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in een goede buurt af en toe een uurtje goed ver
scholen door te brengen in een zeegrasfort, een 
zandput, onder een loofhutof bedekt meteen stijven 
rietmantel. Het een is al aardiger dan 't andere. 

JAG. P . T H . 

T 
DE VLIEGENSILENE. 

(Silene muscipula). 

)6t was in het begin van Juli 1909, dat de 
heer Ch. Barneveld en ondergeteekende, aan 
het botaniseeren zijnde op een terrein in de 

buurt van Amsterdam, eenige planten zagen staan, 
die veel geleken op de pekbloem (Silene Armeria), 
doch ons overigens totaal onbekend waren. Bij 
nadere determinatie bleek ons, dat wij hier te doen 
hadden met de in ons land uiterst zeldzaam voor
komende vliegensilene (Silene muscipula L.). Nu 
is het niet om de zeldzaamheid van onze vondst, 
dat ik eenige plaatsruimte vraag aan de redactie 
van dit tijdschrift. Immers in de omgeving van 
Amsterdam groeien tal van botanische rariteiten 
en daarbij komt nog, dat er geen voedsel mag 
gegeven worden aan de meening, dat alleen zeld
zaam voorkomende planten de aandacht van den 
botanist waard zijn. Neen, de reden, waarom deze 
plant mede behoort tot de interessantste van onze 
flora, ligt in een verdedigingsmiddel, dat het ge-
heele geslacht Silene eenigszins eigen, doch bij deze 
soort tot bijzondere ontwikkeling gekomen is; wij 
bedoelen: de kleverigheid van den stengel. Ieder, 
die de vliegensilene aanpakt, boven aan den stengel, 
dicht bij de bloemen, staat eenvoudig verbluft over 
de verrassende vasthoudendheid van dit plantendeel. 
Het blijft letterlijk aan de vingers kleven en maakt 
den indruk, met een dun laagje gom overtrokken 
te zijn. Wat het doel van dit verdedigingsmiddel 
is, en dat „de boeken* nu toch ereis gelijk hebben, 
bleek ons al spoedig, toen wij onze vondst met de 
hoop op goed, kiembaar zaad, thuis gingen culti veeren. 
Op mijn exemplaar landden al spoedig tal van 
gevleugelde bladluizen en kleine vliegjes aan. Maar, 
al hadden deze ongelukkige schepsels zich op een 
vliegenkerkhof of soortgelijk marteltuig neergezet, 
zij hadden niet ongelukkiger af kunnen wezen. 
Ze zaten er en bleven er: wegvliegen ofwegloopen 
was onmogelijk. Het was, of ze met gom vast-
gelijmd waren, en met een langzamen, wreeden 
dood hebben ze hun snoepzucht of nieuwsgierigheid 
moeten bekoopen. Mijn vliegensilene groeide echter 
flink door en reeds was ik in het bezit van een 
drietal rijpende zaaddoosjes, toen onze kat in een 
onbewaakt oogenblik mijn plant tot op eenige 
centimeters van den bodem afgraasde. Welk dieren-

kundige heeft ons toch in 's hemels naam wijs 
gemaakt, dat de kat tot de vleeschetende dieren 
behoort? Of is er onder invloed van onze beschaving 
een allesetende mutatie van deze diersoort ontstaan? 
Doch, hoe het zij, mijn hoop op eenig goed zaad 
was vervlogen. Gelukkig echter had de heer 
Barneveld meer succes. Weliswaar is zijn exemplaar 
in de groote vacantie verdroogd, maar een goed 
ontwikkeld zaaddoosje heeft hij er toch van ver
kregen, en op dit zaaddoosje is nu al onze hoop 

voor 1910 gevestigd. Wij zullen beproeven eenige vlie-
gensilenes uit het zaad te kweeken en zijn, om meer 
succes te hebben, aarde gaan halen van het terreintje 
waarop onze exemplaren gevonden zijn. Dit dunkt 
ons noodig, omdat deze silene een groote liefhebber 
van kalk schijnt te wezen. Tenminste haar stand
plaats was een stuk grond, opgehoogd met puin) 

steenen en kalk. Lukt onze kweekerij, dan zullen 
wij deze interessante kleefplant vertoonen op de 
a, s. Biologische Tentoonstelling te 's Gravenhage. 
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