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BOTANISCHE INDRUKKEN 

VAN EEN GEMOBILISEERDE IN WALCHEREN. 

III. 

(Vervolg en slot van hlz. 21 IJ. 

P den 34en Juni heb ik nog eens een bezoek gebracht aan Zeeuwsch-
Vlaanderen, waar ik in 1916 zooveel moois vond. De reis alleen 
was op dien vroegen Zondag-morgen al een genot. Ik peddelde om 
6 uur over den prachtig moeien Noordweg over Serooskeike en 
Middelburg naar Vlissingen. Die Noordweg is een van de mooiste 

wegen, die ik ken. Ten eerste met klinkers bestraat, dus niet zoo hobbelig als 
de wegen in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar dezen winter de fietspaden behard zijn 
met een mengsel, dat voor 2/3 uit kolenasch en voor Vs uit glasscherven bestond!! 
Over een groeten afstand is de weg met hoog geboomte (populieren) en erlangs 
zijn meidoornhagen, die ook de natuurlijke scheiding vormen tusschen de 
verschillende perceelen weiland. De lezer begrijpt hoe mooi het was toen de 
meidoorn volop bloeide. Daarna had ik een heerlijk boottochtje over de Schelde, 
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waar ik den Duitschen kabelballon van Knocke zag hangen en om halfacht reden 
we over de hobbelige straatkeien door Breskens. Het eerst zocht ik natuurlijk 
de bijenorchis op. De toestand was hier nu juist omgekeerd aan dien van het 
vorige jaar. Toen was het onderhout pas gekapt en stonden er veel bijen

orchissen, maar weinig berg-
nachtorchissen, die bovendien 
weinigbloeiden.Ditjaar stonden 
er tientallen slanke trossen van 
laatstgenoemde tusschen het 
hoog opgeschoten esschenhout 
en kostte het zelfs moeite 
eenige niet bloeiende bijen-
orchissen te vinden, om maar 
heelemaal niet van bloeiende 
te spreken. Het kappen van 
het hakhout in 1916 is voor-
deelig geweest voor de bijen
orchis, die van veel licht houdt, 
maar dat kappen had gemaakt, 
dat de berg-nachtorchis, die 
meer een schaduwplant is, toen 
niet bloeien kon. Nu waren de 
rollen juist omgekeerd, het 
hakhout was hoog opgeschoten 
en de plantengroei daaronder 
wijzigde zich in verband daar
mee. 

In het mooie duinpannetje 
bij Nieuwe Sluis was ook alles 
weer compleet: Orchis Morio, 
latifolia, incarnata en maculata. 
Toen ik in de Prodomus eens 
nazocht of deze soorten hier 
reeds eerder gevonden waren, 
bleek, dat het voorkomen van 
Orchis maculata in Zeeland 
alleen bekend was voor Hulst 

en op Duiveland, incarnata alleen op Walcheren, Morio niet bekend voor Zeeuwsch-
Vlaanderen en latifolia alleen bekend van Zierikzee en de Oranjezon, waar ze nu 
in ieder geval ondergestoven zijn. Vrouwepolder wordt niet eens genoemd, Breskens 
is niet eens bekend als vindplaats van Platanhera montana enz. enz. Conclusie: 
onze kennis van de flora van de meest zuidelijke kuststrook van ons land is buiten-
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gewoon onvolledig en wanneer we bedenken, dat Prof. Jean Massart de Belgische 
duinen zoo tot in de puntjes doorzocht heeft en daarover een prachtwerk met 
prachtige foto's l) heeft uitgegeven, dan moet dit voor onze Hollandsche floristen 
een aansporing zijn, om die gaping tusschen de wel goed doorzochte Belgische 
en Noord- en Zuid-Hollandsche duinen aan te vullen. Maar hiermee moet gewacht 
worden tot na den oorlog, want het kost in verband met de mobilisatie veel 
moeite om toegang te krijgen in de Zeeuwsche duinen. 

Op den 21sten Juni, toen ik weer met 24 uur permissie in Aardenburg 

rtcille, 24 Juni 1917. Onbekende var. van Orchis latifolia. Foto C. SIPKES. 

was, werd mij daar een vindplaats gewezen van een heel vreemde Orchis-soort. 
Vlak aan de grens, tusschen Heille en het Belgische plaatsje Middelburg, stonden 
in een rietland een 60-tal planten van een Orchis, die totaal ongevlekte, licht
groene bladeren had, waarboven een krachtige, maar vrij ijle en soms 20 c.M. 

') J. Massart. Essai de Géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la 
Belgique. 2 vols. Brux. 19-10. =b 25 (Vs. 
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lange tros bloemen uitstak, die veel grooter dan normaal waren, helder lila 
en met een naar verhouding nog grootere onderlip, die bij de meeste planten 
ongevlekt, bij sommigen iets bestippeld is en bij alle planten met een lange 
gerekte middenslip. Het was een Orchis latifolia, maar een zóó afwijkende vorm, 
dat luitenant Mallinckrodt, wien de eer toekomt de plant gevonden te hebben en 
die zelf ook een goed orchideeën-kenner is, zelfs dacht met een geheel aparte 
soort te doen te hebben. 

De punten van overeenkomst met Orchis latifolia waren de handvorraige 
knollen, de holle stengel en de vorm en lengte van de bladeren en dit waren 
juist de hoofdkenmerken van die soort, maar de slankere habitus, de kleur en 
tint van bladeren en bloemen, de gerekte middenslip van de onderlip en de 
buitengewoon krachtige bouw waren de afwijkende kenmerken. Noch in Hegi, 
noch in Schulze, noch in Ascherson und Graebner vond ik een variëteit van 
Orchis latifolia beschreven, die ook maar eenigszins met deze overeenstemde, 
zoodat we misschien met een totaal nieuwe plant te doen hebben. De foto werd 
genomen onder de spiedende blikken van een Duitschen schildwacht. Ik geloof 
dat hij dat fotografeeren vlak aan de grens niet erg vertrouwde. 

Hiermee beëindig ik mijn artikeltjes over de Zeeuwsche flora. Zooals de 
lezers gezien hebben is het aantal planten en de vrij groote zeldzaamheid van 
de meeste voor een verblijf van een jaar vrij belangrijk. Tot slot en voor het 
gemak van hen, die bij een eventueel bezoek aan Zeeland mijn vondsten met 
de hunne willen vergelijken, geef ik nog een alphabetische lijst van het gevondene. 

Lijst van planten, gevonden tusschen 23 Juni 1916 en 13 Juli 1917 op 
Walcheren en in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. 

z = Over geiieel Nederland minder algemeen, z z = idem zeldzaam en z z z = idem 
zeer zeldzaam. 

Cursief gedrukt zijn de vindplaatsen, die niet genoemd worden in den Prodromus. 
VoikenisM, 

Koudekerke. 
Antitclicrki', Miihlillmi;/, Vrottwepolder. 
Middelburg, Vrouwepoldar, 
Sluis, Oostburg en meer plaatsen. 
Omnjezon (Ooslkapelle) en Walerlundkerkje. 
Vrouwepolder, 
Oranjezon, Oostkapelle. 
/iiidzande. 
VroiiirciKildcr. 

Nieuwe Sluis en Yvouwepolder. 
Cadtand, Nieuwe Sluis, M-csfeens en Vrouwepolder. 
VrowwepctoUr, 
Oiialkapelle. 
Oeheel Walcheren on West-Zoeuwsch-Vlaanderen. 
Vrouwepolder en Oostkapelle. 
Middelburg. 

Allium Scorodoprasum 
» ursinum 

Arum ilalicum 
» maculatum 

Asploninm Huta muraria 
Aipiilegia vulgaris 
Botrychium Lunaria 
Oircaea luletiana 
Cenlanrea Jacea var. alba 

» Scabiosa 
Cocliloaria danica 
Convolvulus Soldanella 
Gornus sanguinea 
C.orydalis claviculata 
Dipsacus sylvestris 
Doronicum pardialanclms 
Endymion nutans 

z z, 
/. /., 
z z, 

z, 

z z, 
z z, 

z, 
z z z, 
7. Z Z, 

z, 
z, 
z, 

z, 
z, 

z z, 
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Epilobium aiigustltbliuin 
Epipactis paluslris 

» latifolia 
» » var. viridiflora 

Eranlhis byemalis z 
Erythraca liltoralis 

» pulchella 
Eryngium campestre 

» maritimum 
Euphorbia exigua 
Fritillaria Meleagris 
Gentiana amarella 
Geranium pratense 
Glaux marilima 

llelminthia ecbiotdes 
Ilorminium monorchis 
Hottonia paluslris 
Inula Helenium 
Ealhyrus tuberosus 
Leonurus Gardiaca var. glaber 
Lepidium Draha 
Eoucojum vernum 
Listera ovala 

Lycium barbarum 
Mamihium vulgare 
Medicago arabica 
Mercurialis annua 
Muscari botryoïdcs 
Narcissus pseudonarcissus 
Nicandra physaloïdes 
Onopordon Acanlhium 
Ophioglossum vulgalum 
Ophrys apilera 
Orobanche coerulea 
Orchis latifolia 
• » „ var.' 

„ incarnata 
„ maculata 
,, Morio 
„ „ var. alba 

Osmunda regalis 
Parietaria ramigera 

„ officinalis 
Parnassia paluslris 
Plantago media 
Platanthera monlana 
Primula acaulis 
Prunus spinosa 

Oostkapelle. 
Nieuwe sluis, Oranjozon. 
Aardenbtirg, Cadzand, Oranjezon. 

, Aardenburg 
Z z z, Middelburg, 

Oranjezon. 
z, tusschen Cudzand en Nieuwe Sluis. 

Vrouwepolder, Aardenburg. 
z, idem, Cadzand, 
z, Schoondijke. 

z z, Middelburg. 
z, (ladzand. 

Aardenburg. 
tusschen Cadzand en Nieuwe Sluis, Oranjezonen 

Vrouwepolder. 
z z z, Schoondijke. Cadzatul 
z z z, Cadzand. 

Aardenburg. 
z z z, Uetranchement 
z z z, . Aardenbtirg, Cadzand. 
z z z, Vrouwepolder. 

z, Vrouwepolder, Oostburg. 
z z z, Middelburg. 

Middelburg, Vrouwepolder, Oostkapelle, Breskens, 
Waterlandkerkje, Uzendijke. 

z, Vrouwepolder, Domburg, Zoutelande. 
z z z, Breskens. 
z z z, bijna geheel West-Zeeuwsch-Vl. en Veere. 

z, Aardenburg. 
z z. Middelburg, Oostkapelle, Domburg. 
z z, Middelburg, Manteling. 
z z, Aagtekerke. 

z. Cadzand. 
z, Breskens, Nieuwe Sluis, Vrouwepolder. 

z z z, Breskens. 
z z z, Breskens. 

Vrouwepolder, Biggekerke, Nieuwe Sluis, Heille. 
z z z, Heille. 

z. Nieuwe Sluis. 
Nieuwe Sltiis en Vrouwepolder. 
Nieuive Sluis en Vrouwepolder. 

z z, Vrouwepolder 

Oostkapelle (Eendekooi). 
z z, Sluis. 
z z, Sluis. 

Cadzand. 
Groede. 

z z z, Breskens en Oostkapelle. 
z, Oranjezon, Middelburg, Koudekerke, Serooskerke, 

Nieuwe Sluis, Vrouwepolder. 
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Pirola rotundifolia 
Pulmonaria officinalis z z, 
Salvia silvestris z. z. z. 
Samolus Valerandi 
Sarotamnus vulgaris 
Saponaria officinalis 11. pi. z z, 
Scilla bi folia z z z, 
Scolopendrium vulgare z z z, 
Statice Limonium 
Thalictrum minus 

„ ,, var. llexuosum 
Tragopogon porrifolius z 
Tulipa sylvestris 
Ulex europaeus 
Verbena officinalis z 
Vicia gracilis • z 
Viola adorata 

Haarlem. 

Nieuwe Sluis en Oranjezon. 
Middelburg, Oostkapelle. 
Vrouwepolder. 
Aardenburg, Oostburg. 
Vromvepolder^en Oranjezon. 
Zuidzande. 
Middelburg. 
Vrouwepolder. 
Gadzand, Nieuwe Sluis, Vrouwepolder. 
Nieuwe Sluis, Breskens, Biggekerke. 
Breskens. 
tusschen Sluis en Retranchemcnt. 
Aagtekerke. 
Oranjeson. 
Groede, St, Kruis en Nieuwe Sluis. 
Cadzand. 
Vrouwepolder. 

C. SIPKES. 

DE VOGELTREK LANGS DE HOLLANDSCHE KUST, 
HEEN EN TERUG. 

JN de vorige aflevering maakt mijn vriend Tollenaar er de menschen op 
attent, dat 't gedrag der vogels afhankelijk is van de verschillende 
meteorologische invloeden, wat hij door enkele voorbeelden nader 
toelicht. Hij weerspreekt het beweren, dat hun gedrag uitsluitend van 
de temperatuur zou afhangen en zoekt andere oorzaken. Als één der 

duidelijkste noemt hij dat van de schildvink, die van het jaar door vier personen 
in de 2de helft van Januari al werd gehoord l) tegen eind Februari in 't zachte 
voorjaar van '15. 

Temperatuur kan hiervan onmogelijk de oorzaak zijn, want in 1917 begon 
de langdurige kou ongeveer half Januari en op 21 Jan., toen mijn schildvink 
zong »), vroor 't gemiddeld 4«C.; de wind was Oost. En in 1916 was bijna de 
heele maand Januari een aaneenschakeling van vrij somber weer met veel regen 
en de wind draaide heen en weer van Zuid tot West, maar verder kwam hij 
niet. Tollenaar zoekt 't voor een deel in de helderheid van 't weer en gelooft 
verder dat Zuidenwind zal meehelpen. Ik ben dat niet met hem eens, geloof 
dat Noorden-, N.-O.-, O.-wind dit sterker zullen beïnvloeden in'de goede richting, 
heb me tot nog toe altijd vast verbeeld dat dan de vogels drukker zongen dan 
met Z.-, Z.-W.- of W. wind. Ik kan me vergissen, misschien weet een ander 
zeker, dat ik 't mis heb en ik zal volgend voorjaar opletten. Ik vind trouwens 
dat O. wind wel iets meer voor de hand ligt, want daarmee gaat gewoonlijk 

^ 't Eerste zingen is eigenlijk niets dan oefening; dit was hier ook. 


