
horende tot het geslacht Selenaspis. Om 
weer andere redenen wenst Dr Boeseman 
het geslacht Selenaspis te beschouwen als 
een ondergeslacht van Sciadeichthys. 
Het opzenden van de aangespoelde vissen 
leverde dus een belangrijk resultaat, waar
om Dr Boeseman als naam voor de nieuwe 
soort meende te moeten voorstellen : Scia-
deichthys {Selenaspis) walrechti, ter ere 

Ieder, die een tuin bezit en daarin wilde 
planten kweekt, weet uit ervaring, welk 
een vreugde het geeft, in elk jaargetijde de 
ontwikkeling van groei en bloei van zo 
nabij te kunnen gadeslaan. Men behoeft 
er geen eind voor op stap te gaan om hier 
of daar het gedrag van bepaalde soorten te 
bekijken, maar men heeft het studieobject 
steeds vlak bij de hand. 
Vooral in jaargetijden, waarin men er niet 
zo gauw toe komt, een botanische excursie 
te maken, neemt men in de tuin telkens 
weer veel interessante bijzonderheden 
waar ! 
Hieronder volgen enkele aantekeningen 
over de ontwikkeling van een aantal plan
ten, die ik met Kerstmis 1954 in eigen tuin 
maakte. De nachtvorsten waren in de 
herfst practisch achterwege gebleven en 
vooral rond de Kerstdagen waren de tem
peraturen zeer mild voor de tijd van het 
jaar. 
Op een luw plekje bloeiden reeds enkele 
S n e e u w k l o k j e s , hoewel ik er dade
lijk bij moet zeggen, dat dit Grote sneeuw
klokjes {Galanthus clwesii Hook,) van de 
Kaukasus waren, die pas in de herfst in 

van de veroorzaker van de opheldering in 
deze ingewikkelde puzzle, 
Voor geïnteresseerden zij meegedeeld, dat 
de uitvoerige verantwoording van de naam
geving is vermeld in de Zoölogische Me
dedelingen van het Rijksmuseum van Na
tuurlijke Historie, dl XXXIII, no 9, 13 
Dec, 1954. 

open grond waren geplant. De gewone 
Sneeuwklokjes {Galanthus nivalis L.) die 
al enkele jaren tussen het gras groeien. 
kwamen nog geen van alle boven ! 
Mijn K n i k k e n d n a g e l k r u i d heeft 
het in Bennekom zeker zo goed naar zijn 
zin als in de Eifel, waar ik in Juni enkele 
polletjes had uitgestoken en naar deze ge
westen vervoerd. Hoewel ik speciaal plan
ten in vegetatieve toestand had meegeno
men. bleek het. dat ze lang niet alle in bloei 
kwamen. Ongeveer de helft begon in Au
gustus prachtig en zeer rijk te bloeien en 
hield dit tot Nieuwjaar uitbundig vol. 
Het blauw was ook vertegenwoordigd. 
Vanuit de kop van Groningen had ik deze 
zomer wat zware zeeklei meegenomen en 
die als een bergje in de tuin gestort. Wel 
dra was dit overgroeid met A k k e r -
e r e p r ij s, die van Augustus tot Kerst 
(mits de zon scheen en de temperatuur niet 
tè laag was) rijkelijk bloeide. De ereprijs 
vormde zo'n gesloten mat, dat de zaden 
van de bij de Groninger boeren alom zo 
gevreesde D u i s t — die natuurlijk ook 
waren meegekomen — in de herfst zo goed 
als geen kans kregen te ontkiemen. 

HERFSTBLOE1 EN -ONTWIKKELING VAN WILDE 
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Het D u i f k r u i d dat in Juni zulke 
mooie rozetjes had gevormd, die in de loop 
van de herfst flink waren uitgegroeid, 
scheen in de veronderstelling te leven, dat 
de winter niet meer kwam en begon half 
November bloemknoppen te vormen. De 
stengels konden echter nauwelijks een 
decimeter halen en de bloempjes waren er 
dan ook naar ! Geen wonder, want deze 
plant is normaal toch een langere dag en 
hogere temperaturen gewend. 
De G e w o n e s l e u t e l b l o e m , af
komstig uit een weiland in de uiterwaarden 
tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede 
(waar ze gelukkig nog bij honderden 
groeien) had een zeer forse bladontwikke
ling gekregen in de nazomer, maar waagde 
het toch niet met een enkel bloempje te 
voorschijn te komen. 

Op een vochtig plekje kwamen de sterk-
glanzende donkergroene blaadjes van 
S p e e n k r u i d al massaal boven. 
Daar bloeide nota bene nog een G e l e 
g a n z e b l o e m . Vanzelfsprekend kun je 
die spaarzame bloempjes niet vergelijken 
met die grote zonnen, die in Juni sommige 
graanakkers nog sieren. Toch heeft de 
Gele ganzebloem dit jaar behoorlijk van 
zich doen spreken. In de omgeving van 
Voorst langs de Gelderse IJssel bijvoor
beeld zagen de akkers met stoppelknollen 
in de herfst geel van de ganzebloemen. 
Blijkbaar waren de omstandigheden in 
1954 zeer gunstig voor een nazomer-
generatie. 

In een moerassig gedeelte liep de G r o t e 
b o t e r b l o e m met lange smalle bladen 
uit op de knopen van de uitlopers. Het is 
echter niet eenvoudig deze prachtige plant 
tot normale groei en bloei te krijgen zonder 
vijver met modderbodem. De P i n k s t e r -
b l o e m e n waren hier ook al flink vege
tatief ontwikkeld. De vruchtdozen van de 
M o e r a s w e s p e n o r c h i s waren nu 

leeg ; zij hadden tot ongeveer een maand 
geleden hun stoffijne zaad op het geringste 
verzoek van de wind bij duizenden tegelijk 
meegegeven. Omstreeks diezelfde tijd 
staakten de H o n g a a r s e - en de 
S p i e s r a k e t hun schier eindeloze bloei. 
Op zonnige dagen in December sprongen 
nog telkens nieuwe bauwen open. Of al 
die laat gevormde zaden nog kiemkrachtig 
zijn ? Ik weet het niet. Wel vormden de in 
de zomer uitgebloeide K a a r d e b o l l e n 
al weer volop kiemplanten ; maar helaas 
niet op de grond. De zaden kiemden tussen 
de oude omwindselbladen, dus op de plaats 
waar zij gevormd waren, waarschijnlijk ten 
gevolge van de overvloedige regens en 
constant hoge luchtvochtigheid in de 
maand September. 

Het H e 1 m k r u i d was in 1954 wat vroe
ger afgestorven dan in voorgaande jaren. 
Als oorzaak hiervan kan de enorme invasie 
worden genoemd van het Helmkruidsnuit-
kevertje {Cionus scrophulariae), waarvan 
de onder een slijmlaagje verhulde larven 
de bladeren geheel skeletteren. Interessant 
is bij deze larven, dat zij aan het eind van 
hun groeiseizoen een bijna doorzichtig 
ovaal of bolvormig coconnetje van nauwe
lijks een halve centimeter tussen de bloe
men en bloemknoppen spinnen. Als je er 
niet goed op let, zie je ze er niet eens tus
sen zitten, die kleine varkensblazen ! 
Er is in mijn tuin maar één W e g d i s t e 1 
tot ontwikkeling gekomen ; het rozet ziet 
er prachtig uit, maar o wee, als er weer 
zo'n strenge vorst (zonder sneeuw) in 
Januari of Februari komt. Van alle rozet
ten uit de herfst van 1953 is er niet een in 
leven gebleven. Neen, dan kunnen de 
jonge planten van de S t i n k e n d e 
g o u w e er beter tegen. Als je maar een 
enkele plant in je tuin hebt gehad, die goed 
vrucht gezet heeft, is nakomelingschap 
verzekerd. Je komt de kleine rozetjes in de 
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nazomer op allerlei plaatsen tegen, zelfs 

tussen s t raa ts tenen. 

De ,,D r a a d"-e r e p r ij s (Veromca fili-

formis Sm.) is niet inheems, maar toch zo'n 

prachtige en rijkbloeiende ver tegenwoordi 

ger van het waard ige ereprijs-geslacht, dat 

ik hem tussen de stenen van mijn rotstuin

tje niet meer wil missen ! Hij bloeit in het 

voorjaar en breidt zich met zijn kleine 

ronde blaadjes aan tere kruipende stengel-

tjes in de zomer en nazomer tot een groot 

plakaat uit. En dat belooft wat voor het 

volgend jaar ! He t plantje is echter zéér 

vorstgevoelig, zodat het liefst met een 
laagje turfmolm moet worden afgedekt. 

Onder tussen bloeide d e M a a g d e p a l m 

nog rustig door. 

De forse rozetten van V i n g e r h o e d s 

k r u i d en T o o r t s-soorten kunnen wel 
tegen wat kwikdaling, hoewel het opvalt , 

dat van alle inheemse Verbascums de 

M e l i g e t o o r t s (V. lychnitis L.) het 

minst tegen vorst bestand is. Niet alleen 

in mijn tuin. maar ook langs de spoorlijn, 

waa r ik ze in de zomer van 1953 haalde 

en w a a r de rozetten bij t ientallen groeiden. 

Da t voorspelde een weelde voor 1954. 

maar de vorst heeft de planten op deze 

zuidhelling ook lelijk par ten gespeeld. 

De mooiste en tevens de meest afwijkende 

van alle toortsen vind ik het M o t t e n -

k r u i d {V. blattaria L.) (fig. 1) . Deze 

plant vormt (doorgaans ) in de zomer 

prachtige rozetten van gekartelde, donker

groene, glanzende, practisch onbehaarde 

bladen, die vlak tegen de grond gedrukt 

liggen. De bloemen s taan alleen, terwijl 

de in verhouding grote bloemkroonbladen 

vóór het opengaan rood met geel geaderd 

zijn. Prachtig ! De bloemstelen zijn enkele 

centimeters lang en s taan vooral in de 

vruchttijd horizontaal van de stengel af ; 

de vrucht is bolrond. In vergelijking met 

het zaad van de Melige toorts schijnt dat 



van het Mot tenkru id onder onze omstan

digheden veel kiemkrachtiger te zijn. 

W a n n e e r men de plant dan ook eenmaal 

in zijn tuin heeft en de groeivoorwaarden 

gunst ig zijn, kan men er jaar op jaar van 

genieten. E r hebben zich in het voorjaar 

van 1954 uit zaad ook een aanta l p lanten 

ontwikkeld, die in de zomer en tot diep in 

de herfst hebben gebloeid en nu zijn afge

storven. Deze zomerannuellen blijven ech-

Mieren als vogclvijanden. Bij een bezoek aan 
het Staatsnatuurreservaat „De Geul'' op Texel 
op 9 Juli 1954, wees de bewaker D. Drijver mij 
een nest met vier half volwassen Tapuiten. 
De jonge vogels, die zich vlak vooraan in een 
konijnenhol bevonden, bleken bij nadere be
schouwing vrijwel geheel blind te zijn. Daar wij 
vermoedden te doen te hebben met een ons 
onbekende infectie-ziekte, werd overeengeko
men dat de bewaker één exemplaar voor on
derzoek zou zenden naar het Veeartsenijkundig 
Instituut te Utrecht. Tot mijn verbazing deelde 
Drijver mij echter een week later mede, dat het 
raadsel was opgelost en dat de jonge Tapuiten 
inmiddels alle in blakende welstand waren uit
gevlogen ! Bij nader onderzoek bleek hem nl. 
dat in de nestholte van de Tapuiten tevens een 
mierennest aanwezig was. De mieren hadden 
het om de een of andere reden op de jonge 
vogels gemunt, zodat mierenzuur de verklaring 
bleek te zijn van de tijdelijke blindheid van de 
Tapuiten. Toen de bewaker het hol mierenvrij 
had gemaakt, bleken de ogen van de jonge 
vogels enkele dagen later geheel genezen te zijn. 

SJ. BRAAKSMA. 

Gammarus roescli Gervais. Naar aanleiding 
van de gegevens gepubliceerd door de heer P. 
Leentvaar in nummer 11, November '54 van dit 
tijdschrift, betreffende de verspreiding van 
bovengenoemde vlokreeft, zij het mij vergund 
om aan de hand van deze gegevens enige op
merkingen te maken en daarmee de verklaring 
voor de verspreiding van een andere kant te 
benaderen, zonder pretentie een oplossing te 
geven voor de vragen die de heer P. Leentvaar 
zich gesteld heeft. 
Gammarus roeseli schijnt voornamelijk ooste

ter veel kleiner dan die, welke met een 

rozet overwinteren. Gelukkig hebben zich 

in de nazomer ook heel wa t rozetten ont

wikkeld, dus kan ik mij al bij voorbaat ver

heugen in een bloemenpracht van Mot t en 

kruid in de komende Juni-maand. 

Zijn er plantenliefhebbers, die t.z.t. wa t 

zaad van deze plant wensen ? Toezending 

in volgorde van aanvrage ! 

lijk van ons land voor te komen, met name in 
Duitsland. Zover ik kon nagaan ontbreekt het 
dier in Engeland en Denemarken. In het Duits 
heet de soort Flussflohkrebs, hoewel hij voor
namelijk voorkomt aan de oevers van meren, 
zij het óók op stille plekjes in beken. Hoewel 
er aan de oever van een dergelijk meer altijd 
golfslag is, dus beweging in het water, schept 
dit nog niet het milieu zoals dat door het stro
men van het water in een beek geschiedt. 
Redeke (Hydrobiologie 1948) noemt de soort 
typisch sub-rheophiel, dus gebonden aan zwak 
stromend water. Hoewel ik niet weet of de 
kreeftjes in onze beken op rustige plekjes ge
vangen zijn maar gezien het voorkomen in stil
staand water zowel in het buitenland als in ons 
land (afgesneden armen langs de IJssel), lijkt 
het me beter te spreken van lenitische soort. 
dat wil dus zeggen voornamelijk in stilstaand 
water maar ook in beken op plekjes waar de 
stroming zeer gering is. 
W a t nu de verspreiding in Nederland betreft : 
Redeke 1932 (Abriss der regionalen Limnologie 
der Niederlande) vermeldt de soort voor Lim
burg én Noordbrabant. In zijn grote werk Hy
drobiologie van 1948 (dat natuurlijk wel de 
toestand van enige jaren vroeger weergeeft) 
zegt hij echter dat de soort w a a r s c h ij n 1 ij k 
in Noordbrabant niet zal ontbreken, gezien het 
feit dat dit kreeftje bij herhaling en voorname
lijk in de linker zijbeken van de Limburgse 
Maas aangetroffen werd. W e zullen niet trach
ten een oplossing voor deze contradictie te 
vinden. 
W e zien dat de vindplaatsen 2, 3 en 4 tamelijk 
dicht bij de Maas gelegen zijn (opmerkelijk in 
dit verband is dat Lampert, Das Leben der 
Binnengewasser, zegt dat de soort zich graag 
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