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V I O O L T J E S.

groeien. Het onderste zaadje van de teekening is
doorgesneden, zooals ge ziet; de kiem, dat is de
toekomstige viooltjes-plant, ligt tusschen de beide
zaadhelften ingesloten, twee blaadjes en het worteltje zijn goed te onderscheiden.
Om 't leven van de driekleurige viooltjes te bestudceren, kunt ge evengoed gekweekte uit de tuin
nomen als wild groeiende. Ze verliezen door 't
kweeken niets van hun merkwaardigheden en ge
kunt er alle deelen beter zonder vergrootglas onderscheiden dan bij de wilde, die vaak heel klein
blijven. Dubbele bloemen deugen natuurlijk niet
voor de studie van het leven; die zijn alleen mooi,
maar nog lang niet altijd; soms wel zijn ze merkwaardig; ge kunt er vaak zoo aardig allerlei overgangen
van meeldraden of stampers tot bloembladen in
aantreffen; kroonbladeren met helmknoppen bijvoorbeeld.
't Is verbazend, zoo gemakkelijk als het driekleurig viooltje zich leent tot het kweeken van
vormen met veelkleurige en groote bloemen. Er
zijn gekweekte viooltjes, bloemen, die weinig minder
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Andere tuiniers zagen, hoe goed en hoe gemakkelijk
dit ging en van die tijd af zijn de viooltjes vaste
bewoners van elke tuin geworden. Ook in 't wild
komen de driekleurige viooltjes in verschillende
kleuren en vormen voor. Ons duinviooltje bijvoorbeeld is heel vaak geheel paars met een enkel geel
driehoekje in 't midden ; een honingmerk is er soms
niet en soms heel duidelijk op te zien; maar nooit
wordt het zoo groot en in 't oog vallend, als bij
het gekweekte viooltje, dat ik hier geteekend heb.
Meestal bestaat dat merk bij de wild groeien de
viola tricolor uit een tiental donkere lijntjes op 't
onderste bloemblad en een stuk of drie op de twee
bloemblaadjes, die er bij aansluiten, zooals ik op de
eerste teekening heb aangegeven.
Een heel andere indruk dan het duinviooltje
maakt het akker-viooltje; het is meest niet grooter
dan een stuivertje en heel erg bleek, soms geheel
wit; de kelkbladen zijn nog grooter dan de bloem-

Fig. VI. Ken gekweekt viooltje (Viola tricolor maxima), met bijzonder
sterk ontwikkeld honingmerk. Op 2/3.

dan een hand groot zijn, en de kleuren komen in
eindelooze verscheidenheid voor; van donker blauw
bij zwart af, de zoogenaamde rouwviooltjes, die veel
op graven worden geplant, tot zuiver wit; het
mooiste vind ik die groote leverkleurige met witte
of zwarte fluweelige randen. Ik heb wel eens gelezen, dat de bloemkweekers eerst omstreeks 1810
begonnen zijn met het kweeken van viooltjes. Een
jonge Engelsche tuinman zag toen, dat zijn jonge
en mooie meesteres, van wie hij heel veel hield,
een wild viooltje van de wandeling meebracht
en dat voor het venster in een pot zette. Hij ging
ook wilde viooltjes zoeken en om de jonge dame plezier
te doen, verzorgde hij ze jaar op jaar, en kweekte
uit het zaad van de mooiste soorten weer nieuwe,
tot hij groote, prachtig gekleurde bloemen verkreeg.

Fig. 10. 't Akkerviooltje.

Viola tricolor var. arvensis. Op 2/.i.

bladen; toch is het geen andere soort, al wordt het
wel viola arvensis (akker-viooltje) genoemd; want
zaait ge zaden van dit viooltje in goede tuinaarde,
dan ontstaan daaruit veel grootere en donker gekleurde bloemen; het is maar een verscheidenheid,
een variëteit van viola tricolor.
Vroeger moet dit akker-viooltje even mooi van
kleur geweest zijn als het gewone driekleurige en
even heerlijk van geur als het welriekende. Het
heette toen Drievuldigheids-bloem en gold als een
goddelijk heilmiddel tegen velerlei kwalen. Het werd
dan ook druk gezocht; ongelukkig groeide het meest
altijd tusschen het koren en het kostbare graan
leed veel door het viooltjes zoeken; dat kon het
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viooltje niet dulden, 't smeekte Onze-lieve-heer het
zijn kleur en zijn geur te ontnemen ter wille van
het goede graan; en zoo gebeurde het, dat het
akkerviooltje bleek en reukeloos werd, zoodat het
niet meer ieder in 't oog viel.
Tegenwoordig wordt viola tricolor nog hier en

tU^fJ-"
Fig 11. Twee soorten van viooltjes van achter gezien, om de verschillende
vorm der kelkbladeren te laten uitkomen.

daar in de geneeskunde gebruikt, de wortels als
een zwak braakmiddel, een afkooksel van de bloemen tegen spreu in de mond bij kinderen. Als er
bij u in huis eens van die violenstroop gebruikt
wordt, moet go eens een beetje vragen; dat is een
aardig goedje; gooit ge er een druppel azijn in, dan

NATUUR.

wordt het vocht rood, en een klein stukje soda
kleurt de stroop groen. Vraag uw oudste broer, die
al aan scheikunde doet, maar wat dat beteekent.
Wanneer ge bij geval in de vacantie Zuid-Limburg
bezoekt, moet ge eens uitkijken naar viola lutea,
het gele viooltje. Ongelukkig is dit viooltje soms
geheel paars en dat is het alleen te onderscheiden,
aan de korte spoor, die ongeveer zoo groot is als
de kelk-aanhangsels, en aan de steunbladeren (st.
bl. staat daarbij op de teekeningen), die eenigszins
anders gevormd zijn, dan die van de gewone viola
tricolor; vlak bij de stengel staan ze naar alle zijden
uitgespreid als de vingers van een hand; maar dit
kenmerk is lang niet even duidelijk. Zoek maar
liever naar geheel gele viooltjes of naar bloemen
met twee paarse (de bovenste) en drie gele bladeren
dan weet ge zeker, dat ge met viola lutea te doen
hebt, en dan merkt ge wellicht meteen nog andere
verschillen op.
E.

HEIMANS.
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R UPSKNKALKNDKR.
(Vervolg nan bladz. 90).
AIKUSTUS.
RHOPALOCERA-Diigvliiulorti.
CoiiOB Kdiisa F.
Donkergroen mot wilachtige, geelgevlekte zydestrepen.
Geiteklaver (Cijlisim) — Klaversoorlen.

l.iji-ddin Arginlun L.
/.ie April.

Spilosoma hibrkipeda L.
Hniiiigool mot dito beharing en roode wratjes. Eenebleeke
rugstruep on eono witte streep aan bolde zijdon.
Vlier — Framboiten. Wilgenroos — Netels — Zuring.

Simrinthus

Di ilijiltild Elpenor L
Zie Juli.

Ih ihpliihi

HETEROCERA—Avondvlinders.
Spllili.r nii/fiilntli L.

Licht of (loukorgrüs. Md omiu donkun» rugatreep en
schuine gelo streepjes aan de zijdtm. Eon zwartaditlge
hoorn. — Zuldzamer: groon mot zwarte vlokken. (Halts lang,
verdund).
\\ i mlo ( W iito en Rose).

Sphinx pinasiri L.
Groen. Langs don rug eene bruinroode, witgozooinde
stroop. Aan de zyden 2 gele strepen) Do hoorn donkor.
Kop bruinachtig of oranjekleurig. Stoigmata hoog rood on
en zwartgorand.
Dennen — rijnboom — Woymouths-pijnbooin.

Euchelia jacohacav L.
Zwart en geel geringd, met zwarten kop.
St.-Jacobs-kruid.

Pygaera bucephala L.
Op den 4en en op don laatsten ring haarbosjos. Zwart,
later zwartbruin, met gelo langs- en dwarsstrepon. Dun
behaard.
Lierden — Knotwilgen — Herken — Populieren — Ahorn — Eiken.

Harpyia bifida BRHAM.
Qoolgroon, mot roodachtig gryzon kop, die meest onder
de eerste sogmonton torug getrokken is. Een violet, eerst
roodbruin- on dan goelgezoomd hnlsschild. Verscheiden
vlekken en twee zwarte doornen tusschen de heldergroene
en roodgedoornde gaffels aan het einde van het lichaam.
Populieren — Wilgen.

tiliae L.

Zie Juli.

poirilhis

1,.

Zie Juli.

Macroglosm steHatanm L
Zie Juli.

Notndonta trepida L.
Zie Juli.

NOCTUAE—Nachtvlinders.
Aat&nycta Eeportaa L.
Groen, u u t lango witto haren, en dunne zwarte haarpenseeltjes op den 4en, 6en 8on on Jlen ring.
Kastanjeboomon — Haagbeukon — Klzen — Populieren — Berken —
Wilgen.

I'iinolis piniperda E S P .
Groen, met 3 witte en 2 roode langsstrepen.
Essclien — Wilgen Pijnboomen.

Trachea atrqilicis L.
Wigvormig. Of groenachtig gri)s met witto stippen, of
roodachtig bruin met lichtere, door eone donkere lijn van
de rugzyde gescheiden buikzüde.
Zuring — Melde — Vlooikruid — Waterpopcr.

Euplexia lucipara L.
Licht- en donkergroen geteekend. Eene witgele streep
over do pooten. Bruine kop.
Aalbessen — Salade — Zuring — Kamille — Steenklaver — enz.

ScoUophrgx libulrix L.
Grasgroen met 2 witgozoomde, donkere langsstrepen en
gele geledingen.
Wilgen —• Populieren — Rozen.

