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De min of meer paarsrode kleur is dan ook het sterkst op de bodem te zien, waar 
de meeste van deze rustcellen terecht komen. 

In een aquarium, dat in de strenge winter van 1940 bij mij onbedekt op het balkon 
had gestaan, had H. pluvialis zich in geweldige massa's ontwikkeld. 

Ik had maar een sliertje ingewaaid stof of haar op te vissen om een krioelende 
menigte te zien. Vele waren in deling, in sommige exemplaren bewogen de zoösporen 
ten getale van twee, ze zagen er ongeveer uit als de moedercel, alleen wat roder, en niet 
peervormig maar meer sphaeroid, fig. b. 

Ze groeien na de moedermembraan verlaten te hebben, uit tot normale individuen. 
In andere cellen lagen twee of vier rode bolletjes met een duidelijke dikke wand, 
fig. c, en omgeven door een dunne geleilaag, ze hadden het zoösporenstadium over
geslagen, en waren tot aplanosporen geworden, onbewegelijke rustcellen. 

In andere cellen lag één grotere bol, met slechts een dikke wand zonder geleilaag, 
deze bol, ontstaan door samentrekking van het plasmalichaam, is ook een rustcel, 
een z.g.n akineet, fig. e, d en f, d.w.z. een rustcel langs ongeslachtelijke weg ontstaan. 

In fig. ƒ, ziet ge de kokertjes nog, waar de zweepharen door liepen. De aplanosporen 
en akineten zijn bestemd om als goot en balkon uitdrogen, de soort tegen vernietiging 
te beschermen. Vandaar de verdikte wand, waarmede ze hitte en koude glansrijk 
kunnen doorstaan. De ring is dan weer gesloten, uit de rustcellen ontwikkelen zich 
bij bevochtiging en geschikte temperatuur en plaats weer nieuwe individuen. 

Dat is wat we er in de natuur van waarnemen. In reinkulturen, bij overbrenging 
van de ene voedingsbodem op de andere, ontwikkelen de chlamydomonaden vaak 
ook nog gameten, die met elkander parend zygoten leveren. Ook bij H. pluvialis is 
deze vorm van geslachtelijke ontwikkeling waargenomen. In de natuur schijnt dit 
proces wel uitzondering te zijn, en de ongeslachtelijke ontwikkeling de overhand te 
hebben. 

Het is mij nog niet gelukt, hoewel ik ze in honderden exemplaren en enige jaren 
achter elkander waarnam, gametenvorming te zien. H. pluvialis wordt uit de Chlamy-
domonadaceae met enige verwanten afgezonderd in de groep der Sphaerellae. 

Men moet H. pluvialis niet verwarren met H. nivalis, de alg, die de sneeuw rood 
kleurt, deze is waarschijnlijk niet bij de groep waar H. pluvialis thuishoort aan te 
sluiten. 

Enschede. A. MIDDELHOEK. 
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DE GROOTE BATTERIJ, 

Eindelijk is het interessante plekje wildernis temidden van het kultuurland bij 
Halfweg in veilige handen. Het is een eenig stukje! Wilgenboschjes met wat 
berken en vuilboom, struik- en dopheide groeien er in groote plekken en het 

veenmos breidt zich jaarlijks uit. In den zomer zijn er nog groote wildernissen met 
poelruit, moerasspirea en kattestaart. Orchideeën groeien er ook: twee soorten han-
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dekeskruid, moeraswespenorchis en keverorchis. Als er vandaag of morgen Malaxis 
wordt gevonden, zou me dat niet verbazen. Ook zal er te zijner tijd wel Andromeda en 
Empetrum komen, die op dergelijke terreintjes in Noord Holland ook gevonden zijn. 
Het is de groeiplaats van Pirola en Vleugeltjesbloem. Voor vleugeltjesbloem zelfs 
de eenige in het Haf district. 

En wat al is er niet te beleven! Het is een uitgezocht stukje voor zangertjes om te 
broeden en trekkers om te rusten. Te midden van weiden en bouwlanden is het in 
wijden omtrek het eenige dichte struweel. Wat een verrassingen heb ik er als jongen 
beleefd; er was altijd wat aardigs. Vooral in den trektijd wist je nooit wat je er zien 
zou. Baardmeesjes en een Klapekster ben ik er tegen gekomen en op het ijs mijn 
eerste roerdomp. Paapjes en tuinfluiters broedden er evenals geelgorzen en kneutjes. 

Wezeltjes kijken je er met hun kraaloogen aan uit de muizengangen aan den water
kant. De mollen maken er hun winternesten van blad ter hoogte van de oppervlakte 
van den grond. 

Nu moet ge niet denken, dat als ge de Spaarndammerdijk of het zwartepaadje naar 
de vinkenbrug fietst, het daar zoo bijzonder uitziet. Wat wilgenboschjes en wat 
ruigte dat is al. Een stukje land dat te laag was om te ontginnen. Een oude volge-
groeide doorbraak en een stuk land afgegraven om de batterij (uit de Fransche tijd) 
op te werpen; meer niet. 

Oh ja. Die batterij is van veen gemaakt en in een heeten drogen zomer (het zal 
wel 1921 geweest zijn) is hij in brand geraakt. Anderhalf jaar heeft het gesmeuld. 
Het grappige was dat in de gangetjes die in het veen gebrand waren, honderden kleine 
groene padjes zaten. Ze voelden lauw warm als je ze er uit vischte. De groene pad 
met de gele streep is er veel gewoner dan de „gewone" pad. 

Dit gezegend stukje land zal bij mij steeds in eere blijven. Niet omdat het zoo 
grootsch is of het summum van natuurschoon of om zijn unieke wetenschappelijke 
waarde, maar omdat ik er mijn roeping gevoeld heb. 

October 1941. Dr. G. KRUSFMAN. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

De lucht is blauw en groen het dal; viooltjes bloeien overal en lelietjes van dalen, 't is 
alles groei en bloei en fleur en goud en gloed en stralen. Dat is de Meimaand, het 
„blij ontwaken". Maar waar zijn de sneeuwklokjes en de anemonen, de helmbloemen 

en de crocusjes? Wanneer we een laat voorjaar hebben, dan is daar nog wel eens wat van te 
zien, maar voor deze en nog heel wat meer planten luidt na half Mei en in het begin van Juni 
het klokje van wel te rusten. Zij moeten niets hebben van den langsten dag. 

Het laatste wat ze nog doen is te zorgen voor een goede kans voor hun vruchten en zaden, 
Op het allerlaatst geven ze hun vruchtstengels een flinke duw omhoog (de crocus is daar een 
heele baas in) en laten hem dan slap neervallen, tegelijk met het gelend blad. Zie maar eens 
naar lenteklokje, sneeuwklokje, boschanemoon, helmbloem, sterhyacinth, sneeuwroem. Die 
er een doosvrucht op na houden, laten hem openspringen, de zaden rollen er uit. Die zijn voor
zien van een vettig aanhangsel en nu komen de mieren er op af en zorgen 200 voor de zaad-


