15 JULI 1910.

AFLEVERING 6.

0 Fi

^^nn^^Mm^y^ 1 11flS^lwllIP i »rl^rwir^Wiiili 11111il
mtoJÈeSSSSlm 1
^"^^W,
'¥J$^^$iii

i»

i^wiiiiiiiiw'^ijiiiiiii

•NATUUR
o
mm

1 rwSSÈmmimLfr^

^i.

^ • V * X^~r;::::::^i\ "-ïr •• i'"'

WWÊÊÊÊÊLjL

~-^W^IIMW^^^^^^^S

iMm^ÊiÉ

SCT- '^^MaBkWi

h^-^}^^^^^

REDACTIE:

UITGAVE VAN :

E. HEIMANS. AMSTERDAM,
TAG. P. THIJSSE, BLOEMENDAAL.

W . V E R S L U Y S TE AMSTERDAM.
ADMINISTRATRICE :

A. W. L. VERSLUYS—POELMAN,
2e OOSTERPARKSTRAAT 223, AMSTERDAM.

ADRES DER REDACTIE :

Tot 23 Aug.: JAC. P. TH IJSSE, BLOEMENDAAL.

JX

Prijs

p e r Jaar

f 4.80.

EEN HEGGEPLANT.
(Vervolg van hls. WJ.

E bladeren van de Gouwe zijn enkelvoudig, zeer diep vindeelig. De
insnijdingen gaan tot vlak bij de hoofdnerf, de zijlobben zelf zijn
dikwijls ook weer heel diep ingesneden en wanneer zij aan 't begin
van hun middennerf groote brokken missen, dan gaat het blad
veel lijken op een oneven gevind samengesteld blad. Bijna altijd
echter zijn er dan nog aardige bladstukjes te vinden in de hoeken die de zijnerven
met de hoofdnerf maken en smalle reepjes bladweefsel loopen ook langs die
hoofdnerf zelf. Maar soms gebeurt het toch wel, dat die reepjes en ook de driekante
hoekstukjes ontbreken, en dan mag het blad gerust samengesteld worden genoemd.
^Ve hebben hier dus te doen met een van die merkwaardige vormen, die het
aannemelijk maken dat de samengestelde bladeren eigenlijk niet anders zijn dan
zeer diep verdeelde enkelvoudige.
Zelfs vertoonen bij de gouwe de afzonderlijke bladlobben een soort van
zelfstandigheid. Elk hunner kan een eigen stand innemen ten opzichte van
het licht; en wel zoo, dat de heele bladschijf niet in een vlak komt te liggen,
maar drie of vier stelsels gaat vormen, die jaloezie-achtig of coulissen-achtig ten
opzichte van elkander geplaatst zijn.
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Door deze omstandigheid en ook doordat de bladeren zeer talrijk zijn en de
zijtakken naar alle kanten uitsteken, weet de plant op half beschaduwde standplaatsen een voldoende hoeveelheid licht te krijgen. Zij hebben geen langen
levensduur; de bladeren, die zich in Maart ontwikkelden, zijn in Juli doorgaans
al geheel vergaan, maar er vormen zich nieuwe tot diep in 't najaar. Ze worden
zelfs in de hevigste stortbuien of afdruipstroomen niet nat, hoofdzakelijk wel
doordat de opperhuidcellen bol omhoog staan, wat met een goede loep — en
goeden wil — al gemakkelijk te zien
is langs de kanten, waar de bladrand
eventjes teruggekruld is.
Midden in iedere bladslip, juist waaide nerf eindigt, bevindt zich een kleine
lichtgroene verdikking, dat is een waterporie, waaruit bij vochtige lucht en groeten
watertoevoer door de wortels, de heldere
droppels te voorschijn
komen. Yroeg in den
morgen en vroeg in het
jaar is dat het mooist
te zien.
De aardige bladvorm hangt samen met
de groeiwijze van de
plant en is eigenlijk een
gevolg van de kn opligging. De zeer jonge
blaadjes omsluiten geheel het pakketje van
de bloemknoppen en
daardoor moeten ze noodzakelijk al de insnijdingen en omkrullingen vertoonen, die wij er
aan waarnemen en in verband hiermee zijn
de onderste bladeren, die een zooveel meer gelllail van do Gouwe.
compliqueerd pakket te omwikkelen hadden dan
de bovenste, ook het meest verdeeld en verdraaid.
De beharing ondergaat in den loop van het jaar groote veranderingen. In
April zit de heele plant zoo dicht in de witte wol, dat men haar tot de viltplanten
zou kunnen rekenen, in Juli zou men ze haast kaal kunnen noemen. De mooie
veelcellige haren zitten 't meest langs de stengels, langs de onderzijde van de
bladnerven, op bloemstelen en kelkblaadjes. Ze zorgen er voor, dat de stengels
en de onderzijden van de bladeren niet nat worden. Steekt men een goed dicht
behaarde stengel in 't water, dan is 't heel mooi te zien, hoe die haren een
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luchtmantel vasthouden, die maakt dat de stengel zelf niet vochtig wordt. Bij
regenbuien loopt het water langs die haren af, maar doordat ze zoo lang zijn
blijft menige droppel tusschen de haartoppen hangen
en dan zuigen de dunwandige cellen de vochtigheid
op. De hoofdnerven van de grondbladeren houden
zoo in 't voorjaar heel wat water vast tusschen
grond en aarde, wat in dien schralen tijd heel goed
te pas kan komen. Tot mijn verbazing vond ik
bij kiemplantjes de beharing niet bijzonder ontwikkeld.
Kiemplantjes van de Gouwe zijn zoowat het heele
jaar door te vinden, het meest in de drie voornaamste
ontkiemingstijdperken van het jaar: April, Juli en October.
Ik weet niet, of die kiemplantjes van Juli al afkomstig zijn
van zaden van hetzelfde jaar; ik zou denken van niet,
vooral nu ik in deze weken ook ontkiemende zaden vind
van esch, vlier, klimop, eschdoorn, die in dit jaar nog geen
van alle rijpe zaden hebben voortgebracht. Tusschen twee
Kiemplantje.
haakjes, 't is wel de moeite waard, eens er op te letten,
hoe enorm veel lenteverschijnselen zich voordoen, nu we
na een langdurige periode van droogte en groote warmte deze regenweken te
genieten krijgen.
De zaden van de gouwe zijn allerprachtigste dingetjes, tamelijk groot, donkerbruin, bijna zwart en overdekt met een heel fijn en regelmatig netwerk van
indeukingen. Aan éen kant puilt er een witte eenigszins schulpvormige zaadsluier uit, die bijna zoo groot is als 't zaadje zelf en behalve veel water ook
allerlei voedingsstoffen bevat.
De zaden zitten in twee dubbele rijen langs de zaadlijsten en vullen de
vrucht geheel, zoodat ze er meestal met kracht uitspatten, wanneer de kleppen
loslaten. Heel ver komen ze dan echter niet, maar ze worden nog een handje
geholpen door de mieren. Daar kun je aardige dingen van te zien krijgen.
Een zonnig, grazig zandhellinkje in mijn tuin zit vol met nesten van de
gewone zwarte grasmier, Lasius niger, gemakkelijk kenbaar aan kleine zandophooginkjes rondom sommige graspollen. Nu maakte ik rondom
een mooie plant van de Gouwe den grond heelemaal schoon over
een breedte van twee decimeter en sloeg het zand glad en vast,
zoodat ik gemakkelijk kon zien wat er op voorviel. Het duurde
niet lang of er kwamen mieren rondsnuffelen, die stellig al, voor
zaadje met zaad- dat ik mijn glacis maakte, gewoon waren, daar zaadjes te komen
^Goirwê.*3 weghalen. Na wat heen- en weer dribbelen bereikten ze dan ook
hun plant en in korten tijd kon ik drie mierenstraten constateeren,
waarlangs de vlijtige werksters de wit met zwarte zaden wegsjouwden. Zonder
moeite kon ik ze volgen, terwijl ze voortworstelden over grassprietjes en
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mosplantjes, totdat ze in een van de vele poortjes van hun nest verdwenen
met hun prooi.
Ik stel er prijs op, te verklaren, dat er niet éen onderweg aan zijn boutje
ging knabbelen en dat ze ook va,n geen loslaten wisten, wanneer er eens een
taai stukje weg. te passeeren was. Wel gebeurde het een paar keer, dat twee
zaden aan elkander kleefden en dat dan de wakkere draagster onderweg de helft
van haar vracht verloor. Ze werkten door, zoolang er zaadjes waren.
Toen heb ik een honderdtal rijpe vruchten van de gouwe ingezameld, en al
de zaadjes daaruit — er zitten er 20—GO in iedere vrucht — uitgestrooid onder die
plant. Dat gaf een beweging. Niet alleen kwamen nu de miertjes uit 't
oorspronkelijke nest in dichte drommen aanzetten, maar ook naburige nesten
hadden er erg in gekregen en zoo heerschte dan weldra
om mijn zadenhoop een bedrijvigheid, waar koning
Salomo zelf plezier in gekregen zou hebben. In precies
drie-en-twintig minuten was alles opgeruimd.
Toen heb ik nog zoo'n
partijtje zaden neergegooid bij 't eerste mierennest en daarna ben ik
eenige dagen achtereen
telkens een kwartiertje
Een zanitT.
bij dat nest gaan zitten,
om te probeeren, of ik
nu nog het allervoornaamste feit te zien kon krijgen n.1. dat de mieren de
zaden weer naar buiten brengen, wanneer de zaadsluier er af geknaagd is.
Daar kwam natuurlijk de loep t j te pas; iedere mier, die wat naar buiten
sjouwde werd gevangen en bekeken. Al heel gauw had ik er een te pakken,
wat na die milde toebedeeling van zaad ook wel te verwachten was. Ik liet hem
gaan, hij bracht het zaad iets verder dan een meter buiten 't nest en liet het
toen vallen.
Zoo zaaien de miertjes dan al die duizenden zaden uit, de Gouwe is
werkelijk de voornaamste myrmecophore plant, die we in ons land hebben. Dan
volgen de helmbloemen en daarop de viooltjes. Komen al die zaden op, dan zit
mijn heele tuin het volgend jaar onder do Chelidonium. Maar ik heb al gezien,
dat huismusschen, ringmusschen en schildvinken het al even graag eten als
papaverzaad.
JAC. P. TH.

