
VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Massale kieming van Klimopblad-ereprijs. Op 
onze akkers, speciaal op de vruchtbare zand- en 
leemhoudende (dus wat vochtige) gronden is 
Klimopblad-ereprijs (Veronica hederifolia L.) een 
echte en vrij algemene herfstkiemer. Vooral in 
rogge en wintertarwe kunnen wij elk jaar zo in 
december-januari kiemplanten vinden van dit laag-
blijvende en in het voorjaar met kleine violette 
bloempjes bloeiende plantje. 
Hoewel dit onkruid door toepassing van kunst
mest langzamerhand schijnt te worden terug
gedrongen, hebben wij in de late herfst van 1957 
op braakliggend bouwland en gedurende de uiter
mate zachte wintermaanden van 1958 op graan-
pcrcelen in verschillende streken van ons land op 
de bovengenoemde grondsoorten werkelijk een zeer 
massale kieming van dit onkruid waargenomen. Op 
enkele akkers, waarvan de onkruidbegroeiing van 
tijd tot tijd wordt gecontroleerd en waarop ook 
Klimopblad-ereprijs regelmatig wordt aangetroffen. 
is deze plant thans dominant. 

Aan welke oorzaken dit massale optreden moet 
worden toegeschreven, is ons niet bekend. Ver
moedelijk hebben de abnormale weersomstandig
heden in 1957 (droog voorjaar, zeer natte zomer en 
zachte herfst) hierbij een rol gespeeld. Opvallend 
was ook het aantal kiemplanten van deze ereprijs
soort. dat werd waargenomen in een bak met veen
koloniale grond op de proeftuin van de Planten-
zicktenkundige Dienst te Wageningen. Hoewel deze 
grond hier al enkele jaren — blootgesteld aan weer 
en wind — ligt opgeslagen en vrij geregeld wordt 
omgeschept, kwamen juist deze herfst en winter zo
veel zaden tot ontwikkeling. 

Over het algemeen weten wij nog heel weinig af 
van de omstandigheden, waarbij de zaden van 
wilde planten en onkruiden tot ontkieming komen. 
Experimenteel werd bv. door ons vastgesteld, dat 
rijp zaad van de vier algemeen in Nederland voor
komende variëteiten van Wilde haver een na-
rijpingstijd van ± 5 maanden nodig heeft, Pas 
daarna kan dit zaad tot ontkieming komen na bloot
gesteld te zijn aan wisseltemperaturen of tempera
turen boven 20° C. 

Min of meer bij toeval bleek ons, dat raad van 
Hennepnetel en van Wit te ganzevoet (welke zaden 
ook beslist niet dadelijk na het verlaten van de 
moedcrplant ontkiemen) in sterke mate kiemde in 
een op normaal vochtgehalte teruggebrachte grond. 
nadat deze grond, waarin de zaden van genoemde 
soorten aanwezig moesten zijn, geruime tijd kurk-

droog was bewaard, 
Zo zouden nog vele voorbeelden kunnen worden 
genoemd. In de toekomst hopen wij in een artikel 
nader terug te komen op de vraag, welke uit
wendige factoren een rol blijken te spelen bij de 
ontkieming van onkruidzaden. 
Wanneer U ook eens op zoek gaat naar de kiem
planten van onze Klimopblad-ereprijs op de akkers 
verwart U deze dan in dit stadium niet met de 
kiemplanten van Kleefkruid. De Klimopblad-ereprijs 
heeft ovale, gaafrandige, gladde en aan de boven
zijde donkergroene kiemlobben met een duidelijk 
lichter gekleurde middennerf, welke iets is inge
zonken. Aan de onderzijde zijn de kiemlobben glan
zend en lichtgroen van kleur. Behalve door nog een 
aantal andere kenmerken, kan men de kiemplanten 
van Kleefkruid hier dadelijk van onderscheiden. 
doordat de top van de kiemlobben iets is in
gesneden en de grootste breedte van het kiemblad 
onder het midden is gelegen. 

Als de eerste echte bladeren verschijnen is het 
onderscheid heel gemakkelijk geworden, daar 
Klimopblad-ereprijs drielobbige bladeren heeft (in 
een later ontwikkelingsstadium van de plant komen 
ook bladeren met 5 lobben voor) en Kleefkruid 
bladkransjes vormt. 
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Oeverpieper. Tijdens een wandeling op 24 maart 
jl. over de oostelijke dijk van het Waterleidings
bassin in de Loenerveense plas vloog plotseling van 
tussen de met puinbrokken en tenenvlechtwerk be
klede dijkvoet een Oeverpieper op. Ongeveer een 
twintig minuten werd deze slanke, zeer beweeglijke 
vogel op een meter of zes afstand door de kijker 
gevolgd. Hij rende in sluiphouding tussen de puin
brokken of deed heftige uitvallen naar links en 
rechts om voedsel te bemachtigen, op dezelfde 
manier als Spreeuwen dat doen. De staart met de 
rookkleurige zijzomen wipte daarbij flauw op en 
neer. De zwak schijnende zon was wel zeer gunstig 
voor dctailwaarncmingen. Snavel en poten donker 
bruin. Oogstreep en zijzomen van de staart rook-
kleurig: rug en vleugels bruin, waarin grotere 
partijen van dekvercn door lichtere omzoming 
duidelijk op de voorgrond traden; keel isabclla-
kleurig, de overige onderdelen met een in de onder
grond vervloeiende streping. De borst vertoonde in 
het opvallend zonlicht een warm geel, 
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