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Hier beitelden we naar hartelust, maar het resultaat was gering. Ik vond slechts 
één fossiel, en dan nog niet eens in de kloof zelf, maar in het beekje, dat eenige tien
tallen meters verder de hoogte afbruischt. Het was een stuk harde, eenigszins ver
weerde leisteen met onduidelijken afdruk van een Sigillaria. 

En hiermede was onze tocht geëindigd. We waren versterkt in de overtuiging dat 
het voor een amateur-geoloog hoogst leerzaam is een tocht naar Zuid-Limburg 

Foto P. HUMMELINCK. 
Fig. 7. Een van de vele ontsluitingen aan 't „Onderste Bosch." 

te maken, en dat er voor niet geologen ook heel wat te genieten valt. Men kan het 
bezwaar opperen, dat bij veel bezoek de streek binnen afzienbaren tijd „leegge
plunderd" zal zijn. Dit euvel kan evenwel voorkomen worden door bepaalde ge
deelten te maken tot beveiligd eigendom van de Vereeniging tot Behoud van Na
tuurmonumenten of Nationaal Park. Natuurlijk behoort de St. Pietersberg dan als 
No. 1 op de lijst te staan. 

Vlaardingen, 10 Juni '24. P. HUMMELINCK. 

EEN MERKWAARDIGE HEIPLAS. 
't T S maar een gewone heipias, waarvan ik iets ga vertellen, van ongeveer een Hectare 

groot. Op de stafkaart is zij aangeduid als een moerassige plek. De grootste diepte is 
A in den regel slechts 1 a 2 dM. en de bodem is bijna geheel vlak. Toch staat er bijna 

altijd water. Slechts in enkele zeer droge zomers droogt de plas heelemaal uit (1911, 
1921). De aangrenzende heide ligt slechts weinig hooger. De laagte is langgerekt en laat 
zich in verband brengen met een paar andere langgerekte plassen en lage weilanden, zoo
dat het vermoedelijk een overblijfsel is van een ouden rivierloop. Ik ben nog niet in de 
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gelegenheid geweest, den geheelen loop na te gaan. Niet altijd is zoo'n oude bedding ge
makkelijk te volgen; vaak zijn de aanduidingen zeer gering of heeft menschelijke werk
zaamheid de laatste sporen doen verdwijnen. Hier zouden we te doen hebben met een 
zijtak of ouden loop van de Almeloosche Aa, waarin de laagte tenslotte uitkomt. 

De plas die ik hier bedoel, ligt 100 M. links van den grintweg Enter—Wierden, ongeveer 
een K.M. van het punt verwijderd, waar de grintweg uitkomt op den straatweg Rijssen— 
Wierden. In het begin van deze maand (Juni) bracht ik de Pinksterdagen door in mijn 
vroegere woonplaats Enter en bracht in de eerste plaats nog eens een bezoek aan het aar
dige plasje. Juni is daarvoor wel de meest geschikte maand! Ik was er, toen ik nog in Enter 
woonde, dikwijls geweest en meende het al tamelijk goed te kennen. Maar een hernieuwd 
nauwkeurig onderzoek leverde nog een paar mooie vondsten op, zoodat het me de moeite 
waard lijkt, een en ander van de flora op dit kleine plekje te vertellen. 

De omringende heide, hoogerop stiuikheide (Calluna vulgaris), meer naar den plas toe 
vnl. dopheide (Erica tetralix) is tamelijk vochtig, met hier en daar veel opslag van berken, 
dennetjes en enkele jeneverbesstruikjes. Allemaal heel jong, waarschijnlijk doordat de 
heide afgeplagd wordt. Verder treffen we er aan borstelgras (Nardus stricta) met stijf tegen 
de spil gedrukte, eenbloemige aartjes; stekelbrem (Genista anglica) met zijn sterk opge

blazen peultjes; rozenkransje (Antennaria 
dioica) datookweltweehuizig roerkruid (Gna-
phalium dioicum) genoemd wordt; vleu-
geltjesbloem (Polygala vulgaris) en tormentil 
(Potentilla Tormentilla). 

Op de lagere gedeelten vinden we talrijke 
planten van de vochtige heide. Welriekende 
nachtorchis (Platanthera bifolia), handekens-
kruid (Orchis latifolia) en ook de vleesch-
kleurige orchis (O. incarnata; de laatste twee 
meer op het moerassig gedeelte); rondbladige 
en kleine zonnedauw (Drosera rotundifolia 

Fig. i. Middeist Blaasjeskmid en D. intermedia); naaldwaterbies (Scirpus 
(Utricuiaria intermedia). acicularis); boschkartelblad (Pedicularis 

silvatica); de lichtgroene moeraswolfsklauw 
(Lycopodium inundatum); van moeraszoutgras (Triglochin palustris) heb ik één 
exemplaar aangetroffen; beenbreek (Narthecium ossifragum) is me in deze buurt slechts 
bekend van dit eene plekje. 

Met de laatste planten van deze reeks beginnen we het zeer vochtige gedeelte te na
deren, waar het veenmos (Sphagnum sp.) de overhand begint te krijgen. Alle standen van 
de veenmosmaatschappij zijn achtereenvolgens vertegenwoordigd. Het begint met kleine 
nietige plokjes, meest levendig-roodbruin-gekleurd tusschen de tamelijk hooggelegen iets 
vochtige heide; het moet zich hier (voorloopig tenminste) vergenoegen met een zeer onder
geschikte rol. Meer naar beneden toe worden de plokken grooter, losser, meer grijsgroen 
gekleurd en begint de dopheide het benauwd te krijgen. Nog verder steken slechts enkele 
heidestengeltjes boven de weelderige, losse, lichtgroene vcenmoskussens uit. 

Op deze hoogte verloopt om den heelen plas een rand van witgepluimd wollegras (Eri-
ophorum polystachyum) en zeggcsoorten (o.a. Carex vulgaris of Goodenoughii, C. stricta, 
C. glauca en C. flava) met veenmos en verschillende moerasplanten er tusschen: veel-
stengelige waterbies (Scirpus multicaulis), wateraardbei (Comarum palustre), waternavel 
(Hydrocotyle vulgaris), cgelboterbloem (Ranunculus Flammula), moeraswalstroo (Ga
lium palustre) en moerashertshooi (Hvpericum helodes), een klein, liggend plantje, heelemaal 
zachtwollig behaard en dus een uitzondering tusschen de omringende gladde moerasplanten. 

^ 
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In ondiepe geultjes, nu tengevolge van den lagen waterstand bijna op het droge liggend, 
komen twee soorten van blaasjeskmid voor. (Het gewone 
blaasjeskmid, Utricuiaria vulgaris, ontbreekt hier; dit komt 
meestal in dieper water voor). Het zijn: klein blaasjeskmid 
(Utricuiaria minor), dat zijn Nederlandschen en Latijnschen 
naam met het volste recht draagt en overigens veel lijkt op 
U. vulgaris; en het zeldzame middelst blaasjeskmid (U. inter
media; Fig. I.). Deze soort bezit stengels met zijdelingsche, 
dichotoom vertakte, vrij breede, heldergroene, bladachtige 
slippen zonder blaasjes en andere stengels die spaarzaam ver
takte fijne slippen met blaasjes dragen. Een soort arbeids-
deeling blijkbaar! Zeer opvallend is, dat (tenminste op deze 
vindplaats) de blaasjesdragende stengels onder de bodemopper
vlakte verloopen, door het net van plantenresten en wortels en 
dan ook geheel kleurloos zijn. Alleen de omgeving van het 
groeipunt is meestal groen. We denken in dit verband natuur
lijk aan Zuid-Amerikaansche landbewonende soorten van Utri
cuiaria, die ook ondergrondsche blaasjes bezitten. Misschien 
is daling van den waterstand en dientengevolge ineenzinken 
van de planten in dit geval de oorzaak. Deze soort bezit, zoo
als cok op de teekening zichtbaar is, duidelijke winterknoppen. 

Langs een .groot deel van den omtrek eindigt de zegge-
wollegras-veenmosvegetatie plotseling met een kant van I 
a 2 dM. hoog. Dan begint het eigenlijke, zeer ondiepe plasje. 
Een deel is geheel begroeid met holpijp (Equisetum limo-
sum). Overigens is de bodem bedekt met kleinere water
planten, bijna allemaal met priemvormige bladen, hoewel op 
zeer verschillende plaatsen van het systeem thuis hoorend. 
Zeer talrijk is een kleine, roodachtige rusch, waarschijnlijk 
moerasmsch (Juncus supinus). (De soorten van Carex, Juncus Fis- 2- Lobelio. 
en Scirpus heb ik nog niet alle met de noodige zekerheid kun
nen determineeren!) Nu ik dit schrijf, midden Juni, steken tallooze ranke stelen met 
eenige teere, heel lichtblauwe bloempjes in een ijlen tros, boven het water uit. Ze zijn 

van de waterlobelia (Lobelia Dortmanna; Fig. 2.) 
die slechts op weinig plaatsen, steeds in heipoelen, 

Fig. 3. Strandkruid {Lit.oreila juncea). Fig. 4. Pilvaren. 

voorkomt. Het wortelrozet van vleezige, dik- afgeplat-naaldvormige bladen lijkt heel veel 
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op dat van het iets dichter aan den kant groeiende oeverkmid (Littorella juncea of 
lacustris, Fig. 3), een Weegbreeachtige. Merkwaardig zijn de vier meeldraden, die met hun 
zeer lange helmdraden en groote gele helmknoppen een heel eind boven de zeer weinig 
opvallende bloemkroon uitsteken. Verder groeien hier de kleine waterweegbree (Alisma 
ranunculoïdes) en ondergedoken moerasscherm (Helosciadium inundatum). 

Toen ik nu onlangs een handvol verschillende waterplantjes uit elkaar haalde, viel plot
seling mijn oog op een paar draadvormige stengeltjes, uiterlijk geheel lijkend op kleine 
biesjes bv. Scirpus acicularis, alleen aan den top iets omgebogen. Vergissen was onmogelijk: 
dat moest pilvaren (Pilularia globulifera, Fig. 4) zijn, die ik reeds kende uit de duinpannen 
van Terschelling. Bij een nauwkeurige inspectie van den bcdem zag ik dan ook al gauw 
overal de fijna, draadvormige blaadjes uit den door de modder kruipenden stengel omhoog
steken. Evenals bij de gewone varens zijn de jonge bladen aan den top ingerold. Aan den 
voet der bladen zitten de bolvormige sporocarp'ën, die in elk der vier hokjes een aantal 
sporangiën bevatten. 

Alles samengenomen mag deze kleine plas dus zeker wel een merkwaardig plekje ge
noemd worden, een natuurmonument in het klein. 

Dit voorjaar is echter de heide aan een zijde reeds bijna tot den waterkant omgeploegd. 
En een klein greppeltje legt het Lobelia-Pilularia plasje droog! 

Culemborg, Juni 1924. R. PRAKKEN. 

VOOR DE SNUFFELAARS. 

ONZE lezers herinneren zich, dat Dr. Garjeanne onlangs in zijn artikel over Heelbeen 
ons aanspoorde, om eens uit te zien naar de ontwikkeling van de meeldraadkransen 
in de bloemen van dat plantje. Doorgaans vormt zich slechts één van de beide 
kransen, de tweede ontbreekt dan geheel, maar kan toch enkele malen weer door 

één of meer meeldraden vertegenwoordigd zijn. 
Bij andere planten van de Sterremuurfamilie en ook bij de Anjerachtigen vinden we het

zelfde verschijnsel. Dr. Garjeanne wees reeds op het bekende geval van de gewone Sterre-
muur, Stellaria media, die meestal maar drie meeldraden in elke bloem 
heeft, maar het dikwijls genoeg tot tien kan brengen, zooals ik wel tot 
mijn eigen schade heb ervaren. Ik had op school de Sterremuur behan
deld en een mooi boek uitgeloofd voor eiken leerling, die mij plantjes 
kon vertoonen met tien meeldraden in de bloem, denkende, dat ik er 
wel goedkoop genoeg zou afkomen. Binnen enkele weken was ik drie 
boeken kwijt; dat jaar kwam Sterremuur met 10 meeldraden misschien 
meer voor dan anders, of hoogstwaarschijnlijk vond men ze, omdat 

Fig, 1. men er naar zocht. Let er maar eens op, als straks de najaarsbloei van 
Ecreprijsbiocm mot Sterremuur komt en zie dan meteen of het waar is, wat Scott Elliot 

4 meeldraden. beweert, dat die bloemen met 10 meeldraden gevonden worden aan de 
planten, die pal in 't zonlicht staan. 

Het is buitengewoon onderhoudend en ook wel loonend, om eens een enkele planten
soort degelijk te bekijken en te beschouwen in honderden en honderden exemplaren. 
't Is trouwens het eenige middel, om een plant goed te leeren kennen, om tot besef te komen 
van de velerlei mogelijkheden, die er voor zoo'n plant bestaan. Men komt dan tot de er
varing, dat sommige plantensoorten al zeer plastisch zijn, terwijl andere met groote vastheid 
gebonden schijnen aan hun norm. Ik bedoel hier nu niet de verscheidenheden, die men 


