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water. De plaat tegen de Z.W.oever van de Elft oplopend en op de achtergrond be
groeid met riet en wilgen, krioelt van de vogels, aangetrokken door de lokeenden 
van de eendenkooi. Het geheel trillend in een goud-gele gloed. 

Het zal wel duidelijk zijn, dat we een tegenstander zijn van het huidige plan, dat 
een bijna totale inpoldering wil. Niet alleen echter om natuur-historische redenen, 
vooral ook om economische (waarop we echter, omdat het niet tot de strekking van 
dit rapport behoort, niet zullen ingaan). 

We zullen echter geen verzet aantekenen tegen het aaneenrijgen van de polders: 
Dood, Turfzak, Kwestieus, Moken, Gijster- en Heenplaat, Lepelaar en Moordplaat. 
Van het zeer zeker belangrijke gebied bij het Gat van de Zuiderklip zouden we dan 
afstand kunnen doen, daar het in dat geval een grote sta in de weg zou zijn en het 
bovendien qua Biesbosch in 't algemeen geen typisch karakter heeft. (Dat wil echter 
niet zeggen planten-sociologisch onbelangrijk). 

Conclusie: a. pro — inpoldering van het Noordelijk en Oostelijk gedeelte en aan
eenrijgen van de Zuidelijke polders. 

b. pro — Plan van Loon. (Plus nog een kunstwerk in het Gat van de Kerksloot). 

Tenslotte roep ik van U lezers, kenners van de Brabantse Biesbosch en 
andere natuurvrienden, de hulp in om te voorkomen, dat onberaden stappen, 
onder drang van de huidige omstandigheden, worden gedaan. Mocht het 
blijken, dat op grond van andere belangen, inpoldering plaats moet vinden, 
laat men dan zorgen, dat de nodige terreinen in hun oorspronkelijke toe
stand gespaard blijven! Mogen deze regels hiertoe het hunne bijdragen. 

F. J. GASTKEMPER JR. 
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NABLOEI. 

Zo in het laatste kwartaal van het jaar bloeien er nog verscheidene planten. Ze 
doen dat niet royaal en rijk zoals in lente of zomer en sommige kunnen er zelfs 
wel heel armetierig bij staan, zodat die late bloei uit schoonheidsoogpunt 

eigenlijk niet veel bijzonders is, maar het verschijnsel zelf is toch wel de moeite waard 
er wat nader op in te gaan. Als we die late bloeiers het hele jaar door in het oog hou
den blijkt het, dat we ze niet alle over één kam mogen scheren: er zijn er, die van 
de zomer of zelfs van de lente af onafgebroken met bloemen prijken — dat zijn de 
doorbloeiers —, maar er zijn er ook, die een duidelijk begrensde hoofdbloei vroeger 
in het jaar hebben en na een bloemloos tijdperk, nu opnieuw met bloemen voor de 
dag komen — dat zijn de nabloeiers. 

De doorbloeiers vormen verreweg het grootste contingent, vooral veel composieten 
zijn daaronder: boerenwormkruid, wilde Bertram, duizendblad, biggenkruid,Thrincia, 
groen streepzaad, schermhavikskruid, madeliefje, knopkruid, cichorei, korenbloem, 



lyo SI S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 DE LEVENDE NATUUR 

Fig. I. Andromeda, Ha-

wammesknoop enz. enz.; voorts grasklokje, maagdepalm, vleugeltjesbloem,dedove 
netels, driekleurig viooltje, moerasspiraea, bosaardbeitje, robertskruid, reigersbek, 

zachte ooievaarsbek, waterscheerling, Angelica, bereklauw, 
enfin te veel om op te noemen, voor het merendeel onze 
algemeenste onkruiden. 

De nabloeiers zijn sterk in de minderheid, maar daar staat 
tegenover, dat hiertoe enkele van onze mooiste en meest bij
zondere planten behoren: rondbladig en klein wintergroen, 
Andromeda (fig. i), rode en blauwe bosbes, waterdrieblad 
en dotterbloem, (fig. 2) Volgens de flora van Hegi heeft ook 
muskuskruid soms een nabloei, maar dat heb ik zelf nooit 
gezien. 

De meeste van die nabloeiers hebben hun hoofdbloei vroeg 
in het jaar, ook onder de 

remet;e«5i2Nov.'i942. doorbloeiers zijn er zulke, 
zoals maagdepalm en de dove 

netels, en de late bloei van die „voorjaarsplanten" 
geeft je dan in de herfst weer zo 'n beetje een lente
idee. Het weer kan in die tijd ook zo voorjaarsachtig 
doen, met alle plezierige en onplezierige zijden 
daarvan, de bomen zijn ten dele kaal en er zijn 
weer vogels aan het zingen en aan het trekken. 
Daarbij passen dan die voorjaarsbloemen zo hele
maal en je zou misschien geneigd zijn ook in deze 
richting de verklaring van de nabloei te zoeken: die 
nabloeiers hebben hun hoofdbloei vroeg in het jaar, 
hebben de gehele zomer rust en zodoende alle ge
legenheid om in het najaar onder enigszins lente
achtige omstandigheden (korte dag, niet te hoge 
temperaturen, blader loze bomen) opnieuw in bloei 
te komen. Maar dat klopt toch niet helemaal. In de 
eerste plaats vallen de Pyrola's er al buiten; die 
vertonen hun hoofdbloei in de zomer (fig. 3), en 
dan zijn er aan de andere kant een heel aantal voor
jaarsplanten, die nooit in hetzelfde jaar een tweede 
keer bloeien, denk maar eens aan sneeuwklokje, 
lenteklokje, winteraconiet, helmbloem, bosanemoon, 
druifhyacinth, wilde hyacinth, welriekend viooltje, 
stengelloze sleutelbloem. Over het algemeen valt 
van deze planten de bloei nog vroeger dan de voorjaarsbloei van de nabloeie/s; ze 
zouden met hun langere zomerrust dus nog eerder voor een extra bloei in aanmer
king komen. En toch is die er nooit. 

Fig. 2. Dotterbloem, Bennekom, 
6 Dec. 1942. 
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Ik geloof dan ook, dat we de oplossing in een andere richting moeten zoeken en 
wel in de verspreiding van de planten, dus op het terrein van de plantengeografie. Die 
onderscheidt in Europa de volgende verspreidingsgebieden (fig. 4): een noordelijk, 
een midden-europees, een atlantisch, een medi
terraan en een pontisch-pannonisch gebied. Nu 
behoeft een bepaalde plantensoort niet tot één 
van die gebieden beperkt te zijn, de stengelloze 
sleutelbloem b.v. heeft een mediterraan-atlan-
tische verspreiding (fig. 5) en er zijn zelfs vele 
planten, die door geheel Europa voorkomen. 

In ons land kunnen we dus pan-europese, 
midden-europese en atlantische soorten verwach
ten; die maken ook inderdaad het hoofdbestand
deel van onze flora uit. Doch bovendien treffen 
we hier nog noordelijke, pontisch-pannonische 
en zelfs mediterrane soorten aan, die als min of 
meer vooruitgeschoven of achtergebleven posten 
zijn op te vatten. Hoe die in ons land zijn geko
men moet ge maar eens nalezen in de artikelen 
van Dr. J. Heimans over het ontstaan van onze 
flora en over plantengeografie in vroegere jaar
gangen van de Levende Natuur. 

Als we nu naar onze nabloeiers terugkeren 
zien we, dat dit óf noordelijke planten zijn, 
zoals de Pyrola's, Andromeda, de bosbessen, 
óf soorten, die door bijna geheel Europa voor
komen, maar daarbij zeer ver noordelijk gaan, 
tot IJsland, Maggerö en in Azië zelfs tot Nova 
Zembla, zoals waterdrieblad en dotterbloem. 
Alle kunnen ze dus blijkbaar goed tegen de 
kou; dat bleek me trouwens in 1941 aan rond
bladig wintergroen, dat ik toen op 18 Novem
ber nog in het begin van de bloei vond, na twee 
behoorlijke vorstperiodetjes, één omstreeks 1 Fig. 3. Rondbladig wintergroen, zomer
en één omstreeks 15 November; en het vorig bloei. 
jaar stonden bij mij in de buurt de dotterbloemen 

nog op 6 December te bloeien, hadden toen — zeer optimistisch — zelfs nog 
jonge knoppen. 

De voorjaarsbloeiers zonder nabloei zijn atlantische, mediterrane of pontisch-
pannonische en dus meer warmteminnende soorten. 

Van de doorbloeiers heb ik zo het idee, dat het midden-europese planten zijn of 
zulke, die door bijna geheel Europa voorkomen, maar daarbij niet zover noordelijk 
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van hun verspreidingsgebied ook wel eens een nabloei konden vertonen. We zou
den in het najaar eens een reisje naar IJsland of noordScandinavië en naar de 
Middellandse-zee moeten maken om daar achter te komen. Ik had gedacht er op een 
goedkopere manier af te komen door in de flora's voor die gebieden van de betref
fende planten de bloeitijden op te zoeken, maar die worden zo onvolledig opge
geven, dat je daar niets aan hebt. Dan maar op reis. Wat tenslotte de doorbloeiers 
betreft, stel ik me zo voor, dat die zich als midden- of pan-Europeanen volkomen bij 
ons thuis voelen, zodat ons klimaat niet in staat is hun bloeitijd lang te onderbreken. 

Hoe staat het nu met de vruchtzetting van de late bloeiers? Voor de doorbloeiers 
is het natuurlijk niet moeilijk daarop een antwoord te geven: evenals ze doorgaan met 
bloeien tot het bittere einde, doen ze dat ook met het rijpen der vruchten. Van bos
aardbeitje, blauwe bosbes en koekoeksbloem heb ik begin December nog rijpe en 
rijpende vruchten gevonden. Van de nabloeiers slaagt de dotterbloem er in ieder 
geval in zijn vruchten, afkomstig van de nabloei, te rijpen; op 6 December van het 
vorig jaar waren er verscheidene reeds opengesprongen. 

Ik ga nu wat van die late zaden uitzaaien om te zien of ze werkelijk in staat zijn 
te kiemen. J. WlLCKE. 

SI SI SI 

VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Het zachte najaar en de eveneens zachte voorwinter hebben ons weinig of geen verras
singen gebracht aan „voorlijkheid" van planten of dieren. Ik heb dat eens bekeken 
aan eenige bloemen en struiken, die mij persoonlijk bekend zijn en waarvan ik de lot

gevallen jaren achtereen heb opgeteekend. Een groepje sneeuwklokjes op een gunstig plekje 
heeft mij vroeger wel verleid tot de bewering, dat de lente hier al begint in het eind van Novem
ber en dikwijls genoeg waren op dat tijdstip hun witte neusjes ook boven den grond, zoowel 
in 1937 als in '39 kwamen op 20 Januari hun bloemen uit de scheede. En nu zijn ze op 20 
Januari al wel een paar centimeter boven den grond, maar van duidelijke bloeischeeden nog 
geen sprake. De Winteraconiet bloeide in 1937 reeds op 6 Januari, komt nu in 1943 nog net 
eventjes kromruggig boven den grond. Zoo ook het Lenteklokje bloeide in 1937 op 23 
Januari, heeft nu slechts zijn glimmend donkergroen blad een halve decimeter de hoogte in 
gebracht. Zoo ook de andere bolgewassen. Wanneer wij 1921 er bij halen, dan worden de ver
schillen nog grooter. 

Met de Elzen en Hazelaars was het net zoo. Wij zijn gewoon, dat de Witte Els in zachte 
winters bloeit met Nieuwejaar. Daar was nu geen sprake van; hij had in het eind van Januari 
zijn mannelijke katjes nog niet eens uit den kronkel. De Zwarte Els ook niet en de Hazelaar 
even min. Let wel, ik spreek hier van individueele planten. Hazelaars zijn eigenlijk trage bloeiers. 
Het begint er mee, dat de mannelijke katjes uit den kronkel komen, daarna gaan ze zich lood
recht oriënteeren, dan strekken, zoodat de helmknoppen te zien komen en dan kan het nog 
eenige dagen duren eer die open bersten en de struik werkelijk gaat stuiven. Welnu, in zachte 
winters speelde mijn hazelaar dat klaar gedurende de maand Januari en nu zaten in het begin 
van Februari de katjes nog in den kronkel. De vroege wilgen waren ook „achterlijk" met het 
afwerpen van de knopschub van de bloeikatjes. 

Wat is de oorzaak van al deze vertraging? Het ligt voor de hand, de schuld te gooien op den 
strengen winter van 1942, die aan die voorjaarsbloeiers veel oponthoud heeft bezorgd. De 


