
wordt aangezien voor een verschrompeld 
blad en mee stukgeknipt. 
Als de vlinders zijn uitgekomen, vertonen 
die meteen hun verstoppingskunsten. In 
de rusthouding op het vuilboomtakje zijn 
ze in gedaante en houding — ook in de 
nervatuur van de vleugels — werkelijk 
aan een blad gelijk, waarbij ze, door de 
beide sprieten samen tegen de tak te 
steunen, precies de bladsteel nabootsen. 
Het oranje vlekje midden op iedere vleugel 
wordt gezegd een op deze bladen voor
komende roestzwam te imiteren; maar in 
de rusthouding lijkt het veel meer op een 
klein rond gaatje met een bruine rand, zo
als de omgevende oud geworden bladen 
die ook vaak vertonen. 
Dit is alles wel bekend, maar geeft ons bij 
het waarnemen toch iedere keer opnieuw 
de sensatie een natuurwonder te beleven. 
Een grotere verrassing bracht de geïnfec
teerde rups. Terwijl de andere zich ver-
popte. werd deze steeds trager in z'n be
wegingen, tot we hem aantroffen nog lang
zaam bewegend met een groot wijd open 
maar vrij ondiep gat in de rugkant. Daar
uit moest een sluipwesp- of sluipvlieglarve 
gekomen zijn. Die vonden we niet, maar 
wel een grote oranje roestzwamvlek op de 
middennerf van het blad er naast, Pas bij 
nauwkeurig toezien met een loep blijkt, dat 
dit niet is een aecidiosporenlichaam van de 
Sporkehout-roestzwam Puccinia coronata, 

Het is niet altijd gemakkelijk, ook betref
fende het plantenrijk niet, te zeggen wat 
normaal en wat abnormaal is. Gaan wij 
echter van de stelling uit dat de toestand, 
zoals die in een soort bij de overgrote 
meerderheid van exemplaren voorkomt, de 

maar de spinselcocon van een sluipwesp. 
De gelijkenis met deze in sommige streken 
op Frangula vee] voorkomende roestzwam 
is zo volkomen, in kleur, in vorm, in con
sistentie en in de plaats midden op de 
hoofd-nerf, dat zelfs een mycoloog er 
in zou kunnen lopen. 

Of dit verrassende geval niet allang eerder 
is opgemerkt en beschreven, weet ik niet. 
Geïnfecteerde citroenvlinderrupsen schij
nen. althans in Nederland, weinig voor te 
komen. Toch zijn er een tiental sluip-
wespen van bekend. De onze zal vermoede
lijk Apanteles gonepterygis zijn, een ver
want dus van de bekendste van alle sluip-
wespen nl. die welke de koolwitjesrupsen 
decimeert; maar deze maakt anders ge
vormde, kleinere, bleker geel gekleurde 
coconnetjes, die in groot aantal bijeen zit
ten op de afgestorven rups. 
W e mogen natuurlijk niet zonder meer 
aannemen, dat zo'n gelijkenis op vogels of 
andere vijanden net zo werkt als op ons 
menselijk oog; maar uit analogie met 
andere voorbeelden lijkt het niet al te ge
waagd zo iets te veronderstellen. 
In elk geval leveren aldus onze Citroen
vlinders niet alleen in al hun gedaanten 
van ei, rups, pop en vlinder, maar ook zelfs 
in hun sluipwesp-vijand een frappante bij
drage, die stimuleert tot natuurweten
schappelijk onderzoek en natuurbeschou
wing in Darwin's geest. 

normale is, dan betekent dit voor Par-
nassia: een plant met een rozet van ge-
steelde bladen. 1 of meer 5-kantige bloem-
stelen ieder met een zittend steelblad en 
1 of meer grotendeels 5-tallige bloemen. 
Deze bloemen, die in de knoptoestand nog 

Abnormaliteiten bi) Parnassia palustns 
CH, H. ANDREAS. 
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vrij duidelijk tweezijdig symmetrisch zijn, 
bestaan gewoonlijk uit 5 kelkbladen, 5 
witte en geaderde kroonbladen, 5 meel-
draden, die met de kroonbladen afwisselen, 
5 merkwaardige honingklieren, die vóór de 
kroonbladen staan en daar zo prachtig 
tegen afsteken, en tenslotte in het midden 
van de bloem een 4-tallig vruchtbeginsel 
met op de top de 4 zit tende stempels, die 
later rijp worden dan de helmknoppen 
(protandrische b loemen) . 
Nog levendig herinner ik mij, dat wij op 
Texel de bloemen gingen bekijken in een 
vochtige duinvallei bij paal 22, onder lei
ding van niemand minder dan Jac. P . 
Thijsse, en hoe hij enthousiast vertelde 
over het wonderlijk mechanisme van het 
achtereenvolgens rijp worden en bewegen 
der meeldraden, waardoor de helm
knoppen één voor één eerst boven het 
vruchtbeginsel worden getild en daarna 
naar buiten toe, in de richting van de 
kroon, worden verplaatst . 
Door het verschijnsel der protandr ie 
kunnen de stempels geen stuifmeel van de 
eigen bloem ontvangen, doch dit zal 
moeten komen van andere bloemen (van 
hetzelfde exemplaar of van andere exem
plaren?) . He t bezoek van mogelijke be-
stuivers is niet zeer intensief, maar toch 
zijn verschillende insekten. vooral vliegen, 
zweefvliegen, mieren, een enkele vlinder 
en kever, vrij geregelde bezoekers op de 
bloemen van Parnassia . 

Abnormaliteiten nu. of tenminste afwij

kingen van het . . s tandaard type" van Pa r 

nassia. treden niet zo dikwijls op, doch er 

blijken er in de loop der tijden toch al heel 

wa t gevonden te zijn. He t is niet mogelijk 

ze alle nauwkeurig te beschrijven. 

Het meest komen afwijkingen in het aantal 

bloemdelen voor, bv. geheel 5-tallige 

bloemen (dus ook 5 vruchtb laden) , geheel 

of gedeeltelijk 3- , 4- of 6-tallige bloemen, 

dubbele bloemen, gevulde bloemen, bloe

men zonder kroon (in 1921 door Kloos in 

het Ned . Kruidk. Arch, als var. apetala 

beschreven) , enz. Soms is een steel boven

aan in tweeën gespleten en draagt dan 2 

bloemen. V e r d e r kan het steelblad ont

breken of er zijn er 2 of zelfs 3 aanwezig. 

Bij het voorkomen van 2 steelblaadjes zijn 

beide soms bloemdragend. ofwel de ene 

draagt een bloem, de ander een knop of 

een gesteeld blad. De bloemsteel kan ook 

verwrongen zijn; reeds H u g o de Vr ies nam 

zg. klemdraai ook bij Parnass ia waar . 

Uit de l i t teratuur krijgt men de indruk, da t 

deze en andere afwijkingen maar spora

disch worden waargenomen; gewoonlijk 

bevindt zich hier en daar een abnormaal 

exemplaar tussen vele normale planten. Dit 

was ook onze eigen ervaring bij een onder

zoek in de natuur, met name op Tersche l 

ling. Daarom is het wel merkwaardig , dat 

een bepaalde lokale populatie in hortus „de 

W o l f " (Haren , Gr,) of, zo men wil, een 

bepaald deel van de gehele a ldaar aan 

wezige Parnassia-populat ie , allerlei afwij

kingen in groten getale bleek te ver tonen. 

Men is, wat betreft Parnassia , vele jaren 

geleden op „de W o l f " ui tgegaan van on

geveer 5 planten, die in de tuin werden 

gezet en die afkomstig waren van het 

eiland Borkum, Nu staan er ontelbare 

exemplaren, over het terrein verspreid 

volgens een bepaald patroon, dat verband 

zal houden met de oecologische eisen, ver

langens en verdraagzaamheid van de soort 

enerzijds en met de ter plaatse aanwezige 

milieufactoren anderzijds. Opgemerk t mag 

worden, dat in het bestaan van vele milieu

factoren in „de W o l f " het menselijk in

grijpen een belangrijke rol speelt. 

Eén van de plaatsen, waa r Parnass ia zich 

gevestigd heeft, is het oevergebied van een 

der zg. leemkuilen, een ui tgegraven, recht

hoekige kuil met deels glooiende, deels 
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Fig. 1, Rijke bloei van Parnassia in „de Wolf" (oostzijde leemkuil II) in 1956. 

trapsgewijs oplopende kanten (fig. 1). De 
kuil bevat uitsluitend of tenminste groten
deels regenwater en komt gedurende de 
zomer soms bijna droog te staan. Hier 
wordt langs de oever gedeeltelijk een te 
sterke begroeiing door andere planten 
tegengegaan; de vegetatie is er veelal ijl 
en er staan alleen maar kleine plantjes, zo
dat Parnassia er vermoedelijk niet te veel 
concurrentie ondervindt. Op een toen nog 
zeer recent door Parnassia in beslag ge
nomen gebied bedroeg in 1956 de bedek
kingsgraad van de overige vegetatie min
der dan 50 %. Een opname van een iets 
oudere groeiplaats door mej. Dr, H. D. 
Schotsman in september 1956 gaf het 
volgende beeld: 
Bedekkingsgraad 98 %. 

Betuia sp. (klein) 
Equisetum arvense 
Poa annua 
Juncus spec. 
Cardamine hirsuta 
Leontodon autumnalis 
Parnassia palustris 
Pinguicula vulgaris 
Plantago major 
Ranunculus repens 
Rumex acetosa 
Sagina procumbens 
Taraxacum spec. 
Trifolium spec. 
Veronica serpyllifolia 
Marchantia polymorpha 
Polytrichum spec. 
Andere mossen 

+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
2.1 
3.1—2 

+ .1 
f.1 
-KI 
+ .1 

3_4.3—4 
+ .1 
+ .1 

1 (lokaal 2).2 
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Aan bovengenoemde leemkuil s tond aan 

de noordzijde voor het eerst een bloeiend 

exemplaar in 1953; slechts 3 jaar later, in 

1956, was er een zeer rijke populatie — 

één witte massa van bloeiende Parnass ia ' s 

— voornamelijk aan noord- en oostzijde, 

welke zich sindsdien ook langs west- en 

zuidkant heeft uitgebreid. 

Juist in deze populatie nu t raden zeer vele 

en zeer verschillende afwijkingen op, ter

wijl dit elders in de tuin niet of ten hoogste 

sporadisch het geval was . Ve le planten 

blijven opvallend laag en behalve de reeds 

genoemde afwijkingen vindt men ook bloe

men die zich niet voldoende uitspreiden 

doch meer komvormig blijven, kroonbladen 

die aan de voet 90° om hun lengte-as ge

draaid zijn. meeldraden die afwezig, slecht 

ontwikkeld of vergroeid zijn, honingklieren 

die afwezig, slecht ontwikkeld of onderling 

vergroeid zijn, meeldraden die met het 

vruchtbeginsel vergroeid zijn, vruchtbe-

ginscls die gedeeltelijk open zijn, zcdat 

men van buitenaf de zaadknoppen kan 

zien zitten, of die anderszins slecht ont

wikkeld zijn. De afwijkingen komen in 

allerlei combinaties voor, hetzij bij enkele, 

hetzij bij alle bloemen van een exemplaar. 

De plaatselijke overvloed van abnormali

teiten doet de vraag rijzen, waarom die 

juist hier aanwezig is, terwijl dit noch 

elders in de tuin, noch in de na tuur het 

geval schijnt te zijn. Daarover weten wij 

eigenlijk nog niets. He t is niet aan te 

nemen dat juist hier bepaa lde bodemfac

toren bij de planten ontwikkelingsstoringen 

teweeg zouden brengen; daarvoor zijn er 

t rouwens ook te veel normale exemplaren. 

Eén mogelijke veronderstell ing is, dat bij 

de geringe concurrentie ter plaatse ook de 

door ongunst ige factorencombinaties slech

ter toegeruste exemplaren, die misschien 

altijd wel onts taan, hier voldoende levens

kansen vinden om zich a l thans tijdelijk te 

handhaven . T e g e n een dergelijke verkla
ring pleit evenwel weer het feit, dat er 
andere , soortgelijke terreinen in de tuin 
zijn, waa r eveneens Parnass ia groeide en 
de concurrentie gering was, doch waar wij 
het voorkomen van abnormaliteiten niet 
hebben gezien. 

Opmerkelijk en misschien belangrijk is 
echter, dat het eerste (bloeiende) exem
plaar van de bewuste populatie in „de 
W o l f " enige verschillen in uiterlijk ver
toonde t,o,v, de normale Parnass ia ' s . In 
1953 voor het eerst bloeiend, met één 
bloem, telde de plant in 1954 niet minder 
dan ca, 130 bloemen, hetgeen een uit
zonderlijk hoog aantal voor Parnass ia is, 
zoals bleek uit later uitgevoerde tellingen 
zowel in de natuur als in de tuin. He t 
exemplaar had een opvallend dicht „blad-
kussen"; hiervan was mede oorzaak het 
verschijnsel, dat de steelbladen, die ge
woonlijk halverwege de bloemstelen staan, 
zo laag waren ingeplant, dat zij niet boven 
de gewone rozetbladen uitstaken. D a a r e n 
boven waren de bloemstelen vrij kort en 
alle ongeveer van gelijke lengte, zodat de 
bloemen, die klein waren, alle vrijwel op 
eenzelfde hoogte stonden. Deze verschijn
selen gaven aan de plant een zeker „com
pact" uiterlijk, reden waarom wij dit type 
voorlopig „compacta" hebben genoemd, 
dit ter onderscheiding van het gewone 
type van Parnass ia (fig. 2 ) . De gevonden 
abnormalitei ten nu doen zich wel het meest 
bij ..compacta's voor, echter niet uit
sluitend en ook niet bij alle exemplaren. 
Toen in 1956 in de rijk bloeiende populatie 
abnormaliteiten werden gevonden, bleken 
sommige daarvan ook bij het oorspronke
lijke „compacfa ' -exemplaar op te t reden. 
He t is niet onmogelijk dat zij daar reeds 
eerder ook al aanwezig waren, doch dat zij, 
door het minder talrijk voorkomen van het 
verschijnsel, toen gedeeltelijk onopgemerkt 
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gebleven zijn. Een vreemd woord of een 
vreemd verschijnsel wordt immers vaak in
eens „overal" gezien, als de aandacht er 
maar eenmaal op gericht is. 
Deze „compacta" nu, het oudste exem
plaar ter plaatse, kan door kruising met 
normale exemplaren mede uitgangspunt 
geweest zijn van de populatie en tevens 
een oorzaak van het zo talrijk optreden van 
abnormaliteiten daarin. Ook in de volgende 
jaren kan zij nog een belangrijke rol heb
ben gespeeld. Wij weten dat echter niet 
met zekerheid. Evenmin weten wij hoe dat 
eerste „compacia "-exemplaar aan zijn 
eigenaardig uiterlijk gekomen is, al zou het 
gemakkelijk zijn om te zeggen, dat hier een 
plotselinge verandering, een mutatie, is 
opgetreden. Bij vele van dergelijke ver
schijnselen wordt van een mutatie ge
sproken, doch het zou ook in het hier be
schreven geval toch zeker gewenst zijn een 
onderzoek in te stellen naar het aantal en 
het gedrag der chromosomen bij de nor
male en abnormale planten. Wij hopen dan 
ook dat dit laatste nog mogelijk zal zijn, al 
is het lang niet zeker dat daardoor de ver
klaring gevonden zal kunnen worden, 
Inmiddels blijven wij de populatie contro
leren, Daartoe zijn in 1956 o,a, ook een 
aantal exemplaren gemerkt en deze werden 
ieder jaar opnieuw beschreven. Zowel nor
male als abnormale individuen bleven in de 
opeenvolgende jaren in deze eigenschap 
binnen zekere grenzen aan zichzelf gelijk. 
Zij zijn echter in de periode 1956—'59 in 
hun algemene ontwikkelingstoestand zeer 
sterk achteruitgegaan, meest zelfs geheel 
verdwenen, maar door jongere exemplaren 
vervangen. Ondanks de gesignaleerde 
achteruitgang van een aantal bloeirijpe 
planten is de populatie als geheel dan ook 
nog niet of nauwelijks zichtbaar armer ge
worden; wel zijn er veel minder bloemen 
aan de oostelijke oever van de plas. Ook 

zijn de „compacta's" vrijwel verdwenen en 
is het percentage abnormaliteiten veel ge
ringer dan vroeger; in 1959 werden af
wijkingen nog maar sporadisch aan
getroffen, Dit zou mede het gevolg kunnen 
zijn van de geringe voortplantingsmogelijk-
heden die abnormale exemplaren hebben. 
Zij vormen óf geen vruchten, of daarin zijn 
maar weinig zaden, terwijl een flinke 
vrucht van een normale Parnassia een 
1500—2000 zaden kan bevatten en planten 
met tussen de 10 en 40 bloemen geen uit
zondering zijn, In zaaiproeven bleek, dat 
ook van abnormale exemplaren althans een 
gedeelte van het zaad wel kiemkrachtig 
was. Maar daar de zaailingen nog niet tot 
volwassen planten konden worden opge
kweekt, is over een eventuele erfelijkheid 
van de gevonden afwijkingen nog niets 
bekend. 

Fig. 2. Het eerste compacta-exemplaar 
van Parnassia met ruim 130 knoppen („de 
Wolf", 1954). 
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Hoewel het dus waarschijnlijk niet zo zal 

zijn dat de opeenhoping van abnormali

teiten alleen aan een geringe concurrentie 

toe te schrijven is, zou het toch de moeite 

waard zijn om in dit opzicht nog meer 

waarnemingen te doen en dan vooral op 

plaatsen waar Parnass ia zich pas geves

tigd heeft en zich snel uitbreidt. Daarvoor 

is af en toe nog wel eens gelegenheid in 

ons land, al valt niet precies vooruit te 

zeggen waar en wanneer . Parnass ia heeft 

meer verlies van groeiplaatsen aan de mens 

te wijten (cul tuurmaatregelen) dan zij 

winst in dit opzicht aan hem te danken 

Gedurende nestkastcontroles, die in Apel 

doorn in de jaren 1957, 1958 en 1959 in 

Berg en Bos zijn gehouden, werden door 

ons meermalen Grootoorvleermuizen. Ple-

cotus auritus (L . ) , in de nestkasten aan

getroffen. 

In de meeste gevallen hingen deze vleer

muizen aan het richeltje dat gevormd werd 

door de bovenkant van de nestkast en het 

deksel. Slechts één maal hebben we gezien 

dat een Grootoorvleermuis aan de ruwe 

binnenwand van een nestkast hing. 

De nestkasten, die in dit terrein hangen, 

zijn niet van een speciaal model, het zijn 

gewone houten kasten met vlieggaten wis

selend van 28 tot 48 mm. De meeste vleer

muizen werden aangetroffen in nestkasten 

waarvan de groot te van het vlieggat vari

eerde van 30^—35 mm; nooit hebben w e 

Grootoorvleermuizen aangetroffen in een 

kast met een vlieggat dat groter was dan 

35 mm. 

W e kregen de stellige indruk, dat Groot 

heeft. Doch vergravingen van grond in een 

gebied, waar een bron van Parnass iazaden 

in de buurt is, kan na enkele jaren, als de 

grond niet helemaal schoon meer is, doch 

enige vegetatie begint te vertonen, een 

bijna explosieve ontwikkeling van Par 

nassia te zien geven. In 1951 beschreef 

De Boer in „ N a t u r a " zo'n geval, dat zich 

voordeed aan de kant van een toen kort 

geleden gegraven sloot in de Noordoos t 

polder. Misschien bieden ook de volgende 

polders of sommige ruilverkavelingsge-

bieden nog wel eens een kans voor zulke 

waarnemingen aan Parnass ia . 

oorvleermuizen op rust gesteld zijn. 
Hingen er in een nestkast tijdens de con
trole bv. 6 vleermuizen, dan waren deze 
bij de volgende controle (die wekelijks ge
schiedde) óf verdwenen óf er waren nog 
slechts enkele exemplaren aanwezig. Een 
gunstige uitzondering maakte kast 37 (zie 
h ie ronder) . 

De reactie op het openmaken van de nest
kast verschilde sterk. De in groepjes 
hangende vleermuizen bleven vaak in de 
gewone houding hangen en alleen aan de 
min of meer bewegende oren was te zien 
dat er leven in zat. Anderen daaren tegen 
gingen verhangen, terwijl enkele malen 
een exemplaar meteen door het vlieggat 
kroop en wegvloog. Mogelijk houdt de 
reactie ook verband met het weer type; de 
enkele malen, dat de dieren meteen weg
vlogen, was het nl, warm en zonnig weer, 
Voorkeur voor een bepaald nestkastje 
bleek duidelijk: ze zaten altijd in die kasten, 
waarbij het in- en uitvliegen niet gehinderd 

Grootoorvleermuizen in nestkasten 
C H R . V A N O R D E N 

(Staatsbosbeheer , afd. Natuurbescherming) 
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