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en ik zag roode plekken, witte, lichte als vetglanzende brokken en ook zwarte roetglimmende 
partijen. Dat dit veldspaat, kwarts en hoornblende was, wist ik toen nog niet. 

Nog meer granieten sloeg ik in brokken. Heel andere kleuren, heel andere korrels, heel 
andere struktuur. 

Vele honderden heb ik tot gruizelement geslagen; altijd nog maar weer getuurd, een 
enkele maal met behulp van de loupe, en dan maar weer vergeleken met wat Wagner zei 
van de bestanddeelen van hel graniet. 

En al vergelijkende is het mij langzamerhund duidelijk geworden wat is; kwarts, veld
spaat, glimmer en hoornblende. 

En kun je die in graniet onderkennen, onder allerlei kleuren en in allerlei gedaanten, 
dan ben je hel A. B. C, door, dan heb je de liefhebberij al te pakken. 

Want met het doorslaan van granieten ben je natuurlijk ook allerlei andere steenen 
tegengekomen: zandsteen, vuursleen, lydiet. En dan begin je te begrijpen, dat er honderderlei 
variatie's op één soort kunnen voorkomen. En dat is al zeer interessant. Dat maakt het 
doorkloppen en bekijken niet eentonig. 

En mijn jongens op school, die wel eens op 'u schoolwandeling meegingen, hadden even
veel lust in het zoeken als ik. Ze brachten mij allerlei moois mee. Afdrukken van zee-
egelschalen in vuursleen, heele zeeêgels, koralen, versteend hout, schelpen in kalksteen, 
gerolde ammonieten uil een kiesberg van de Lutte, agaten uit het kiezel op hel Kerkplein 
als verharding gebezigd, enz. 

Meester en leerlingen waren aan het verzamelen getogen. Naast Wagner Ijestelden wij 
Haase, Die Erdrinde. Daarna Joh. Walther, Geschichte der Erde und des Lebens. Vervolgens 
Staring—van Baren, enz., tot ik lid werd van het Geologisch Genootschap. Br was een 
diepboring te Buurse bij Winterswijk. Met een paar collega's er naar toe. De techniek van 
zoo'n boring is even interessant als de grondmonsters, die te voorschijn worden gehaald. Van 
den opzichter had ik spoedig meerdere kernen, meer dan ik dragen kon. Zoo breidde zich 
de collectie geologie en mineralogie in „Natura docel" vliegensvlug uil en lelt met inbegrip 
van de petrefakten-verzameling thans meer dan 2000 nummers. 

Naast de kennis der steenen en petrefaklen wist zich de eigenlijke geologie aan mij op 
te dringen en mijn belangstellende liefde te winnen. Zie ik nu een hoogte bij Denekamp, 
waar de Zevenster groeit, dan vraag ik: zijl gij een diluviale hoogte of pas veel later door 
tic Dinkel opgeworpen. Vind ik haaietanden en Cosforieten te Bossum, dan is hel zaak uit 
te maken, waar zich de oude strandwal tusschen Eoceen en Oligoceen lievindl. Wie geologie 
beoefent, ik kan het alle lezers van I). I. N. verzekeren, U-studeert geen ondankbaar 
onderwerp. 

Wat ik voorheen nooit voor mogelijk had gehouden, is gebeurd: ik ben een amateur-
geoloog geworden, nog intenser dan ik het ooit van botanie of zoölogie geweest ben. 

Dciichainp. J. B, BEHNINK. 

ONZE FLORA IN 'T GEDRANG. 

N het No. van I Jan. 1916 van l)c J,cv. Sku. vertelt de Heer V. S., hoe in de ge
meente Weert die zeldzame Zomer-spiraalorchis door do ontginning uitgeroeid is 
en hoe de eenig overgebleven vindplaats in ons land buiten de gemeente 
gevaar loopt. 

Nu mijnheer V. S., hel is hier In Kennemerland al even erg, ofeigenl\jk nog 
erger, want hier worden niet eens pogingen aangewend, om de oorspronkelijke 

flora voor ondergang te bewaren, terwijl dal bij u nog wel gebeurt. Hieronder eenige staaltjes. 
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Niet ver van Haarlem is een boschje, bestaande uil esschenhakliout met een enkele els 
er tusschen. 't Ligt op de grens van de duinen en de weilanden, de grond is eenigszins klei-
achtig en vochtig, goede factoren voor 
een rijken plantengroei. 

Daar groeiden dan ook en groeien 
gedeeltelijk nog, Wilde Narcissen, 
H e l m b l o e m e n , Wilde Hyacintjes 
(prachtige hooge exemplaren met 
veelbloemigc trossen), en het meest 
nog de uiterst zeldzame Gele Anemonen 
(Anemone ranunculoides). Ouderen 
vertellen, dat het er 20 jaar geleden 
geel zag van de anemone-bloemen. 
Dit prachlboschje bleek nu vooreenige 
jaren veranderd te zijn in een veld 
met luinboonen en aardappelen. Hot 
hout was gekapt, de grond gespit en 
zooveel mogelijk van onkruid gezui
verd. Ik dacht al, dat deze vindplaats 
onherroepelijk verloren zou zijn maar 
neen, het tweede jaar werden er 
geeu boonen en aardappelen geplant, 
-1e stronken maakten weer lakken en 

De Italiaansche Aronskelk 

. de anemonen, hyacinthen en helmbloemen brachten 
weer enkele blaadjes boven den grond. Het 
esschenhout is nu weer hoog opgeschoten, alles 
herstelt zich weer, totdat ik bemerk dat de boer 
zijn kippen het bosch in jaagt, die de bollen 
van de wilde hyacintjes boven den grond werken. 
Ook heeft hij plan om het houtgewas, zoodra 
het voldoende dikte heeft, te kappen en de grond 
weer om te spitten en te beplanten. 

Tot overmaat van ramp staat er nu een 
bord met „Bouwterrein te koop:" het graf
monument van vele zeldzaamheden. Wanneer 
dit plekje niet tijdig beschermd wordt, is hel 
onherroepelijk verloren. 

Met die mooie interessante Italiaansche Arons
kelk (Arum italicum) is het ongeveer dezelfde 
geschiedenis. Het landgoed Boschbeek was aan
gekocht door de gemeente Heemstede, maar een 
strook langs den weg (waar juist die Arons
kelken groeien) is bestemd voor villa-terrein en 
slaat nu te koop aangeboden. Dit zijn enkele 
staaltjes uit de bosschen. Hoe slaat het er nu 
mee in de duinen V 

Waar de duineigenaar er zijn voordeel in 
ziet, om de konijnen in hun aantal te beperken, 
ontwikkelt zich een mooie flora. Op noordhellingen 
groeien soms massa's Pirola's en Epipaclis, 

soms zelfs Anacamptis, ondanks waterleidingen en wandelaars. Daar valt dus niet over te 
klagen. Maar het overgroole deel van onze duinen wordt als jachtveld geëxploiteerd en waar 

Herminium monorchia. 
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hel "konijn in zoo'n overweldigend aantal leeft, daar eet hij alles op, de schors van het kardi
naalshoedje, liguster en dennen, gras, knoppen en bladeren van orchideën, wortelstokken van 
teunisbloemen enz. Vooral die sappige bloemknoppen van Epipaclis latilblia vinden ze heer
lijk. Bovendien doen ze door hun graven verschuivingen ontstaan, die dikwijls mooie duin-
moerasjes opvullen. Een van de weinige orchideeën, die nooit door konijnen opgegeten wordt, 
is Herminium monorchis, een teer, lichtgroen, geurig orchideetje. Na een vochtig voorjaar 
en oen niet te drogen voorzomer verschijnt die ook vrij veel op noordhellingen, maar dat zijn 
geen vaste vindplaatsen. 

Wel was dit een moerasje bij Overveen, maar dat is afgegraven om er bollenland van Ie 
maken. Een gedeelte ervan is niet in gebruik en daar zijn miniatuur-beekjes ontstaan, er is 
kinipwilg gekomen en cyper-grasseu en het ziet er naar uit, dal de moerasflora zich daar 
weer herstelt. Men begrijpt mijn plezier, toen ik merkte dal Herminium daar ook weer 
groeide. Ik was dan erg blij, dat die zich zoo mooi herstelde, totdat er dezen winter groote 
stukken veen neergegooid zijn, afkomstig van een naburige zanderij en een gedeelte van het 
moerasje weer gedraineerd bleek te zijn om als bollenland dienst te doen. 

Met een andere vindplaats van Herminium ziet het er ook niet bijzonder rooskleurig uit. 
Hot is een nat pannetje, niet ver van het strand, maar omdat de konijnen er altijd komen 
drinken of gras eten is het omgeven door een kring van stuifzand, die het pannetje vroeg of 
laat zal opvullen met zand. 

Zoo zou ik door kunnen gaan. Ik zou nog bijzonderheden kunnen vertellen van een pan
netje bij Wijk a/Zee met Siurnha's waar een vijver van gemaakt is, een ander ook met 
Sturmla's en met liymnadenia's dat droog gelegd is door een naburige afgraving. Ook van 
een helling met sneeuwklokjes, kaalgeplukt door wandelaars, van heele struiken meidoorn, die 
door dames meegesleept werden naar de stad, enz. enz. Ik meen aangetoond te heblien, dat 
de uilrooi-kwaal niet alleen heerscht in Noord-Brabant, in de Peel, maar ook in Kennemerland 
en vooral in Haarlems omstreken. 

HaaHem. C. SIPKES. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Prentbriefkaarten. — Wie zich zelf eeu plezier wil doen en de Vereeniging tol Behoud 

van Natuurmonumenten een handje wil helpen, koope aan het kantoor der vereeniging legen 
toezending van post/.egels, zilverbons of postwissel een der beide seriën van 10 prentlniet-
kaarten, i f ü.2."> de serie. 1) ne serie beval foto's van hel Naardermeer en zijn vogels, 
de tweede van Oisiorwijk. Allemaal voortrelfelijk werk van den heer Burdet. TH. 

Verspreiding Azolla. — Naar aanleiding van hel artikel in »D. L. N.<( van 1 Dec. 1.1., 
waarin werd vermeld, dat Azolla til. niet zou voorkomen in 't oosten van ons land, merk ik 
op dat het daar W(M en op sommige plaatsen zelfs véél voorkomt. In de omgeving van Assen 
trof ik het eenige maanden geleden in groote hoeveelheid aan in oude veenwijken, bij 
Kloosterveen en Pitlo. 

De smalle vaarten waren jptoei bedekt met hel rulle dekentje en daar het water zeer 
hoog stond, waren de wijken door de bruin-groene kleur haast niet van de omgeving te 
onderscheiden. Ze hadden zich gevaarlijk «aangepast». 

^ssoi. L. MULDER. 

Polelmunt. — In de vacantie, In Augustus heb ik in Friesland bij Oldeboorn, Beets en 
Ollerlerp op verschillende plaatsen witte Poleimunt gevonden. Deze plant slaat in uw Flora . 
als z.z. z. vermeld. Komt ze misschien in deze streek van Friesland nog al veel voor? Alleen 
bij deze drie plaatsen heb ik ze gevonden. 

Zalt Dommel. BERTHS WILDERVANGK. 


