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Deze proef moet dikwijls goed slagen. Om mooie 
vlinders te verkrijgen behoeft men het echter niet 
te doen. De hybriden staan in schoonheid belangrijk 
achter bij Sm. ocellate L. 

Amsterdam. L. DOESMAN CZ. 

ENGELSCH GRAS. 
at mooie en bekende plantje rangschik ik 

voortaan onder de bedriegelijke planten. 
Daarmee bedoel ik nu eens niet bedriegers 

in biologische beteekenis, geen planten die insecten 
voor den mal schijnen te willen houden zooals 
Parnassia doet, door honing voor te spiegelen waar 
die niet is; maar planten, die een beginnend lief
hebben in de botanie bij het bepalen van den naam 
licht op een dwaalspoor brengen, door het uiterlijk 
aan te nemen van een familie, waartoe ze in de 
verste verte niet behooren. 

Een van de gevaarlijkste op dit punt is het alom 
bekende Engelsch Gras of Grasanjer. De naam zelf 

En^elsch gras. 
1. Blociendo plant} 2. In knop; 3. Kén bloempje; V Kroonblad mot meel Ir.) 

5. Jonge stamper; 6. Oude stamper; 1. Kelk; 8. Vrucht. 

is al een misleiding. Van de week liet ik een 
ijverige en weetgierige botanicus, of eigenlijk een 
botanica in de knop, het dingetje determineeien, dat 
ook nog in den knoptoestand verkeerde. 

,/0 ik ken het, het is Engelsch Gras 1" En ze begon 
me waarlijk als een volleerde bij de grassen te bla
deren. Dat liep natuurlijk mis; dan maar van meet 
af beginnen, dat is in den regel de kortste weg. 

Bloemen van Ëngelscb gras, 
1. Bloem mei Bchutblad; 2. In volle bloei; 3. Schutblad, buitenkelk 

en blnnenkelk. 

Maar nu zijn ongelukkig de bladeren bij dit gras, 
dat geen gras is en evenmin een anjer, lang en 
smal, met evenwijdige nerven als men wil, dus 
toch een eenzaadlobbige. Alweer vast. 

Dan maar een bloemknop - - die toch op barsten 
stond — opengepeuterd. Een menigte bloempjes 
bijeen, er is een omwindsel, dus een samengesteld 
bloemige, een composiet. Maar ook die vergissing 
is spoedig ingezien en al determineerend komen 
we o p . . . . Srahiosa. Natuurlijk doordat we de bla
deren die ons eerst zoo leelijk van streek brachten 
niet meer aangekeken hebben. 

Vergissen is menschelijk en • niet opgeven ook, 
dus volharden, en maar weer teiug van voren af. 

Maar nu stuiten we op die vervelende vruchtbe
ginsel-kwesties; er is geen bollotje of knollef je onder 
de bloem te zien, dus zullen we maar zeggen 
bovenstandig, op hoop van zegen; de kelk is duidelijk 
losbladig en we belanden bij d e . . . . rozen. 

Misschien is het vruchtbeginsol toch onderstandig 
of' half-onderstandig, je kunt nooit weten. Neen, dan 
raak je dadelijk aan den grond door die stamper 
met vijf siijlen. Dat kwam allemaal door die kelk, 
die geen kelk is. Er is een gemeenschappelijke kelk 
voor alle bloempjes samen, een buitenste kelk voor 
elk bloempje, en nog weer een binnenste kelK, die 
de eigenlijke kelk voorstelt. 

Toch maar volhouden. Het einde kroont het werk! 
Nu weten we het immers goed: de kelk is dat 
dingetje met vijf puntjes, waartusschen een vliesje 
is uitgespannen. Nog eens geprobeerd met frissche 
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moed, en met volle zeilen stranden we op Postelein. 
Determineeren kan lastig zijn, maar als alle planten 

zoo lastig waren als Engelsch Gras, dan zou ik het 
geen jong of oud mensch durven aanraden, uit vrees 
den moed en lust te be
nemen. En toch is het geen 
kleine of onduidelijke bloem, 
zoodat iemand met een pas 
gekochte loupe zich zoo maar 
niet naar een kindertabel
letje laat verwijzen. De 
moeiolijkheid van de naam
bepaling ligt in de vele twijfel-
achtigheden, waarvoor men 
bij sommige bloemen komt 
te staan. Zoo hier de stam
per met zijn vijf stijlen zijn, 
die evengoed vijf 
stempels kunnen 
heeten en verder 
al de kriebelige 
b l o e m d e e l e n , 
waarmede nietal-
leen een beginner 
zoo dadelijk geen 
raad op weet. 

Wie een inge
wikkelde bloem, 
waarvan men niet 
met een oogop
slag alle deelen 
overziet, toch wil 
determineeren, 
wie dus aanleg 
heeft om een knap 
ofalthans een ver
standig mensch 
te worden die zich 
door moeielijkhe-
den eerder voelt 
a a n g e t r o k k e n 
dan afgestooten, 
dien zou ik aan
raden : begin niet 
zoo plompverlo
ren te lezen in 
de flora, en de 
woorden te ver
gelijken met de 
gegevens in de 
bloem. Pluk zoo'n 
bloem uiteen, leg 
alle deeltjes in goede volgorde naast elkaar, ontleed 
eerst, kijk wat er aan details te vinden is, teeken 
als ge tijd en lust hebt, en, hebt ge zoo een goede voor
stelling gemaakt van wat er in valt op te merken, 

Engelsch gras met Cypergrasson. 

ga dan aan het determineeren met een flora, indien 
ge bepaald de familie- en soortnaam wilt weten, 
wat intusschen lang niet het voornaamste aan een 
bloem is. Gaat ge zoo met Engelsch gras te werk, 
dan krijgt ge achtereenvolgens de figuurtjes onder 
de oogen, die ge hierbij geteekend ziet en ge hebt 
zoodoende beter kijk op deze vreemdsoortige bloem 
gekregen dan ge er ooit met determineeren van kunt 
verkrijgen. 

Daarbij komt nog, dat Engelsch gras zoo'n veran
derlijke plant is, die het ook ervaren botanici lastig 
kan maken. De grondbladeren kunnen breed, ruig 
behaard, ruw of vleezig, maar ook slap en glad zijn 
als van echt gras. 

Ge kunt er vinden met een groot aantal buitenste 
omwindselbladen, die lang en smal en fijn en puntig 
toeloopen, en weer andere bloemen met stompe 
omwindselbladeren. De binnenkelk kan zelf nog 
weer omgeven zijn door een vijfslippig buitenkelkje, 

en elk zoo'n bloempje heeft in 
den regel een vliezig blaadje, 
een schutblaadje bij zich. 

Dan eerst komt de altijd 
aanwezige kelk, die karakte
ristiek is voor deze familie. Deze 
kelk namelijk dient als ver
voermiddel, als vliegtoestel voor 
de vrucht; die blijft er onder 

besloten, zonder 
er juist, als 

vruchtbeginsel, 
reeds mee ver
groeid te zijn. 

De bloemkroon 
is meestal fijn 
crocusachtig lila 
of nog meer in 
den tint van de 
gewone droog-
bloeier (colchi-
cum); maar een 
e n k e l e w i t t e 
komt soms onder 

duizenden lila 
voortotgeopeens 
niet ver van de 
v o r i g e vond-
plaats bloemen 
vindt, die donker 
rood of kersrood 
gekleurd zijn. 

Ook de groei
plaats van Engelsch gras is zonderling. Ik kende 
indertijd Engelsch gras van het strand langs 
bijna de geheele Zuiderzee, van Vollenhoven tot 
vlak bij Amsterdam waar het nog veel groeit 
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en tot mijn verbazing vond ik het op mijn eerste 
reis naar Zuid-Limburg in zulke hoeveelheden langs 
de Geul bij Epen, dat het gras er rose door gekleurd 
werd. Een plant, die in het bijzonder van zout-
houdenden grond schijnt te houden, te oordeelen 
naar zijn verspreiding in ons land, vindt ge op eens 
buitengewoon weelderig wassend terug op een plek 
waar de merkwaardige planten groeien, die speciaal 
zink in den bodem verlangen. En van de week 
vond ik een in 't water staan in volkomon zoet 
slootwater tusschen de zeggen. En dan de gewillig
heid om als randjesbloem in de tuinen dienst te 
doen. Geen wonder, dat er verschillende afwijkingen 
zijn ontstaan, misschien door het klimaat en stand
plaats of de bodemzouten. Vroeger werden ze er 
ook bij ons twee soorten onderscheiden, in Duitsch-
land een stuk of zes, die alle wel weer terugge
bracht zijn tot een soort Engelsch Gras met ver
schillende vormen. De Nederlandsche naam is nu een
maal vastgesteld als Etigelsch Gras, maar wie niet 
bang is voor een vreemd, maar mooi en makkelijk 
woord, dat niet misleidt, moest liever , 4 m m a zeggen. 
en als soortnaam voor alle vormen Armeria vulgaris. 
Als ge in deze maand een aantal bloeiende exem
plaren bij elkaar vindt, let dan eens op de regelmaat 
waarmee de 5 meeldraden en de 5 lange harige of 
fluweelige stijlen achtereenvolgens rijpen en met 
elkaaar stuivertje wisselen, tot ze bij 't eind van 
het spel elkaar kameraadschappelijk omarmen of 
beter omstrengelen. Wat dat eerste voor de kruis
bestuiving, het laatste ais noodhulp voor de zelf-
bestuiving te beteekenen heeft, weet ge natuurlijk 
al lang. 

E. HEIMANS. 

HOE OUD DE MIEREN WORDEN. 
(Een Micrcnbiografie). 

V/en is als vanzelf geneigd, aan de kleine prikkertjes, die 
1 > den mosgrond onzer bosschen ongeschikt maken voor 

een ruste in de schaduw der dennen en waarvan één voet
stap aan eonige honderden tegelijk het levenslampje zou 
kunnen uithlazen, een levensduur toe te kennen in over
eenstemming met hun grootte, een zeer korten levensduur dus. 

Langen tijd heeft men dan ook gemeend, dat de mieren 
niet ouder werden dan één jaar, en dat elke nieuwe lente 
een nieuwe mierengeneratie voortbracht, die met frissche 
krachten ging arbeiden aan de volmaking der mieren
maatschappij, dat bewonderenswaardige stukje vereenigings-
leven uit de insectenwereld. Onderzoekingen uit later tijd 
evenwel hehben bewezen, dat deze meening op een dwaling 
berust, en dat onder gunstige omstandigheden dooi' de kleine 
vrienden van den wijzen koning Saloma een veel hoogercn 
leeftijd bereikt wordt. 

Iteeds John Lubbock zegt, dat hij twee mierenkoninginnen 
in observatie-nesten gedurende acht jaren heeft in leven 

gehouden en dat ze aan liet. einde van dit laatste jaar nog 
vruchtbaar bleken en eieren legden, waaruit gezonde 
arbeidsters geboren werden. Deze laatste werden eveneens 
door hem ten opzichte van den leeftijd onderzocht en het 
bleek, dat ook zij langer dor uren geweld trotseerden dan 
vroeger geloofd was. Sommige miertjes bleven evenals de 
beide mierenmoeders acht jaren of daaromtrent frisch en 
gezond, zonder iets van hun arbeidslust in te boeten. . . 

Beter gedocumenteerd dan ,lohn Lubbock's experimenten 
zijn nochtans de onderzoekingen van den Heer Charles Janet, 
een Fransch geleerde, die vier jaren van zijn leven aan de 
studie van mieren en wespen gewijd heeft. 

Min of meer bij toeval vond hij gelegenheid de mede-
deeling van den geleerden Ëngelschen natuuronderzoeker 
door eigen waarneming te controleeren. 

Hij wilde nl. weten, of een mierehkoningin, die van haar 
kroost gescheiden werd, met hot begin der volgende lente 
opnieuw een kolonie zou stichten, onontiinedigd door de 
scheiding van haar eerste nageslacht. 

Den lOden April 18!Ki bij bet omhalen van een ouden 
muur kwam er een nest voor den dag van l.asius alienus, 
waarin zich een koningin bevond met een groot gevolg van 
arbeidsters. De onderzoeker nam de mierenmoeder weg uit 
haar omgeving en plaatste haar geheel alleen in een onbe
woond mierenhuis in zijn observatorium, waar ze 't voor
eerst ruim genoeg had . . . 

De eenzaamheid scheen haar nochtans niet te hinderen, 
want ze maakte het zich op baar gemak en zag hoopvol 
de toekomst tegemoet, niet zonder reden, want zeer kort 
daarna bleek liet, dat haai' optimisme zicli op duidelijke 
feiten grondde en de onderzoeker merkte tot zijn genoegen 
op dat bet kluizenaarsleven der in ballingschap gevoerde 
vorstin weldra een einde zou nemen, mi /ij haar dag vulde 
met de leedere zorgen vuur een aantal eieren, die weldra 
de levende kiemen bleken te bevatten voor een nieuwe 
arbeidsters-generatie. De gelukkige moeder toonde zich een 
trouwe verzorgster van haar toekomstig kroost, zij verloor 
het geen OOgenblik Uit liet oog en gunde zich nauwelijks 
den tijd om zich in de vooiraadschnren van eten en drinken 
te voorzien. 

De heer Janet maakte eenmaal van zulk een korie afwezig
heid gebruik om door middel van een lijn stiftje het mieren-
nakomelingenschap op den bodem uit te spreiden en te 
tellen. Dit bedrijf was echter geenszins naar den smaak van 
mama, die zoodra ze was teruggekeerd met zenuwachtige 
haast aan 't redderen ging om de in kille eenzaamheid ver
spreide lievelingen weer op een gezellig en warm kluitje 
te werken en aldus hun voorspoediger wasdom te bevorderen. 

/ij zag haar zorgen met succes bekroond. Hen 20sten 
Juni namelijk, dus ongeveer twee maanden na het voort
brengen der eieren, werd de oudste spruit geboren, den 
dag daaraanvolgende No. 2, een werkmier, die baarmoeder 
geenszins tot last wilde, maar zich dadelijk I ereid loonde 
het oudje te helpen en dienst te doen als baaksier bij het 
nog onontloken kroost, een brillant voorbeeld voor menschen-
zuigelingen, die 't hun moeder dikwijls meer dan lastig 
maken. Hen 25sten Juni reeds wipten twee nieuwe mieren-
werkstertjes uit hun cocons het zorgvolle leven in en ook 
deze toonden zieh zóó bedrijvig, zóó plus royalisle qui la 
reine, dat ze, wal mama, mier nimmer gedaan bad — 
zich met groote dri l len verontwaardiging verzeilen tegen 
de pogingen van den heer Janet, om de larven te tellen. 

De koningin, die tot dan toe geweifeld had in 't kiezen 
eener eigenlijke woning en in het oord barer ballingschap 
een min of meer zwervend bestaan bail geleid, was bij het 
ontluiken barer tweede nakomelingschap tot rust gekomen 
en vestigde van nn al' aan baar vaste verblijfplaats in een 


