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heen het behoud van landschappen als het Naardermeer, Hagenau, Oisterwijk, 
wenscht, toetrad als lid der Vereeniging, dan konden wij in de komende jaren nog 
zeer veel redden en dan stonden wij ook sterker tegen aanrandingen. 

Want het ongelooflijke gebeurt, ons bezit wordt soms aangerand. Hiermee be
doel ik nu niet het Korenburger veen, daarin berust ik als in een onafwendbaar 
noodlot. Maar ik bedoel het ellendige geval met het Naardermeer. De ontwerpers 
van de plannen voor een nieuwe spoor- en tramverbinding van Amsterdam met het 
Gooi hebben zich niet ontzien om hun lijn te projecteeren eerst door den heelen 
Oostrand, later door de Zuid-Oosthoek, waar de reeën huizen, waar de lepelaars 
hun aanvliegplaats en hun broedplaatsen hebben, waar de purpurreigers broedden 
in de elzen. Dat die ontwerpers er niet aan gedacht hebben, eerst het Bestuur der 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten te raadplegen bewijst wel, da'f 
zij in het geheel geen begrip hadden van haar werk en beteekenis. Hoe het nu verder 
met die plannen zal gaan, weet ik niet. Er zijn nog velerlei mogelijkheden. Maar 
wij mogen wel zeer benieuwd zijn naar de oplossing, die ons o.a. kan leeren, welke 
houding de Regeering aanneemt ten opzichte van de pogingen, die wij in het werk 
stellen, om Nederland bewoonbaar te doen blijven. 

Ik heb een goed vertrouwen, dat dit wolkje over het Meer wel zal wegdrijven. 
Maar zekerheid heb ik niet. Indien onze Vereeniging zestigduizend leden telde in 
plaats van zesduizend, dan was het anders. Helpt daarom allen, 

JAC. P. THIJSSE. 

• 

REISHERINNERINGEN UIT SPITSBER
GEN EN NOORDELIJK SCANDINAVIË 

DOOR 

D R . G. J. VAN OORDT. 

V. 

DE flora van Spitsbergen is rijker dan die van eenig ander land onder dezelfde 
breedte. Reeds in het midden van de vorige eeuw waren er o.a. door MALMGREN1) 

omvangrijke collecties planten in Spitsbergen samengebracht; vooral echter 
door de onderzoekingen van NATHORST, tijdens de Zweedsche expeditie van 1882— 
1883 en van den Zweedschen botanicus ASPLUXD in 1913 en 1915 is onze kennis 
van de Spitsbergensche flora sterk vermeerderd. NATHORST heeft het gebied zoo 
grondig onderzocht, dat er sinds 1883 slechts een vijftal voor de flora van Spits
bergen nieuwe soorten gevonden zijn, zoodat er nu ongeveer 130 hoogere planten 
bekend zijn. 

Daarom was het voor mij verrassend te hooren, dat een der door mij in de toendra 

1) Ik stel mij voor aan het einde van deze artikeien-reeks een literatuur-lijstje te geven. 
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Boheman verzamelde grassen n.1. Pleuropogon Sabinei R.Br., reeds bekend uit 
verschillende andere streken van den Arctis, nieuw voor Spitsbergen i .̂ 

In het onderstaande kan ik slechts een kort overzicht geven van de voornaamste 
planten van de Spitsbergensche flora, waarbij ik mij in hoofdzaak aan het door mij 
verzamelde materiaal zal houden, dat zich nu bevindt in het Herbarium van het 
Botanisch Laboratorium te Utrecht. 

Van de V a r e n s komen er in Spitsbergen twee soorten voor, de zeer zeldzame 
Woodsia glabella R. Br., en Cystopteris fragilis (L.), welke laatste in het Ysfjord-
gebied alleen op de oeverterrassen van het Sassen Dal gevonden is, waar hij in groo-
ten getale moet voorkomen. Zelf ben ik er niet geweest, doch de botanicus van de 
Oxford Expeditie verzamelde vele exemplaren op deze klassieke vindplaats. 

In de droge, heideachtige toendra komt op enkele plaatsen een echte arctische 
W o l f s k l a u w s o o r t voor, n.1. Lycopodium selago L., dezelfde soort, die in 
Midden Europa nog wel als glaciaal-relict wordt aangetroffen. De korte groene 
vertakte stammetjes gelijken zeer veel op miniatuur-sparretjes en daarom wordt 
deze soort ook door leeken slechts weinig over het hoofd gezien. ASPLUND (1919) 
vond deze soort alleen in een dal ten W. van Advent Baai; ik kan er de Oostzijde 
van deze baai, de Oostzijde van Green Harbour en de Toendra Boheman als vind
plaatsen aan toevoegen. 

Zeer veel komt overal in de natte moerassige toendra, vooral tusschen het mos, 
Equisetum arvense L. v. alpestre Wg. voor, een meestal kleine weinig opvallende 
Paardestaart, met veelal liggende stengeltjes. Evenals lyj de twee andere in Spits
bergen gevonden E^Mts^ww-soorten worden slechts zelden fertiele stengels gevormd. 
Ook deze vallen, tenminste bij de gewone soort, slechts zeer weinig in het oog. Op 
onze Equisetum arvense met zijn hoog opgaande stengels gelijkt de vorm uit Spits
bergen al heel weinig. 

Bijna alle grassen wil ik hier stilzwijgend voorbijgaan. Met de C y p e r a c e a e , 
en de J u n c a c e a e vormen de G r a m i n e a e een intregeerend bestanddeel 
van de flora; deze drie families komen er in ongeveer 45 soorten voor, dus meer dan 
een derde van het aantal waargenomen hoogere planten! De meeste grassen bloeien 
gewoonlijk eerst later in den tijd, in Augustus. De gunstige zomer van 1921 was 
voor vele grassoorten aanleiding om vivipaar te worden; d.i. terwijl het zaad zich 
nog in de aartjes bevond, was het reeds gaan kiemen. 

Van de talrijke C y p e r a c e a e en G r a m i n e a e wil ik alleen bij name noemen 
het mooie Wollegras, Eriophorum Scheuchzeri Hoppe, dat overal in de natte toen-
dras groote plekken wit kleurde en het voor de flora van Spitsbergen nieuwe gras, 
Pleuropogon Sabinei R. Br., dat ik op één plaats in de Toendra Boheman vond. 
De prachtig gekleurde hangende aartjes van dit gras, dat in twee verschillende 
vormen, een met korte bladen op drogere gedeelten en een met lange Glyceria-
achtige bladeren in het water zelf, voorkomt, vallen sterk op. In andere deelen 
van den Arctis (N. Amerika, Groenland, Siberië, ja zelfs in Frans Joseph Land 
en Nova Zembla) was het reeds dikwijls waargenomen. In Spitsbergen schijnt 
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Pleuropogon werkelijk zeer zeldzaam te zijn, want anders waren de botanici, die 
hier vroeger werkzaam waren, het zeker wel hier of daar tegen gekomen. • 

Een van de algemeenste planten van Spitsbergen is de Poolwilg {Salix polaris 
Wg.); overal op zeer vochtige plaatsen en dan bij voorkeur in de hier veel voorko
mende hooge mos-pollen of op meer drogere en dan over den grond kruipend, komt 
dit lage struikje met zijn ronde blaadjes voor. Zeldzaam daarentegen is Salix reti
culata L., met dikkere stengels, ronde of langwerpige blaadjes met netvormige 
aderen en witachtige onderzijde. Deze plant maakt een veel forscheren indruk dan 
Salix polaris, hoewel op gunstige standplaatsen ook flinke exemplaren van deze 
laatste soort gevonden worden. De eenige plaats, waar wij Salix reticulata vonden, 
was aan den voet van Mt. Lundbohm aan de Westzijde van Ekman Baai. Hier 
groeiden vele exem
plaren te samen met de 
eveneens in Spitsber
gen zeldzame Empe-
truni nigrum L., de 
Kraaibes. 

Van de C u p u 1 i-
f e r a wordt nog een 
vertegenwoordiger in 
Spitsbergen aangetrof
fen. Ik bedoel de 
zeldzame Betuia nana 
L. f. flabellifolia Hook, 
een lage struik met 
kleine ronde, gekartel
de blaadjes. Hoewel wij 
een vrij goede beschrij
ving van de stand
plaats aan de Oost
zijde van Advent Baai 
hadden (ASPLUND, 1919, p. 23) gelukte het ons niet, deze soort te hier vinden. In groot 
aantal komt deze plant — in het Ysfjordgebied tenminste — alleen voor bij Coles 
Baai, doch jammer genoeg bezocht ik deze baai, waar nog meer zeldzaamheden ge
vonden zijn, niet. 

Polygonum viviparum L., een plantje, dat een zeer groot verspreidingsgebied 
heeft en zoowel in de Alpen als in den Arctis voorkomt, was ook in Spitsbergen, 
vooral op vochtige plaatsen in de toendra, zeer algemeen. Deze noordelijke exempla
ren zijn echter heel wat kleiner en onaanzienlijker dan die uit de Alpen. 

De meest voorkomende „onkruiden" zijn wel Oxyria digyna Hill, een zuring-
achtige plant en Stellaria longipes Goldie, een Sterremuursoort met kleine witte 
bloempjes. Vooral de eerste, een ook in de Alpen veel voorkomende windbloeier 

Fig. 29. Cerastium alpinum L. 
V A K O O R D T phot-
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groeit letterlijk overal en vormt ieder jaar rijkelijk rijp zaad. Als anti-scorbuticum 
(middel tegen den scheurbuik) wordt door de Noorsche Jagers het „Lepelblad" 
gebruikt. Nu is het echte Lepelblad, Cochlearia officinalis L., dat ook aan de Midden 
Europeesche kusten overal voorkomt, in Spitsbergen wel vrij algemeen, maar toch 
niet zoo talrijk, dat het in groote hoeveelheden verzameld zou kunnen worden om 
gedroogd te worden en in den winter, als er soep van getrokken is, gegeten te worden, 
Ik vermoed daarom, dat de lepelvormige bladeren van Oxyria, die overal zeer al
gemeen is, het echte anti-scorbuticum van de in Spitsbergen overwinterende jagers is. 

Er komen nog verschillende andere, meestal niet sterk in het oog vallende A1-
s i n e a e in Spitsbergen voor. Cerastium alpinum L., een een arctiscij-alpihe soort, 
welke zeer variabel is, heeft echter mooie groote bloemen (fig. 29) en meestal een 

forschen habitus. De 
TpTa.chtigeArenaria cili-
ata L. *pseudofrigida 
Ostenf. et Dahl., vormt 
kleine kussens; welke 
geheel overdekt zijn 
met sneeuwwitte bloe
men (fig. 30). Deze uit
sluitend in den Arctis 
voorkomende plant, 
groeit alleen op droge 
standplaatsen en is 
niet algemeen in Spits
bergen; ik vond haar 
slechts op enkele droge 
hellingen nabij onze 
nederzetting aan de 
Zuidzijde van de Toen
dra Boheman. 

Van de S i l e n e a e 

komt Silene ilene acaulis L. (fig. 31), die ook in de Alpen boven den boomgrens alge
meen is, zeer veel in Spitsbergen voor. Ook deze Silene groeit bij voorkeur op 
droge, aan de zonb lootgestelde plaatsen, waar zij groote, geheel door rose 
bloempjes overdekte kussens vormt. Eens echter vond ik een kussen van deze soort 
met zuiver witte bloemen. 

Twee Melandrium-soorien, echter veel minder hoog wordend dan onze Koe
koeksbloemen, zijn in Spitsbergen waargenomen. Beide zijn niet hooger dan 10 cM.; 
de een bezit een grooten opgeblazen, eenigszins paars gekleurden kelk, en zeer slecht 
ontwikkelde bloembladeren, hetgeen door den naam Melandrium {Wahlbergella) 
apetalum Fenzl. ook aangeduid wordt; de andere, Melandrium {Wahlbergella) affine 
J. Vahl, heeft witte kroonbladeren. Beide, alleen in den Arctis voorkomende 

Fig. Annaria ciliala *fiscudojrif,ida Ost. et Dahl . 
V A N Q O R D T phot . 
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soorten, groeien bij voorkeur op drogere plaatsen. De witte soort was het zeldzaamst: 
ik vond haar alleen op de Anser-Eilandcn — hier in groot aantal over de eilanden 
verspreid — en enkele exemplaren aan de Oostzijde van Advent Baai. 

Van het geslacht Ranunculus zijn in den Spitsbergenschen Archipel een 7-tal soorten 
gevonden. De meesten, zooals b.v. R. pygmaeus Wg. en R. hyperboreus Rottg., hebben 
kleine gele onaanzienlijke bloempjes, doch Ranunculus sulphureus Sol., die overal 
op vochtige plaatsen, vooral aan beekoevers groeit en reeds zeer vroeg in het jaar 
zijn mooie gele bloemen vertoont en vooral de lichtgele grootbloemige Ranunculus 
Pallasii Schlecht. maken hier een uitzondering op. De laatste soort is zeldzaam; 
ASPLUND nam hem niet waar in de door hem bezochte deelen van den IJsfjord. 
In het natste gedeelte van de Toendra Boheman vonden wij deze soort echter in 
de laatste dagen van Augustus talrijk; zij groeide er in ondiep water. 

De zuiver arctische Papaver radicatum Rot tb. 
(of P. nudicaule L.) met mooie groote witgele of 
wel, doch zeldzamer, met gele bloemen, is een 
zeer gewone verschijning in Spitsbergen, waar 
hij uitsluitend op droge plaatsen wordt gevon
den. Op alle berghellingen, die spoedig, nadat de 
sneeuw gesmolten is, onder den invloed van zon 
c.i wind uitdrogen, komen zij algemeen voor. Op 
den Syltop vond ik hen nog op een hoogte van 
meer dan 600 M., op den top van de Olav Var de 
(550 M.) nabij Green Harbour bloeiden zij nog 
in-begin September talrijk. 

Van de C r u c i f e r e n zijn verschillende 
witte en gele .Draèa-soorten zeer gewoon. Het 
zijn alle kleine plantjes, die echte door de 
talrijke kleine bloempjes een alleraardigst effect 
maken. De meeste Z)ra/;a-soorten, die zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden 
zijn en bovendien onderling vele bastaarden vormen, groeien op droge plaatsen. 

In de natte toendra, tusschen het mos en dikwijls in het water staand, komt vrij-
veel onze gewone Pinksterbloem, Cardamine pratensis L., voor. Bloeiende exemplaren 
ziet men echter zeer weinig en alleen in gunstige zomers ontwikkelen de mooie 
bloemstengels zich in grooteren getale. Zooals ik reeds eerder opmerkte (blz. 295) 
kenmerkte de zomer van 1921 zich door mooi weder en hooge temperaturen. Daar
om waren bloeiende Pinksterbloemen in het einde van Augustus geenszins zeldzaam 
in de toendra's. Een zeer weinig opvallende Cardamine is C. belliiifolia L. met witte 
bloempjes en kleine langwerpige blaadjes. Zij zijn lang niet zeldzaam, doch werden 
meestal door ons over het hoofd gezien. 

Evenals in de Alpen komen er in den Arctis ook talrijke soorten van het geslacht 
Saxifraga voor. In Spitsbergen zijn 10 verschillende soorten gevonden, die ook 
alle, in verschillende deelen van het IJsfjord-gebied, door mij verzameld werden. 

Fig. Sili'iiï acaulis L. 
V A X O O R D T phot. 
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Een van de vroegst bloeiende planten van Spitsbergen is de zeer algemeen voor
komende Saxifraga oppositifolia L., die groote zoden vormt, bedekt met donker, 
rose bloemen. De hoofdbloeitijd valt einde Juni en begin Juli, doch ook later, tot in 
Augustus, vindt men overal bloeiende exemplaren. Ik zou zelfs zeggen, dat de zich 
in Augustus ontwikkelende bloemen, hoewel minder talrijk, grooter zijn dan de 
eerste bloemen van deze soort. Overwinterende exemplaren bezitten knoppen, die 

door enkele blaadjes tegen de 
koude beschermd worden. Smelt 
nu de sneeuw weg, dan zijn deze 
knoppen direct gereed om zich 
te openen. 

Algemeen was in de natste 
deelen van de Toendra Boheman 
een eigenaardige Steenbreeksoort 
met stengels, die in het geheel 
geen bloemen, doch alleen broed
knoppen vormen. Het is de arc
tische vorm van de Ster-steen-
breek {Saxifraga slellaris L. var. 
comosa Retz.). Deze soort komt 
ook in de Alpen voor, waar 
ieder plantje een vijftal sneeuw
witte bloemen draagt. 

De mooiste Saxifraga is naar 
mijn meening Saxifraga hirculus 
L., die sommige vochtige plekken 
bij Kaap Boheman geheel geel 
kleurde. De bloemstengels rijzen 
hoog op en dragen alle groote, een 
weinig hangende gele bloemen. 
Ook dit is een arctische soort, 
die echter in klein aantal ook in 
Midden Europa voorkomt. Zelfs 
in ons land is zij eens gevonden. 

Heel veel gelijkt de bloem van Saxifraga flagellaris Willd. op die van 5. hirculus. 
De plantjes van deze soort staan echter bijna altijd afzonderlijk en bezitten aan de 
basis meerdere lange donkergekleurde dunne stengels, de f 1 a g e 11 e n, die naar 
verschillende kanten gericht zijn. De moederplant gaat in het najaar dood; de knop
pen, die aan het eind van deflagellen zitten zijn dan reeds ge wortelden deze Ie veren 
in het volgend voorjaar nieuwe bloemdragende plantjes. Rijp zaad wordt nooit in 
Spitsbergen gevormd. Een eigenaardige verspreidingswij ze van deze soort bestaat 
hierin, dat de geheele „familie", van den bodem losgeraakt, door den wind vervoerd 

Fig. 32. Saxifraga hieraciifolia W. et. K. 
V A N OORDT phot. 
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wordt, om op een geheel andere plaats van de Toendra wederom te wortelen. 
Het minst algemeen is wel Saxifraga aizoides L. Slechts op één plaats, n.1. in het 

Ebba Dal, dicht bij de zee, vonden wij deze soort, die behalve in den Arctis ook in 
de Alpen veel wordt gevonden. De bloempjes zijn wit met oranje vlekjes. 

Tusschen het mos van de toendra, en in het algemeen op vochtigen grond is 
Saxifraga hieraciifolia W. et K. dikwijls een gewone verschijning (fig. 32). Het zijn 
krachtige planten, die tot 25 c.M. hoog kunnen worden, met groote breede bladeren, 
die veel op die van verschillende Compositen gelijken (vandaar den naam 
hieracii-folia), forschen stengel, doch onaanzienlijke roodachtige bloempjes. Een 
kleinere uitgave hiervan, doch met beter ontwikkelde witachtige bloempjes is 
Saxifraga nivalis L., 
een soort, die in geheel 
Spitsbergen zeer ge
woon is. 

Een ook in de Alpen 
veel vóórkomende Sa
xifraga is S. cernua L., 
met mooie groote witte, 
donker geaderde bloe
men, die zelden rijp 
zaad leveren. In de 
oksels van de bla
deren komen echter 
overal donkergekleur
de bulbillen voor, en 
hierdoor schijnen zij 
zich uitsluitend voort 
te planten. Een ge
liefkoosde standplaats F ig „ Sa,ilmga groen,audtca L. 
van deze plant zijn VAN OORDT phot. 
ondiepe rotsspleten, 
waarin zij tegen den harden wind goed beschut zijn; doch ook in het mos van 
de na t t e toendra vond ik vele exemplaren. 

Saxifraga rivularis L. is een onaanzienlijk klein plantje met witte bloempjes; de 
blaadjes gelijken veel op die van S. cernua en daardoor doet het geheele plantje 
veel aan een slecht ontwikkelde cernua denken. Het vormt echter geen bulbillen. 

Een van de algemeenste, en tegelijkertijd een van de mooiste soorten van het ge
slacht is Saxifraga groenlandica L., die overal op vochtige plaatsen voorkomt en 
hier kleinere of grootere kussens vormt, die met lichtgele bloemen overdekt zijn 
(fig. 33). De mooiste exemplaren zag ik op de Anser Eilanden, waar plekken van wel 
een vierkante Meter er geheel door ingenomen waren. 

In de nat te toendra, ten W. van onze nederzetting bij Kaap Boheman, stond 
1 * 
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ook in kleineren getale een Goud veilsoort, Chrysosplenium tetrandrum Th. Fr., 
die reeds vroeg in het voorjaar bloeide en daardoor in den korten zomer rijkelijk 
zaad kon voortbrengen. Deze gelijkt veel op onze inlandsche soorten; daarom 
waren zij, ook in niet bloeienden staat, zeer gemakkelijk als een Chrysosplenium te 
herkennen. 

Een plant, die in Noord Europa zeer veel voorkomt, doch in Spitsbergen zeer 
zeldzaam is en hier bovendien bijna nooit bloeit, is Rubus chamaemorus L. In het 
IJsfjord-gebied schijnt hij alleen voor te komen aan de O. zijde van Coles Baai, 
waar ik niet was, en aan de Westzijde van Ekman Baai. De vindplaats, aan den 
voet van Mt. Bertil, waar ik, op de bovenzijde van een steile rots — zulke plekjes, 
die veel profijt hebben van de zonnewarmte zijn altijd botanisch rijke vindplaatsen — 
talrijke exemplaren met groote ronde bladeren doch zonder bloemen vond, is waar
schijnlijk nieuw. 

Ik noem hier slechts terloops twee gele Potentilla's, een lage en een oprijzende 
soort, om echter vooral te wijzen op een andere zeer mooie en zeer algemeene R o s a-
c e a e n.1. Dryas octopetala L. (fig. 34), welke op droge plekken zeer talrijkvoo rkomt. 
De groote witte bloemen, die echter iets kleiner zijn dan van exemplaren uit de Alpen, 
worden gaarne door vliegen etc, bezocht. De houtige, zeer dicht tegen den grond 
aanliggende struikjes met leerachtige blaadjes, zijn door een dikken wortel stevig 
in den grond bevestigd. Dryas is een echte glaciaal-plant, die na den Ijstijd het 
terugtrekkende landijs op den voet volgde en in Midden Europa met Betuia nana 
en Salix polaris veelvuldig fossiel aangetroffen is. 

Nog gewoner dan Dryas is Cassiope tetragona Don., een aardige E r i c a c e a e met 
hangende roomkleurige klokjes (fig. 35). Ik zou deze soort de karakterplant van 
de droge toendra willen noemen. Het is de plant, die aan dit gedeelte van de toendra 
zijn heideachtig voorkomen geeft. De stengels, die een zeer duidelijke xerophytische 
structuur bezitten, zijn donker groen, jeugdige uitloopers echter frisch groen ge
kleurd. 

Onze gewone Kraaibes, Empeirum nigrum L., komt op enkele plaatsen van Spits
bergen ook voor. Wij vonden hem alleen bij Ekman Baai (te samen met Salix reti
culata) en aan de Oostzijde van Green Harbour. Op laatst genoemde vindplaats 
had deze plant ook rijpe bessen gevormd; over deze belangrijke waarneming wil ik 
iets meer uitweiden. 

In verschillende publicaties wordt de meening verkondigd, dat er na den Ijstijd 
in den Arctis een periode met een beter klimaat dan er nu heerscht, moet geweest 
zijn. Deze meening is vooral hierop gebaseerd, dat vele planten, die nu nog in den 
Arctis voorkomen er niet meer bloeien of er niet meer rijp zaad voortbrengen en 
zich dus alleen vegetatief kunnen voortplanten (ik wijs hier slechts op het onder 
Rubus chamaemorus, Saxifraga cernua, Saxifraga stellaris, en Cardamine pratensis 
medegedeelde). Doch ook het fossiele voorkomen van de gewone Mossel {Mytilus 
edulis), de Alikruik {Littorina littorea), Cyprina islandica, e.a. in geologisch zeer 
jonge afzettingen, terwijl deze Mollusken tegenwoordig niet meer in den fjord levend 
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gevonden worden, en zuidelijker, waar een gunstiger klimaat heerscht, wel leven 
kunnen, wijst er op, dat bovengenoemde meening zeker juist is. Daarom ook is het 
zoo aardig om te zien, dat Empetrum, waarvan tot nu toe n o g n o o i t b e s s e n 
i n S p i t s b e r g e n g e v o n d e n w a r e n — fossiele vruchtjes zijn wel uit 
jonge afzettingen in Spitsbergen bekend — in gunstige zomers, zooals die van 1921, 
waarin de temperatuur dus voor de normale ontwikkeling van de plant hoog genoeg 
was, wel degelijk in staat is, om nog normale bessen te produceeren. 
f De mooiste plant van Spitsbergen is ongetwijfeld Polemonium humile Willd. 
met zijn fijn verdeeld loof en prachtige blauwe bloemen.|Alleen op beschutte, goed 
gelegen plaatsen komt deze plant voor; vooral groeit hij gaarne op de vruchtbare 

Fig. 34. Dryas octopetala L. 
V A N OORDT phot . 

vogelbergen. Vrij talrijk was hij bij de Zeekoetenkolonie op den Congresberg; in de 
Toendra Boheman vonden wij hem slechts eens, n.1. op een zeer gunstig plaatsje 
aan de Zuidhelling van een der strandterrassen. 

Een tweede plant, die eveneens blauwe bloemen draagt, is Mertensia maritima 
D C , de eenigste vertegenwoordiger der B o r a g i n a c e a e in Spitsbergen. Ook deze, 
•een echte strandbewoner, is er niet talrijk. Op het Z.W.-lijke strand van het grootste 
der Anser Eilanden vonden wij deze „halophile" soort in vele exemplaren. Hij 
vormt groote zoden; de blauwgrijze stengels liggen zeer vast tegen den bodem aan
geperst, zoo vast, dat wanneer men de geheele plant uitgraaft de stengels zich direct 
naar den wortelstok toe ombuigen. 
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Van het geslacht Pedicularis kan men twee soorten, die beide een circumpolaire 
verspreiding hebben, in Spitsbergen aantreffen. De eene, kleine soort, Pedicularis 
hirsuta L. is overal talrijk, vooral op vochtige plaatsen; de andere, die wel 20 c.M. 
hoog kan worden {Pedicularis lanata Willd. f. dasyantha Trautv.) bezit groote rose 
bloemen, een dikken stengel met lange witachtige beharing en een sterken pen wort el. 
Dit is meer een bewoner van droge hellingen; bij Kla^is Billen Baai was deze soort, 
evenals bij Advent Baai en Green Harbour talrijk; langs de Noord-Westelijke kust 
van den IJsfjord heb ik hem niet aangetroffen. 

Behalve twee zeer zeldzame soorten komen er slechts drie C o m p o s i e t e n in het 
IJsfjord-gebied voor. Taraxacum arcticumDshlst. gelijkt wat het blad betreft vrij 
veel op onze Paardebloem, doch de bloem is veel kleiner en lichtgeel. De bloemen 
zelf zijn meestal gesloten en openen zich alleen, wanneer zij direct door de zon be-

Fiu;. 35. Cassiope tdragona L. 
V A N OORDT phot. 

schenen worden. In vele natte, moerassige gedeelten van het IJsfjord-gebied komt 
Petasites frigidus Fr. in grooten getale voor. Meestal blijven de exemplaren, die aan 
de groote bladeren gemakkelijk als een Hoefblad herkenbaar zijn, steriel en vermeer
deren zij zich vegetatief; toch vond ik in verschillende gevallen ook bloemstengels 
met 5 of 6 bloemen. 

Op sommige droge hellingen groeit nog al eens (oostelijke zijde Advent Baai, 
Westzijde Ekman Baai, Oostzijde Green Harbour), een aardige lila C o m p o s i e t , 
n.1. Erigeron unalaschkensis Vierh. Ieder plantje draagt een groote. Asterachtige 
bloem. Meestal staan er vele exemplaren op kleine afstanden van elkaar en dan maakt 
zoo'n helling, wanneer de zon schijnt en de bloemen geopend zijn, een alleraardigsten 
indruk. 

Uit het bovenstaande zal men gezien hebben, dat ik vooral in de Toendra Bo-
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heman verzameld heb; deze was wel bijzonder rijk aan hoogere planten. Overal 
waren er hoekjes, die ook uit de verte door de vele bloemen een aardig effect maakten 
(fig. 361). Van de ongeveer 80 verzamelde soorten vond ik er minstens 60 bij Kaap 
Boheman. Enkele zeldzaamheden als Melandrium affine, Erigeron, Equisetum 
scirpoides, Poa glauca e.a., vonden wij aan de Oostzijde van Advent Baai (15 Aug.); 
de volgende zeldzame soorten: Salix reticulata, Empetrum, Erigeron, Rubus chamae
morus werden aan de Westzijde van Ekman Baai verzameld, terwijl wij ten N.W. 
van Mt. Bertil op een geheel uit diabaas bestaanden heuvel een aantal exemplaren 
van de in Spitsbergen zeer zeldzame gele Arnica alpina Olin. vonden. In het IJsfjord-
gebied schijnt deze alleen ook by Coles Baai te groeien, zooals gezegd botanisch 
een der belangrijkste (en best onderzochte!) deelen van Spitsbergen. Arnica alpina is een 
echte Arctische soort, die ook 
in het Noorden van Noord 
Amerika.ll Nova Zembla en 
Noordelijk Scandinavië gevon
den is. 

Eenige algemeene opmer
kingen over de flora van Spits
bergen mogen hier nog volgen. 

Aan de Westkust, b.v. op 
Prins Karel Voorland heeft men 
een armelijke vegetatie. Hoe 
verder men de fjorden in komt, 
des te rijker wordt de flora. 

, Fig. 36. „Rotstumtjc bij Kaap Boheraau. 
Aan de kust komt n.1., ook in G; R IBB ,US PELETIER JR. phot. 
den zomer, veel mist voor, en 
dat vooral schijnt een slechten invloed op den plantengroei uit te oefenen. In het 
binnenland heeft men veel meer zon, de lucht is er droger en warmer en dus kan 
de sneeuw hier eerder en sneller smelten. De directe bestraling schijnt zeer gunstig 
voor het plantenleven te zijn: wij hebben vroeger gezien (p. 295), hoe hoog in 
sommige gevallen de temperatuur kan stijgen, wanneer er gedurende enkele dagen 
achter elkaar geen wind en veel zon is geweest. 

De in Spitsbergen voorkomende planten kunnen naar de groeiplaatsen in 3 groepen 
verdeeld worden. 

Het aantal S t r a n d p i a n t e n is gering. Hiertoe behooren vooral Mertensia 
maritima, Stellaria humifusa Rottb. , een alleraardigst kruipend plantje met witte 
sterbloempjes en zeer kleine blaadjes, Halianthus peploides, en enkele Carex-soovten. 

Talrijker zijn de M o e r a s p l a n t e n : Petasites, Cardamine pratensis. Ranun
culus Pallasii, R. Lapponicus, R. hyperboreus, verschillende Grassen {Pleuropogon 
b.v.), Eriophorum, enz. In het moerassige gebied komen echter ook vele planten 

1) Op de reproductie zijn deze bloemen niet zeer duidelijk. 
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voor, die voornamelijk op berghellingen en in de dalen groeien. Zoo vond ik b.v. 
in natte deelen van de Toendra Boheman veel Saxifraga stellaris, S. cernua en 5. 
hirculus, planten, die ook op drogere standplaatsen gevonden worden. 

Alle andere tot de flora van Spitsbergen behoorende planten zijn meer bewoners 
van de heuvels, die spoedig sneeuwvrij worden en dikwijls, vooral in warme zomers 
sterk uitdrogen, want in de zomermaanden valt er practisch gesproken geen neer
slag, tenminste niet in het binnenland. Pas tegen het einde van Augustus viel de 
eerste regen (en hooger in het gebergte sneeuw): toen was in Spitsbergen de herfst 
aangebroken. In dien zelfden tijd vertoonden vele planten dan ook echte herfst-
kleuren b.v. Salix polaris. 

Vooral onder de moerasplanten kent men vele soorten, die zich uitsluitend vege
tatief voortplanten; de groote verspreiding van enkele van deze soorten schijnt er 
op te wijzen, dat dit de planten zijn, die nu nog in Spitsbergen over zijn uit de post-
glaciale periode, toen het klimaat nog warm genoeg was om de verspreiding op de 
normale wijze, dus door zaad, te doen plaats hebben. 

Wanneer wij nu nog met enkele woorden nagaan, van waar de flora van Spits
bergen gekomen is, dan moeten wij allereerst opmerken, dat het mogelijk is, dat er 
in den Ijstijd op enkele uit het inland-ijs omhoogstekende bergen (Nunataks) enkele 
soorten geleefd hebben, die zich later, toen het ijs de dalen niet meer opvulde, van 
uit deze centra verspreid hebben. Doch aangenomen, dat dit zoo is (in Zuid Groen
land leven heden ten dage op de Nunataks ook eenige plantensoorten, doch het is 
niet bewezen, dat er in den Ijstijd Nunataks in Spitsbergen waren) dan kan het 
aantal toch niet zoo heel groot geweest zijn. En voor de strand- en moerasplanten 
gaat deze theorie zeker niet op! 

Er bestaat tusschen de flora van Spitsbergen en die van Noord Europa een zeer 
groote overeenkomst. Daarom moeten wij het met NATHORST (1883) zeer waar
schijnlijk achten, dat de flora van Spitsbergen zich gedurende post-glacialen tijd 
van uit Noordelijk Europa en Azië over een nu verzonken landverbinding tot in 
Spitsbergen heeft kunnen uitbreiden. Met Groenland zijn er veel meer verschillen; 
dat er toen een landverbinding tusschen Groenland en Spitsbergen geweest is, is 
veel onwaarschijnlijke, omdat zich tusschen beide gebieden een zee, van meer dan 
3000 M. diepte uitstrekt, terwijl de zee tusschen Spitsbergen en Noord Europa een 
betrekkelijk zeer geringe diepte bezit. Toevallige transportmiddelen als Ijsbergen, 
zeestroomingen, vogels etc. kunnen nooit een zoo rijke flora aangebracht hebben! 

{Slot volgt.) 


