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Fig. 6. Eenst ukje bliksem
buis op dwarse doorsnede, 
om de geplooide wand te 

laten zien. 
Foto Rijksmuseum van Geologie, 

Leiden. 

nemingen bekend van gevallen, waar de bliksem op een zeer natte kleilaag was te
rechtgekomen; hier hield de buis abrupt op en slechts een aantal fijne rode aders, 

die zich in de klei naar beneden begaven, duidden de sporen 
van de ontladingen aan. 

Onze bliksembuis was niet het gevolg van een zeer sterke 
ontlading. Er zijn veel dikkere en ook veel langere buizen 
bekend. De grootste die ooit opgegraven is, mat ruim elf 
meter. Deze is gevonden in Cumberland in het begin van 
de negentiende eeuw. Men maakte zich in die tijd nogal 
druk over fulgurieten, want men had toen eigenlijk juist 
ontdekt, dat het geen fossiele planten waren, maar dat ze 
door de bliksem ontstaan. 

Ook nu weet men over fulgurieten blijkbaar nog niet 
genoeg. Zo weet men de in afb. 2 zichtbare afwisseling van 
dikke en dunne gedeelten nog niet te verklaren. Het loont 
dus zeker de moeite, eventuele vondsten nauwkeurig te 
bezien. Professor B. G. Escher, Geologisch Museum, 

Garenmarkt, Leiden, is met onze ene bliksembuis nog niet bevredigd, en houdt zich 
aanbevolen voor een berichtje bij een andere vondst 

N. TINBERGEN. 
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ENKELE AANVULLENDE GEGEVENS 
OVER WATERLAND. 

In de serie artikelen over Waterland hebben de historie en de vogelbevolking wel de plaats 
gekregen, die hun toekomt, maar van de plantengroei is m.i. een veel te slechte indruk 
gegeven. Het is moeilijk te beoordelen of de flora van Waterland voor- of achteruit gegaan 

is. Men moet een veentje meerdere keren in het jaar bezoeken om er de verschillende botanische 
merkwaardigheden te vinden. Een maand nadat men bijvoorbeeld ergens Welriekende Nacht
orchis gevonden heeft, kan men hem niet meer terugvinden alleen doordat de bloeitijd voorbij 
is en de plant daardoor minder opvalt. Het is daarom best mogelijk, dat deze plant aan het 
Barnegat nog wel voorkomt. Volgens de gegevens uit het I.V.O.N. (Instituut voor vegetatie-
onderzoek in Nederland)-archief groeit deze prachtige orchis vrijwel in alle veentjes van de 
braken tussen de Nes en IJdoorn! Zelf vond ik hem bij de Aandammerbrug en in „de Veen". 
Koningsvarens groeien daar bij de Nes ook nog wel. Het is nu eenmaal vaak erg lastig om de 
geïsoleerde plekjes in Waterland te bereiken, vooral als het niet lukt, een bootje te krijgen. 

Boomgroei komt in deze streek inderdaad niet zoveel voor. Als de veenvorming meer in een 
hoogveenstadium komt, beginnen echter hier en daar berkjes en wilgen op te slaan en zo zien 
we bijvoorbeeld in het Ilperveld zich nieuwe bosjes vormen. 

Het prachtige hoogveentje bij Katham verdient zeker beschermd te worden. Er groeit ook 
Malaxis en wel in gezelschap van Zonnedauw, Waternavel, Moerasviooltje, veenmossen, Rood 
viltmos (Aulacomnium palustre), Calypoge^a trichomanis en als overblijfsel uit vroegere riet
vegetatie Riet en Lisdodde. Dit lastig te vinden orchideetje ontdekte ik verleden jaar in het 
Ilperveld en onlangs nog bij Monnikendam, nieuwe Twiskepolder en bij Aandammerbrug. Het 
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zal in Waterland nog wel op meer plaatsen voorkomen. Misschien is het steeds over het hoofd 
gezien, maar het is ook mogelijk, dat het zich de laatste jaren meer uitbreidt. Misschien dat 
de broedlichaampjes die aan de toppen der blaadjes zitten hierbij een rol spelen! In 't Wormer
en Jisperveld is Malaxis een algemene verschijning! 

Aan degene die goed op de flora der Waterlandse veentjes let, bieden ze zo telkens weer 
nieuwe verrassingen. 

Dophei zien we hier overal optreden, waar de veenvorming al in een verder gevorderd stadium 
komt. De Zaankanters herinneren zich nog wel de mooie dopheiveldjes bij het Twiske. In 
het Ilperveld liggen er gelukkig ook nog enkele. 

Kraaihei is wat minder algemeen, maar groeide bijvoorbeeld in „de Veen" op verschillende 
plaatsen. 

In het Ilperveld weet ik nu een drietal landjes met deze heidesoort. 
Struikhei is weer wat zeldzamer. Als groeiplaatsen zijn te noemen een tweetal plekjes ten 

Oosten van de Wijde Wormer, 't veentje bij Katham (niet slechts in enkele pollen) en een 
paar vierkante meters langs het Luie Dijkje, Het I.V.O.N.-archief geeft ook nog enkele plekjes 
met struikhei aan. 

Dan moeten we niet vergeten de Lavendelhei (Andromeda) bij Katham! Aan hei is dus in 
Waterland geen gebrek! 

Koningsvaren is ook veel algemener dan men denkt (o.a. bij de nieuwe Twiskepolder nu nog 
te vinden en ook in het Ilperveld). 

In de buurt van Zuiderwoude en Holysloot liggen een paar prachtige veentjes. Handekens-
kruiden zijn er erg algemeen. 

Welriekende Nachtorchis, Dophei, Pijpestrootje, Moerasviooltje en Addertong vormen er 
een heel mooi gezelschapstype. 

Verder vinden we er natuurlijk nog de gewone varens van alle Waterlandse venen nl. Kam-, 
Stekel- en Moerasvaren en tenslotte ook Zonnedauw. Een heel aardige vondst was dat hier 
Strandduizendguldenkruid voorkomt. In het Ilperveld ontdekte ik twee groeiplaatsen van dit 
plantje, dat elders altijd vlak langs de kust gevonden is en nooit zover in het binnenland, volgens 
de I.V.O.N. gegevens. 

Verder wil ik er nog even de aandacht op vestigen, dat we eens goed op de gevolgen van de 
verzoeting van de voormalige Zuiderzee moeten letten. Langs de zeedijk zijn ze natuurlijk het 
grootst. In het binnenland gaan de veranderingen veel langzamer, doordat daar via het Noordzee
kanaal nog steeds brak water binnendringt. Een uitbreiding van Waterpest is op verschillende 
plaatsen al waar te nemen. Zou de recente uitbreiding van Groot Nimfkruid in het Ilperveld 
ook het gevolg zijn van een lager zoutgehalte? De meeste zoutplanten vertonen nog geen degra
datieverschijnselen. Op Zilt Kleimos (Pottia Heimii) moeten we ook letten. 

Darmwier (Enteromorpha) vertoont zich in de sloten niet meer in zo'n grote massa als vroeger. 
Voor de hydrobiologen is hier werk aan de winkel. Laten we niet te laat aandacht aan dit 

interessante geval besteden! 
Op het ogenblik vinden we in de Waterlandse venen nog naast elkaar gezelschappen van 

zilte bodems en van hoogvenen. Dat maakt dat we hier een heel apart veentype zien optreden, 
enerzijds gekenmerkt door het voorkomen van brakwaterplanten en aan de andere kant door 
het ontbreken van verschillende soorten. 

Vooral in het Ilperveld en in het Oostzijderveld kan men de successie van brak water naar 
hoogveen nog mooi waarnemen. 

Het ware te wensen, dat de plantensociologen aan de gezelschappen van deze venen wat 
meer aandacht gingen besteden! 

Het Twiskegebied was uit dit oogpunt heel interessant. 
Op het Ilperveld wil ik nog even in het bijzonder de aandacht vestigen, daar hier ook al 

gevaren voor dreigen! 
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Het karakter van dit mooie veenlandschap komt sterk overeen met „de Veen". 
Zowel in de vogelbevolking als in de plantengroei komt dit sterk tot uiting. Zwarte Stern 

is er een algemene broedvogel. Bruine Kiekendief heeft er elk jaar zijn nest (soms meerdere 
paren). Roerdompen kwamen er vóór de strenge winters nog voor. De meer algemene vogels 
van weide- en rietland zijn er zeer talrijk net zoals bij het Twiske. Allerlei verlandingsstadia, 
zoals rietkraggen, soppige veenmoslandjes met Zonnedauw, Waternavel, Moerasviooltje en 
Malaxis, heideveldjes, varenlandjes en jonge berkebosjes vindt men er. 

De jonge stadia, soms bijna onbegaanbaar en prachtige broedgelegenheden voor de Zwarte 
Sterns zijn sterk in de meerderheid. Addertong groeit er op verschillende plaatsen. 

Het Oostzijderveld, dat wat zijn vogelbevolking betreft uniek is, vertoont hetzelfde veentype 
als „de Veen" en Ilperveld, alleen op veel kleinere oppervlakte. 

Gelukkig, dat de mooie braken die langs de hele Waterlandse dijk en de Noorder IJ- en 
Zeedijk voorkomen, nu op de lijst van het Nationale plan staan. 

Venen van het type „De Veen", waarvan het Ilperveld nog het beste voorbeeld is, treffen 
we jammer genoeg niet op die lijst aan. We mogen niet rusten, voordat deze om hun rijk vogel-
leven en interessante plantengroei zo belangrijke gebieden ook behouden zijn! 

W. MEYER. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Een poosje geleden heb ik hier eens verteld, dat de vrouwelijke esschen in den herfst de 
bladeren verliezen een week of zelfs tien dagen later dan de mannelijke. Dat gebeurde 
zelfs verleden jaar, toen zij geen vrucht hadden gedragen. Ik ben toen eens gaan letten 

op andere tweehuizige boomen en bevond, dat met Duindoorn en Wegedoorn hetzelfde het 
geval is. Nu nog eens gelet op Wilgen en Populieren en Gagel. De vrouwelijke Wegedoorn 
verliest al vrij vroeg het blad en allebei doen ze dat, wanneer ze te weinig beschut staan. 

Trouwens, de bladerenval wordt verhaast door ongunstige omstandigheden. Dat zien we 
mooi in de zeeduinen, waar vlier en berk in September al dikwijls genoeg gezien kunnen worden: 
de naar het Westen gekeerde kant kaal de andere zij nog dicht bebladerd. 

Dit jaar hebben de eiken veel te lijden gehad van de eikenbladrollerrupsen. Verscheidene 
stonden in Juni al heelemaal kaal en heel indrukwekkend stonden in den vroegen zomermorgen 
heele wolken groene vlindertjes dansend boven de kale kruinen. Maar de boomen herstelden 
zich prachtig, stonden eind Juli alweer vol in blad, frisscher dan anders in dien tijd: een veel
voudig Sint Janslot. Van het voorjaarsblad was zoo goed als niets over. Nu ben ik benieuwd 
naar wat er verder zal gebeuren. Doorgaans staan de eikeboomen kaal tegen i December. 
Zullen ze nu groen blijven tot Kersttijd? 

Let er ook bij andere boomen eens op, of het Sint Janslot afsluit met een eindknop. Sommige 
doen het wel, andere niet. Ik heb één Kardinaalsmuts, daaraan vergelen reeds de onderste 
bladeren, maar zijn Sint Janslot groeit nog lustig door en vertoont steeds nieuwe frisch groene 
bladparen. 

Naverwante soorten kunnen verschillen in het tijdstip van het ontluiken en van het vallen 
van hun bladeren. Dit kun je pas betrouwenswaardig waarnemen, wanneer ze eenzelfde groei
plaats hebben. Een bekend voorbeeld wordt gegeven door Zomereik en Wintereik. Het heet 
dat de laatste zijn blad later krijgt en later verliest dan de eerste. De waarnemingen hier omtrent 
luiden tegenstrijdig. Maar over Ruwe Berk en Zachte Berk bestaat geen twijfel. Ik heb er twee 
vlak bij elkaar staand, allebei „opslag". Wel, die verschillen alweer een dag of tien, de Zachte 
Berk is later dan de Ruwe en staat in het begin van November nog mooi geel in blad, terwijl 
de andere reeds kaal is en alleen enkele blaadjes laat wapperen aan het eind van takken die van 
geen ophouden wilden weten. JAC. P. THIJSSE. 


