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êu ik wat van de Fuchsia verteld heb, voel ik 
me haast verplicht, ook aan de Geranium een 

^ beurt te geven. Ze zijn zoozeer pendant, dat 
men ze bijna niet anders dan in één adem noemt, 
als er over gewone sierplanten gesproken wordt. 
Natuurlijk bedoel ik met Geranium, de algemeen 

Pelargonium Zonale. 

bekende roode, witte of bonte siergeranium, de 
Pelargonium, zooals de juiste benaming eigenlijk is. 
De woorden Pelargonium, Geranium en Erodium, 
(drie geslachten uit de Geranium familie) beteeke-
nen bijna 't zelfde, nml. kraanvogel-, ooievaars- en 
reigersbek; en die namen dragen ze naar de vruch
ten, waarvan de vorm in ruwe omtrekken wel wat 
heeft van den kop met den nek van zoo'n langhal-
zigen en langsnaveligen steltlooper. Wel komen er 
in ons land in 't wild verscheidene soorten van de 
Geranium-familie voor, meest met zeer kleine paars-
roode bloemen, ook hier en daar een enkele met 
vrij groote bleekpaarse bloemen, maar de Pelar
goniums, onze mooie tuin- en kamergeraniums, zijn 
meest alle afkomstig van Zuid-Afrikaansche soorten; 
daar ginds groeien ze in 't wild, en van die wilde 
soorten zijn door zorgvuldige kruising de talrijke 
kweeksoorten of variëteiten ontstaan. 

De meest voorkomende hiervan is de Pelargonium 
zonale, met scharlakenroode, wit of rose, enkele 
of dubbele bloemen; dat „zonale" doelt op den 
donkeren kring, de „zone", die aan deze Pelargo
nium ook nog waarde geeft als bladplant. 

Evenals de Fuchsia, houdt onze Geranium den 
strijd tegen moderner sierplanten zooals Begonia's 
en Canna's goed vol. 

Nog altijd is de Geranium, vooral de enkele 
scharlakenroode, een onmisbare plant, wanneer een 
donkere partij in een park of tuin, bv. een dennen of 
varenhoek, een kleurigen voorgrond verlangt; dan is 
een perk met de vuurroode bolvormige trossen van 
Pelargonium zonale een uitkomst. In rijkdom van 
bloei, in volheid van kleur, en in duurzaamheid 
winnen het weinige sierplanten van de Pelargoniums. 

Daarbij komt nog, dat de prijs tegenwoordig zeer 
gering wordt; voor weinige guldens is een perk vol te 
koop van de beste enkele soorten, en die kunnen, bij 
goede verzorging gedurende den winter, minstens drie 
jaar mee. Van einde April tot in October bloeien ze 
onverdroten voort, zonder dat er, zooals bij de meeste 
sierplanten, één of twee maanden stilstand van bloei 
te bemerken is. Is de plant eens aan den gang, dan 
volgt de eene hoogstengelige tros snel op de andere. 

Elke tros draagt vaak dertig en meer bloemen, die 
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ook weer op zichzelf lang van steel zijn; de middelste 
richten zich op, de volgende staan zijwaarts de 
onderste blijven schuin naar onder gericht; zoodat een 
zoogenaamd enkelvoudig en bolvormig scherm ont
staat. Maar nu is het zeer te waardeeren in de 
Pelargonium, dat de bloemen van één tros niet 
tegelijk ontluiken; de zijwaartsche zijn nog weinig 
ontwikkeld en de neergeslagene nog in knop, als de 
bovenste en middelste al vol in kleur zijn. 

Het bloeien van de enkele bloem duurt bijna 
altijd zeven dagen; zoodat zelfs in een niet zeer 
gunstig geval een bloeitros van een stevige Pelar-
ganium een volle maand frischen kleurig kan blijven ; 
dan verlept de tros betrekkelijk snel, doordat de 
onderste knoppen niet altijd tot ontwikkeling komen, 
vooral niet in natte zomers. Bijna altijd is er echter 
alweer een tweede of derde tros aan het bloeien, 
zoodat de gloeiende geraniumkleur den geheelen 
zomer niet uit het perk is. 

Voor een tuinplant komt de vorm van de enkele 
bloem er minder op aan, als de tros maar mooi en 
kleurrijk is. Toch is de enkele bloem zelfs van de 
gewone Pelargonium zonale; lang niet onooglijk; 
ook krijgt iemand, die van interessante bloemen 
houdt, zijn moeite van het nauwkeurig bekijken 
wel beloond. 

Zoo'n Pelargonium-bloem kan ons leeren, hoe 
weinig nauwkeurig wij gewoon zijn te kijken naar 
de alledaagsche dingen. Zeg eens tegen een Pelar-
gonium-vriend, dat zijn lievelings-bloemen onregel
matig zijn en dat de honing in een diepe spoor is 
geborgen, zoo ongeveer op de wijze van de viooltjes 
en O.-I. kers; tien tegen één, dat hij u raar aan
kijkt en meent, dat u een andere bloem bedoelt 
dan hij. 

Toch is 't de zuivere botanische waarheid; maar 
die is, net als andere waarheden, meestal eerst na 
wat zoeken te vinden. Geen beter middel om achter 
de geheimen van een bloem te komen dan ze to 
teekenen. 

Op het hier bijgevoegde blaadje uit mijn schets
boek geeft fig. 1 de viooltjes-vorm bij de groot-
bloemige Pelargonium zonale duidelijk te zien. Net 
als bij viooltjes zijn er twee kroonbladeren naar 
boven gekeerd, twee zijwaarts, één naar onder. Het 
is een bloem geteekend onmiddellijk na 't ontluiken 
uit den knop, fig- 8. Ook de kelk is niet regelmatig. 

De twee bovenste kroonbladeren namelijk rusten 
op een kelkslip, die grooter is dan de vier overige; 
in fig. 2 en 4 is die scheefheid van den pelargonium-
kelk aangegeven. 

Wilt ge nu de geheimzinnige spoor, de honing-
zak van uw bloem vinden, zoek dan eerst onder 
de bloem het grootste kelkblad op; neem een zeer 
fijne naald, of, nog beter, een stijf draadje naai-
garen en breng dat boven in de bloem juist op de 

plaats, waar de beide bovenste bloembladeren op 't 
grootste kelkblad zijn aangehecht. Daar bevindt zich 
een gaatje: de opening van de honingbuis. Het 
draadje verdwijnt er in, drie soms vier centimeter 
diep. Lukt 't niet dadelijk, in de bloem de opening 
van de spoor te treffen, pluk dan de bloembladeren 
af, en de opening ligt bloot; in fig. 4, 5 en 6 is de 
ingang tot die spoor met de letter i aangeduid. 

Legt ge nu het teruggetrokken draadje langs de 

Deelen van oen Pelargoniumbloem. 

bloem, van den voet van den kelk langs de bloem-
steel, dan merkt ge wel, dat de holte reikt tot aan 
een knobbeltje buiten op den steel: dat valt alleen 
in 't oog, als ge weet dat het er is; in de fig. 2, 
3 en 4 is het met een sterretje gemerkt. Dit is de 
holle bodem van de spoor. 

Om die zelf te zien moet ge met een scherp mesje 
den bloemsteel in de lengte halveeren, en wel 
zoodanig, dat de snede door de bovenste opening 
gaat; dan ziet ge de eigenlijke spoor in zijn volle 
lengte; fig. 3. 
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Door deze inrichting van de honingmachine is het 
voor insecten met een korten tong onmogelijk den 
honing te bereiken. Bijen noch hommels en nog 
minder vliegen kunnen er bijkomen; alleen op vlin-
derbezoek is de Pelargonium gesteld en dat bezoek 
wordt in ons land bijna uitsluitend gebracht door 
de sphinxen of onrusten, onze mooiste, vlugste vlin
ders. Dezelfde vlinder, die vaak voor de Fuchsia 
zwevend wordt gezien, en die de langgespoorde 
orchideeën bestuift, bezoekt ook onze Pelargonium. 
In „Door 't Rietland" is dat kolibri-achtige beestje, 
Macroglossa stellatarum, geteekend; bij ons wordt 
het wel eens meekrapvlinder genoemd, waarschijnlijk 
omdat de rups indertijd veel op meekrap gevonden 
werd. Het mooie, wit en bronskleurige dier puurt den 
honing, zonder zich op de bloem neer te zetten; 
met snel trillende vleugels houdt 't zich eenige oogen-
blikken in de lucht staande, vlak voor de bloemen 

Palargoniumbloem in het eerste tijdperk. 
De kroonbladeren zijn gedeeltelijk veiwjjderd. 

en zuigt zoo met zijn verbazend langen tong het 
drupje honig op; dus net als bij de Fuchsia, be
halve dat hier de tong niet omhoog gekromd wordt 
bij 't zuigen. 

De hommels, slimme rakkers anders, die den honing 
in de spoor van viooltjes, vlasbekjes. O.-I. kers zoo 
best weten machtig te worden, door de spoor van 
onderen stuk te bijten, laten de Pelargoniums on
geschonden ; ofschoon de honing voor hen langs 
langs den wettigen weg nog minder bereikbaar is, 
dan bij die andere bloemen. Het geval is hun blijk
baar te moeilijk, de bergplaats te goed verscholen. 

Bloemen, die uitsluitend door vlinders bestoven 
kunnen worden, dragen in ons land niet vaak vrucht; 
althans wanneer de bestuivers bovendien nog betrek
kelijk zeldzame dieren zijn. Ik heb nog maar eens 
een witje honing zien zuigen op Pelargonium. 

Kon onze Pelargonium zich bovendien nu ook maar 
zelf bestuiven, zooals zoovele op vlinderbezoek inge
richte bloemen, dan zouden we wel vaker aan onze 
enkele soorten, dubbele hebben in 't geheel geen kans, 
vruchten zien verschijnen, zooals er een (fig. 7) op 't 
schetsblaadje en op blz. 139 is geteekend; doch de 
Pelargonium kan zich niet zelf bestuiven; op de 
honderd bloemen vond ik er dan ook in dit jaar net 

ééntje met vrucht en die had nog niet eens alle 
vijf vruchten; twee waren er loos; de lange snavel 
was echter normaal ontwikkeld. Andere jaren gaat 
het soms beter, maar veel vrucht komt er zelden, en 
in de kamer, althans zonder kunstbewerking, nooit. 

Die zoo merkwaardige in den bloemsteel ver
borgen honingspoor en de scheve kelk hebben den 
plantkundigen reden gegeven, om onze plant van de 
Geraniums af te scheiden en er een afzonderlijk 
geslacht „Pelargonium" voor te vormen. Toch toont 
de verdere inrichting van de bloem duidelijk aan, 
dat we met een lid van de Geranium-familie te doen 
hebben. De tien meeldraden zijn alle aanwezig en 
hebben ook alle tien helmknoppen met stuifmeel; 
bij het geslacht Erodium, waartoe onze mooie 
wilde reigersbekjes behooren, zijn vijf meeldraden 
onvruchtbaar, d. w. z. de helmknoppen zijn loos ol 
de draden hebben niet eens helmknoppen. 

Bij de Geraniums nu rijpen de tien meeldraden 
vijf aan vijf, met een tusschenpoos van een of twee 
dagen; dan vallen de helmknoppen af en de vijf-
stralige stempel ontplooit zich. De Pelargoniums 
evenwel openen hun tien helmknoppen bijna gelijk
tijdig, meestal reeds op den eersten dag na het 
ontluiken; ze vallen spoedig af en de breede stijve 
helmdraden steken hun wijnroode spitse punten 
omhoog. In hun midden staat de stamper; zoolang 
er nog stuifmeel af te halen is, lijkt deze een knots 
op langen steel (fig. 5 blz. 137); zoodra echter al het 

De bloem in het stampertydpovk (x 12). 
Na verwijdering van bloembladeren en kelk. 

stuifmeel is verdwenen, schuift de knots uiteen en 
de stempels vertoonen zich in een aardig figuurtje 
met vijf gebogen stralen. 

Deze inrichting maakt het onmogelijk, dat een 
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Pelargoniumstempel belegd wordt met stuifmeel uit 
dezelfde bloem afkomstig. 

In de botanische kunsttaal heet onze plant: „zelf
steriel" tengevolge van volmaakte „proterandrie"; 
steriel is onvruchtbaar; zelfsteriel beteekent, zooais te 

De rijpende Een enkele vrucht 
vrucht. met zaad. 

begrijpen is, al is 't een leelijk woord, dat het stuifmeel 
uit een bloem, op den stamper van dezelfde bloem 

J^fn navolging van den heer Loeber, wil ik ook 
"̂K de lezers van J). L. N. mijn genoegens en 
"tg tegenspoeden met mijn Paradijsvischjes eens 

mededeelen. 
In den Zomer van 1898 vroeg een aquarium

liefhebber mij, een paar van zijn pas ontvangen 
paradijsvischjes over te nemen, want hij wilde er 
niet zoo veel hebben; om zeker te zijn, dat hij 
levende vischjes kreeg, had hij er namelijk wat meer 
van een handelaar uit Duitschland laten komen, dan 
hij wenschte te houden. 

Ik deed die twee kleine vischjes (want ze waren 
p.m. 3 cM. lang) in een aquarium van 30 L. inhoud, 
dat beplant was met Vallisneria, ondergedoken pijl-
kruid en een enkel takje duizendblad; bovenop dreef 
Riccia en verder was het afgedekt met een glasplaat; 
het aquarium stond in de huiskamer op het Z.W. 
voor het raam, maar om de zon er uit te houden 
was voor één ruit een groen vloeipapier geplaatst; 
een thermometer hing er ook in, welke tot in 't 
laatst van September niet onder 20° C. is geweest. 
Toen de nachten langer en kouder werden daalde 
de temperatuur tot 18' en de vischjes werden blee-

gebracht, in 't geheel geen vruchtvorming tengevolge 
heeft; en proterandrisch is een kunstterm, die aan
duidt, dat in een bloem de stempel eerstrijp wordt, 
als er geen stuifmeel meer in de helmknoppen is; het 
tegengestelde heet: protogynsich; de letterlijke ver
taling van beide is: eerst-mannelijk en eerst-
vrouwelijk. 

Nu zult ge, wanneer ge tenminste een Pelargo
niumbloem ter hand neemt om deze beschrijving 
van haar mecanisme te volgen, zelf wel opmerken, 
hoe aardig zich de helmknoppen groepeeren en hun 
opening draaien naar de zijde, waar zich de ingang 
tot den honingzak bevindt; fig. blz. 138; daardoor 
kan het niet missen of een vlinder, die gaat zuigen 
op een bloem in 't eerste stadium, belaadt zijn tong 
of voorhoofd met stuifmeel, en, gaat hij snoepen 
bij een oudere bloem, die dus in zijn stampertijdperk 
is, dan nemen de stralen van den stempel met hun 
fijne vochtige draadjes er een weinig van over. 

Wat een mooi figuur, die knoplooze paarse helm
draden met hun stampervormen, zult ge bemerken, 
als ge eens beproeft het toestelletje sterk vergroot 
na te teekenen. (Fig. blz. 138). 

E. HEIMANS. 

{Wordt vervolgd.)^\S6>-

ker, loomer, ja gingen zelfs op den bodem liggen en 
aten ook niet zoo veel meer. Anders namen ze van 
alles wat op tafel kwam; ik gaf natuurlijk heel 
kleine hoeveelheden en niet meer dan ze uit de 
vingers kwamen halen. 

Toen het kouder werd draaiden ze wel hun oogjes 
naar de plaats, waar ze gewoon waren gevoederd te 
worden, maar zonder naar boven te komen. Alleen 
wanneer er wat daphnia's in kwamen, hapten ze die 
in hun droomen op. Op het tafeltje, waar ze ston
den, was nog een hoekje over, waar een bloempot 
met een cypres stond; en wel aan de voorzijde d.w.z. 
tusschen het raam en het aquarium. Op die plaats 
zette ik een lampje, een z.g.n. sterrebrandertje of 
nachtlampje; hier om heen twee glasruiten, met een 
strookje linnen als scharnier aan elkander gelijmd. 
Nu stond het lampje in een driehoek. Op die glas
ruiten legde ik een driehoekig plaatje blik met een 
gaatje, waardoor het lampeglas stak. Werd het nu 
kouder, dan zette ik op het lampeglas een walm-
kapje van mica, waardoor de warmte nog meer 
beneden bleef. 

Op deze manier hield ik de temperatuur boven 20°. 
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