HYPERICUM 20 afl. 1 (maart 2021)
Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2019
P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra
Vet gedrukt: nieuw voor FLORON district 7 (Twente e.o.) of voor de Floristische Werkgroep
Twente.
Opgegeven wordt het aantal km-hokken (inclusief verwilderde voorkomens) sinds 2005 en
(tussen haakjes) de periode 1977-2004. Ons district telt 1922 kilometerhokken; hierbij zijn
een 20-tal hokken inbegrepen die slechts voor een deel in Nederland liggen.
Foto's zijn steeds van de vinder.
Agrimonia eupatoria (Gewone agrimonie)
232-508: N van Mariënberg. 2 (4). Twee planten in droge greppel langs de N36 in het Vechtdal; verder alleen bekend van Arriën. (Otto Zijlstra)
Amaranthus blitoides (Nerfamarant)
Eerste vondst FWT.
257-474: Twistveenweg, gem. Enschede. Op
twee verschillende plekken steeds een plant
in ruderale berm. (Pieter Stolwijk).
De NDFF bevat nog een ongedocumenteerde
waarneming uit 2000 (Tubbergen).

Foto 1 Nerfamarant

Bolboschoenus laticarpus (Oeverbies)
229-482: Zunasche heide bij Rijssen. 2 (2). Een tiental planten. Deze in het rivierengebied algemene soort duikt bij ons af en toe op in natuurontwikkelingsterreinen. (Pieter Stolwijk en
Otto Zijlstra)
Camelina sativa subsp. sativa (Zaadhuttentut)
257-469: Enschede, Boswinkel. 2 (4). Een tiental planten in omgewoelde berm. Vroeger om
de oliehoudende zaden geteeld. Tegenwoordig alleen adventief in Nederland. (Pieter Stolwijk)
Chenopodiastrum hybridum (Esdoornganzenvoet)
252-474: Het Kristalbad oostzijde, tussen Hengelo en Enschede. 4 (5). Ongeveer 15 exemplaren op een stortplaats van maaisel. (Andries van Renssen)
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Cotula australis (Kamilleknopje)
Eerste vondst FWT.
258-471: Enschede, De Klomp. Tot nog toe alleen van West-Nederland bekend. Aan de gevel van een groothandel in oriëntaalse producten. In april een vijftal bloeiende plantjes;
in oktober verspreid een paar honderd kiemplantjes en ongeveer 5 bloeiende jonge plantjes. (Pieter Stolwijk)
Erigeron bonariensis (Gevlamde fijnstraal)
228-486: Nijverdal, centrum. 7 (8). Een plant
tussen plaveisel. (Otto Zijlstra)

Foto 2 Kamilleknopje

Euphorbia prostrata (Geribde wolfsmelk)
Eerste vondst FWT.
250-476: Hengelo. Zie Hypericum 18:1. (Jan Zwienenberg)
Euphrasia tetraquetra (Vierrijige ogentroost)
Eerste vondst FWT.
240-462 en 241-462: Bij Neede. Tientallen
planten in natuurontwikkelingsterrein, met
verder onder meer Centaurium erythraea (Echt
duizendguldenkruid) en Carex panicea (Blauwe
zegge). (Pieter Stolwijk en Otto Zijlstra)
Genista tinctoria (Verfbrem)
232-508: N van Mariënberg. 5 (7). Een nieuwe
vondst in het Vechtdal. Twee exemplaren op
greppeltalud langs de N36. (Otto Zijlstra)
Leonurus cardiaca (Hartgespan)
258-493: Oud-Ootmarsum. 10 (12). Aan haag.
(excursie Floristische Werkgroep Twente)

Foto 3 Vierrijige ogentroost
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Linum catharticum (Geelhartje).
241-462: Bij Neede. 1 (5). Uiterst zeldzaam in
ons district. Enkele planten in natuurontwikkelingsterrein. (Pieter Stolwijk en Otto Zijlstra)
Panicum barbipulvinatum (Fijne draadgierst)
239-508: Hardenberg, Handelsstraat. 4 (4).In
perkje. Pas recent van Panicum capillare
(Draadgierst) onderscheiden Panicum-soort.
Eerste vondst in 2018 bij Ambt Delden, zie Hypericum 17:13. (Otto Zijlstra)
Panicum dichotomiflorum (Kale gierst)
257-474: Twistveenweg, gem. Enschede. 4 (6).
Een tiental planten aan een maisakker.
(Pieter Stolwijk)

Foto 4 Geelhartje

Potamogeton x salicifolius (Wilgfonteinkruid)
230-508: W van Rheeze. 1 (3). In brede sloot,
met o.a. Potamogeton perfoliatus (Doorgroeid
fonteinkruid). Onder meer te herkennen aan de
ongesteelde, breed zittende en kort stekelpuntige bladen. Verder in ons district nog bekend
van een kwelslootje bij Delden en een watergang in het Arriërveld. (Otto Zijlstra)
Foto 5 Wilgfonteinkruid

Salvia glutinosa ("Kleverige salie")
Eerste vondst FWT.
260-474: Enschede. Eerste geval van verwildering? (Jo Schunselaar)
Urtica membranacea (Zuidelijke brandnetel)
Eerste vondst FWT.
258-481: Oldenzaal, van Coeverdenstraat. Verwilderd in perkjes via potten met mediterrane
planten vanuit aangrenzende tuin. (Andries van Renssen)
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