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I E T S O V E R P O T H O O F D T E R R E I N E N 

E N E E N A B N O R M A L E N V O R M V A N K O O L Z A A D . 

\VM\LW îf* ^ bestaan twee soorten van terreinen, die men »pothoofdterreinen« kan noemen. 
vfiHVffié / \ ^ 6 e e r s t e soort wordt gevormd door die gronden, welke opgehoogd worden 
Jk' • '^'w ••( m1,1 /.and, sleenen, baiiasi v&a schepen, en dergelijk materiaal, de tweede 

categorie omvat terreinen van gewone bodemconstructie, maar welke gelegen 
W i p zijn in tie buurt van oen meelfabriek, oen losplaats van graanboolen of een 

''51s'*a*.s1W% soortgelijke inrichting. Nu vind ik voor mij de pothoofdterreinen der eerste 
soort in den regel verreweg hel interessantst Niet alleen om hot groote aantal advenlief-
plauten, dal men er kan aantreffen, maar vooral om de belangwekkende afwijkingen en 
variaties, die men er kan ontmoeten. Den pelorischcn vlasbek, liandvormingen van paarden-
bloem, zulle e. a,, de variëteiten ramosum en cristalum van raaigras, drie- en vierblocmige 
rogge, vergroening van witte klaver en muur, den blauwen vorm van guichelheil en nog 
heel wat andere bijzonderheden meer heb ik op de verschillende pothoofdterreinen dezer 
soort in de buurt van Amsterdam aangetroffen. Het is een opmerkelijk feit, dat proportioneel 
bet aantal afwijkingen en monstruositeiten, hetwelk zich op deze groeiplaatsen vertoont, zoo 
verbazend veel grooter is dan de abnormaliteiten en bijzonderheden, die men in gewone 
gevallen bij hel botanisocren ontmoet en onwillekeurig voelt men de vraag bij zich opkomen 
door welke oorzaken al deze afwijkingen in het leven geroepen worden. Klaarblijkelijk zit 
hel hem in den eigenaardigen bodemstoestand dezer soort van terreinen. Immers naargelang 
tie ojigehoogde grond inzinkt, ziet men hel aantal abnormaliteiten inkrimpen en langzamer
hand geheel gewoon worden. 

Waardoor nu eigenlijk de plantenwereld op deze pothoofdterreinen zooveel bijzonderheden 
vertoont, is heel moeilijk te zeggen. Hoogslwaarschijnlijk werken vele oorzaken tol een 
ontslaan van deze curiosa mede. Ten eerste: overvocding. Vaak toch bevat tie bodem een 
groote hoeveelheid organische slof; verder: prikkeling van hei wortélsteisd door hel schuiven 
van zand en sleenen in een nog niet tot rust gekomen grond ; dan beval de bodem meestal 
abnormaal reet sehimmels en andere lagere zwammen en hoogstwaarschijnlijk juist niet die 
soorten, welke de hoogere planten voor hun ontwikkeling noodig hebben; ook hebben de 
planten alle gelegenheid tot wedderig nilgroeien. aangezien de inboemsebe concurrenten nog 
niet in grooten getale op het appèl aanwezig zijn; misschien boval de bodem wel veel meer 
mineralen dan anders het geval is, enz. enz. Zooals gezegd is, zullen wel lal van oorzaken 
samenwerken, om de flora van deze categorie van pothoofdterreinen zoo inleressant lemaken. 
Op een dezer groeiplaatsen nu vond ik verleden jaar een exemplaar van hel koolzaad, waarop 
ik even de aandacht wil vestigen. Üp de eene illustratie heb ik een normalen lak van deze 
plani afgebeeld. Zooals men ziet, zijn tie bloesems veranderd in lange, dikke, langgesnavelde 
bauwen, wal tie normale toestand is. De lwrede afbeelding slell een koolzaadplant voor, die 
aangetast is door een of andere parasitische zwam, welke zich voornamelijk gevestigd heeft 
in de vruchten. En nu doet zich bier hel merkwaardige geval voor, dat de lianweii van het 
normale koolzaad zich zoodanig verdikt en verkort hebben, dal soinniinv er van sprekend 
/.ijn gaan gelijken op de hauwtjes van andere kruisblonnige gewassen. Niet alleen wordtdeze 
gelijkenis veroorzaakt door de veranderde lengte- èn breedteverbouding der vruchtjes in 
quaeslie: maar sommige er van hebben werkelijk sprekend den lypisclien hanwljesvorm. 
Ook is bet opmerkelijk, dat de i>'snavel« der normale bauwen duidelijk den plallen stempel ver
toont, terwijl zich op de aangetaste vruchten alleen een draadvormig uitsteeksel bevindt, precies 
als bij de hanwtjes van bel herderslaschje en andere te zienis. Zooals te verwachten was, bevatten 
de aangetaste vruchten geen normaal zaad. Ook de eierstok was verschimmeliren aangetast. 

Hoe de naam is van den parasiel, die de beschreven afwijking in het leven geroepen 
heeft, is mij onbekend. Waarschijnlijk is hij de veroorzaker van een heel vaak voorkomende 
plantenziekte. Maar mijn doel is ook niet geweest, op deze ziekte nader in te gaan. Ik heb 
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slechts even willen wijzen op het m.i. hoogst merkwaardige feit, dat de vruchten van de 
eene soort van plant door een verkeeren in ziekelijken toestand sprekend kunnen gaan 
gelijken op de vruchten van een verwante soort, — hetgeen naar mijn idee een sterk bewijs 

Normale koolzuailtak. Zieke koolzaadtak met hauwtjes. 

is voor de familie-relatie, die er tusschen allo crucifeeren bestaat — en de aandacht der 
lezers willen vestigen op de vele interessante afwijkingen, die men op sommige pothoofd
terreinen kan verwachten, ruim zoo interessant als de : z r-tjes, waarnaar menigeen met zulk 
een overigens prijzenswaardige volharding ploegt te snorren. L. DORSMAN CZ. 


