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zien. En dan — daar is de vacantie voor — lederen morgen er heen, om het 
uitkomen van de vlinders te zien. Ook dat lukt dikwijls. Ze kruipen uit de 
cocon, klauteren langs hun stengel omhoog, blijven even zitten tot de vleugels 
gestrekt en gedroogd zijn en vliegen dan dadelijk naar hun kornuiten, gaan 
ook wel bij een nog niet geopende cocon zitten, om af te wachten wat daar 
uit zal komen, een mannetje of een wijfje. Het schemert over het heele veld 
van de prachtige rood met zwarte vlindertjes. Maar het zijn trage vliegers, 
telkens strijken ze neer op een plant, waar ze dan een beetje rondklauteren, net 
of ze altijd iets zoeken. Gaandeweg komen ze ook terecht op de bloemen en 
toonen dan een voorkeur voor rood: distel, knoopkruid, smalbladig wilgen
roosje, kattestaart, muggenorchis. Toch zie je ze ook wel op anders gekleurde 
bloemen. Verleden jaar troffen wij het, dat een groote kolonie van Sint Jans
vlinders een van de mooie Muggenorchis-vlakten op Texel bezocht. Soms zaten 
op een enkele bloeitop vier van die vlinders tegelijk en allemaal hadden ze 
stuifmeelklompjes aan hun tong. Het waren forsche planten met honderden 
mooie lichtroode langgespoorde bloemen in elke aar en er stonden er zooveel, 
dat het heele veld een rose tint vertoonde. En overal boorden de Jansvlinders 
hun tong in de diepe spoor, langzaam voortkruipend van bloem tot bloem. 
Dit was nu een goede gelegenheid, om de vlinders zelve rustig te bekijken. Ze 
zijn het wel waard, vooral voor wie belang stelt in al de variaties en afwijkingen, 
waar het vlinderdom zoo rijk aan is. Onze gewone bloedvlekvlinder heeft op 
elke voorvleugel normaal zes roode vlekken in het zwart. Nu is de grootte van 
die vlekken heel variabel. Soms worden ze zoo groot, dat ze met elkander een 
enkele vlek vormen, die bijna den heelen vleugel beslaat, maar dat zie je niet 
dikwijls. Meer kans hebt ge om te zien, dat de beide buitenste vlakken tot één 
zijn geworden. De achtervleugels zijn rood met een zwarte zoom en de breedte 
van die zoom kan ook alweer heel verschillend zijn. Een enkele keer is waar
genomen, dat één van de beide achtervleugels in vorm en kleur gelijk was aan 
een voorvleugel en over het algemeen gebeurt het bij die bloedvlekvlinders vaak, 
dat de afwijking zich slechts aan één zijde vertoont. Ook komt het voor, maar 
heel zelden, dat de roode vlekken verdwijnen, dus dan zijn de vleugels heelemaal 
zwart. Het rood is meestal mooi sterk bloedrood, maar kan overgaan in rose 
en zelfs in oranje of geel. 

Ge ziet er is met die bloedvlekvlinders heel wat te beleven. Daarvoor kunnen 
we de bloemenvelden niet missen en vooral niet dat Gynmadenia-veld op 
Texel. Gelukkig is dat Staatsdomein, maar het ligt buiten hetStaatsnatuurmonument 
en er zijn nog altijd geen duidelijke voorschriften, omtrent het plukken van 
bloemen en het uitgraven van planten. Het komt er niet alleen op aan, om de 
zeldzame planten te beschermen, maar ook om de meer gewone te handhaven 
in zoo groote hoeveelheid, dat wij hun levensbijzonderheden duidelijk kunnen 
waarnemen, vooral hun betrekkingen tot andere planten en dieren, hun verhouding 
tot hun omgeving. JAC. P. THIJSSE. 
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OVER DE PLANTENGROEI 
VAN HET ZUIDLAARDER MEER EN OMGEVING. 

II. DE TYPISCHE PLANTENASSOCIATIES (Vervolg). 

Rietveld {Phragmites communis). Dit is wel de belangrijkste associatie van het 
geheele Meer. Over groote uitgestrektheden zijn deze velden langs de rand te vinden. 

Economisch wordt het riet gebruikt voor dakbedekking; het wordt op groote 
schaal gesneden, welk werk de winterbezigheid van de visschers vormt. Wadende 
door het rietveld, tegen het water beschut door klompstevels (klompen met 
'eeren beenstukken) worden de stengels met behulp van het rietmes bij de 

Fig. 21. Rietsnijders in den winter. Foto E. W. C. 

oppervlakte van het water afgemeden. De plant heeft van deze bewerking weinig 
te lijden en ieder jaar vormt de „teugel" (wortelstok) nieuwe „neuzen", die weer 
tot snijdbare stengels uitgroeien. 

Avontuurlijker wordt het rietsnijden, wanneer het meer dichtvriest. Dan wordt 
de zeilslee opgetuigd, om daarmee de rietvelden te bereiken. Het is verwonderlijk 
over welk dun ijs de slee door zijn snelheid nog kan gaan. Wanneer de vorst
periode wat langer aanhoudt, vormen de kistdammen een groot bezwaar. Op het 
meer is namelijk altijd werking in het ijs. 's Nachts springen er door de afkoeling 
met groot geraas scheuren in en wanneer er nu drift is, gaan de randen van de 
velden tegen elkaar opstaan en vormen de kistdammen. 

Alle riet is niet gelijkwaardig. Eerste klasse dekriet moet niet te lang zijn en 
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uit dunne, rechte stengels bestaan. Het grovere, lange riet is minderwaardig, 
doordat het bochtig en voor het dekken minder geschikt is. Het beste riet groeit 
juist op de slechtste groeiplaatsen, waar het niet te welig wordt en het dichtste 
bij de oever, waar de stengels tegen elkaar opgroeien als mastboomen. Intusschen 
stoort de rietsnijder op het meer zich hieraan niet; daar is het voor hem hoofdzaak, 
dat het riet gesneden wordt. Later wordt het gesorteerd en in bosjes van lll2 cM. 
middellijn gebonden. 

Tusschen het riet komen weinig andere planten voor. Op het Zuidlaarder Meer 
zijn dat het watermos, Fontinalis antipyretica L. watervorkjes, Riccia fluitans L. 
en het puntkroos Lemna trisulca. L. Behalve deze soorten, die met riet alleen 
geassocieerd zijn, zijn er andere, die parasitisch of saprophytisch leven. Sigaar
gallen en rietbrand komen weinig voor, maar des te meer is het riet op het 
meer aangetast door een soort Moederkoren, Claviceps microcephala. 

Fig. 22. Rietstengel van de buitenkant van het veld, waar de stengels in 
bovenwater-stengels overgaan. p , E W C 

De saprophytische organismen werken mee tot de vernietiging van de afge
storven rietdeelen. Zoo vindt men algemeen op oude rietstengels het Winter-
zwammetje, Collybia velutipes Curt. 

Velden van Hondebiezen (Typha angustifolia L.). Met riet- en biesvelden te 
vergelijken, wat de ingenomen ruimte betreft, zijn de velden van hondebiezen, 
zooals op het Zuidlaarder Meer de lischdodde wordt genoemd. Economisch heeft 
deze plant niet veel beteekenis. De bloeiwijzen, de zoogenaamde lampepoetsers 
of pommels, zijn zeer geliefd bij ons natuurvernielend publiek. 

De velden hebben een heel ander karakter dan de riet- en bieslanden, doordat 
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bij de hondebiezen ieder plant een zelfstandige „stoel" vormt en niet bestaat 
uit talrijke afzonderlijke stengels. 

Velden van Egelskop (Sparganium ramosum Huds). Ook deze velden bestaan 
uit talrijke zelfstandige planten, die hier soms zoo ruim staan, dat men er met een 
kleine jachtboot tusschen door kan varen. De uitloopers, waarmee deze plant evenals 
de vorige soorten zich uitbreidt, zijn aan het eind opgezwollen door reservestoffen. 

Velden van de Lidrusch (Equisetum 
limosum L.). De Lidrusch is de Holpijp, 
die zich van de eigenlijke Lidrusch of 
Moeraspaardestaart onderscheidt, door
dat het centraalkanaal in de stengel 
veel wijder is en de stengel meer 
(15—18) ribben bezit. 

Deze associatie is al van verre te 
onderscheiden, doordat ze zeer donker 
groen van kleur is. 

Velden van Liesgras (Glyceria aqua-
tica Wahlb.). Deze vindt men op 
plaatsen, waar het te droog is voor 
riet; bovendien verdraagt het afmaaien. 

Associaties bestaande uit talrijke 
moerasplanten. Vormen de voorgaande 
associaties bijna alle voorbeelden van 
het overheerschen van één bepaalde 
plant, op verschillende plaatsen komen 
bijna alle moerasplanten bij elkaar 
voor. Ze vormen daar echte moeras
wildernissen, waar men zich met moeite 
een weg door baant. Men vindt er 
riet, biezen, liesgras en hondebiezen 
als ondergrond en daartusschen door: 
Ranunculus Lingua L.: de groote Boter
bloem, Nasturtium officinale R. Br. en 
amphibium R. Br.: Waterkerssoorten, Epilobium palustre L. en hirsutum L.: Wil
genroosjes, Solanum Dulcamara L.: Bitterzoet, Mentha aquatica L.: Munt, en 
Lycopus europaeus L.: de Wolfspoot. 

Groote planten van Rumex hydrolapathum Huds. wisselen af met losdrijvende 
pollen van Alisma Plantago L., de groote Waterweegbree. 's Voorjaars bloeit er 
de Lysimachia thyrsiflora L., de Moeraswederik. Iets later komt de Iris pseud-
acorus L., de gele Lisch, terwijl er tot laat in de herfst Stachys palustris L. te 
vinden is. Van deze laatste, de Moerasandoorn, blijven 's winters alleen speciale 
zijstengels over, die opgezwollen zijn door het reservevoedsel, dat ze bevatten, 

Fig. 23. Paddestoelen op rietstengel. 
Teekening E. W. C. 
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Fig. 24. Vertakte Egelskop Foto E. W. C. 
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Fig. 25. Berijpte vruchtpluimen van Liesgras. Foto E. W. C. 
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Fig. 25. Bitterzoet. Foto E. W. C. 

Fig. 27. Oude verdorde plant van Moerasandoorn met de stengels, 
die voor overwintering en verspreiding dienen 

Folo E. W. C. 
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overal heen drijven en blijkbaar voor de overwintering en verspreiding zorg dragen. 

Fig. 28. „Scheerlings". Foto E. W. C. 

De verschillende groote Schermbloemen mogen niet vergeten worden. Hier 
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Fig. 29. Klein pollelje van Carex elongata. los drijvend. In het midden is 
de Typhaplwnt te zien, waarop het Carexzaadje is ontkiemd. 

Foto E W. C. 

komen voor: Sium latifolium L. Groote Watereppe, Peucedanum palustre Mnch. 
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Melkeppe en Cicuta virosa L., de waterscheerling. Ze zijn allemaal eenigszins, 
vooral de laatste, vergiftig en worden op het Zuidlaarder Meer aangeduid als 
„de Scheerlings". 

Zegpolassociaties (Carex stricta L. en elongata L.). In de litteratuur worden deze 
gewoonlijk Zsombekassociaties genoemd, naar het Hongaarsche woord van zegpol. 

Op de typische plaatsen bestaan deze associaties uit groepen zeggeplanten, die 
vlak naast elkaar staan en waarvan de wortels geheel in elkaar gegroeid zijn en 
zoodoende een pol vormen. Deze pollen worden op het Zuidlaarder Meer door 
twee botanische soorten gevormd. Het best kan men zoo'n zegge determineeren 
door op de pol te gaan staan. Gebeurt er niets, dan is het Carex stricta L; 
heeft men binnen tien tellen natte voeten, dan is het Carex elongata L. De laatste 
ligt namelijk geheel los, terwijl stricta vast in de bodem verankerd is. Verder 
heeft de laatst genoemde lange, stijve rechtopstaande bladeren, die gootvormig 
scherp gekield zijn, terwijl elongata breedere bladen heeft, die meer horizontaal 
uitstaan. 

Op het eigenlijke meer komt stricta het meest voor, terwijl elongata meer in 
veenputten is aan te treffen. E w_ c L A S O N 

DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN 
DEN ZEEHOND (PHOCA VITULINA L.) IN NEDERLAND. 
Afscha f f ing van de p r e m i e en r e g l e m e n t e e r i n g van de j a c h t g e v r a a g d . 

(De tusschen haakjes geplaatste cijfers in den tekst verwijzen 
naar de literatuurlijst aan het slot van het artikel). 

ONDER overweging, dat het wenschelijk is, weder bepalingen vast te stellen omtrent 
het toekennen van premiën voor het doeden van zeehonden binnen het watergebied 
van het Rijk, is, te rekenen van 1 Januari 1927 af, bij Kon. Besluit van 15 Maart 
1927, de premie van ƒ 3 per zeehond, die sedert 1 Januari 1924 was opgeheven, 

weer ingesteld. Een bedrag van f 2500 is hiervoor in 1927 uitgetrokken. 
Daar bovenstaand besluit ditmaal zoo plotseling is genomen, dat zelfs het College voor 

de Visscherijen er niet in gekend is, lijkt het niet ongewenscht, deze zaak eens nader te 
beschouwen, temeer, daar van natuurbeschermingsstandpunt bezien, een premiestelsel tot 
het dooden van een bepaalde diersoort slechts zelden de algemeene goedkeuring zal 
kunnen verwerven. 

De onderstaande gegevens mogen bijdragen tot het vormen van een denkbeeld over 
deze kwestie. 

I. VOORKOMEN EN GETALSTERKTE. 
De Robachtigen (Pinnipedia) zijn mèt 3 soorten in de recente zoogdierfauna van ons 

land vertegenwoordigd, n.1. de Gewone Zeehond (Phoca vitulina L.), de Stinkrob of 
Smalschedelzeehond {Phoca hispida Schreb.) en de Walrus {Odobenus rostnarus L.). 

De Gewone Zeehond is de soort, die het geheele jaar door aan onze kusten en in de 
monden van onze rivieren voorkomt. Van de iets kleinere Stinkrob zijn slechts 2 vangsten 
bekend, n.1. een exemplaar bij Rockanje in 1879 (8) en een 2 bij Zoutkamp op 29 Juli 
1889 (44). Beide vangsten hebben ongetwijfeld op den geografischen vorm annellata 
(Nilss.) betrekking gehad. Van den Walrus is tenslotte maar eens (11—14 Nov. 1926) een 
verdwaald (mannelijk) exemplaar waargenomen bij Nieuwediep (49). 

Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat VAN GIFFEN (22) in de Marsumer terp, ten 


