
begroeiing welke tot het Caricetum canes-
centis-fuscae behoort. Naast Afgeknotte 
zegge. Gewone zegge en Struisgras 
(Agrostis canina) vinden we hier het 
Waterdrieblad met zijn fraaie witte bloe
men, de purperen Wateraardbei en ver
schillende veenmossoorten. 
H e t m o e r a s b o s j e bij D e H e l 
neemt een tussenpositie in, zowel wat vege
tatie als waterhuishouding betreft. Het is 
vochtiger dan De Diepen maar droger dan 
De Geuldert. Ook wat voedselrijkdom be
treft bewandelt het een „gulden midden
weg". 

Het mesotrophe Eiken-Berkenbos van de 
heuvelhellingen gaat hier over in een 
armere vorm van het Elzenbronbos. Dit 
bostype ia i hier gekenmerkt door veel 
Pluimzegge en Dotterbloem. 
W a t lager op de helling treffen we in de 
geulen hellingveentjes aan met veenmos, 
Rondbladige zonnedauw, Pijpestro e.d. 
Het oostelijk gelegen complex D e D i e 
p e n , dat in de ruilverkaveling „Ottersum" 
als natuurreservaat is gevraagd, is van 
deze drie terreinen het minst vochtige. De 
begroeiing is kenmerkend voor het oligo-
tot mesotrophe milieu, hetgeen bijzonder 

Het is niet onze bedoeling om een ant
woord op deze vraag te geven. Onze eigen 
•waarnemingen zijn daartoe geheel ontoe
reikend ; zij werpen zelfs meer vragen op, 
dan zij beantwoorden. Wij willen met dit 
artikel alleen de natuurvrienden er op 
attent maken, dat niet slechts de organis
men, die op de aarde of in het water leven, 
de moeite van het bestuderen waard zijn, 

goed aansluit bij de Eiken-Berkenbossen 
op de heuvelhellingen. De bosvcgetaties 
welke in De Diepen overheersen behoren 
tot het Quercion en het Alnion. Op de 
open plekken treffen we begroeiingen aan 
die tot het Molinion en deels tot het Mag-
nocaricion kunnen worden gerekend. 
Door de flauwe helling van het gebied 
komen er variaties voor in de diepte van 
het grondwater. In overeenstemming hier
mede volgen de verschillende vegetatie-
typen elkaar zone-gewijze op, hetgeen voor 
bestudering van successie-onderzoek bui
tengewoon belangrijk is. 
Al met al mogen we zeer tevreden zijn dat 
er althans nog een 30 ha over is van het 
legendarische Koningsven. 
En al struikel je niet meer over de Beto-
nica's en Nachtorchissen, zoals vroeger, 
al kan je het Langblad-longenkruid, dat 
nergens anders in ons land voorkomt, niet 

of nauwelijks meer ontdekken de Ra-
punzels bloeien even fraai als voor een 
halve eeuw en de drie terreintjes vertellen 
ons, zij het op zeer bescheiden wijze, hoe 
mooi het hier is geweest in die „goeie 
ouwe" tijd die toch niet terug komt. 

maar dat ook de organismen in de aard
bodem onze aandacht vragen. Wij kunnen 
U dan ook werkelijk aanraden eens in die 
aarde te gaan wroeten en speciaal aan
dacht te schenken aan die veelvuldig 
voorkomende kronkelende beesten „de 
wormen". 
In Uw tuin zult U reeds in een klein ge
bied vele soorten aantreffen. Het onder-
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scheiden van de verschillende soorten 
brengt aanvankelijk enige moeilijkheden 
met zich mee, daar hun grote bewegelijk
heid het bijna onmogelijk maakt ze eens 
rustig met de loupe te kunnen bekijken. 
Een oplossing van 4 % aethylurethaan of 
5 % alcohol narcotiseert de wormen ge
durende korte tijd, zodat ze dan gemakke
lijk kunnen worden gedetermineerd. Zo 
vonden wij in een klein stukje grond vier 
soorten van de familie der Lumbricidae ; 
en wel twee van het geslacht Lumbricus 
en twee van het geslacht Allolobophora. 
Het verschil tussen deze beide geslachten 
berust op de vorm van de mondlap (pro-
stomium). Bovendien zijn er nog kleur- en 
dikteverschillen. De vier soorten waren : 
L u m b r i c u s t e r r e s t r i s . Prostomium 
(fig. 1 A) lang met twee dwarse groeven, 
bedekt ongeveer de helft van het eerste 
segment. Bovenzijde bruinrood, achterstuk 
verticaal samengedrukt. Lengte tot 30 cm. 
L u m b r i c u s r u b e l l u s . Prostomium 
(fig. 1 B) lang, zonder groeven. Rood
bruin, dunner dan de vorige. Lengte 10 cm. 
A l l o l o b o p h o r a c a r n e a . Prosto
mium (fig. 1 C) kort, slechts over een 
klein deel van het eerste segment. Rood 
tot geelachtig gekleurd. Clitellum (verdikt 
gedeelte; bij geslachtsrijpe dieren sterk 
opgezwollen) begint vóór de dertigste ring. 
A l l o l o b o p h o r a c y a n e a . Prosto
mium (fig. 1 D) kort, over een klein deel 
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Fig. 1. Prostomium — mondlap — van vier 
veelvuldig voorkomende wormensoorten. 
a. Lumbricus terrestris ; b. Lumbricus ru
bellus ; c. Allolobophora carnea ; d. Allolo
bophora cyanea. 
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van het eerste segment. Blauwgrijs. Clitel
lum begint bij het dertigste segment. 
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Fig. 2. De bij diverse proeven gebruikte 
opstelling, 

Na enige tijd is het wel mogelijk de soorten 
direct aan kleur en vorm te herkennen. 
Twijfelgevallen kunnen dan nog gecontro
leerd worden op verschillen van het prosto
mium en plaats van het clitellum. 
Hoe verplaatst de worm zich ? Als we een 
worm over de grond laten voortbewegen, 
zien we het volgende (fig. 3) : Het voorste 
deel wordt dunner en langer gemaakt door 
contractie van de ringspieren. De contrac
tie verloopt dan als een golf over het 
lichaam, meestal tot ongeveer het midden, 
soms tot het achtereinde. Dan zet de worm 
zich met het voorste deel vast met behulp 
van de borstels. (Elk segment heeft vier 
paar borstels, zg. setae, welke uit vier klei
ne zakjes in de lichaamswand steken ; ze 
kunnen door aparte spieren ingetrokken 
en uitgestoken worden). Hierop volgt, bij 
het voorste deel beginnend, een dikker 
worden door contractie van de lengtespie
ren, eveneens als een golf over het lichaam 
naar achteren verlopend. Daarop een vast
zetten van het achtereinde, weer met be
hulp van de borstels, en verdunning van 
het voorste deel. Zo zien we dus een af-



wisseling van „verdikkingsgolven" en „ver-
dunningsgolven". Laten we een worm over 
onze hand kruipen dan voelen we dat hij 
zich inderdaad met de borstels vastzet. Bij 
een achterwaartse beweging (terugkrui
pen in zijn hol, of bij een prikkel aan het 
kopeinde) worden dezelfde contractiegol-
ven in omgekeerde richting waargenomen. 
In zijn gang beweegt de worm zich op de
zelfde wijze voort. Dit was duidelijk waar 
te nemen door een worm zijn gang tussen 
twee glasplaten te laten graven. Voor ver
schillende waarnemingen werd van een 
opstelling gebruik gemaakt als in fig. 2 is 
afgebeeld. Twee glasplaten werden op een 
afstand van 1 cm van elkaar gehouden 
door een gummislangetje ; als klemmen 
deden gummiringen dienst. Ook bij het 
ingraven zien we in principe dezelfde be
wegingen. Steeds een „spannen" van het 
voorste deel en vastzetten van het achter
einde (fig. 3) . Voordat de worm tot ingra-

korrelige grond was het een in-eten, ge
volgd door een inboren en opzij drukken 
van de grond. In welke mate dit in-eten 
plaats had werd door ons niet nagegaan. 
Dit zou wel mogelijk zijn door de darm-
inhoud na het ingraven te onderzoeken. 
Ook hebben wij de wormen zich bij ver
schillende soorten grond tussen glasplaten 
laten ingraven ; zo was het mogelijk de 
gemaakte gangen te vergelijken. Bij sterk 
gedroogde, fijnkorrelige grond bleek de 
worm grote moeite te hebben zich in te 
graven ; slechts een lusvormige gang van 
10 cm diep kwam tot stand. In normaal 
vochtige tuingrond was de worm zeer snel 
verdwenen en werd een grillig gevormde 
gang gegraven met verschillende lussen en 
doodlopende zijgangen. In zeer vochtige 
tuingrond groef de worm zich eveneens 
zeer snel in en maakte een onder een in-
graafhoek (80°) verlopende rechte gang 
met een verwijding aan het einde. Mis-
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Fig. 3. Het voortbewegen 
en ingraven van een 
worm. De pijlen met 
streeplijnen geven de 
voortbeweging van het 
lichaam aan, de gestippel
de pijlen het verloop van 
de verdunnings- ('dun') 
of verdikkingsgolven 
('dik'). Het einde van de 
golven is aangegeven 
door een verticaal streep
je (de verdunningsgolven 
lopen tot ongeveer het 
15e segment van achteren. 
de verdikkingsgolven tot 
het laatste segment). 

ven overgaat zoekt hij een weerstand, dit 
kan zijn een kuiltje, een steentje of een 
kluitje aarde. Het ingraven had steeds 
plaats onder een hoek van 75-80°. Bij 
losse grond was het een inboren ; in-eten 
werd daarbij niet waargenomen. Bij fijn-

schien hangt dit samen met de weerstand 
van de grond, want als we een stevig stuk 
touw onder een hoek van ongeveer 80° 
in de drie genoemde grondsoorten druk
ken, dan krijgen we opvallend overeen
komstige beelden, nl. in zeer droge grond 
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Fig. 4. Reactie van een worm op stijging 
van de grondwaterspiegel. Opstelling tus
sen twee glasplaten. 

een lus, in vochtige tuingrond veel bochten 
en lussen, in zeer vochtige grond een be
trekkelijk rechte gang. 
Overigens is het wel zeker, dat de wormen 
een te grote vochtigheid niet op prijs stel
len. Bij vochtig en regenachtig weer liggen 
ze meestal dicht onder de oppervlakte, min 
of meer samengevouwen. d.w.z. voor- en 
achtereinde bevinden zich naast elkaar. 
Als de grond droog is kruipen de wormen 
dieper weg. Het heeft er dus veel van dat 
wormen een voorkeur vertonen voor een 
bepaalde vochtigheidsgraad van de grond. 
In verband hiermede zou de stand van de 
grondwaterspiegel ook wel invloed kunnen 
uitoefenen. 
Wij hebben in de proefopstelling, zoals 
die in fig. 4 staat aangegeven, getracht 
deze grondwaterspiegel na te bootsen om 
de reacties van de wormen hierop te kun
nen bestuderen. Nadat de worm zich had 

ingegraven tussen de beide glasplaten en 
onder was aangekomen (I) voegden we 
door het omgebogen buisje, dat tot 1 cm 
boven de onderrand reikte, water toe en 
brachten daardoor de waterspiegel op het 
niveau AB. Aanvankelijk reageerde de 
worm niet op dit „grondwater" maar na 
enige tijd kroop hij tot boven de water
spiegel (II). Deze proef, herhaald met 
enige andere wormen, gaf bijna steeds het
zelfde resultaat ; slechts één worm negeer
de de grondwaterspiegel en kroop naar be
neden, waar hij rustig bleef liggen. Een en 
ander wijst er op, dat de wormen niet 
gebonden zijn aan, maar wel een voorkeur 
hebben voor een bepaalde vochtigheids
graad van de grond. 

Of het naar boven komen van de wormen 
bij stortbuien veroorzaakt wordt door een 
te grote vochtigheid durven we niet te be
weren. Het is immers ook mogelijk, dat ze 
reageren op kleine trillingen van de grond, 
die de waterdruppels misschien veroorza
ken. In ieder geval zijn ze bijzonder ge
voelig voor trillingen. Denkt U bijvoor
beeld maar eens aan het naar boven komen 
van de wormen bij wroeten in de aarde, 
een biologisch zinvolle vluchtreactie voor 
hun aartsvijanden de mollen en een door 
de visser zeer gewaardeerd gebaar. 
Om na te gaan of alle delen van het wor
menlichaam even gevoelig zijn voor het 
water hebben we de wormen laten kruipen 
in een glazen bakje met hier en daar een 
plasje water. W e zien dan, dat ze zich 
terugtrekken zodra het voorste deel van 
het lichaam het wateroppervlak aanraakt. 
Hetzelfde nemen we waar als we het voor
ste deel van het lichaam met een of ander 
voorwerp aanraken. Men neemt aan, dat 
de in de kop gelegen eigenaardige groepjes 
van 35-45 cellen, elk voorzien van een 
haarvormig uitsteeksel, tastorganen zijn. 

(wordt vervolgd) 
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