gaat het om vijf pollen en in het tweede om één enkele pol. De ecologische omstandigheden van deze groeiplaatsen zijn vergelijkbaar met die van de waarnemingen
in het seizoen 2000.
Het heeft er alle schijn van dat bij nader onderzoek Carex crawfordii op nog
meer plekken zal opduiken. In ieder geval is deze soort in de omgeving van Alphen
inmiddels goed ingeburgerd. We willen andere floristen en ecologen op het bestaan
van C. crawfordii attenderen en ze aansporen om nog eens extra op te letten als zij
ergens C. ovalis menen aan te treffen.
Kenmerkend voor Carex crawfordii is de slankere habitus en de bloeiwijze met
vaak meer en slankere aartjes dan bij C. ovalis. De aartjes staan ook iets verder
uit elkaar en de urntjes zijn duidelijk smaller dan bij C. ovalis (zie voor details
de Flora2). Verder valt bij C. crawfordii het frequenter voorkomen van een lang
schutblad op, deze is vaak langer dan de bloeiwijze. De schijnstengels van de nietbloeiende pollen zijn iets langer dan bij C. ovalis. Als Nederlandse naam voor C.
crawfordii zouden we daarom willen voorstellen: Slanke of IJle hazenzegge.
In een volgend artikel zullen we uitgebreider ingaan op het regionale voorkomen
van Carex crawfordii en het milieu waarin de soort voorkomt, mede in vergelijking
met de ons omringende landen en het land van oorsprong.
1. H. den Held & J. Kortselius. 1964. Carex crawfordii Fern. weer in Nederland. Gorteria 2:
21–22.
2. R. van der Meijden. 1996. Heukels’ Flora van Nederland, ed. 22. Groningen.

Boekaankondigingen
M. Peeters, A. Franklin & J.L. Van Goethem (red.), Biodiversity in Belgium, Brussel, 2003, 416
pag. incl. bijlagen: geeft een beknopt maar zo volledig mogelijk overzicht van de biodiversiteit
van België en het aantal in België voorkomende soorten van (bijna) alle daar voorkomende hoofdgroepen van organismen (afdelingen, klassen), met een korte introductie over het landschap en de
geologische geschiedenis van het land en verhandelingen over de biodiversiteit van de kustwateren
en de drie gewesten; geschreven in het Engels en verluchtigd met zwart-wit tekeningen van één of
twee vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen organismen en met enkele kleurenfoto’s,
€ 25,– te bestellen bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Marc Peeters,
fax: 0032–2–6274141; e-mail: marc.peeters@naturalsciences.be) met vermelding van eigen naam
en adres en het gewenste aantal exemplaren.
G. Rappé, K. Busschots & Robbrecht, BBB 2001. Botanical Biodiversity and the Belgian expertise.
Proceedings of a symposium held in October 2001 at the National Botanic Garden of Belgium, Meise,
2003, 214 pag.: een brede en interessante verzameling bijdragen en samenvattingen over de botanische
biodiversiteit door de in België aanwezige botanici; de meeste bijdragen zijn geschreven in het Engels
met samenvattingen in het Nederlands, het Engels, en het Frans, uitgegeven als Scripta Botanica Belgica
24, prijs € 22,= + € 2,55 aan verzendkosten (betaling vooraf), te bestellen bij de Nationale Plantentuin
van België (Mw. K. Clarysse, tel.: 0032–2–2600942; e-mail: katrien.clarysse@br.fgov.be).
Hans Kruijer
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