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ADVENTIEFPLANTEN OM HAARLEM. 
IJ het lezen van het woord //adventiefplanten* zal menigen lezer 
een rilling door zijn leden gaan en hij zal een artikeltje verwachten 
over soorten grassen, labialen en cruciferen, die op de meest 
prozaïsche plekken als spoorwegen, stationsemplaceraenten en 
terreinen om meelfabrieken verschijnen en meestal ook spoedig 

weer verdwijnen. Zulke planten heb ik nu niet op het oog; in onze omstreken 
zijn trouwens niet veel van dergelijke adventiefterreinen. Maar wel zijn er wei
landen en boschranden, waar prachtige bolgewasjes vanaf de bollenvelden en 
villatuinen verwilderd zijn, buitenplaatsen waar zij vroeger opzettelijk aangeplant 
zijn en schilderachtige plekjes in de duinen, waar soorten van Silenen en Theunis-
bloemen, Doornappels of Campanula's het landschap opvroolijken. 

Eigenlijk moeten we planten als de Italiaansche Aronskelk, het wilde 
Hyacintje en de Boschtulp ook als adventiefplanten beschouwen, maar omdat 
hun voorkomen in onze streken al vanaf de middeleeuwen dateert, zal geen 
flora-schrijver ze als „aangevoerd* beschouwen, zooals tallooze soorten Phalaris, 
Salvia en Erysimum, maar als bijna even echt-Nederlandsche planten als Parnassia 
en Pirola, die zich zonder de minste hulp van de menschen in ons land verspreid 
hebben. De hieronder te bespreken soorten hebben pas in de laatste 30—40 jaar de 
natuur, door toedoen van de cultuur, door hun aanwezigheid verrijkt. Het begrip 
cultuur nemen we hier zeer ruim, niet alleen bouwland, maar ook de aanwezig
heid van transportmiddelen en het opzettelijk voederen van wild met buiten-
landsch graan (waarin natuurlijk buitenlandsche onkruidzaden) rekenen we 
hieronder. 

Dat een fanatiek florist meer waarde hecht aan een vondst van een echt-
inlandsche zeldzaamheid als Himanthoglossum, Ophrys apifera, Ramischia e.d. is 
te begrijpen, maar ook zijn er die een vondst als van eenige duizenden Siberische 
Sterhyacinten (Scilla sibirica) meteen met meer onverschilligheid beschouwen 
wanneer zij tot de conclusie komen, dat die wel verwilderd zullen zijn en dit 
standpunt lijkt mij een beetje al te ver getrokken. Het mooie plantje hoort thuis 
in Midden- en Zuid-Rusland, Voor- en Klein-Azië en is bij ons absoluut winter
hard. De zaden zijn groot en zwaar, worden dus niet door den wind of door 
vogels over groote afstandenden verspreid, wat de eenige reden is waarom de 
plant niet, zooals zooveel planten, behoorende tot de Pontisch-pannonische flora, 
zooals Anemone Pulsatilla, spontaan in ons land verschenen is. Maar al is zij 
door menschelijke hulp op enkele plekken ingeburgerd, dan is dat geen reden 
om ze als minder inlandsch te beschouwen dan laatstgenoemde soorten. 

Een plek, als bovengenoemd, is er bij Vogelenzang aan de Leidschevaart. 
We zagen vanaf den overkant een blauwe tint over een weiland en op een vol
genden vrijen dag werd, met behulp van een kano, een exploratietocht gehouden 
naar dat weiland, dat niet gemakkelijk zonder vaartuig te bereiken is. 't Bleek 
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toen een prachtige vindplaats te wezen (zie foto) van onze Sterhyacint. In 
datzelfde weiland groeide ook een aantal planten van de Sneeuwroem (Chionodoxa 
Luciliae), een bolgewasje met grooter bloemen dan de Scilla, en een wit hartje 
in iedere bloem. In villatuinen plant het zich zelfs door zaad voort en dit zal 
hier ook wel het geval zijn evenals met de Scilla's. Ook staan hier Wilde 
Hyacintjes, die wel tegelijk met de Scilla's verwilderd zullen zijn, want ze worden 
onder den naam van Scilla nutans op de bollenvelden gekweekt. Vooral van de 
naverwante soort Sc. campanulata worden prachtige variëteiten gekweekt, die 
echter het losse en sierlyke van de wilde soort missen. 

Niet ver van dit weiland is een boschrand, waar het personeel van een naburige 
. . . . . . bollenkweekerij ieder jaar zieke bollen 

neerwierp en waar toen een rijke 
vegetatie ontstond van Blauwe en 
Gele Anemonen, Crocussen, Scilla's en 
Triteleia, maar toen dit bemerkt werd 
is alles met behulp van de spade en de 
kippen bijna geheel uitgeroeid. Een 
kleine Alliumsoort houdt hardnekkig 
stand, vast ieder jaar, omstreeks 
Paschen, bloeien de witte, vrij groote 
bloemen, waarvan er slechts een of 
twee aan een steeltje zitten. Op de 
aan hecht ingsplaats van de bloemsteel 
zitten enkele broedknolletjes. Met 
absolute zekerheid was de soort niet 
te determineeren, maar de beschrijving 
van Allium paradoxum uit den Kauka-
sus en Perzië klopt nog het beste, in 
ieder geval is het een nieuwe soort 
voor ons land. 

Dit alles is gebeurd door toedoen 
van de menschen, maar zonder de be

doeling om deze planten te laten verwilderen. Dit nu gebeurdt ook wel. Wieden 
Haarlemmerhout kent, weet, hoe prachtig het den heer Springer gelukt is om 
dit bosch, dat door het publiek totaal leeggeplukt was, weer in een bloemen-
dorado om te tooveren. De anemonen, maagdepalm en de sneeuwklokjes zijn 
opnieuw aangeplant en bovendien honderden narcissen, blauwe anemonen, 
lenteklokjes (Leucojum vernum), primula's en vingerhoedskruidplanten. Nu zij 
er eenmaal groeien wordt er niets meer aan gedaan en dank zij de ijverige 
groenjassen laat het publiek de bloemen ongemoeid, zoodat iedereen ervan 
genieten kan. Nu valt niet te ontkennen, dat de Hout meer een parkachtig 
karakter gekregen heeft; het planten van zoo buitengewoon veel Sneeuw-

Scilla siberica. 
Vogelcnzamj, 2 Mei 1917. Foto C. S. 
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bessen (Symphoricarpus racemosus), een gekweekte heester, hindert ieder 
floristisch getraind oog, maar zooiets merkt het groote publiek niet en 
daarvoor is zoo'n bosch dan toch bestemd. Misschien is dit parkachtige karakter 
wel onvermijdelijk zoolang het publiek nog meent, dat het wel geoorloofd. is 
takken af te rukken en massa's bloemen te plukken in bosschen waar geen 
bordjes en hekken staan die dit verbieden of verhinderen. 

In de duinen ontstaan de adventiefterreinen op een andere manier. De 
jachtopziener voert de fasanten met zaad dat meestal uit Zuid- of Oost-Europa 
komt. Tusschen dat zaad zitten veel onkruidzaden uit die streken, die dikwijls 
ontkiemen en zich tot flinke planten ontwikkelen. Heel dikwijls gaan ze tenslotte 
toch te gronde door de konijnen, maar 
op plekken waar deze uitgeroeid zijn of 
niet bijzonder veelvuldig voorkomen, 
kunnen ze jaren lang stand houden. 

Zoo ontdekte ik in de duinen achter 
de Oranjekom, het meertje van de 
Amsterdarasche waterleiding, een plekje, 
waar behalve manshooge Zwarte Toortsen 
en Ossetongen een groote, blauwe, vreemd-
gevormde bloem groeide met smalle, 
lijnnervige bladen, 't Bleek de zeldzame 
Kuifhyacint (Muscari comosum) te zijn 
(zie foto blz. 192 van vorigen jaargang). 

Weer op een andere plek tusschen 
pas gekapt kreupelhout, dat met kippen-
gaas tegen konijnen beschermd was, 
stonden de zeldzame Tweetakkige Silenen 
(S. dichotoma) en een exemplaar van een 
hooge, op een Malva gelijkende plant 
met lange trossen rose bloemen. Met 
geen flora kon ik de plant thuis brengen, zandvoort, 22 Juifiw?" inur"lgiaca- Foto t, s< 

maar de heer Heukels, de onvermoeide 
determinator van alle onbekendheden, vond dat het nota bene een totaal nieuwe 
plant was, nog nooit in ons land gevonden, 't Was een Malvacee, Lavattera 
thuringiaca, wild in Midden-Duitschland. Dat was in 1914, in 1917 stond de plant, 
die later ook nog op enkele andere plaatsen in ons land gevonden werd, er nog, 
zoodat er kans is dat zij stand houdt. Verder stond er Anchusa azurea (syn. 
Anchusa italica) een prachtige groot-bloemige Ossen tongsoort, die jammer genoeg 
geen stand gehouden heeft. De gewone blauwe Anchusa officinalis stond hier 
dicht bij enkele planten van de zeldzame bleekgele Ossen tong (A. ochroleuca). 
Er was druk insectenbezoek van hommels en het kan niet anders of er moet 
stuifmeel van de eene soort op stempels van de andere overgebracht zijn, want 
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we vonden zoowel tusschen Zandvoort en Vogelenzang als ten zuiden van Urauiden 
planten die het midden hielden van de twee soorten en planten die meer naar de 
eene of andere soort overhelden. Er groeiden op dat adventiefterrein tusschen 
Zandvoort en Vogelenzang nog meer adventiefplanten: Brassica elongata var. 
armoracioides, Lappula Myosotis en een crucifeertje, dat voorloopig ondeter-
mineerbaar was. 't Was uitgebloeid en daar het een overblijvende plant was, 
bracht ik het over naar mijn tuin om te zien, wat het worden zal. Een prachtige 

JB-isj-ercv^W^O-E:^ "fel^ «SCIli-A iSiJBIT^tC/A, 

ad ven tief plant, die zich uitbreidt en al by Overveen, Zandvoort, Santpoort en 
Beverwijk is gevonden, is de groote Teunisbloem (Oenothera Lamarckiana), een 
vergroote uitgave van de gewone Teunisbloem, die behalve door de veel grootere 
bloemen daarvan te onderscheiden is door de roodachtige tint van de nog ongeopende 
knoppen. Ik heb reden om te gelooven dat deze door de onderzoo Kin gen van Prof. de 
Vries zoo bekend geworden plant uitgezaaid is. Zeker weet ik dat dit het geval is 
met het Klein Springzaad (Impatiëns parviflora), dat als een geel gevaar ('t stamt uit 
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Mongolië) zich dreigt te verspreiden over onze omstreken. Het groeit al bij 
massa's in den Hout, den Aerdenhout en bij Overveen langs de weg naar 
Kraantjelek. Dat uitzaaien of uitplanten is een heel aardig werkje en geeft 
een goede gelegenheid om de snelheid van verspreiding van dergelijke planten 
te bestudeeren. Zoo plantte ik in een boschje bij Overveen voor een jaar 
of zes: 'Gevlekte Aronskelken, Sneeuwklokjes, Berenlook en Muskuskruid. Het 
laatste beslaat al eenige vierkante meters, de Sneeuwklokjes hebben zich ver
driedubbeld, het Berenlook en de Aronskelken bleven ongeveer gelijk. 

Ook is er een plekje achter Overveen, waar behalve een flink aantal Scilla's 
(waarschijnlijk door mestwagens in de duinen gebracht) een groot aantal jonge 
plantjes staan van de Vuurlelie (Lilium croceum), die in Groningen en Drenthe 
in roggevelden groeit. Eenmaal bloeide er één plant prachtig met een groot aan
tal bloemen, maar deze is door een ondoordacht natuurliefhebber meegepakt en 
nadien heeft nog geen jong plantje het tot bloei gebracht, terwijl de konijnen 
ook veel ervan vernielen. 

Er groeit in de Overveensche duinen een gele crucifeer, de Hongaarsche 
Raket (Symbrium altissimum, syn. S. pannonicum), die zich flink uitbreidt. Deze 
is ook ten noorden van Zandvoort gevonden. 

Tenslotte vragen we ons af of het Grasklokje (Campanula rotundifolia), dat 
thuis hoort op het diluvium en op het oud-alluvium, hier niet gebracht is met 
geplante heesters uit het oosten van ons land evenals dat het geval was met de 
heide, die van Eeden bij Kraantjelek vond i)- Ik vond het, hoewel in gering aantal, 
bij de schietbanen bij Overveen en bij Bloemendaal. 

Zonder twijfel is verwilderd het Breedbladklokje (Campanula latifolia) dat ik 
achter Overveen in meter hooge exemplaren op een duinhelling vond onder hooge 
berken en de Kaardebol (Dipsacus sylvestris). De eerste kan of door vogels, of 
door mestwagens vanaf een buitenplaats ontsnapt zijn en de laatste is of ter 
plaatse geplant of met fasantenvoer ingeburgerd. Ik vond daar ten minste ook 
Neslea paniculata en Salvia verticillata. Het interessante van al die adventief
planten ligt niet zoozeer in hun voorkomen in onze streken dan wel in de meer 
of mindere snelheid, waarmede zij zich verspreiden en in hun weerstandsver
mogen tegen schadelijke invloeden zooals konijnenvraat, droogte enz. Dit te 
bestudeeren is bijna even interesant als het bestudeeren van echte inlandsche 
planten als Neottia en Anacamptis. 

Haarlem. C. SIPKES. 

' ) Dr. Jeswiet meent dat do heide, door Van Kcdon bij Kraantjelek gevonden, echt wild was. Dit lijkt mij vrijwel 
buitengesloten. De duinen zijn daar kalkrijk en van vrij jongen datum, veel jonger dan de Aerdenhout bijv., waar 
zelfs nog geen heide groeit. Op zulke jonge, kftlkrijke duinen groeit heide nooit vanzelf. 
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24 DE BRAKWATERPOLIEP. 
Cordylophora Ucustris) 

LS we een vergelijking maken tusschen de aantallen dieren, die de zee bewonen 
en die, welke in het zoete water voorkomen, zien we al spoedig, dat de zee 
het in dezen, zoowel wat soorten- als individuenaanlal betreft, verre wint 
van het binnenwater. In alle opzichten blijft de fauna van het laatste milieu 
verre achter bij die van het eerste. 

Nog veel beperkter echter is de dierenwereld van het brakke water. Er 
bestaan betrekkelijk heel weinig wezens, die het in dit milieu kunnen uithouden en nog veel 
minder, die er goed in kunnen gedijen. Om te begrijpen, hoe dit komt, moeten we in een of 
ander natuurkundeboek het hoofdstuk nog eens even nakijken, dat handelt over osmose. Wij 
zien dan twee mengbare vloeistoffen, die gescheiden zijn door een halfdoorlatenden (semiperme-
abelen) wand, toch langzamerhand een homogeen mengsel vormen. Zoo'n semi-permeabele wand 
kan bijv. zijn: perkamentpapier, onverglaasd aardewerk, de cel wand der planten en een dierlijk 
vlies. Nu gedraagt zich de lichaamswand van veel dieren als zulk een halfdoorlatend vlies, en 
kunnen dientengevolge die dieren alleen dan blijven bestaan, als de osmotische druk van 
binnen evenwicht maakt met dien van buiten. Inderdaad zijn nub.v. in het algemeen de lichaams
vochten der zeedieren isotonisch met het zeewater. Dit wordt op verschillende manieren 
bereikt, bijv. door zout in het bloed (krabben) of urinezoulen (haaien)of op een andere manier. 
Komt nu zulk een dier in water van geringer zoutgehalte, dan begint de osmose haar werking 
te verrichten en hiervan is zulk een verandering in celspanning het gevolg, dat de meeste 
dieren hieraan weldra te gronde gaan. Met zuivere zoetwaterdieren is meestal hetzelfde het 

geval, als zij in zeewater worden overgebracht. En, gebeuren deze ver
anderingen van milieu nu geleidelijk, dan weet het dierenlichaam zich 
in den regel nogal tamelijk goed daaraan aan te passen, doch een 
plotselinge overbrenging werkt bijna altijd doodelijk. Öat werkelijk 
de verandering in turgor den ondergang dezer wezens veroorzaakt, 
en niet het een of andere vergiftigingsproces, blijkt duidelijk hieruit, 
dat de meeste zeedieren vrij lang blijven leven in een suikeroplossing 
van gelijken osmotischen druk als zeewater. 

In zeer ongunstige conditie nu verkeeren de dieren, die leven in 
het brakke water. Want zoo ergens, dan zijn hier de waterbewoners 
onderworpen aan tal van plotselinge veranderingen van het zoutgehalte 
hunner verblijfplaats. Vooreerst door de dagelijksche wisseling van 
eb en vloed, maar dan verder door stormen, die, naar gelang ze uit 
den eenen of den anderen hoek komen, het zoutgehalte onzer brakke 
wateren respectievelijk aanzienlijk vermeerderen of verminderen. 
En toch leven er in dit schijnbaar zoo ongeschikte milieu dieren! De 
lichaamswand dezer wezens moet dan wel van een heel bijzondere 

makelij wezen, dat zij kunnen blijven bestaan, terwijl hun 
bloed een geheel andere osmotischen druk vertoont, dan het 
water, waarin zij leven. Inderdaad is dit zoo, hoewel het nog 
absoluut in het duister ligt, waardoor de in een zoo wisselend 
milieu levende dieren beschermd worden. Trouwens ongeveer 
hetzelfde is, zij het ook in mindere mate, hel geval met alle 

zoetwaterdieren. Want ook hun bloed is niet isotonisch met het hun omringende water en 
toch leven zij er in. Maar hier hebben wij tevens de verklaring van het feit, waarom de zoet
waterfauna zooveel armer is dan de mariene. 

Nog verwonderlijker dan het bovenstaande schijnt hel mij toe, dal er wezens beslaan, 
wien het niet alleen in het brakke water goed gaat, maar die er uitsluitend of althans bijna 
uitsluitend in voorkomen. Een van de interessantste dezer dieren is de hrakwaterpoliep {Cordy-

Flg. 1. Ken CorJi/lop/ioro-boompje. 
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Ken afzonderlijk poliepcnkopje, 
sterk vergroot. 

lophora lacustris). Voor Amsterdammers is het al uitermate gemakkelijk dit aantrekkelijke 
wezentje in natura te zien te komen. Immers haast alle wateren rondom de hoofdstad zijn 

min of meer brak on bieden dus aan Corclj/lophom een 
geschikte verblijfplaats. Inderdaad heb ik dan ook op 
onderscheidene plaatsen deze poliep aangelroffen: in hel 
Noord-Hollandsch kanaal, den Schinkel, den Amstel e.a. 
Hoe het diertje er uitziet, vertoont afbeelding. 1. Het 
doet zich voor als een elegant boompje van 3—8 c.M. 
hoogte, waaraan, sierlijk afwisselend geplaatst, talrijke 
twijgjes ontspruiten, die alle eindigen in een fraai, wit 
poliepen-kopje, dat veel lijkt op een hydra in het klein. 
Alloen in ondergeschikte kenmerken, vorm, aantal der 
tentakels enz., wykt het er van af. Om te laten zien, 
welk een aantrekkelijk schouwspel zulk een poliep onder 
het microscoop aanbiedt, heb ik er in lig. ,2 een getee
kend, naar do natuur, sterk vergroot. Aan de ligging der 
tentakels is duidelijk te zien, dat hot diertje ietwat iu 
den knol zit; een Cordylophora kan hier echter best 
tegen: als alle poliepon is hij nogal taai. De boompjes-
aclitige habitus is gemakkelijk uit don vorm van hydra 
af te leidon. Denken we maar eens, dat de door knop-
vorming ontstane jonge hydra's aan hol moederdior ver. 
bonden blijven, dan zijn we er al bijna. We hebben dan 
alleen het geheel nog maar to omgeven door oen nauw mot 
ohitine verwante stof en onze Covdylophom is vrij wel klaar. 
Inderdaad is ongeveer zoo de bouw van hetdiertje.Onderaan 

het stammetjo zitten eenige draadvoniiige wortels, de stolonen, die over het substraat, waarop do 
poliep zich gevestigd heeft, hoonkruipon en waaruit van afstand tot afstand weer nieuwe poliopon-
hoompjes ontspruiten. Op die manier kan er een heel woud van Cordylophora'a ontstaan, dat 
sclioeiïngen en sfceenen als een teer waas overtrekt. Zooals 
bij de meeste lagere dieren is deze vegetatieve voortplanting 
de meest gewone. Maar toch bezit deze poliep ook een ge
slachtelijke. Af en toe ontstaan er nl. aan de zijtakken geslachts-
knoppen of gonophoren die uf spermatozoën óf eieren produ-
coeren. Do spermatozoon worden in het water uitgestort, dringen 
de vrouwelijke gonophoren binnen en de, als resultaat dezer 
bevruchting ontstane larven, zwemmen een poos rond en zotten 
zich dan weer op de een of andere onderlaag vast. Het is niet 
moeilijk, deze gonophoren in de natuur te vinden, ofschoon zo 
lang niet zoo algemeen voorkomen als de afbeeldingen in boeken 
zouden willen doen gelooven. Veel afbeeldingen in boeken zijn 
nl. combinatieteekeningen, die weliswaar juist zijn, doch, wat 
de algemeenheid van het afgebeelde verschijnsel betreft, den 
argeloozcn beschouwer beslist op een dwaalspoor brengen. 
Afbeelding 3 vertoont zulk oen gonophore, benevens een poliep, 
die zich heeft ingetrokken. Op deze manier poogt het diertje 
zich nl. tegen onzachte aanrakingen te beschutten. 

Natuurlijk [voedt Cordylophora zich op dezelfde manier als 
hydra; alleen heeft hij nog voel zwakkere netelorganen dan de laatste, en kan dus alleen zeer 
kleine diertjes bemachtigen. 

Raadselachtig is de herkomst van dit poliepje. Alle geleerden zijn het er over eens, dat 

J/X?2>.&. 

Links een gonophore, rechts een 
half-ingetrokken poliepje. 


