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PLATANEN IN DEN WINTER. 
"j-^en van de algemeenste boomen in Utrecht is 

j y . de plataan. Overal in de parken, langs de 
singels, hier en daar zelfs op grachten en 

pleinen staat hij in volle glorie. Hij is de vroolijke 
Frans onder de boomen. Tusschen al de strak-ernstige 
stammen van iepen, beuken en eiken, staat hij met 
z'n geel-grijs- en groen-gevlekt kleed, als een kind 
onder grijsaards. Ja, kinderlijk is hij in hooge mate. 
Nu in den winter heeft hij zich behangen met tal-
looze bolletjes, aan draden geregen. Prachtig leek 
dat, toen het ijzelde. Maar ook nu een vriendelijk 
zonnetje hem beschijnt, maakt hij met z'n bolletjes 
een joligen, uitgelaten indruk. Jonge boomen hangen 
er vol mee, oude schamen zich wel een beetje, dat 
ze nog aan die dwaasheid meedoen en dragen de 
bolletjes alleen maar in de hoogste toppen. Daar 
vallen ze niet zoo in 't oog. 

Ik heb thans een afgeplukte tak voor me in een 
glas water. Wat die bolletjes zijn, weet ge natuurlijk 
allang. Het zijn de uitgebloeide vrouwelijke bloei-
kogels, thans dus de vruchtkogels. Ik zie nu, dat 
ze bestaan uit een dicht gedrang van lichtbruine 
vruchtjes, van boven gezien alle eenigszins onregel
matig veelhoekig. Op ieder vruchtje staat nog een 
overblijfsel van de stijl, als een verdroogd zwart 
haakje. Dat geeft een stekelig uiterlijk aan het 
bolletje, wat ook heel goed reeds te zien is, als de 
kogels nog aan den boom hangen. Op een afstand 
maakt het den indruk, alsof de kogels aan draden 

zijn geregen. Dat komt doordat dikwijls twee of drie 
van die vruchtballen langs een steel zitten, net als 

Plataan in vrucht aan de Oude Gracht te Utrecht. 
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bij de egelskop. Soms ook is die steel vertakt en 
hangen er dus twee bolletjes naast elkaar. 

Zoo'n vruchtbal heeft vaak een middellijn van 
3 cM. en er zitten misschien wel duizend vruchtjes 
op. Geen wonder, dat eenige bolletjes te zamen een 
heel gewicht hebben. 

Maar de stelen, waar ze aan hangen, zijn sterk 
genoeg. De 
bloemspil, die 
eerst groen 
was, is nu ver
droogd ; hier 
en daar is de 
opperhuid er 
van verdwe
nen, al het 
weefsel is ver
gaan, behalve 
in iedere steel 
ongeveer der
tig zeer dikke 
sterke vezels, 
die als touw-
v e z e l s om 
e l k a a r ge-
draaid zijn en 
zoo een stevig 
koord vormen, 
waaraan de 
balletjes lustig 
kunnen bun
gelen in den 
wind, zonder 
gevaar voor 
afvallen. 

Langzamer
hand zien we 
de bolletjes 
kleiner wor
den, doordat de vruchtjes uitvallen. Dit gebeurt in 
Februari en Maart, maar 's zomers zien we vaak nog 
de resten van de oude bolletjes aan den boom. 

Een zoo'n vruchtje is een lang spits kegeltje. De 
punt van de kegel wijst naar 't midden van den 
bol. Aan die punt is een krans van lichtbruine, 
zijde-glanzende haren vastgehecht, die het vruchtje 
omgeven. Als de vruchtjes uitvallen, blijven deze 
haren op de vruchtbodem zitten. Het nu veel kleinere 
bolletje is dan ook veel lichter van kleur geworden. 
Zoo kunnen we aan een boom terstond zien, welke 
bolletjes reeds hun vruchtjes verloren hebben. Ge 
hebt misschien wel eens gehoord, dat de plataan 
zulke gevaarlijke haren heeft, haren met weerhaakjes, 
die als er veel van worden ingeademd, zich hechten 
in 't slijmvlies van neus en keel en daar zelfs ont
steking kunnen veroorzaken. De haarkrans, die het 

vruchtje omgeeft, is daar echter niet schuldig aan. 
Dat zijn niets dan lange, dunne celdraden, zonder 
weerhaakjes of scherpe punten. 

Maar als ge goed ziet, bemerkt ge op het vruchtje 
een zeer fijn pluis en dat blijkt microscopisch be
keken, uit de gevreesde haren te bestaan, 't Zijn 
maar korte haren, maar ze zijn door dikke celwan-

den zeer stevig 
en ze hebben 
vervaarlijke 

punten. Toch 
is in den win
ter 't gevaar, 
dat de plataan 
hierdoor op
lever t niet 
groot, daar 
met de vrucht
jes ook die 
haren afvallen 
en op den 
meest vochti-
gen bodem 
blijven liggen. 
Erger is het 
in 't voorjaar, 
als de knop
pen uitloopen. 
De kn op-
schubben, de 
jonge bladeren 
en loten zijn 
alle bezet met 
zulk weer-
haakjespluis, 
dat bij 't uit
loopen wordt 

Tak vnn de plataan met knoppen en vniohtkugt'is. afgeworpen en 
in de l u c h t 

blijft zweven, zoodat het dan door wandelaars kan 
worden ingeademd met b.g. noodlottige gevolgen. 
Ik heb echter nooit van zoo'n geval gehoord, 
misschien zal 't alleen dan gebeuren, als men in 
dien tijd zeer lang onder platanen vertoeft. 

Als we voorzichtig, om niet te veel van 't pluis 
te verspreiden, al de vruchtjes van een kogel ver
wijderen, houden we als vruchtbodem ook een bol
vormig lichaampje over, waarop platte verhevenheden 
staan. Op elk van die tafeltjes hebben een aantal 
vruchtjes gestaan in kleine ronde gaatjes, gewoon
lijk zes of zeven. Tusschen de tafeltjes zitten bruine 
lijsten, die te zamen een netwerk vormen, dat we 
er af kunnen lichten. In sommigen vruchtjes vinden 
we een langgerekt zaadje, dat echter zelden goed 
ontwikkeld is, terwijl een groot aantal vruchtjes in 
't geheel geen zaad bevatten. 
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Misschien komt dit, doordat in onze streken de 
vruchtjes en zaden van den plataan niet rijpen. 
Zooals bekend is, worden er bij ons twee soorten 
aangeplant, de ééne. Platanus orientalis, afkomstig 
uit het Oosten, de andere Platanus occidentalis, uit 
Amerika. De verschillen tusschen beide soorten 
zijn niet groot. De bladeren bieden de voornaamste 
verschilpunten aan. Platanus orientalis heeft vijf-
nervige bladeren met lancetvormige bladslippen, bij 
Platanus occidentalis zijn de bladeren meest drie-
nervig met broedere, lang-puntige bladslippen. De 
Westersche plataan wordt bij ons 't meest aange
troffen. Met zijn bonten stam, valt hij vooral 's winters 
erg in 't oog. Dan ziet men, hoe tot hoog in den 
kruin niet alleen de stam, maar ook de takken ge
vlekt zijn. Deze vlekken ontstaan, doordat de plataan 
niet als vele andere boomen een regelmatige kurk-
vorming heeft. Bij de meeste boomen toch ontstaat 
de nieuwe schors onder de oude rondom de stam. 
De oude schors sterft af, wordt te nauw en krijgt 
nu overal lengtebarsten. Zoo is het bijv. bij 

i epen en e i k e n . De 
plataan echter vormt de 
nieuwe schorslagen in 
onregelmatige lappen. De 
stukken schors buiten 
die nieuwe lagen worden 
dan ongeveer in den
zelfden vorm, volgens 
welke de kurkvorming 
plaats heeft, afgeworpen. 
Dikwijls zien we onder 
den boom afgeworpen 
stukken schors liggen, 
waarvan we nog juist 
de plaats kunnen vinden, 

die ze aan den boom innamen. De pas ontbloote 
plekken zijn eerst lichtgeel, spoedig worden ze 
grijs en nog later groen, doordat er zich kleine 
wieren op gaan vestigen. De groene plekken zijn 
dus de oudste doelen van de schors. Meestal zien 
we dan ook, dat deze reeds weer loslaten, zoodat 
wij ze er gemakkelijk af kunnen trekken. Onder die 
schorslappen vinden we dan allerlei insecten en 
larven. Vooral één ksvertje is er 's zomers steeds 
en ook 's winters wel te vinden, nl. Droraius 
quadrimaculatus. De meeste boomen zijn niet als 
de plataan zoo gemakkelijk aan hun schors te her
kennen. Beuk, berk en den hebben ook een zeer 
karakteristieke stam, maar om 's winters iep, eik, 
linde, wilg e.a. te onderscheiden, moeten we nog 
op andere kenmerken letten, vooral op den vorm 
van de kroon, op de wijze van vertakking en de 
eigenaardigheden der knoppen. Er behoort dan ook 
heel wat studie toe, de boomen ook zonder hun 
bladeren te kennen. Toch is het wel prettig je 

daarin te werken, dan ben je ook 's winters thuis 
in bosch en park, en niet onder vreemden. Vaak 
leer je dan pas zien, hoe mooi een boom is. Als 
geen dicht kleed van bladeren de lijnen verbergt, 

Ken vruchtbol op nat. gr., waarvan 
de vruchtjes gedeeltelijk verwijderd 
zijn. Do in vakjes verdeelde vrucht-
bodem is zichtbaar. 

De vruchtjes worden omgeven door een krans van fijne haren. Op ieder 
vruchtje vormt de verdorde stijl een stevig haakje; alle met 

elkaar geven het stekelig uiterlijk aan de bolletjes. 
Rechts onder: Twee vruchtjes zonder de haarkrans. 

dan eerst is de eik de forsche, onbehouwen reus, 
slechts dan spreidt de berk al zijn teerheid en 
fijnheid, de iep zijn kalme regelmatigheid ten toon. 

Dan zien we ook, dat de plataan wel een mooi 
gevormde boom is. Van jonge boomen is de kroon 
zeer duidelijk kegelvormig, doordat de hoofdstam 
zich langen tijd als zoodanig voortzet. 

Oudere boomen krijgen een meer afgeronden kroon, 
er is dan niet meer één hoofdstam, die zich tot 
aan den top voortzet. 

Aan onzen afgeplukten tak kunnen we natuurlijk 

Haren van het (line pluis op het vruchtje, ongeveer 60 X vergroot. 
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heel goed de knoppen bestudeeren. De plataan heeft 
zoools iedere boom z.g. lang- en korttakken. Uit 

De haren, die het vruchje omgeven, ongeveer 1)0 X vergroot 

een langtak ontspringen vele korttakjes. Aan ieder 
korttakje zitten meest twee of drie knoppen, terwijl 
vele korttakjes eindigen in een bloeiwijze. De knoppen 
hebben tweeërlei vorm. Sommige zijn groot, kegel
vormig, dus met breede basis vastgehecht en meest 

Ken haar van het weerhaakjespluis, ongeveer 200 X vergroot. 
De dikke celwanden maken het haar zeer stevig. 

eenigszins gekromd aan hun punt. Dit zijn blad
knoppen; andere zijn meer bolvormig en met ver
smalde basis vastgehecht. In deze knoppen vinden 

Een gedeelte van don vruchtbodem, plm. achtmaal vergroot. 
Op de in vakjes verdeelde verhevenheden staan de 

vruchtjes in gaatjes, dicht bij elkaar. 

we reeds de jonge bloeikogeltjes, nu nog heel klein. 
Alle knoppen zijn aan hun voet geheel omgeven 

door een litteeken. Dat is de plaats waar de blad-

Rechts: Korttakje, eindigend in een bloeiwijze met knoppen, 
geheel omgeven door het litteeken van het afgevallen blad. 

Links : Dwarsdoorsnede van een tak aan de basis van 
een knop, waaraan ook te zien is, dat het litteeken 

van bet afgevallen blad de heele tak omgeeft. 

steel van 't nu afgevallen blad was vastgehecht. 
Hierin schuilt mede één van de eigenaardigheden 
van de plataan, want wanneer we des zomers een 

Links een bladknop, rechts een bloeiknop; op lengte doorsnede. 

bebladerde tak bekijken, lijkt het, of er geen oksel
knoppen zijn, zooals bij alle andere boomen. Toch 
zijn ze er wel, maar ze spelen verstoppertje in de 
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uitgeholde bladsteel, die hen geheel omgeeft. Pas 
als de bladeren zijn afgevallen, komen ze voor den dag. 

Van buiten zijn de bladknoppen groenachtig-bruin 
en glanzend, maar als we die buitenste schub ver
wijderen, dan vinden we daar onder schubben, be
zet met het fijne gevaarlijke pluis. Als we ook die 
schubben wegdoen, komt er een goud-brain glanzend 
kwastje voor den dag. Dat wordt gevormd door 
een derde krans van knopschubben, dicht bezet 
met lange haren en daardoor als een pelsmanteltje 

Netwerk van lijsten, die de verhevenheden van den 
vruchtbodem omgeven. 

zoo dik. Dan volgen nog meer naar binnen nog 
eenige van die wollige manteltjes en bovendien zijn 
de jonge blaadjes zelf ook in zoo'n warm baarkleed 
gehuld. De winterkoude heeft hen dus niet kunnen 
deren. Nog eenige weken, dan zal de lentezon weer 
de knoppen doen zwellen en de jonge blaadjes 
zullen zich ontplooien. Dan gaan wij nog eens naar 
de plataan en laten ons vertellen, hoe hij de bloemen 
maakt, die den volgenden winter weer die aardige 
bolletjes zullen geven. 

S. J. GEEKTS—RONNEE. 

ALS DE VEERTJES KOMEN. 
goelijke vogels zijn er niet! Al zijn kop en pooten 

soms minder aantrekkelijk, de veeren maken 
' den vogel, evengoed als de kleeren den man, 

en die veeren zitten altijd goed en smaakvol. Aan 
een vogel zien we inderdaad zelden iets anders dan 
zijn mooie kleedje. Alleen wanneer het arme dier 
voor de consumptie geplukt is, valt het ihoeielijk 
iets leelijkers aan to wijzen. Maar ook de vogel, 
waarvan het costuum nog in de maak is, mag bij 
sommige soorten geen beauté genoemd worden. 

Zoo mooi de houtduif in vol ornaat is, zoo on-
oogelijk is zijn onnoozel spruitje, als het nog toilet 
maakt. Maar toch wel interessant. U kunt over 
beide kwaliteiten zelf eiken zomer oordeelen, als ge 
een duivenhuishouding begluurt; hebt ge daartoe 
nog niet de gelegenheid gehad, dan geeft u bij
gaand schetsje, dat ik naar zoo'n half gekleed diertje 
heb gemaakt, een voorloopige kennismaking. 

Het dier zat zoo koest en geduldig op zijn stoof 
met stroo, dat ik het wel drie keer had kunnen 

fotografeeren met tijd-opname; maar ik had toen 
juist geen toestel bij de hand en bovendien ben ik 
er, geloof ik, niet kalm en handig genoeg voor; ik 
krijg zoo zelden iets goeds naar levende dieren. 
Als het er op aan komt, teeken ik het voorwerp 
net zoo vlug — en dat met meer genoegen. Misschien 
zou een foto meer details hebben gegeven, maar 
stellig niet beter de bijzonderheden, waarom het 
mij juist te doen was. Ik wenschte namelijk de 
ontwikkeling van de dekveeren en ligging van het 
donskleed vast te houden. Het eenige, waar ik niet 
zeker van ben, dat is of ik mij niet verteld heb, 
bij het opnemen van de slagpennen; want het beest 
verschoof zich zoo nu en dan; maar dat was ook 
de eenige last, die het mij veroorzaakte. 

Wat bijzonder goed in het oog viel en mij ook 
bijzonder trof, dat was de vergevorderde ontwikke
ling van de vleugelveeren, terwijl van staartpennen 
nog niets hoegenaamd te zien kwam, en rug en 
borst nog geheel onder het kleed van lange dons
veeren geborgen waren. Heel aardig kwamen op 
het rossig-grauwe, wollige lijfje de leuke lichtgrijze 
vlaggetjes uit, die later de slagpennen zouden worden. 
Alleen de topjes staken uit de veerscheden en deze 
lagen als blauwe kokertjes in regelmatige rijen over 
het dons (flg. 1). 

Ik had toen net een mooie gelegenheid, om den 
groei van de vogelveeren eens in zijn geheele ver
loop na te gaan; want ik kreeg in diezelfde week 
ook een jonge uil, die zich zelf zoo nu en dan uit 
boosheid plukte; ook een der ouden, hoewel als 
geschoten exemplaar, stond mij ten dienste. 

De wordingsgeschiedenis van zoo'n donsveer en 
een slagpen is, dunkt mij, belangwekkend genoeg 
om er eens wat van te vertellen, ook al weten 
waarschijnlijk een groot deel van onze lezers er alles 
van; deze moeten het dan maar overslaan of, als 
zij er iets anders of meer van hebben opgemerkt, 
dat maar eens schrijven. 

Dat de meeste vogeltjes niet kaal als een knikker 
uit het ei kruipen, weet ieder boerenjongen wel; en 
dat er ook zijn, die met een schijnbaar kant en klaar 
veerenpakje ter wereld komen, zooals de patrijzen, 
is ook algemeen bekend. Mijn houtduif had op den 
rug niets dan nestveeren; lange sluike, hier en daar 
krullige slappe haren lijken het. Toch zijn die ^haar-
veeren", die soms later ook nog aan den voet van 
de slagpennen te zien blijven, in den grond ver
schillend van gewone haren. Dat hebben de onder
zoekers met het microscoop voldoende aangetoond; 
ze zijn, afgezien van den vorm, nog beter met schubben 
te vergelijken. Want, wat bij een haar nooit het geval 
is: er dringt in zoo'n „vogelhaar'7 een uitstulpsel 
van de lederhuid in; en deze papil groeit met de 
jeugdige veer mee naar buiten. 

Op de vergroote doorsnede ziet een toekomstige 


