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beter in den winter; ik heb een hekel aan kamer-
vliegen en steekmuggen. 

Standen van Boomkikkers. 

Martelen zal ik ze niet; maar zoo snel uit de 
wereld helpen als ik kan, dat wel, en zoo gauw als 
boomkikkers dat kunnen kan ik 't weer niet; bij 
een boomkikker zetten dat is de zachtste en snelste 
dood die je een vlieg bezorgen kunt. Die vliegen 
en muggen kunnen 't wel niet helpen, dat zij zoo 
misselijk vies en zoo gevaarlijk zijn Daarom niet 
aan lijmstokjes of lijmrollen of lijmkegels dood-
martelen, wat walgelijk en wreed is. Dan liever aan 
boomkikkers geven, ik heb er nu nog zes. 

Zet een paar boomkikkers in een glazen huis, 
dat tevens lokval voor vliegen is en gij hebt dage
lijks komieke voordracht en een onvulbaar, onzicht
baar vliegengraf. Ook hagedissen en vuurpadjes en 
vooral gewone padden; alle amphibiën zijn goede 
vliegenvangers. 

Maar 's winters als er geen vliegen zijn, stop dan 
al wat reptiel en atnphibie heet in een groote kist 
met mos en zand gevuld, gesloten door een metaal
gazen deksel en zet alles één dag in een koud ver
trek. Ze kruipen weg, vallen in winterslaap, en, 
zijn ze goed gevoerd in den herfst, gezond en niet 
afgeleefd, dan komen ze in Maart of April boven. 
Wie eerder boven komt moet er weer onder gestopt 

Standen van Boomkikkers. Een tegen het glas. 

worden, daarom van tijd tot tijd kijken, luchten 
en bij zeer strenge vorst een doek er over leggen. 
Komt een beestje herhaaldelijk boven dan doet 't 
dit meestal om te gaan sterven; dat doen veel 
dieren liever niet in gezelschap, schijnt't; ze zonderen 
zich altijd af als ze oud, gebrekkig, ziek of levens. 
zat zijn. 

E. HEIMANS. 

BLADEREN. 
yoor drie jaar publiceerde J. W. Neger eene 
' zeer interessante, door hèm gedane ontdekking, 

n.1. dat sommige der teerste kruiden (Boschmuur 
en Roberts-geranium) zich zoo flink overeind weten 
te houden, zelfs tegen de steilste bergwanden. 

Het steltenapparaat van Robertskruid. 

't Is hier ook weer het ei van Columbus; nu het 
feit éénmaal de aandacht heeft getrokken, vindt 
men het meer dan vreemd, dat het zoolang onop
gemerkt is gebleven. Kort nadat ik de mededeeling 
van Neger had gelezen, was ik bij de Ruïne van 
Brederode in de gelegenheid, een plantje van Roberts
geranium te zien, dat duidelijk het verschijnsel 
vertoonde. 

Véél mooier zag ik het later in de groote 
vacantie in Oosterbeek. Terwijl ik door het z.g.n. 
Beneden-dorp liep te zoeken naar een pad of een 
zijweg om op den hoofdweg te komen, vond ik 
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een exemplaar met heel mooie „stelten*. Het 
plantje groeide tegen een tamelijk steilen walkant, 
uit zand en steenen bestaande. Nu heeft Roberts-
kruid slechts zwakke wortels en stengels, en zou 
zich zonder buitengewone middelen op die plaats 

Kiemplant van Klaverzuring. 

niet staande kunnen houden, althans niet rechtop. 
De onderste bladen waren evenwel teruggebogen 
en stevig tegen den walkant aangedrukt. Van de 
meeste bladeren was de bladschijf reeds verdord; 
maar dan bleven de stelen nog gezond en krachtig; 
om zoodoende de plant te schoren. 

Snijdt men die „stelten" weg, dan valt het plantje 
om; maar terstond worden een paar van de onderste 
bladstelen tegen den grond gedrukt, met behulp 
waarvan het plantje spoedig weer triomfantelijk 
opstaat. 

Nu ik eenmaal van 
het Robertskruid 
dezeeigenaardigheid 
kende, heb ik ge
tracht, meerdere ge
vallen te vinden. Bij 
onze inlandsche Flo
ra zal dat niet zoo 
heel grif gaan; een
voudig omdat de 
planten op onzen 
vlakken bodem te 
weinig gelegenheid 
vinden, hare acro
batische vaardighe
den te toonen. De 
MuurrmtfAsplenium 
ruta muraria) ver
toont het verschijn
sel ook eenigszins. 
En van degekweekte 
planten weet ik tot 
nog toe geen mooier 
gevallen dan Pri
mula obconica en P. Chinensis. 

Van deze beide planten blijven de bladstelen 

(vooral bij P. Chinensis) nog lang groen en stevig, 
nadat het blad zelf verwelkt is. Bovendien buigen 
ze zich naar onderen en drukken zich vast tegen 
den bodem aan. Toen ik vele jaren geleden voor 

Zaailingen van Wilde Aardbei. I heeft slechts enkelvoudige blaadjes; 
H heeft een overgangsvorm en reeds een driehoekig blad; 

III heeft normaal drietallige bladen, daar de eerst-
gevormde reeds verwelkt zün. 

Acacia. 

het eerst zoo'n Primula kweekte, vond ik die 
„dooie bladen" erg leelijk, zoodat ik ze wegsneed. 
Maar toen viel mijn plantje op zij, en ik was ge
noodzaakt het op te binden, waar het niet mooier 
op werd, dat spreekt van zelf. 

Nu laat ik voortaan de bladsteelen natuurlijk 
zitten, en ik heb plezier in de flinkheid van het 
plantje, dat zich zoo goed weet te redden. 

Het is wel waarschijnlijk, dat nog meerdere 
planten hetzelfde verschijnsel vertoonen, waarbij 

de bladeren eene 
functie hebben te 
vervullen, die zoo 
totaal afwijkt van 
haar eigenlijken rol, 
n.1. de assimilatie. 

Tot op zekere 
hoogte is het te be
grijpen (en dus te 
billijken) dat onze 
botanische belang
stelling in de eerste 
plaats gewekt wordt 
doordebloemen.Wie 
evenwel ook de bla
deren binnen den 
kring zijner belang
stelling heeft geno
men, zal ook daar
aan zijne genoegens 
beleven, en menig 
i n t e r e s s a n t ver
schijnsel kunnen op
merken. 

In de eerste plaats denk ik hierbij aan kiem-
planfjes. De eerste blaadjes, die na de zaadlobben 



150 D E L E V E N D E N A T U U R . 

verschijnen, wijken gewoonlijk min of meer af 
van die, welke later komen. Van planten met 
samengestelde bladen zijn die eerstelingen steeds 
enkelvoudig. Bij Kla
verzuring vond ik b.v., 
dat het eerste blad 
enkelvoudig was, en de 
volgende regelmatig 
drietallig. Dat ééne 
blaadje ging evenwel 
's avonds ook even aar
dig „slapen" als de 
grootere broertjes. 

Bij Acacia is ge
woonlijk ook alleen het 
eerste blad enkelvou
dig. Onder het fraaie, 
hooge geboomte van 
den „Oorsprong" bij 
Oosterbeek stonden 
een menigte klem-
plantjes , waarbij ik 
slechts twee ex. vond 
waarvan ook het twee
de blad enkelvoudig 
was. Gewoonlijk was 
dit samengesteld; maar 
het eindblaadje was meestal 
grooter, dan de jukblaadjes. 

Van jonge aardbeiplantjes zijn de eerste zes of 
zeven blaadjes eveneens enkelvoudig, n.1. bij zaai
lingen en niet bij uitloopers. Dan ontstaat meestal 
een overgangsvorm (zooals in de flg. bij II) en 
daarop volgen normaal drietallige bladeren. 

Terloops merken we op, dat de hoofdwortel, die 
bij I nog zeer duidelijk te zien is, bij II nog maar 
even, on bij III in 't geheel niet meer te onder
scheiden is. 

Afwekende bladeren x 1/tl. 

grooter, soms veel 

0 {/vi.ccA«/»vLruxd. 

Dat het verschil tusschen enkelvoudige en 
samengestelde bladen niet principieel is, blijkt be
halve uit deze overgangsvormen o. a. ook daaruit, 

dat er van de gewone aardbei eene variëteit bestaat, 
die slechts enkelvoudige bladen draagt, en daarom 
in onzen Hortus onder den naam Fragaria vesca, 

var. monophylla te vin
den is. 

Ook van de gewone 
esch met zijn geveerde 
bladeren bestaat een 
een blad ige variëteit: 
Fraxinus excelsior var. 
monophylla. In het Von
delpark staat een heel 
fraai ex. aan den kant 
van den vijver van het 
W i l l e r a s p a r k . De 
meeste bladeren van 
dien boom zijn enkel
voudig; het kost even
wel weinig moeite, 
eenige bladeren te vin
den, die weer over
gangsvormen tot het 
samengestelde blad te 
zien geven. Als aardige 
pendant bestaat er ook 
nog weer een vorm met 
samengestelde bladen, 

waarvan de afzonderlijke blaadjes nog weer fijn-
slippig verdeeld zijn, de var. laciniata. 

Bij planten met dubbel-geveerde bladeren ziet 
men deze soms geheel of gedeeltelijk enkel-geveerd. 
Heel fraai kan men dit 
zien bij Gleditschia tria-
canthaf (Kruisdoorn), een 
boom, na verwant aan 
onze Vlinderbloemigen. 't 
Is jammer, dat hij in ons 
land niet meer voor straat
beplanting wordt aange
wend. In Wageningen en 
Arnhem (misschien ook 
nog op enkele andere 
plaatsen) kan men zien, 
dat hij daarvoor geschikt 
is. Maar dan moet deze 
boom vrij staan. Aan den 
Amsteldijkbij Amsterdam 
staan er een paar in de 
verdrukking van andere 
boomen en maken daar
door eene armelijke ver
tooning. In Arnhem op 
het Nieuwe Plein zag ik 
echter een prachtexem-
plaar staan, dat vol flinke peulvruchten hing. Ook 
in ' t Vondelpark staat een aardige boom. 

(i-O-

Blad van Erwt. 
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fl. ra-

Knop van Paardebloem. 
Een deromwindselblnai-
jes heert min of meer het 
karaktervan eeogewoon 

blad. 

De kroon van den Kruisdoorn heeft gewoonlijk alleen 
normale dubbelgeveerde bladeren, in de oksels waar
van de geweldige dorens zitten (zie de fig.). Meestal 

komen er echter uit den 
stam ook nog takjes, en 
de bladeren die zich hier
aan ontwikkelen, doen 
ons zien, dat ook tus
schen enkel- en dubbel-
geveerd geen principieel 

verschil bestaat. 
Hier (n.1. op den stam) kunnen 

de dorens eveneens min of meer 
afwijken. Het exemplaar dat ik 
nateekende ziet er al kwaadaardig 
genoeg uit, en toch heb ik sedert 
ik dezen vond, nog weer andere 
gezien, die minstens tweemaal 
zoo forsch waren. 

Van de samengestelde bladen 
der erwt zijn gewoonlijk de twee 
onderste jukken tot normale 

blaadjes gevormd. De overige jukken benevens het 
„topblaadje" zijn ranken geworden. Lang niet zeld
zaam is evenwel het geval, dat van een juk de 
eene helft blad, de andere helft rank is. 

In heel veel gevallen 
komt zoo de oorspronke
lijke natuur nog weer 
eens voor den dag bij 
bladachtige organen met 
gewijzigde functie. Dat de 
omwindsel-blaadjes der 
composieten „ b l a d e n" 
zijn, willen we zonder 
bezwaar aannemen. Het 
gelooven op gezag wordt 
evenwel overbodig, wan
neer we een knop van 
een Paardenbloem vinden, 
die ons die waarheid eens 
even heel duidelijk de
monstreert. 

Hetzelfde geldt voor de 
bladdoorns der Berberis. 
Zeker, dat zijn vervormde 
bladen, want in den blad
oksel staat een knop; 
maar nog du ide l i j ke r 
wordt het ons, wanneer 
de bladvorm nog weer 
eens meer of minder dui
delijk te voorschijn komt, 
zooals het exemplaar, dat 
hier afgeteekend is. Tusschen stengel- en bloem
bladen valt soms eene eigenaardige correlatie op te 

merken. Invloeden (deze vallen tot nog toe buiten 
het veld onzer waarneming) die eene wijziging der 
stengelbladen veroorzaken, weiken ook vaak op de 
bloembladeren. 

Voor een jaar of vijf vond ik aan den Ooster
spoorweg een plek, flink begroeid met de fijnslippige 

m-di' 

Berberis met een bladachtige doorn. 

of Amerikaansche braam (Eubus fruticosus laciniaius) 
Het raadsel omtrent het voorkomen van die plant 
op dat terrein was spoedig opgelost: de kweekei ij 
van Groenewegen lag er vlak achter, en deze braam 
is eene handelsplant. 

Bij deze braam zijn de bladeren veel meer ver
deeld dan bij de gewone soorten die wij kennen. 
Maar nu zijn ook de bloembladen ingesneden. 

Dit feit staat niet op zichzelf. In „Zaa ien en 
P l a n t e n " beschrijft 
Prof. Hugo de Vries de 
fijnslippige Gouwe (GhelU 
donium laciniatum), die 
ruim 300 jaar geleden 
plotseling uit de gewone 
Stinkende Gouwe ont
staan is, en al dien tijd 
het voorwerp was, waar
mee belangstellenden in 
de strijdvraag over „Soort 
of Verscheidenheid" zich 
bezighielden. 

Ook bij deze plant zijn 
zoowel de stengel- als de 
bloembladen ingesneden. 

B. BOON. 

(Wordt vervolgd). 

Amerikaansche Braam x 1/.4 

Atypus. 
Het stukje over een zeld

zame spin in D. L. N. van 
Mei brengt mü in herinne
ring, dat ik 29 Oct. (dus in 
den herfst!) van het vorige 
jaar eveneens in de buurt 
van Amersfoort een exem
plaar van Atypus gevonden 
heb. Of het een (/of $ was, 

weet ik niet, ik geloof het eerste (het liep tenminste vrü 
rond). Het moet thans in de verzameling van Artis zün. 

Weltevreden. Dn. P. N. VAN KAMPEN 


