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PLANTEN-MAATSCHAPPIJEN. 
(Veevdg-en sint van blz. 462). 

Ü^EN prachtige morgen. Nevels in de dalen, nevels rondom de berg
toppen, volle zonneschijn op de heuvelhellingen, die wij bewandelden. 
Je moest zingen, jubelen met de vogels of je wilde of niet. Het 
loopen scheen wel zweven, alle zintuigen leken verscherpt; het was 
me, of alles in het rond de talrijke vogels, vlinders en bijen, de zweef

de hagedissen, de bloemen en de struiken, tot de steenen toe veel 
helderder gekleurd en veel grooter waren dan gewoonlijk en daardoor duidelijk 
in het oog vielen, of ze zich opdrongen, lonkten om gezien en bewonderd te worden. 

Op zulke oogenblikken zijn er geen bijzonderheden in de natuur; dan is alles 
één geheel, een groote, blijde syrnphonie van kleuren en geluiden. De machtige 
indruk van zoo'n mooie, vrije natuur tusschen bergen en dalen, omspoeld door 
zonnelicht, vult zoozeer den geest van den mensch die vatbaar is voor natuur
schoon, dat alle ander denken ophoudt, en men in het gemoed wordt gegrepen 
bij die overweldigende weelde, als bij een groot en onverwacht geluk. 

Een vol uur lang had ook voor mij op dien eersten voormiddag geen flora 
en fauna van de zonneheuvels bestaan, die ik toch bestudeeren ging; er was 
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alleen een aangrijpend mooi landschap geweest, vol kleur en klank en beweging; 
vol ̂ afwisseling ook, maar zonder rubrieken; een veelheid die geen splitsen of detail-
leeren, geen determineeren of filosofeeren toeliet, een natuur die van geen kennis 

of verstand wilde 
weten, alleen maar 
op het gemoed 
werkte, en die in 
liefde wilde opge
nomen zijn, zooals 
ze zich gaf, in 
alles en alles één. 

Nadat ik wat 
bekomen was van 
de geweldige, onge
dachte schoonheid 
van dat stukje 
bergwereld, dat 
daar als verloren 
schuilt tusschen 
Thüringen en den 
Harz, van die zon
nige bloemheuvels 
op dien zonnigen 
morgen, kwam nog 
sterker dan anders 
weer de lust 
boven, om de 
componenten van 
dat aandoenlijk 
mooi geheel te 
leeren kennen. 
Wel werkten op 
dat moment de 
gunstige zonne
stand, dezwevende 
dampen beneden 
en boven ons, de 
tint van de steile 

gipshellingen en niet het minst de eigen zonnige stemming — omdat de heerlijke 
vacantiedagen zoo schitterend begonnen — natuurlijk mee, om alles bovenmate 
mooi te vinden; maar het was toch vooral de rijkdom aan bloemen en vlinders 
en vogels die er het blijde element in bracht. 

Foto J. IlKIMANS. 
Derg-Bamandor i Teucrium montanum) bloeiend tegen een gipsbodem. 
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Want al waren we nog niet begonnen met nauwkeurig waar te nemen, 
wat er groeide, het geschoolde oog zag toch dadelijk, dat het hier iets heel 
bijzonders was. 

De bodem alleen al, die wild dooreen-
gesmeten gipsblokken, dat grillige hellen en 
overhangen, de wild verscheurde aardbodem, 
niet met een plantenkleed bedekt, maar met 
plokken, los van elkaar met kale tusschen-
ruimten, net een collectie stalen van planten, 
dat alles deed in elk hoekje een aparte 
schoonheid verwachten, die met elk hoekje 
ook inderdaad van karakter veranderde. Tegen 
de wanden der gipsgroeven hangen de groote 

dotten groen en 
grijs met helder-
gele bloemen; van 
nabij bleek het 
de berg-gaman-
der; uit de verte 
was niet te zien 
wat het was. Op 
den korstachti-

CcMe 
Cicurrva/ruie/t/ 

gen, verweerden 
bodem bloeiden 
vreemde grassen, 
vruchtdragend op een ongekende manier met lange, 
wuivende, dradige pluimen, als spinrag zoo fijn. 
Afgestorte brokken kalk, in stapels, huizenhoog of 
er een reusachtig gebouw ineen was gestort, lieten 
al van verre wijnroode vlekken zien, die van dichtbij 
groote geraniumbloemen bleken te zijn. 

Geen plekje op deze hellingen of het had zijn 
eigen bloemversiering, of hier alle eenvormigheid, 
waaraan wij bij ons zoo gewend zijn, met opzet 
vermeden werd. Geen velden van gelijksoortige 
planten naast elkaar, soort bij soort, zooals haast 
overal elders; hier. groeit niets naast elkaar; bijna 
elke plant heeft een klein gebied voor zich zelf, 
stoelt uit en verovert zooveel mogelijk terrein, maat-
duldt daar geen soortgenooten, wel enkele vreemden. 

Een paar gewassen slechts maakten hierbij een uitzondering: de zonneroosjes 
en de kattendoorn. Loodrecht stonden ze op de zonnestralen, de bloemen van de 
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zonneroosjes, of ze zooveel als maar even mogelijk was van de warmte en het 
licht wilden genieten. De bladeren en stengels van deze ware zonnebloeiers vallen 
zoo goed als niet in betoog; daardoor lijkt het, of al die duizenden bloempjes, 
van Napelsch geel, los zweven boven de glinsterende aarde. Ze groeien het meest, 
het rijkst juist op de randen en richels, waar de steile hellingwand en de 
zacht opgloeiende vlakte bij elkaar aansluiten, zoodat ze voor een groot deel 
tegen de lucht afsteken. 

Toch groeiden er ook wel zonneroosjes tegen den loodrechten wand. Deze 
droegen nog minder blad, niet 
anders dan een naaldachtig sprietje 
hier en daar; het heestertje bloeide 
overal tegen de steilten, volop met 
kleine bloempjes. Verarmde exem
plaren van het gewone zonne-
roosje, zou men zoo zeggen; maar 
de vreemdgevormde vruchten 
zeiden dadelijk, dat we met een 
andere soort te doen hadden, met 
het zonneroosje der steppen, 
Helianthemum fumana. 

En waar dit plantje, dat ook 
in Midden-Europa zeldzaam is, 
voorkomt, daar zijn ook andere 
bijzonderheden te verwachten, daar 
woont ook bij voorkeur de Echte 
Gamander met zijn roode lip-
bloemen zonder bovenlip. We 
vonden een plek, die er letterlijk 
door getint werd, hoewel ook hier 
geen twee planten vlak naast 
elkaar stonden. Tusschen deze 
typische steppenplanten en kalk-
vrienden behoort ook het Zene-

groen der Zonneheuvels te groeien. Lang hebben wij naar die plant gezocht; we 
wisten dat ze hier moesten voorkomen, en kenden dit zenegroen uit een 
gekleurde afbeelding; toch konden wij ze niet vinden. 

Al hooger en hooger stegen wij tegen de loodrechte witte kalkwanden op, 
die de zonnestralen geweldig terugkaatsten; de smalle zoompaden die er langs 
omhoog slingerden, niet meer dan richeltjes langs een bastion, helden sterk af 
en de klim was lang niet gemakkelijk. Als je daarbij iets zoekt, wat je wenscht 
te zien en het niet vinden kunt, hoewel het er volgens menschen, die het 
weten kunnen, stellig zijn moet, dan wordt een mensch wel eens ontevreden. 

fiity tilS 

tojH 
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Dit nu, hoe dwaas ook, want we hadden er heusch geen reden toe, gebeurde 
ook ons. We zouden en moesten die Ajuga chomaepitys vinden; ze heet vroeger 
ook al eens bij ons gevonden te zijn en die dingen wilde ik nu ééns en 
voor altijd met eigen oogen in de natuur zien. 

Niet alleen dat wij ontevreden werden, maar we werden bovendien nog 
boos op ons zelf, omdat wij zoo dom waren, ontevreden te zijn. Je moet 
immers nooit uitgaan, uitsluitend met het doel om een bepaald iets in de natuur 
te zoeken want dan vind je het juist niet. 

Langzamerhand begonnen wij te bemerken, 
dat onze ontstemming, die zoo'n sterke tegen
stelling vormde met onze opgewektheid in het 
begin van den tocht, welaan iets anders kon liggen, 
dan aan dat onnoozele plantje dat wij meenden 
te moeten vinden en maar niet konden ontdekken. 

Onze handen en ons gezicht begonnen onaan
genaam te steken, juist als 's winters, wanneer 
er een scherpe oostenwind opstaat, en ook de 
oogen deden pijn. Toen we elkander aankeken, 
verbaasden wij ons er over, hoe rood wij beiden 
zagen; precies gekookte kreeft. 

Geen wonder, wij waren in de Heisze Küche 
beland, zei onze kaart; en dat op een van de heetste 
dagen van den zomer. Tot een uur of tien was 
het daarboven heerlijk koel gebleven, na het 
optrekken van de nevels echter was de temperatuur 
steil gestegen. Wij waren druk bezig geweest 
en ongemerkt in het heetste deel van de kalk-
hellingen omhoog gewandeld. 

Nu we net een bocht verlieten, waar nog 
wat koelte en schaduw te vinden was geweest, 
voer ons meteen de volle hittelaag, gekruid met 
geuren te gemoet, die werkelijk aan een heete 
keuken, nog meer aan den heeten oven daarin 
deed denken. 

En juist daarboven, waar ons het glinsterend gips als een metalen spiegel 
de zonnehitte in het gezicht straalde, zoodat ik met de oogen naar den grond 
voortliep, daar was de grond bedekt door een zonderlingen plantengroei; 
allemaal smal grijs droog blad, als droog rendiermos zoo flets en taai, tusschen 
dat schijnbaar verdorde loof kwamen hier en daar gele puntjes uit, bloemen 
verscholen in vilt, om zoo te zeggen. En dat was bij nader toezien -het Zene
groen der zonnige heuvels, de Ajuja chamaepitys. Rondom bloeiden ook weer de 
zonneroosjes Fumana, maar hier in menigte; hun kleine felgele bloempjes zweefden 

dfaomTTU 
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boven een grijzen damp, zoo dun en ijl was het loof; stipa-draden hingen er 
als spinrag overheen. Dit was de ware zonneheuvel. De eenige plant die aan ons 
eigen vochtig land deed denken, was de Wammesknoop die er zoo lustig groeide 
en bloeide, of hij aan een veensloot stond met zijn wortels in het water, en niet 

Foto J. HEIMANS. 

Bloedroode Geranium (G. Sangtiineum) bloeiend tuaschon afgestorte brokken anhyiiriet; umlorann con stuk plooigips. 

op een gloeiend heete helling tusschen gipsblokken, die tot poeder uiteenvielen. 
Ook een groote Geranium sanguineum keek tusschen de schittersteenen uit. 
Die hebben wij ondanks de hitte nog even gekiekt, of liever mijn zoon deed het; 
ik ben ondertusschen in een denneboschje gevlucht. En daarna ging het vlug 
naar beneden en naar huis, om drinken en om koelte. 
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Ik heb dikwijls beweerd, dat geen zonnetje mij te warm en geen wandeling 
in de zon mij te sterk kon zijn, maar daar in Frankenhausen kreeg ik het 
eventjes //des Guten zu viel"; en toch, als het hier in Holland tegen Maart of 
April, zoo in-guur en klam en vochtig kan zijn, en ideetjes van rhumatiek bij 
mij komen spoken, dan kan ik met een groot verlangen denken aan die heete 
keuken, waar het zonnevuurtje op den derden vacantiedag in 1911 ons zoo 
ongemanierd dreigde gaar te stoven. 

E. HEIMANS. 

OVER DE SPORENKIEMING EN HET KWEEKEN 
VAN PADDENSTOELEN. 

("Vervolg en slot van blz. 519J. 

"m^fiR^/I^ERDERE kuituren van houtpaddenstoelen uit sporen kreeg ik nog 
J ^ I ^ W ^ ' van de Basidiomyceten: Armillaria mucida (fruct.) (fig. 13) Armellaria 
Q q l p ^ i l mellea (kuituur van pas een maand oudj Lenzites flaccida (fruct.) 
"W^Mkiwi Mycena galericulata; Polyporus adustus en abietinus; Stereum 
"^wJNTm purpureum, hirsutum (fruct.) en spadiceum Merulius corium en 

tremellosus; Trametes gibbosa; Panus stipticus; Schizophyllum commune (fruct.); 
Phlebia aurantiaca, de op dennenkegels groeiende Hydnum auriscalpium (fruct.) 
en Collybia conigena en de Ascomyceten: Peziza nigrella, die op dennennaalden 
leeft en van Bulgaria inquinans (fruct.). De opgevangen sporen der kiemende 
mestpaddenstoelen werden, om er kuituren van te verkrijgen wanneer ze 
met gedistilleerd water in de buisjes waren afgegoten, dadelijk op gesterili-
seerden paardenmest in kolven of doezen uitgezaaid. Hiervan kreeg ik slechts 
kuituren van een Coprinussoort, die nog geen vrucht lichamen heeft gegeven en 
van Stropharia semiglobata, het aardige echte mest-paddestoeltje met den kleve-
rigen, klokvormigen gelen hoed, die voortdurend in de kuituur langgesteelde 
hoedjes omhoog zendt. 

Van de kiemende humuspaddenstoelen, uitzaaiing en voedingsbodem als bij de 
houtpaddenstoelen, gelukte 't mij van de volgende soorten kuituren te verkrijgen: 
Marasmius oreades, Stropharia aeruginosa, Pholiota praecox en Morchella esculenta. 

Behalve de Morielje fructificeerden deze allen. 
De zoo algemeen zijnde Marasm. oread., de weideheksenkring paddenstoel, is 

reeds door iemand vóór mij (Lindner) gekweekt, doch deze kreeg er geen vrucht
lichamen van. Die van mijn kuituur waren wel niet normaal, doch gedurende 
den tijd dat deze paddenstoel buiten gevonden wordt, vertoonden zij zich op 't 
Laboratorium ook onafgebroken in groepjes op 't mycelium zooals de photo 
(fig. 14) aangeeft „Pholiota praecox", een paddenstoel, die zooals de naam aan
geeft, zich in 't voorjaar vertoont, in de weilanden en ook in de duinen vrij 


