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opgegeven planten, die later voor kleine klaver (Tr. dubium) werden gehouden, 
ten dele tóch goede fili/orme zijn. Algemeen is de „nieuwe" soort echter zeker niet. 
Tot nu toe is ze alleen gevonden in O. Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren, bij Lisse 
en in het Noordlimburgse Maasgebied. Hier is ze overal echt indigeen. Ook enkele 
adventieve exemplaren (waarschijnlijk afkomstig uit het gebied van de Middellandse 
Zee) zijn bekend. Het zou ons te ver voeren als we vertelden, hoe deze interessante 
soort weer uit onze flora's kon verdwijnen. Dat is een zeer ingewikkelde geschiedenis, 
die wij in het Nederlandsch Kruidkundig Archief zullen uiteenzetten. Voor de 
belangrijkste verschilkenmerken kunnen wij verwijzen naar Heimans' tabel bij ge
noemd artikel (blz. 84). 

Wij hopen, dat velen eens op deze plant willen letten. Mogelijk worden dan nieuwe 
groeiplaatsen ervan ontdekt. 

J. KERN, B. REICHGELT, TH. REICHGELT. 
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TWEE PARASÏTISCHE PLATWORMEN 
VAN DE SNOEK. 

In de laatste tijd was ik enige malen in de gelegenheid een snoek te onderzoeken 
en trof daarin telkens twee soorten parasitische platwormen aan, zodat ik het de 
moeite waard oordeelde er de aandacht op te vestigen. 

De eerste behoort tot de orde van de Trematodes of zuigwormen en heet Azygia 
lucii O. F. Müll. ( = Distomum tereticolle Rud.). 

Het dier is gemakkelijk te vinden door het darm
kanaal van de snoek los te prepareren en de maag 
onder water overlangs open te knippen. De maagwand 
blijkt van binnen sterk overlangs gerimpeld te zijn 
en hieraan vastgezogen zitten nu onze Trematoden, 
licht vleeskleurig, wormvormig, 1 tot 3 cm lang en 
1 a i.V mm breed. Eigenaardig voor het dier is de 
langgestrekte vorm, heel anders dan we van de tamelijk 
verwante leverbot kennen. Aan het vooreinde bevindt 
zich in een bolvormige zuignap de cirkelronde mond-
opening en op J, a £ van de lengte bevindt zich een 
tweede, iets kleinere zuignap. 

Als we het dier enige tijd in het water gadeslaan, 
zien we, dat het zich met die tweede zuignap aan het 
een of andere voorwerp vasthoudt en met het voor
einde zoekende bewegingen maakt. En dat het zich 
met die zuignap stevig vasthoudt, daarvan kunnen we 
ons gemakkelijk overtuigen door te trachten het er los van te maken. In de maagwand 

Fig. 1. Azygia lucii 2 x . 
Fig. 2. Triaenjphorus nodulosus 

2 x . 
Fig. 3. Scolex van Triaenopho-

rus nodulosus 2 x . 
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veroorzaken die sterke zuignappen witte, ronde opzwellingen van J- i mm in door
snede. Toch zou de Trematode zich als regel slechts van de maaginhoud voeden. 

Azygia is een Trematode met een gedaanteverwisseling, die met een tussengastheer 
verbonden is. Deze tussengastheer schijnt niet bekend te zijn. Het zal vermoedelijk 
een van de gewone prooidieren van de snoek zijn. 

De tweede parasiet is een lintworm of Cestode en heet Triaenophorus nodtdosus 
Pali., een dier dat langer dan 3 cm kan worden, wit of geelachtig van kleur, van 
voren cylindrisch en _h 1 mm dik, naar achteren platter en tot 3 mm breed wordend. 

Terwijl de lintwormen, die bij den mens voorkomen, bestaan uit een kopgedeelte 
(scolex) met daaraan talrijke leden (proglottiden), bestaat dit dier uit één geheel. 
Bij enige vergroting maakt het wel enigszins de indruk van gesegmenteerd te zijn, 
doch dit wordt veroorzaakt door de doorschemerende, inwendige organen. De scolex 
is niet duidelijk afgezet en vertoont een krans van vier eigenaardig gevormde drie-
puntige haakjes. 

Deze lintworm bezit eveneens een gedaanteverwisseling, de larve komt voor hoofd
zakelijk bij de snoek en bij de baars en wel vooral in de lever. In tegenstelling met 
de vorige soort, die in de maag leeft, komt Triaenophorus voor in het gedeelte van 
de darm achter de maag, ook wel in de maag, als zich hierin een prooi bevindt die 
bezig is te verteren, want zonder die geelslijmige verteringsbrij schijnt het dier niet 
te kunnen leven. Het komt soms in zo enorme hoeveelheden voor, dat het lumen 
van een gedeelte van de darm er mee schijnt opgevuld te zijn. Azygia daarentegen 
komt meestal slechts in enkele exemplaren per snoek voor. 

Groningen. H. H. EVENHUIS. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Op 23 Februari 1921 had in mijn tuin in Amsterdam (daar had ik destijds ook een tuin) 
de Vastwortelige Helmbloem (Corydalis solida) zijn bladeren al ontplooid aan de 
stengels, die volgens de gewoonte van deze plant nog stijf plat ter aarde lagen. Eerst 

veertien dagen later waren de Corydalisjes in mijn tuin in Bloemendaal zoo ver. Hieruit blijkt, 
dat het stadsklimaat voorlijker is dan dat van buiten, maar we hebben hier ook rekening te houden 
met individueel verschil. Op 19 Maart 21 stond die Corydalis in Bloemendaal in vollen bloei. 

In 1934 duurde het tot 3 April eer Corydalis goed bloeide, dat was alweer in Bloemendaal 
en daar blijven wij nu en wel bij dezelfde groep planten. In 1935 was Corydalis op 28 Februari 
boven den grond, de bebladerde stengel uit het schutblad en op 21 Maart stond alles in vollen 
bloei. Dat was dus ongeveer net als in 1921. In 1936 waren de groeipieken op 21 Februari 
boven den grond, maar ze schoten niet omhoog. Op 26 Februari puilden de bladpakketten uit 
de scheede, op 7 Maart werd de stengel zichtbaar met zijn bekende voorjaarskromming, die 
de plant stijf tegen den grond drukte. Op 19 Maart komt hij rechtop te staan als voelde hij bij 
voorbaat de warme dagen van 20—24 Maart. Dan gaat hij ook bloeien en als het op 25 Maart 
weer guur wordt dan blijft hij rechtop. In 1937 vertoonen de eerste pieken zich op 7 Februari. 
Op 24 Februari zijn enkele al in blad, andere hebben de groeipieken nog gesloten en weer 
andere hebben die pieken nog onder den grond. Deze verschillen bleken samen te hangen met 
de diepteligging van de knol. Corydalis schijnt er geen optimum-diepte op na te houden of 


