- 44 –
PLANTENVONDSTEN IN 1983
Zoals al eerder in De Strandloper werd aangehaald, is de
FLORA VAN NOORDWIJK, uitgegeven in november 1978, een momentopname van de plantengroei in en rondom Noordwijk.
De vegetatie verandert steeds. Er zijn soorten die jaren
achtereen zeldzaam zijn en plotseling algemeen voorkomen.
Er zijn soorten die af en toe worden gevonden. Dit betreffen
dan vooral soorten die hier niet thuis horen, maar b.v. door
de aanleg van een weg of door het bouwrijp maken van terreinen
met materialen e.d. worden aangevoerd. Ook zijn er soorten
die gewoon over het hoofd worden gezien.
Ieder jaar wordt er in De Strandloper een lijst met aanvullingen
gepubliceerd van soorten die nieuw zijn voor het grondgebied
of waarvan andere vindplaatsen bekend zijn geworden.
De onderstreepte soorten zijn nieuw voor de FLORA VAN NOORDWIJK.
De vermelde soorten hebben alleen betrekking op vondsten gedaan
op het grondgebied van Noordwijk of in de grensoverschrijdende
kilometerhokken (Zie kaartje 4 in DE FLORA VAN NOORDWIJK).
Vondsten buiten dit gebied worden in dit artikel niet vermeld,
hoe interessant ze soms ook zijn. Bewaard worden de opgaven
uiteraard wel.
Achillea ptarmica
(Wilde bertram)

1 ex. Kraaierslaan.

Alyssum alyssoides
(Bleek schildzaad)

Op 12 mei 278 exx.! geteld op de
bekende groeiplaats in de Noordduinen.

Anacamptis pyramidalis
(Hondskruid)

In 1983 112 exx.! in de Zuidduinen.
(In samenwerking met de heer v.Duijn
uit Katwijk).

Bunium bulbocastanum
(Aardkastanje)

60 exx. op afgerasterde helling in de
Zuidduinen.

Campanula trachelium
(Ruig klokje)

1 ex.in ligusterhaag langs Duinweg.

Chenopodium polyspermum
(Korrelganzevoet)

1 ex. op akker. Kraaierslaan.

Corispermum leptopterum
(Smal vlieszaad)

1 ex. op akker Kraaierslaan.

Carex acuta
(Scherpe zegge)

1 ex. (zode) berm Duinweg.

Datura stramonium
(Doornappel)

27 exx. bij abri Oosterkanaal, AW-duinen.

Deschampsia flexuosa
(Bochtige smele)

Grote pol in dennenbos kavel 8 in de
Noordduinen.

Digitaria sanguinalis
(Harig vingergras)

Grote pol in de berm van de Northgodreef-Zee.
Zeer talrijk in de bermen van de Nieuwe
Offemweg, zelfs tussen de trottoirtegels.

Galium uliginosum
(Ruw walstro)

1 ex. greppel Duinweg.

Eryngium campestre
(Wilde kruisdistel)

1 ex. tegen muur nabij braakliggend terrein langs de Schiestraat.
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Geranium dissectum
(Slipbladige ooievaarsbek)

Twee force planten in de Noordduinen
op opgebrachte zwarte grond.

Geranium phaeum
(Donkere ooievaarsbek)

3 planten in berm Gooweg nabij
ingang Zuid-Hollands Landschap.

Chaenorrhinum minus
(Kleine leeuwebek)

Enige tientallen exx. nabij K&M.

Myosotis laxa
(Zompvergeet-mij-nietje)

Langs westelijke oever van de grote
vijver in Nieuw-Leeuwenhorst en
langs De Wei in de Noordduinen.

Pastinaca sativa
(Pastinaak)

Diverse exx. in een tuin de Ruijterstraat Prins Bernhardstraat.

Dactylorhiza majalis ssp.
praetermissa (Rietorchis)

20 bloeiende exx.in voormalige slotgracht op Oud-Leeuwenhorst. Op deze
plaats bleken Pitrus en Geknikte
vossestaart te zijn toegenomen. Afgenomen waren Smalle stekelvaren en
Egelboterbloem.

Orobanche picridis
(Bitterkruidbremraap)

Een tiental exx. achter de v.d.Berghstichting parasiterend op Duinaveruit.

Orobanche purpurea
(Blauwe bremraap)

7 exx. langs Beethovenweg.
3 exx. langs duinvoet achter de
v.d. Berghstichting.

Oxalis fontana
(Stijve klaverzuring)

Tientallen exx. terreintje Schiestraat.

Pulicaria dysenterica
(Heelblaadjes)

1 ex. kruispunt Langevelderlaan/
Duinschoten.

Reseda luteola
(Wouw)

1 klein ex. tussen trottoirtegels van
Panhuysstraat nabij Tuincentrum
Passchier.

Scirpus setaceus
(Dwergbies)

Veel langs sloot in de Bronsgeest op door
het vee kapot getrapte oever.

Senecio jacobaea var.jacobaea
(Jacobskruiskruid)

3 exx. bij de Noordwijkerhoekbrug
met straalbloemen. Planten zonder
straalbloemen daar zeer algemeen.

Tanacetum vulgare
(Boerenwormkruid)

1 ex. langs muur ingang fa. Immerzeel,
Heilige Geestweg.

Trifolium hybridum
(Basterdklaver)

2 exx. terreintje Schiestraat.

Trifolium resupinatum
(Perzische klaver)

Enkele exx. Noordduinen achter werkschuur Staatsbosbeheer.
2 exx. langs Kraaierslaan.

Zoals u gemerkt zult hebben, zijn hier en daar Hollandse
namen en Latijnse namen veranderd.
Vondsten van 1983 staan vermeld overeenkomstig de Flora van
Nederland, Heukels/Van-der Meijden, 20e druk.
Ik dank Jelle van Dijk, Wim Brama, Arie Cramer en Joanne van
Sambeek voor hun bijdrage aan deze lijst. Voor nieuwe vondsten
danwel nieuwe vindplaatsen houd ik me gaarne aanbevolen.
Noordwijk, januari 1984
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