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PL ANTEN-MAATSCHAPPIJEN. 
|EDER die voor zijn genoegen aan botanie doet, heeft wel eens de vraag 

gehoord: //Of je dan nooit eens genoeg krijgt van het botaniseeren?" 
Of: ,,Wanneer je nu alle of bijna alle plantensoorten kent, en dat 
moet op het laatst toch wel, wat zoek je dan nog? Dan is het toch 
van zelf uit?" 

De menschen die niet weten, wat een genot er schuilt in het bestudeeren 
van de vrije natuur, denken altijd, dat wij buiten niets anders doen dan snuffelen 
in het groen, glurend of wij ook het zeldzame plantje kunnen vinden, dat nog 
ontbreekt in ons herbarium. 

Dat is het heusch niet, wat ons aantrekt. In het allereerste begin, ja, dan 
moet je wel botaniseeren, in hoofdzaak om te verzamelen, want dat is het 
eenige middel om de plantensoorten te leeren onderscheiden en hun namen te 
onthouden. Maar zoo gauw ge de gewone soorten kent, voor ons land een vier 
a vijfhonderd van de dertienhonderd — de overige zijn lokaal of zeldzaam — 
dan ga je niet meer enkel uit, om planten te halen. Al neemt een florist ook 
dan nog ter aanvulling van zijn collectie mee, wat hem en passant in de hand 
valt, de studie van het leven der planten heeft dan al de plaats ingenomen 
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van de studie der soorten. Dikwijls gaat iemand een bepaalde plantengroep, 
zooals mossen, of ook wel een enkele familie, orchideeën, grassen of vlinder-
bloemen, bijzonder interesseeren; dan begint hij een belangwekkende, dieper-
gaande, vergelijkende studie. In andere gevallen wordt de belangstelling gewekt 
door het opmerken van het verband tusschen de omstandigheden, waaronder 
een plant moet leven, en zijn organisatie. 

Deze studie nu, de biologie in engeren zin, kan zich bepalen tot de individuen, 
om na te gaan hoe ze reageeren op wind en regen, op koude of hitte, op droogte 
en vocht; of men kan deze waarnemingen algemeener maken en uitbreiden tot 
een aantal verschillende planten, die gemeenschappelijk onder dezelfde voor
waarden leven, zooals duinplanten of waterplanten, de strandflora of deheiüora. 

Dat wordt een uitgebreide liefhebberij, want nu komen er behalve botanie nog 
klimaat- en bodemstudies bij; de botanie wordt daardoor vereenigd met aardrijks
kunde; en dan heet de gemeenschappelijke zijtak, geographische botanie, of 
botanische geographie, al naar men van het een of het ander uitgaat. 

Mij heeft, nh de gewone bloem-, blad- en vruchtbiologie, altijd deze botanische 
geografie aangetrokken; dit studievak geeft zulke belangwekkende problemen op, 
en het zoeken naar de oplossing houdt den geest op reis zoo aangenaam bezig, 
dat het mij altijd spijt, wanneer gebrek aan tijd mij dwingt, me weer te bepalen 
tot de individuen, die ik in mijn tuintje kan kweeken. 

In de groote-vacantie evenwel besteed ik er in den regel een goed deel 
van mijn tijd aan. Die valt wel niet in de beste botaniseermaand van het jaar, 
vooral niet wanneer de voorzomer mooi en groeizaam is geweest, maar wij 
hebben nu eenmaal geen andere vacantie van beteekenis. 

Het valt ook niet steeds gemakkelijk een geschikt studie-terrein te vinden. 
Een paar maal ben ik bijzonder gelukkig geweest; eens op een terrein aan de Maas 
bij Taillefer met een bijzonder interessante flora, v/aarvan ik u al meer dan eens 
staaltjes heb gegeven, en eens verleden jaar in het land tusschen Thüringen en 
den Harz met een nog belangwekkender flora, waarvan ik nu wat ga vertellen. 

Al dikwijls had ik studies gelezen over een plan ten-maatschappij, die de 
Duitschers Pontische Hügelgesellschaft noemen, of ook wel de „zonnige-heuvels-
üora". En daar ik een liefhebber ben van zon en van heuvels beide, brandde 
sedert lang het verlangen in mij naar zoo'n studiereisje. 

Afgaande op de geografische ligging, enkele aanwijzingen van de geologische 
kaart en de notities van bepaalde planten met hun vindplaats in een flora van 
Middel-Duitschland, besloot ik de zomerreis te doen naar Frankenhausen, een plaatsje 
midden tegen de zuidhelling van het Kyff hauser gebergte. Onder mijn botanische 
kennissen had nog niemand er van gehoord, en ook de geografen van professie 
vroegen: „Waar ligt dat nest?* 

Waar het ligt heb ik gezegd; het Kyff hiluser-gebergte is aan den zuidrand, 
maar een uur of drie gaans breed; maar hoe je er komt, dat is wat anders. 
Met het spoor, natuurlijk. Maar langs een slingerweg en met een boemeltrein; 
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dus de reis duurt lang; toch kun je er nog tegen den avond wezen, als je om 
7.20 in den morgen uit Amsterdam vertrekt, en met den sneltrein tot Seesen, 
tot Nordhausen of tot Erfurt doorrijdt. 

Het was een heele waag; daar ik er een maand met mijn familie heen 
moest en de bagage dus niet al te beknopt kon zijn. Bij aankomst aan het 

Een verlaten groeve van Zechsteenkalk, begroeid met Blaasboom (Colntea arborescens), 

stationnetje keken we wat sip; het stadje was een stad; die lag in de vlakte, 
en eerst de noordelijkste huizen, een half uur ver, waren tegen de heuvels gebouwd. 
Gelukkig vonden wij nog een paar geriefelijke zolderkamers leeg in een hotel 
dat hoog tegen de zuidelijke helling van het gebergte was gebouwd; die namen 
wij maar voor lief, anders hadden wij in de stad zelf moeten logeeren en daar 
krioelde het van badgasten, die de zoutbaden gebruikten. 



436 DE LEVENDE NATUUR. 

Als ik uit mijn eene raampje keek, zag ik over de stad heen naar een 
heuvelrij, die parallel loopt met het Kyffhauser gebergte, dus zoowat Oost-West; 
dat was de Hainleite; uit het achterraampje had ik het gezicht op tamelijk 
steil oploopend bouwland, waarboven hooge, kale heuvels oprezen; en heel inde 

verte zag ik donker, 
hooggelegen loofbosch. 

Zoo heel kwaad had 
ik het dus niet getroffen; 
ook niet wat het uit
zicht betrof; een uurtje 
na aankomst van de 
bagage gingen we er al 
eventjes op verkenning 
uit. 

De alluviale bodem 
van het dal is een van 
de vruchtbaarste, die er 
op aarde te vinden zijn. 
Wat we van den rijk
dom van het dal, de 
lange smalle Aue tus
schen het gebergte ten 
noorden en de heuvelrij 
ten zuiden, hoorden ver
tellen, grenst aan het 
wonderbaarlijke; de ver
bazend hooge tarwe met 
aren van mansduim 
dikte, evenzoo de gerst 
en de enkele kampen 
van tabak en van buiten
gewoon hooge maïs, die 
aan bananen deed den
ken, de zwaarbeladen 
perzikboomen en de 
overbeladen pruimen- en 
appelboomen langs de 

akkers; zij zelf hadden het ons al in den trein verteld, dat het hier een gezegend 
land was. 

Om een vruchtbaar kleiland te zien evenwel, waren wij niet zoover gereisd. 
De belangstellingskringen van een boer en een florist zijn nu eenmaal geen 
evenwijdige cirkels; wij moesten juist de droge, heete heuvels hebben, en die 

Cayftsö&tasrzt 
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waren er. Droog als kurk en heet als een oven. Ook daarboven groeide nog 
graan, en welig; maar slechts hier en daar, waar boven op den berg een smalle 
strook klei aan de oppervlakte kwam; dit zijn de zoogeheeten Letten, verweerde 
kalkhoudende leisteen. 

Enkele groene strookjes, armoedig aardappelland hier en daar een dun 
grasveldje, lagen als oasen in een steenwoestijn die tot aan de bosschen reikt. 
En wat voor een steen! Geen keien, geen grint, geen spoor zelfs ervan; alleen 
scherpe, hoekige en platte scherven en brokken, grijs of zwart; allemaal 
puin van donkere rotsmuren, die hier en daar naakt en ruw boven 
de afgeronde heuvels uitkeken. 

Waar geen puin lag, zag de grond wit of hij "met krijt bepoeierd was, 
op enkele plaatsen glinsterde de bodem als glas. Het leek inderdaad 
glas maar het was gekristalliseerd gips, dat dunne geheel doorschijnende 
vliesjes vormt, in lagen op elkaar, tot het duimdikke glasplaten schijnen. 
De zon schitterde op dien bodem als op spiegelglad ijs; de bonken doffe 
sneeuw, die tusschen de stukken en groote grondplaten van Maiiaglas 
liggen, bestaan eveneens uit zwavelzure kalk of gips; maar niet in 
denzelfden kristalvorm, het is albast, een harde samenklontering 
van poedervormig gips, waarmede ge op hout kunt schrijven als met 
een griffel op de lei. 

Een paar malen op onzen eersten tocht kwamen we aan een 
steengroef, die verlaten scheen, althans de diepe kuil vóór de hooge 
muren was begroeid met hooge heesters. Ofschoon we met de handen 
op den rug liepen, alleen om te verkennen, niet om te botaniseeren 
en het bovendien al haast etenstijd was, konden we toch niet laten 
al eventjes de planten te bekijken, die in deze steenige wildernis 
verkozen te groeien. En tot onze verwondering zagen we dat het 
allemaal sierheesters waren, planten die bij ons alleen in tuinen en 
parken worden aangetroffen; seringen in de eerste plaats, heele boomen; 
dan kamperfoelie, niet de bij ons wilde, maar juist de bij ons gekweekte 
soort met saamgegroeide bladeren onder den bloemen; en vooral veel 
blaasboorapjes, Colutea's, die bloem en vrucht beide in overvloed 
droegen; de opgezwollen peulen bijna alle donkerrood. Ook de kamper- supa'capmaS 
foelie had al bessen, en de seringen al bruine opengesprongen vruchten. 

Een vierde heester zag er verlokkend mooi uit, vol met groote vuurroode schitter
glanzende vruchten, die om te verwarren op de roode vruchten van Spaansche 
peper geleken, zooals die bij het inmaken worden gebruikt; het waren boksdoorns, 
Lyceum barbarum, een Nachtschade, en dus wel van de familie van Spaansche peper. 
Wij zien hem in ons land een enkelen keer over de buitenzij van eentuinmuur 
heenhangen; en hij is, meen ik, ook wel eens verwilderd in ons land is aangetroffen. 
Ik zelf had ze, voor zoover ik weet, nooit in vrucht gezien. 

Hier groeiden al deze tuinplanten in volle vrijheid en ze gedijden best; de 



438 DE LEVENDE NATUUR. 

boksdoornhing met zijn vaalgrijze smalle bladen over de wanden van een steen
groef als een heel bosch van treurwilgen; zonder de fletspaarse bloempjes en de 
groote roode vruchten, zou ik ze stellig eerst voor een soort wilg hebben aangezien. 

Te midden van al dat groen stegen de forsche, geel-vlammende toortsen op, 
die nu tegen den nacht een spookachtig effect gaven op het grauwe groen en 
de zwarte kalkplaten. 

Groote avondvlinders vlogen er rond; het waren pijlstaarten, de cypressen-

De vlinder Avondrood, wijnrood met leverkleur, van verschillende kanten bekeken. 

vlinder en tot onze verwondering ook het Avondrood uit onze moerassen en vochtige 
boschhoekjes. 

We klauterden een eindje tegen de afgebrokkelde steenhelling op; maar 
moesten het gauw opgeven; groote platte steenen vielen ons langs de ooren, ze 
braken onder ons te pletter in de kuil, waar ze in leischilfers uiteenspatten. Deze 
stukken gaven een vreemden geur af, een lucht van heel oude visch of ander lang 
bewaard organisch afval. We hadden al dadelijk een plekje getroffen, waar de 
vermaarde stink-kalk aan de oppervlakte lag, zoodat wij ons al zoo'n beetje 
geologisch konden oriënteeren. 

Deze stinkkalk dankt zijn naam en zijn geur aan de vele resten van organische 
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stof die ze bevat; deze afkomstig zijn van levende wezens, visch en schelp
dieren in hoofdzaak, die er eens door omsloten werden, maar waarvan zelden 
kenbare resten worden gevonden; ze schijnen geheel opgelost en in de kalk 
overgegaan te zijn. Tenminste ik heb er geen enkel fossiel in gevonden, dat 
duidelijk genoeg was, om het met hoop op succes te kunnen determineeren. 

Deze stink-kalk vormt gezamenlijk met leisteen of kleilaagjes (de al genoemde 
Letten), met harde blauwe kalken, en meteen 
gitzwarte of blauwige brooze en schilferige 
leisteenmassa de bovenste afdeeling van 
zeeafzettingen uit den Zechsteen-tijd. 

Vooral ook het verlangen om deze 
gesteenten, die ik nog niet eerder had ont
moet, te leeren kennen, had mij naar 
Frankenhausen gelokt; de kaart toonde, dat 
een smalle strook Zechsteen juist achter 
de stad langs liep. Die Zechsteen, met zijn 
vreemden naam, welke nu eens verklaard 
wordt met zechen = drinken, dan weer 
met zech = taai (gesteente), kan veel 
vreemds en moois bevatten; zoodat, mocht 
de flora tegenvallen en de Pontische 
heuvels bij Frankenhausen zoek blijken 
te zijn, wij toch niet teleurgesteld naar 
huis zouden behoeven te gaan. Vooral die 
zooeven genoemde zwarte leischilfers 
hadden mij al lang te voren doen popelen, 
bij het lezen erover, als voorstudie tot de 
reis. Ze heet ook koperlei door het gehalte 
aan koper, en men kan er geheel in koper 
veranderde visschen uit de Zechsteen-zee 
in aantreffen, of althans afbeeldingen ervan 
in koperdruk; ware, natuurlijke koper
gravures. 

In de lichte schemering leken de 
paden en de bermen op den terugweg 
krijtwit en geheel zonder plantengroei; maar toen ik bukte om een glinsterend 
stuk Mariaglas mee te nemen, zag ik overal kattedoorns; dicht langs den grond 
bewogen zich een menigte ijle, dunne grasjes in den avondwind; ik trok een 
grasje mee, dat mij deed uitroepen: „Daar heb je er al een!" 

Het was er inderdaad één; namelijk een van de planten die de heele 
gemeenschap of maatschappij, die wij hier hoopten te vinden, karakteriseeren; 
een soort draad- of veergras, dat zijn hoofdverbreiding vindt in de groote steppen 

t/LctXAecunn^ii 

Kattendoorn (Ononis spinosa). 
Steppenvorm met veel doorns en haast geen blad. 
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ten noorden van de Zwarte zee en in Hongarije, een waar steppengras, Stipa 
capiüata, dadelijk kenbaar aan de vezelige draden, die als spinrag uit de bloemen 
waaien. De andere Stipa, het veergras, moest er ook groeien; want wij hadden 
al meisjes gezien, die het bij wijze van reiger-aigrettes op den hoed droegen. 

Dit gaf hoop voor de volgende dagen; er was dus minstens één echt lid van 
de steppenmaatschappij aanwezig. Die wordt als een kolonie beschouwd van 
de flora aan de oevers der Zwarte Zee, Pontos Euxeinos; een kolonie die zich 
vóór den ijstijd hier gevestigd moet hebben. Als het ten minste geen restant 
is van een dergelijke flora, die een zeer groot verspreidingsgebied had in den 
lateren tijd, toen bijna geheel Noord- en Midden-Europa een steppenlandschap was 
en een steppenklimaat had. E. HEIMANS. 

DE KRAAG-AGAME, CHLAMYDOSAURUS KINGI GRAY, 
IN „ARTIS". 

IE op zonnige uren van den dag eens een kijkje komt nemen in het 
nieuwe Reptielenhuis van „Artis", heeft alle kans kennis te maken 
met een der meest interessante bewoners van dit om zijne biologisch-
juiste en artistieke inrichting steeds meer gewaardeerde gebouw, 
dat in de Reptielen-afdeeling zoowel als in het Insectarim zooveel 

moois en belangrijks uit de levende have van ons Kon. Zoölogisch Genootschap 
herbergt. 

In een der drie reuzen-terraria van de linkervleugelzaal, ingericht voor de 
grootere hagedissen en landschildpadden, leeft namelijk reeds sedert geruimen 
tijd een exemplaar van den zoo uiterst zelden geïmporteerden Chlamydosaurus 
Kingi Gray, de Kraag-agame van Queensland en Noord-westelijk Australië. 
Schijnt de zon, dan ziet men het door zijn beschuttende kleur niet gemakkelijk 
te vinden dier op een der vele eikenstammen zitten, die hem in zijn ruime en 
doelmatig beplante verblijfplaats de gelegenheid bieden, aan zijn natuurlijke 
neiging tot klauteren te voldoen. 

Overlangs op een tak uitgestrekt, kop, lichaam en staart aangedrukt, laat 
het de pooten veelal „onverschillig" afhangen, zich koesterend in de zon, 
en blijft, wanneer wij z\jn verblijf betreden, rustig — ofschoon een oog in 
't zeil houdend — zitten, totdat het uitstrekken van de hand een plotselinge 
actie teweeg brengt, de gestalte zich opricht, de kolossale kraag zich even 
ontplooit, en met een paar vlugge sprongen over de takken, de zonderling-mooie 
hagedis zich buiten het bereik onzer handen heeft gebracht. Zetten wij nu de 
vervolging voort, of ook verassen wij het op den bodem zittend dier door 
plotseling binnentreden in zijn verblijf, dan kan het gebeuren, dat wij de meer 
dan een halven meter lange hagedis met opgerichten „kraag" verschrikt zien 
wegvluchten en wel in halfopgerichten stand ongelooflijk snel „op de achterpooten 


