ook nog veel ijler: soms bezaten ze maar met één steriel bloempje. Ook werd een enkele spruit
gevonden met op enige cm onder de top het hierboven al genoemde (tweede) ‘schutblaadje’. In de
oksel daarvan was echter niets van een bloeiwijze te ontdekken.

Op grond van deze waarnemingen lijkt het aannemelijk dat ‘forma bifolius’ geen
toevallige afwijking is, maar een vorm van Rode bies die getypeerd wordt door
een duidelijk van de hoofdbloei gescheiden nazomerbloei. In de nazomer is deze
vorm op het Groene Strand van Terschelling (maar ook op andere vindplaatsen
van de Rode bies9) bepaald geen zeldzaamheid. Door hun ijle voorkomen en hun
weinig opvallende bloeiwijze worden de planten echter gemakkelijk over het hoofd
gezien. Het probleem dat de plant met, bijvoorbeeld, Heukels’ Flora2 onmogelijk
te determineren is zou eenvoudig kunnen worden opgelost met een opmerking in
de determineertabel van de Cyperaceae of met een verwijzing naar het bestaan van
de ‘paupervorm’ bij de beschrijving van de soort.
1. V. Westhoff & M.F. van Oosten. 1991. De plantengroei van de waddeneilanden. Utrecht.
2. R. van der Meijden. 1996. Heukels’ Flora van Nederland (ed. 22). Groningen.
3. E. Heimans, H.W. Heinsius & J.P. Thijsse. 1965. Geïllustreerde flora van Nederland (ed. 21).
Amsterdam/Antwerpen.
4. E.J. Weeda, R. Westra, Ch. Westra & T. Westra. 1985. Nederlandse oecologische flora 5.
Amsterdam.
5. Eén van deze collecties, uit het herbarium van D.T.E. van der Ploeg, die werd verzameld
door Rudolphy in augustus 1973, was eveneens afkomstig van het Groene Strand van
Terschelling.
6. W.J. Holverda. 2002. Schriftelijke mededeling.
7. Th. J. Reichgelt. 1956. In: Th. Weevers, B.H. Danser & J. Heimans (red.). Flora Neerlandica.
Deel I, afl. 4. Amsterdam.
8. ‘Roop’ is de locale benaming voor een touw van ca. 10 m waarmee een paard (of geit) vastzit
aan een verplaatsbare grondpen (de ‘tjesk’).
9. A.S. Kers, RWS Meetkundige Dienst; e-mailbericht waarin melding wordt gemaakt van
een vondst in 2002 van enkele duizenden exemplaren van de ‘forma bifolius’ op Ameland
(Neerlans Reid).

Van de redactie
Op het kaft van de vorige en komende afleveringen van Gorteria deel 30 staan lijntekeningen van weinig bekende plantensoorten: Calystegia silvatica (Gestreepte
winde) in aflevering 1, Euphorbia maculata (Straatwolfsmelk) in aflevering 2,
en ditmaal Platanus orientalis (Oosterse plataan), een boomsoort die in stedelijk
gebied inburgert. De achterliggende reden hiervoor is, dat er zo meer aandacht komt
voor wachtkamersoorten (zie Gorteria 29, 4) en nieuwe standaardlijstsoorten en dat
deze gemakkelijker herkend kunnen worden. De manier om dat te bereiken is het
presenteren van een duidelijke tekening.
Gorteria 30 (2004)

95

