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Bijleveld bij Bergen gevonden, de Bijen-orchissen bij Wijk aan Zee, Hoek van Holland en den 
Haag, de Dennenorchis bij Schoorl, de Berg-Nacht-Orchis en de Soldaatjes bij Velsen en de 
Soldaatjes bij Katwijk. 

De Koraalwortel is er nog, de Dennenorchis staat er nu bij tienduizenden. 
Wat zal de Bokken-orchis doen? Ik blijf bang voor de strenge winters, maar hij heeft een 

kans als nooit te voren. 
C. SIPKES. 
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WOLFSKLAUWEN EN PAARDESTAARTEN. 
A. ONZE WOLFSKLAUWEN. 

Als ik over wolfsklauwen hoor of lees, zie 
ik altijd weer voor me de eerste bladzij 
uit „Hei en Dennen", het bekende boek 

uit de mooie serie werken, die Heimans en 
Thijsse schreven over planten en dieren, en die 
nog altijd tot de allerbeste op dit gebied behooren. 

Op de eerste pagina staat een teekening van 
Lycopodium clavatum, en daar begint het ver
haal van Kruiden-Marie, de geheimzinnige 
vrouw, wier geschiedenis den auteur nooit geheel 
klaar werd. Wat hebikals jongeling genoten van 
dit boek. De wetenswaardigheden, de prettige 
stijl, de vaak verwonderlijk-knappe teekeningen 
oefenden een buitengewone bekoring uit! En 
sinds dien zijn de wolfsklauwen onverbrekelijk 
geassocieerd aan Kruiden-Marie. 

Nu ligt er over de Wolfsklauwen ook werke
lijk, evenals over dat oude vrouwtje, een waas 
van geheimzinnigheid. Ze zijn niet meer van 
dezen modernen tijd, ze verplaatsen ons in lang 
vervlogen dagen, in vroegere perioden van de 
aardgeschiedenis, in den tijd van schub- en Fig. 1, Lycopodium annotinum L. 

tat 

Fig. 2. Lycopodium complanatum y anceps. 

zegelboomen! Merkwaardig is intusschen, dat 
echte wolfsklauwen fossiel veel minder algemeen 
zijn, dan wel gemeend is: de zgn. Lycopodites 
(Palaeozoicum) bleken nader verwant aan de 
Selaginellaceae, dan aan de Lycopodiaceae. 

Maar om tot de recente wolfsklauwen terug 
te keeren, en dan wel in 't bijzonder tot de in-
heemsche, ik geloof, dat deze ook zoo langza
merhand veel minder algemeen zijn, dan ik wel 
graag zou willen en dan afgeleid zou kunnen wor
den uit de opgaven, waarnaar de plantenkaartjes 
(fig. 5) zijnsamengesteld. Vele van deze opgaven 
toch zijn oud, sommigebijkanshonderd jaar! En 
't gebied, waar onze Lycopodiaceeën zich thuis 
voelen, slinkt elk jaar met tientallen hectaren. 
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Ik doe hierbij een beroep op de lezers van „De Levende Natuur", om medewerking. Willen zij 
mededeeling doen van hun bekende 
groeiplaatsen, ook al veronderstellen 
zij, dat deze vindplaatsen reeds op de 
kaartjes voorkomen? Gewoonlijk levert 
een dergelijk verzoek niet op, wat men 
er van meent te mogen verwachten. 
Als tien lezers aan 't vriendelijk ver
zoek voldoen, is, als regel, het resul
taat niet slecht. Dat het ditmaal an
ders mag zijn en geen enkele lezer van 
dit tijdschrift zich te hoog of te laag 
acht om één enkel briefkaartje te offe
ren, aldus medewerkende aan de inven
tarisatie van onze — nog steeds niet 
voldoende gekende—inheemsche flora 
(Berichten aan Red. „De Levende Na
tuur". Zie Opmerking)! 

Interessant is, wat over de wolfs
klauwen staat in de „Flora van Noord-
Nederland, of kort begrip der Bataaf-
sche flora" (deel I I , stuk I) door H. 
C. van Hall, en F . A. W. Miquel en 
M. Damen, van 1832. Daar lezen we: 

„ R a n g l I . W O L F S K L A A U W -
A C H T I G E N . 

De deelen der vruchtmaking korst-
achtig, ongesteeld, geplaatst of in de 

oksels der bladen en dan okselstandig genoemd, of in de oksels der schutblaadjes en dan aar-
vormende geheeten. De zaaddoosjes zijn dan 
eens gelijkvormig en talrijke zeer kleine zaadjes 
bevattende; dan weer van tweederlei vorm: 
zijnde eenige meer algemeen (welligt de man
nelijke deelen [Deze gissing van De Candolle 
wordt merkelijk verzwakt door de waarneming 
van Willdenow, die dit poeder heeft zien ont
kiemen]), met kogelronde poederachtige bol
letjes vervuld; andere min algemeen (waar
schijnlijk de vrouwelijke deelen), bevattende 
kogelronde, eenigszins ruwe, van onderen met 
drie, eenigszins uitstekende, ribjes voorziene 
zaden". 

„ . . . In onze inlandsche soorten, welke alle 
tot de sectie Eulycopodium vanD. C. enDuby 
behooren, zijn alle zaaddoosjes gelijkvormig 
en tweekleppig", 

Tot zoover deze oude Flora van Nederland. 
Ofschoon de meeste lezers van „De Leven

de Natuur" waarschijnlijk met de voortplan-
tingsgeschiedenis der wolfsklauwen op de hoogte zullen zijn, laten we volledigheidshalve de 
hoofdzaken hier volgen: 

Fig. 3. Lycopodium complanatum R chamaecyparissus. 

Fig. 4, Lycopodium selago. 
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De sporangien zijn isospoor. De sporen blijven, tot ze rijp zijn, in tetraden vereenigd, vandaar 
de viervlak-vorm. 

De prothallien, die uit de sporen ontstaan, zijn bv. bij Lycopodium inundatum kleine chloro-
phyl-arme lichaampjes, die aan het boveneinde groene, ietwat bladachtige uitsteeksels dragen, 
die boven de aarde uitsteken. Op deze orgaantjes zitten de antheridiën, aan den voet er van de 
archegoniën. Bij Lycopodium clavatum leeft het vrijwel kleurlooze prothallium saprophytisch. 
De sporen groeien niet ter- ^ 
stond tot prothallien uit. Het 
kan jaren duren ( ± 6 jaar!) 
eer ze kiemen en zich tot een 
vijfcellig kiemplant je ontwik
kelen. De verdere groei is 
klaarblijkelijk afhankelijk van 
de medewerking van endo-
phytische zwammen, die ge
durende het volgende leven 
de rol van mykorrhiza blijven 
vervullen.De ongeveer kegel
vormige voorkiem heeft daar
na nog 12 a 15 jaren noodig 
om geslachtsrijp te worden! 
Alle lycopodiumprothallia 
zijn éénhuizig, de mannelijke 
geslachtscellen zijn actief, het 
zijn spermatozoiden, die twee 
zweepharen dragen. Het em
bryo blijft in het prothallium 
besloten, en leeft daarop dus 
voorloopig als parasiet. 

Zoowel de prothallia als de 
volwassen planten vermenig
vuldigen zich ongeslachtelijk 
door broedlichaampjes of 
broedknoppen. 

Onze inheemsche wolfs
klauwen nemen nergens een 
buitengewoon belangrijk be
standdeel van de plantenge
meenschap in. Plekken met een overwegende lycopodium-vegetatie zijn zeldzaam. Als interes
sante bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat Lycopodium annotinum, de stekende wolfs
klauw, tot de glaciaalrelicten wordt gerekend (fig. 1). 

De ondersoort a. anceps Wallr. (fig. 2) van de kleine wolfsklauw, Lycopodium complanatum L. 
is nog slechts een paar malen in ons land gevonden, en veel zeldzamer dan de ondersoort 
P. Chamaecyparissus A.Bn. (fig. 3). 

Het is niet de bedoeling hier een determinatie-tabel der inheemsche wolfsklauwen te geven; 
daarvoor verwijzen we naar uw flora! Een interessant opstel, met vele morphologische bijzonder
heden staat in „De Levende Natuur" van April 1917 (Over Lycopodium complanatum L., in 
verband met andere Europeesche wolfsklauwen, door L. G. M. Baas Becking). 

En nu de verspreiding! 
Onze wolfsklauwen zijn in hoofdzaak beperkt tot het diluviale gedeelte van ons land, en zijn 

hoogveenbedekkingen. Naar mijn eigen ervaringen is Lycopodium inundatum de meest voor-

Fig. 5, Verspreiding van Wolfsklauwsoorten. 
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komende inheemsche wolfsklauw, algemeener nog dan L. clavatum. Van L. inundatum zegt 
Van Hall o.a.: „Vrij algemeen op de heiden van Overijssel en Drenthe". Dit is nog zoo. Zoo 
herinner ik me een excursie in de gemeente Sleen, waarop ik moeraswolfsklauw noteerde bij 
Zuid-Sleen, Erm, Diphoorn, Noord-Sleen. Weinig minder talrijk wordt ze gevonden in Gelder
land, Oost-Utrecht en Noord-Brabant en ook in het „Plassenland" van Holland en Utrecht. 
Merkwaardig is het voorkomen in Zuid-Limburg (Sittard, Schinveld, Brunssumsche heide) 
en op de Noordzee-eilanden (Texel, Terschelling). 

't Verspreidingsgebied van de groote wolfsklauw komt met dat van L. inundatum overeen, 
met óók vindplaatsen in Zuid-Limburg (Meerssen) en in de duinstreek (Haarlemmerhout). 

Groeiplaatsen van de andere, zeldzamere wolfsklauwen vindt U op het kaartje (fig. 5). 
In den tijd van Van Hall was L. annotinum nog niet gevonden in ons land, althans niet als 

zoodanig benoemd; van L. Selago zegt hij: „Op verscheidene plaatsen op heidevelden in de 
wouden van Friesland". Zooals U ziet geeft het plantenkaart je echter in Friesland geen enkele 
groeiplaats. Wie van onze lezers? Van de groeiplaatsen op het kaartje zullen er ook — en dit 
geldt niet alleen voor L. Selago — wel meer dan één verdwenen zijn in de !aatste jarenl 

Om-een voorbeeld te noemen; L. Selago vindt U aangegeven als voorkomende ten noorden 
van Deventer (Diepenveen). Echter hebben we ondanks nauwkeurige nasporingen deze plant 
daar nooit gezien! We hopen, dat ze toch nog eens weer voor den dag komt, zooals reeds met 
zoo vele verloren gewaande planten 't geval was! Maar meer nog hopen we, dat de lezers 
de andere vindplaatsen bevestigen en vele nieuwe opgeven, liefst onder overlegging van be
wijsmateriaal! 

(Wordt vervolgd). A. J. DE BOER, 
sa S3 S3 

MEL 

Ik zou het heel prettig vinden, als onze lezers in deze en de beide volgende maanden hun 
aandacht zouden willen schenken aan de Handekenskruiden, de op vele plaatsen nog steeds 
algemeen voorkomende Orchis-soorten; vanouds bekend als de vleeschkleurige Orchis 

(O. incarnata), de Gevlekte Orchis. (O. maculata) en de Breedbladige Orchis. (O. latifolia). 
Vijftig jaar geleden waren we met die drie soorten best tevreden en we meenden, dat we ze heel 
aardig uit elkaar konden houden, dank zij de vlekken op de bladeren en de verhouding van 
topblad tot bloeiaar. En als het eens niet mooi uitkwam, dan meenden we te doen te hebben 
met een bastaard. 

In de laatste kwarteeuw is men scherper gaan onderscheiden. Er blijken twee duidelijk te 
onderscheiden vormen te zijn van de Gevlekte, een vorm met ongevlekte bladeren van de Breed
bladige en dan nog twee seizoen-variëteiten van de Breedbladige n.1. de Meibloeier en de 
Junibloeier. In de nieuwste druk (1935) van de Geïllustreerde Flora van H., H. en T . hebben 
wij een relaas gegeven van deze vormen volgens de opvatting van P. Vermeulen. Nu zou ik graag 
willen weten, of de werkelijkheid hier mee overeenkomt. Dat zal met O. incarnata en O. macu
lata doorgaans wel het geval zijn. Vergelijk de maculata's van Terschelling eens met die van 
Drente en die van Midden- en Zuid-Limburg. Maar met de Mei-breedbladige en de Juni-
breedbladige ben ik nog lang niet tevreden. In Thijsse's Hof bloeit O. latifolia van begin Mei tot 
laat in Juli, dus daar zouden beide vormen present moeten zijn. Ga maar eens kijken, maar 
vooral niet plukken; fotografeeren alleen in overleg met den tuinman. 

Ook wil ik wel eens hooren van witte handekenskruiden en van maten en van aantallen der 
bloemen in de aar. Heimans geeft wijselijk geen maten, maar dat is toch eigenlijk niet aardig. 
Heukels-Wachter vermelden ze wel, maar houden de planten nog al kort: maximaal 30 cm 
voor O. latifolia; 60 cm voor O. incarnata en 45 cm voor O. maculata. Holkema vermeldt voor 
Texel „meterhooge" O. maculata. Ik heb èn O. maculata èn O. latifolia gevonden tot 80 cm 
hoog. Naar mijn ervaring is O. incarnata gemiddeld de kleinste van de drie. 


