilanden is Terschel-

ling in 1993 bezocht. Er zijn toen een

tiental kilometerblokken blijven liggen

Deze zijn dit jaar 6 en 7 juli alsnog

geïnventariseerd. Tijdens deze finis-

hing touch deden Johan Schurer en ik

een bijzonder fraaie vondst (in dubbele

zin): Zeelathyrus Lathyrus japonicus

op de Waddendijkonder Hee.

Zeelathyrus is een fraaie plant, zeker

voor het extreme milieu waarin wij hem

aantroffen: tussen de bazaltstenen van

de waddendijk. We dachten eerst met

een stevige siererwt te doen te heb-

ben: twaalf bossige struikjes ’erwt’ met

grote paarsblauwe bloemen. Gemorst

zaad misschien? Maar het bleek dus

Zeelathyrus te zijn, een vaste plant
met een enorm wortelstelsel.

Voorkomen van Zeelathyrus Lathyrus japonicus ssp. maritimus a) Atlas van de Nederlandse Flora deel 1 (* =vindplaatsen/uurhokken); b)

Florbase (■ vindplaatsen Florbase, # in dit artikel beschreven vondst)


