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LANGS MAAS EN OURTHE. 

k*EN voetreis is voor een natuurvriend altijd een bachlijke onder
neming; je weet wel wanneer je bagint, maar niet wanneer je het 
doel van de reis bereikt; in den regel kom je er in het geheel 
niet of althans niet te voet. Zoo ook in ons geval, gelijk ge 
merken zult. 

Wij hadden ons voorgenomen, den eersten dag van Maastricht over 
St. Pieter naar het Zuiden langs de Maas te wandelen, tot Visé ot iets 
verder. Dan 's avonds verder sporen tot Luik en van daar 's morgens weer 
te voet de Ourthe langs en de Amblève op; zoo zouden we onze doelpunten 
bereiken: Chanxhe, Sprimont en Aywaille met de stoepsteengroeven. Maar het 
is heel anders gegaan. We waren sedert zes jaar niet op den St. Pietersberg 
geweest, en moesten toch even kijken, hoe het stond met de ons bekende groei
plaatsen van orchideeën, zonneroosjes en engwortel; dat hield nog al op. Van 
het eene plekje met goede herinneringen gmg het naar het andere; en toen wij 
eindelijk uit den Wilhelmina-weg, met zijne vele geologische bijzonderheden, 
afdaalden naar de vlakte, was het al bijna drie uur. We zetten er dadelijk de 
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pas in, met het vaste voornemen zoo weinig mogelijk op de flora van de riviei 
en van de rotsen te letten, en hard door te stappen naar het Belgische land. 
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in /ijn Bgqutsae do Geographle Botanlquo, 

Ijings don St. Piotersberg lui Ijinayo. Maantrirhtsch kr^jt mot vmirstoenlmndon. 

Maar jawel, we waren nog niet halfweg Lanaye, of daar had je een ontzag
lijke afgraving of liever afstorting van tufkrijt. Heel boven uit den St. Pietersberg 
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een gegraven gleuf schoof het lang-
,, Allemaal voor 

werd het gele poeder gedolven; en door 
zaam tot beneden aan het Kanaal, waar het ingeladen werd. 
kunst-marmer*, zei men ons. Ik dacht: 
k u n s t m e s t . Een werkman was bezig 
de weinige vuursteenen die er in zaten, 
op een hoop te gooien. Hij vroeg 
ons, of wij figuurtjes zochten. //Zoeken ? 
Neen, maar als wij ze vinden nemen we 
er graag eentje mee." De man monsterde 
ons even, alsof hij onze koopkracht 
taxeerde: plantenbus, camera en rugzak, 
dat konden wel eens de rechte lui zijn; 
en uit een roeden zakdoek, achter een 
groeten steen verborgen, haalde hij een 
paar fossielen voor den dag; natuurlijk 
belomnieten en zeeëgels, maar ook een 
mooie kamschelp en een groote defecte 
hoorn,,die hij een oogenblik te voren had 
gevonden. Voor een schijntje waren wij 
koopers; een tweede arbeider, een over
gang naar het opzichters-type, gaf er ons 
een lesje bij cadeau over die ^figuurtjes." 
Het waren eigenlijk geen figuurtjes, maar 
dingen die in dieren hadden gezeten, of 
er omheen. Heel oude dieren, die leefden 
toe» de berg nog diep onder het zee
water i^g. . . . 

Wij informeerden nog even naar 
zijn theorie over de vuursteenen. Daar 
wilde hij eerst niet aan, er waren wel 
heel rare dingen brj., net dieren of boom-
wortels. „Soms zou je zeggen: dat kan 
niet allemaal bij toeval zoo gekomen 
zijn; maar er waren er te veel, om aan 
dieren te gelooven, en je zag nooit twee 
gelijken." 

Bij dat laatste woord van den 
arbeider hadden wij elkaar eens aange
keken ; die eenvoudige man gaf daar een 
ongewoon criterium, dat nog zoo gek niet 
is, en waarde heeft in de kwestie, of vuursteen van organischen oorsprong is 
of niet. Men vindt inderdaad haast nooit twee geheel of bijna geheel gelijk 

Bei-g-Sleenthym ai>n den voet van den St. Pietersberg. 
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gevormde vuursteenen in het krijt. Eindeloos is de afwisseling in den vorm van 
de bonken, die op de hellingen en langs den weg liggen; 
die onregelmatige vorming wijst er ook al op, dat vuursteen 
een afzetting uit een vloeistof is, in casu uit een oplossing 
van kiezelzuur. In den regel vormde zich, als begin, een korst 
om een klein voorwerp heen, hetzij om een schelpbrok, een 
stukje spons, een zeeëgeltje of een steentje. (Zie blz. 358.) 

We moesten wel aan vuursteenvormingen denken, want 
steeds hadden wij aan onze rechterhand den hoogen witten 
muur van den St. Pietersberg; in dien afgestoken tufwand 
loopen drie of vier donkere streepen bijna evenwijdig met den 
grond en op bijna gelijke afstanden van elkaar. Bij nader 
toezien blijken die banden of streepen de doorsneden te zijn 
van smalle bedden of lagen van donkeren vuursteen. Die 
steenen sluiten dicht aaneen, als gemetseld: hier en daar 
schijnt het inderdaad, of ze met opzet zóó ineengeschoven 
zijn, opdat de kanten en uithoeken in elkaar zouden sluiten. 

Het raadsel van die evenwijdige vuursteenbanden in 
onzen St. Pietersberg is nog steeds niet opgelost. Dat 
het periodiek rijzen van den bodem van invloed is 
geweest op hun ontstaan, is wel waarschijnlijk; maar 
hoe het gebeurd is, valt nog niet te zeggen. 

Ook de planten op de afgestorte krijtbonken beletten 
ons vlug voort te stappen. Nu eens kwamen we langs een 
ruigte, waar talrijke zonneroosjes bloeiden tusschen engbloem en 
koraalvlier; dan hadden we weer een kijkje op een groep van 
toortsen, die wij in Holland nooit zien, de bleekgele ijle trosjes 
van de Melige Toorts (Verbascum lychnitis). 

Evenals op het krijt bij Epen, vanwaar wij kwamen, gaven 
ook hier de mooie roode borstelkrans en het kortsteelgras den 
grondsoort aan, ook wilde reseda. Zoo tusschen al die zeldzame 
en toch nog Nederlandsche planten, die hier zoo veelvoudig staan 
en zoo rijk bloeien, kijk je dan vanzelf scherp uit, zonder het 
hardop te durven bekennen, naar een die nog zeldzamer is dan 
zeldzaam; althans voor je zelf, naar één, eentje maar, die je nog 
nooit gezien of tenminste niet zelf gevonden hebt. En dat gelukje 
hadden wij! Juist een honderd pas voor de grens. Daar stond 
een mooie groote plant met een menigte rechtopstaande bloem-
pluimen, groote lila bloemen, ongetwijfeld van de lipbloern-familie. 
Maar welk geslacht? Twee kenmerken leidden ons dadelijk op 

weg. De ruitvormige blaadjes deden denken aan Steentym 
Baardgr^Si 
pus over de KMwifttodhfgî & en de bloemtrosjes in de bladoksels aan Kattenkruid. 
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De gewone steentijm van onze duinen en kalkhoudende gronden was het niet, 
en gewoon kattenkruid evenmin. Het bleek de Bergsteen-tijm te zijn, die al 
meer op den St. Pietersberg was gevonden, maar die ik tot nu toe alleen als 
herbarium-exemplaar had gezien (Calamintha officinalis). (Zie de flg. blz. 347.) 

Zoo'n blijde vondst en het determineeren ter plaatse kost veel tijd en die 
gaat zoo verbazend snel om, dat ge schrikt als ge eens weer op het horloge 
of naar de zon kijkt. Er zat voor ons niets anders op, dan de overzijde van 
de Maas te nemen en daar naar het naast bijgelegen station te wandelen. Maar 
dat konden wij nog best een uurtje uitstellen, en een poosje kalm botaniseeren 
tusschen de Nederlandsche en Belgische douanenhuisjes. Van wat ge daar vindt, 
weet ge niet zeker of het inlandsch is of niet. Dit is op zichzelf wel van niet 
groot belang, maar het kreeg een curieuse beteekenis, 
toen wij er een plant ontdekten, die, voorzoover was na 
te gaan in deze streken nog niet bekend was. Er groeiden 
langs het kanaal een tiental exemplaren van een bijzonder 
mooi gras; dikke aren van een handlengte en een mans-
duim dikte stonden hoog op forsche stengels, de aren 
leken wel lange witte flos-zijde; zoo zacht en fijn waren 
ze en zoo glinsterden ze in de avondzon. Hier was 
het al heel gemakkelijk uit te maken, met welk gras wij 
te doen hadden: de nieuweling droeg het buitengewone 
kenmerk voor een gras: nl. dat de beide kelkkafjes, niet 
de kroonkafjes, lange zijdeachtige kafnaalden dragen. De 
namen Baardgras en Polypogon de veelbaardige, zijn nu 
eens weer goede kenmerkende namen. 

Groeide nu dat baardgras binnen onze grenzen, dan 
rustte op ons de aangename plicht, de vondst bekend te 
maken, om ze in de flora's te doen vermelden. Met eenige 
moeite en door navragen kwamen wij de juiste grens
scheiding te weten en daarmee de draaglijke teleurstelling, 
dat wij van de allernoordelijkste plant — met eenige rek
kingen en door ombuiging — wel de aren binnen de grens konden halen, maar 
dat de wortels minstens een halve meter over de grens, dus in Belgische aarde 
groeiden. Dommage! Maar eerlijk is eerlijk, we mogen niet pronken met ander
mans pluimen, al zijn het maar graspluimen. 

Het was al donker toen wij in Luik aankwamen,, en net weer dag, toen wij 
er uit stoomden, naar Esneux. Daar stonden we dadelijk in het mooie bergland 
aan de Ourthe. 

Ook hier hadden we weer een voortdurend stellen, afgebrokkelden of afgegraven 
bergmuur aan onze rechterhand, zoodat het leek of onze tocht van Esneux naar 
Poulseur een geleidelijke voortzetting was van den weg langs den St. Pietersberg. 
Maar de steensoort van den muur was een veel hardere en de flora een veel rijkere. 

ttluera van Baardgrus mot lange 
kafnaalden, alleen op de 

kelkkafjes. 
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. H KI MA NS 

Kiekje tegen eon loodrechten rotswand mot gering kalkgohalte aan don weg langs do Ourthr, 
tusschen Esneux en Poulseur. Rechts een aardboi-plant met verticaal dalcndon ultlooper 
Bovenaan smalbladige weogbree, witte sedum en mossen. (Slaapmos, drooge lappen en 
ralelmutsje Kacomitrmm in dotjoa). Op het moa in rusthouding: een prachtige vlinder, de 
Spaanscbe Vlag, donkor groen met licbt-gele stieepen (ondervlougoia en lijf vuurrood). In do 

nfitnur viel deze ylindor véél minder in hot oog dan op deze foto-
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Wel waren groote gedeelten ontoegankelijk, omheind, omhekt of omrasterd, 
maar eens uit het gebied der landhuizen, was de natuur weer heerlijk vrij; daar 
was niets geëffend dan de weg zelf. Waar voor dezen weg ruimte aan den oever 
was gemaakt door den rotsmuur te doen springen, daar staan de brokkige, 
hoekige steenmuren steil, soms overhellend omhoog; tusschen de spleten, gleuven 
en naden van het gesteente blijft het stof hangen, dat de wind er in jaagt; 
daarin verzamelt zich, als boven een zeef, de vaste stof die met het water van 
boven wordt aangevoerd; allemaal goed planten voedsel; daardoor groeien er uit 
alle spleetjes van de rots allerlei mooie en ongewone plantjes, die wij in ons 
land nooit of zelden aantreffen. 

Doordat er maar een smalle strook van kalkhoudende rots langs den weg 
loopt en die strook op verschillende 
plaatsen over honderden meters lengte 
is afgebroken door zand of leisteen, 
komt er herhaaldelijk afwisseling in 
de grondsoort en daarmee wisselen 
ook de planten. Toch hebben de echte 
muurplanten overal de overhand, en 
daaronder weer de mossen, varens, 
grassen enkruisbloemen. Oppervlakkig 
bekeken, maakten vooral de kleine 
varentjes de muren mooi; voor ons was 
de primus van dien dag, de zwartsteel-
varen (Aspl. Adianthum nigrum) die 
hier en daar half weggedoken tusschen 
heele bossen van blaas varens en steen-
breekvarens, in de spleten groeiden. 

Waar water uit de rots sijpelde, 
kwamen ook dadelijk de groene loover-
tjes van Goudveil de donkere glibberige 
steenen overdekken; daar groeit het 
Kleine-Heksenkruid en nog een macht van mooie blad- en leverinossen, die 
nog geen Nederlandsche namen hebben. 

Een eindje verder was de rots weer kurkdroog, een gelige, glinsterende 
zandsteen met veel rechthoekig op elkaar staande spleten en gleuven. De mossen 
die er op groeiden, krulden en kromden hun blaadjes ineen; en de dikke dorre 
mosgroei maakten bij zonneschijn een onooglijke, armoedige, indruk. 

Wij trachten niettemin uit te maken, welke mossoort het was, en toevallig 
viel mijn oog op een paar licht-gele gekruiste stokjes, als waslucifers of ver
droogde mosstammetjes, met nog een paar kleinere stukjes er naast, ik wilde ze 
aanvatten om te zien, wat daar zoo vreemd regelmatig in het mos was blijven 
hangen. Ik geloof ook, dat ik ze aangeraakt heb; maar geheel zeker ben ik er 

Foto J . HEIMANS. 

De Spaansehe Vlag (CalUmorpha hcra). 
Halve grootte. 
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niet van, want ik schrok; de gele sprietjes veranderen opeens in een groote 
klaproos en die vloog mij bijna in het gezicht. 

Een vlinder! Natuurlijk, voor de zooveelste maal weer eens gefopt door het 
wonderlijk verschijnsel, dat wij voorloopig nog maar mimicry zullen blijven 
noemen. Het diertje geleek in rusthouding alles behalve op een vlinder; de 
bovenvleugels zijn donker groen, bijna zwart, met fel gele streepjes, die elkaar 
kruisen en snijden. Evenals bij de gele vuursalamander valt door die teekening 
het lichaam totaal uiteen, de deelen behooren niet meer bij elkaar, het lijf is 
opgelost voor het oog, en zoo het dier niet beweegt, is het, als dier, onzichtbaar. Voor 
menschen-oogen althans werkt die somalyse of lichaamsverdeeling uitmuntend. 
Of vijanden van den vlinder er door misleid worden, is zoo moeilijk na te gaan; 
de natuurlijke, de sluipwespen natuurlijk niet; maar de gelegenheids-vijanden, 
die toch . stellig wel. Op de foto steekt de vlinder veel meer tegen het mos af 
dan in de werkelijkheid. Dit komt door het glinsteren van het droge mos. 

Felrood is de vliegende vlinder, zoo vurig als een klaproos. Een oogenblikje 
maar bleef hij op de vleugels en keerde toen na een omzwaai weer naar hetzelfde 
plekje terug, waar hij zooeven gezeten had. 

Nu hadden wij hem spoedig weer in het oog, en zonder overhaasting stelden 
wij onze camera op; de poot kwam met één punt op de rots te staan en de 
lens op zeven d.M. van den vlinder. 

Het diertje veroerde zich niet; alleen zijn sprieten (op de foto zeer goed, 
op de reproductie bijna niet te zien) hebben zich iets of wat bewogen of hebben 
getrild tijdens den korten duur van de opname. 

Ge kunt het diertje zelf zonder eenige moeite op de afbeelding vinden; 
het is een verwant van onze beervlinders, waarvan immers vele ook zulke 
helgekleurde ondervleugels en achterlijven bezitten. De populaire naam is 
Spaansche Vlag, de mooie latijnsche: CalUmorpha Hera of C quadripunctaria. 

Zeldzaam schijnen deze diertjes aan de Ourthe en de Amblève niet te zijn. 
Vooral tusschen de mossen die op kalksteen groeien, is de kans op een ontmoeting 
met de Spaansche Vlag niet al te klein. Dat bleek ons den volgenden dag. 

Maar wij hebben geen enkele CalUmorpha zien vliegen, vóór wij ze door 
aanraking opjoegen. Dan was het telkens een nieuwe verbazing, als uit het 
groenig zwart met geel plotseling dat vurig rood opvlamde. Maar zoodra 
het dier weer ging zitten rusten, wat het bij dag veel liever doet dan 
vliegen, verdween het rood van lijf en achtervleugels bliksemsnel onder de 
voorvleugels. 

Op de groote afbeelding kunt ge zien, hoe een uitlooper van de wilde aardbei 
niet als gewoonlijk horizontaal voortkruipt, maar loodrecht naar onder groeit, 
wegduikt en wortel schiet, zoodra hij een goede plek met humus gevonden heeft. 

E. HEIMANS. 


