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EEN UITGEZOCHT PLEKJE VOOR DEN NATUURLIEFHEBBER. 

ENIGE weinige kilometers ten noorden van onze stad Leeuwarden, ligt op 
korten afstand oostelijk van den hoofdweg naar 't welvarende landbouwdorp 
Stiens, 't rustige Conijum, een klein plaatsje op de zware vette zeeklei. In 
een uur tijd is het gemakkelijk van de stad uit loopend te bereiken. Men 
volgt dan een zeer aardigen en voor 't grootsle gedeelte ook lommerrijken 
weg, waarlangs een aantal van de prachtige en dan ook welverdiend beroemde 

Friesche boerderijen liggen. Daar ik er u gaarna een afbeelding van wilde aanbieden, doch 
de folograflscho opname van een der mooiste hofsteden, welke mij door een vriend belangeloos 
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afgestaan werd, helaas niet voor reproductie geschikt is, heb ik er maar een penkrabbeltje 
van gemaakt. (Fig. 1). 

Voor hen, die liever niet loopen of fietsen is er nog een andere gelegenheid om in 
Cornjum te komen, met een lokaaltje namelijk is men er voor een kleinigheid. Deze ovvereldreis» 
duurt ongeveer één kwartier. Onderweg doet men ook nog een station aan. Dit is Jelsuni. 
Als men daar uitstapt, wat zeer zeker de moeite loont, kan men van daar in ongeveer 
10 minuten naar Cornjum wan
delen. Voor een vreemdeling 
is in Jelsum de vreemd ge
vormde toren wel 't meest 
opvallende. Zulke torens met 
een dakje er op worden echter 
»yn us Fryslan», veel aange
troffen. Dan herinnert op een 
hek de naam van «Dekama 
State,* aan den welbekenden 
roman van Van Leniiep. Hier 
is de plaats waar eens de 
Stins van Sjoerd Dekama, Mad-
zy's vader stond. 

Al spoedig komt men nu 
voortwandelend te Cornjum, 
in een karakteristiek landschap. 
Overal ziet men er nog ge
deelten van terpen, die echter 
om hun bui^ngewoon vrucht
bare aarde grootendeels zijn 
afgegraven; hierdoor verschil
len soms twee vlak naast elkaar 
gelegen weiden eenige meters 
in hoogte, zoodat men telkens 
den indruk krijgt op een dijk 
te loopen. In Cornjum hu, acliter 
het kerkje, ligt Martena State, 
een klein, oud slot, dat door 
een tuin omringd is. Deze tuin 
heeft voor mij verschillende 
aantrekkelijkheden. Ten eerste. 
't Relgorsbosch. (Zie ook üe 
Levende hatuur, jaargang XIV, 
blz. 25.) Ten tweede, de aar
dige, rustige omgeving. En ten 
derde, last not least, de prach
tige plantenwereld. Over enkele 
van de merkwaardigste soorten die hier voorkomen, wilde ik u nu het een en ander ver
tellen. Daarbij zal ik my maar niet aan een bepaalde volgorde houden. 

Op een moeien lentedag begeven wij ons, voorzien van alle »jachtwapenen« op weg. 
Zoodra wij op de plaats van bestemming zijn aangekomen gaan wij door een klein groen 
hekje e n . . . vallen dan letterlijk me.t de deur in huis, of liever met 't hek in den tuin, want 
ons oog wordt onweerstaanbaar door een paarse gloed aangetrokken, die ons noopt op den 

Fig. 2. 
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grond te gaan zitten om de planten met deze prachtige tint eens goed van nabij te bezien. 
En daar, onder die heggen langs 't tuinpad liggen, of botanisch gesproken, groeien, schatten 
voor den verzamelaar van planton, vooral voor hem, die hoopt zulke planten te vinden, welke 
zich op een aantal z'tjes mogen verheugen in de Flora van Heimans, Heinsius en Thijsse. 

Eén daarvan, die 't paarse waas veroorzaakt, is do Helmbloem. Ha zoo, dacht ik, toen ik 
er voor het eerst was, dat is natuurlijk de Helmbloem, Corydalis solida, mooi zoo. Ik bekeek 

Fig. 3. 

toen verscheidene planten wat nauwkeuriger — en — plotseling slaakte ik een kreet van 
verrukking, een kreet, die de reigers in het reigersbosch bepaald verschrikte, want daar zag 
ik plotseling eenige reigers opvliegen. De oorzaak van deze vreugde bij mij, en schrik bij de 
vogels, waren eenige Helmbloemen met gave schutblaadjes. (Fig. II). Nu, ik natuurlijk onmid-
delijk aan 't determineeven. En jawel hoor, alle kenmerken kwamen uit, mijn vondst was de 
buitengewoon zeldzame Holwortel, Corydalis cava Schw. et K. (= C. bulbosa Pers.) Volgens 
de Flora van H. H. en T. is deze nog slechts te vinden bij Vollenhoven, Assen en Diepenveen. 
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Hierbij kan dus al vast gevoegd worden, — en Cornjum. De kenmerken van deze plant zijn: 
ledere bloem heeft een gaafrandig schutblad. De stengel ontspringt uit een van hoven 

uitgeholden knol, die meestal ook van binnen 
hol is. In tegenstelling met de Corydalis Solida, 
ontbreekt aan den stengel de schub. De bloei-
wijze is een veelbloemige opgerichte tros. Bloem-
steeltjes Va van de lengte van de doosvrucht. 
Bloemen paars of wit. 

Voorts heeft de Holwortel een sterk ge
kromde spoor. De Corydalis solida Sm. ( = C. 
digitata Pers.), hoeft ingesneden, handdeelige 
schutbladeren. (Fig. 3.) Onder aan den stengel 
een schub en in den grond een meestal geheel 
massieve knol. De doosvrucht is hier net zoo 
lang als de bloemsteeltjes. Beide planten komen 
meest voor op beschaduwde plaatsen en bloeien 
van Maart tot Mei. C. cava 't langst. Deze plant 
is ook meestal wat forscher dan de Vastwortelige 
Helmbloem. Ze zijn ongeveer 3 d. M. hoog. 

Deze twee soorten komen in Cornjum bij 
honderden voor, doch die welke tusschen hen 
instaat, n.1. de Boonhelmbloem (Corydalis inter
media P. M. E. = C. fabacea. Pers.) heb ik er 
ondanks al mijn zoeken nog nooit kunnen ontdekken. 

Nu iets over de inrichting van de bloem on 
de bestuiving. De bloem is bilateraal symme
trisch. De 2 kelkblaadjes zijn zeer klein en vallen 
zeer spoedig af. Er zijn 2 x 2 kroonbladeren. 
aaneengegroeid. Eén van deze draagt de spoor. 
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Fig. 4. 

Do buitenste twee zijn aan den onderkant 
_ r De lieide binnenste kroonblaadjes vormen 

een soort van taschje, dat stempel en helmknoppen omsluit. Voorts zijn er nog 2 x 3 meel-
draden, waarvan de buitenste vier elk één, de heide middelste twéé 
helmknopjes bezitten. (Fig. 4.) De bestuiving bij de Helmbloemen 
is kruisbestuiving, die door insekten verricht wordt, 't Insekt drukt 
't binnenste mutsje neer en dan komen stempel en meeldraden voor 
den dag. De bezoekers van de bloem zijn wilde bijen, vooral Poda-
lirius acervorum L. (P. pilipes F.) Deze bij is zeer harig en heeft een 
zeer lange zuiger. De voorvleugels hebben drie evengroote cubilaal 
cellen. De soort P. acerv. wordt wel de Sachem genoemd, daar 't ƒ 
aan de middentarsen een zeer vreemde lange, zwarte beharing heeft. 
(Fig. 5.) Zij graven een nest in den grond en zijn onder de aller-
vroegste voorjaarsbijen te rekenen, daar zij reeds in eind Maart vliegen. 

De verspreiding van de plant is ook zeer merkwaardig. De 
glanzige, zwarte zaadkorrels hebben een mooie witte zaadrok of 
sluier, waarop de mieren zeer verlekkerd zijn. Deze insekten sleepen 
de zaadjes overal heen en verspreiden zoodoende de plant. 

Andere voorbeelden van een dergelijke verspreiding zijn b.v. 
Stinkende Gouwe (Chelidoninm majus), Galanthus nivalis (Sneeuwklokje, 
de Viooltjes, (z. g. n. myrmecophore planten). Er is in den tuin echter 

meer te vinden. Vrij veel staat daar tusschen 't gras en Speenkruid de Anemone ranunculoïdes, 
of Gele Anemoon. (Fig. (i.) Door de meeste menschen wordt de plant, AU zij haar al eens 

Fig. 5. 
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Fig. «„ 

zien, doodeenvoudig tot »in butterblom» gedegradeerd. De 
Anemone is anders gemakkelijk genoeg van alle soorten van 
het genus Ranunculus te onderscheiden. Zie hier een korte 
beschrijving er van; 

Dicht aan 't eind vanden vlee^igen, bruinen, horizontaal 
door den grond kruipenden wortelstok ontspringt een kale, 
rolronde bloeistengel van ongeveer 2 d. M. hoogte, die één 
tot drie bloemen en drie kortgesteelde, kransstandige om-
windselbladeren draagt, en soms nog een op de omwindsel-
blaadjes gelijkend stengelblad, dat echter langer gestoeld is. 
De bladschijven zijn kaal, doch de rand draagt zeer korte, 
naar den top van 't blad gerichte haartjes, üe kleur van de 
bladeren is helder- of grasgroen, doch van onderen lichter. 
't Kan misschien geen kwaad op dit laatste, zoo algemeene 
verschijnsel, even nader de aandacht te vestigen. 

In 't dichte palissade parenchym ( = weefsel) zijn er 
veel meer chlorophylkorrels opeengedrongen, dan in 't losse, 
«doorluchtige* sponsparenchym. (Fig. 7). De bloem van de 
A. ranunculoïdes is van binnen goud-geel, van buiten lichter, 
6 bladig met gekleurde (d. i. niet groene) kelk. Een bloem-
kroon ontbreekt. De vrij lange bloemsteeltjes zijn rolrond 
en zachtharig. Er zijn veel meeldraden en stampers, die in 
een spiraal op den bloemlxidein geplaatst zijn. (Fig. 8.) De 
vruchten zijn dopvruchtcn, (d. z. éénzadige drooge vruchten, 
uit een éénhokkig vruchtbeginsel ontslaan). De bloemen die geen honing, maar zeer veel 
stuifmeel voortbrengen, zijn ingericht op 't liezoek van stuifmeelverzamelende bijen en van 

vliegen die stuifmeel 
eten. De plant groeit 
op b e s c h a d u w d e 
plaatsenen bloeit van 
Maart tot Mei. 

Alvorens nu tot. 
de beschrijving van 
één der andere merk
waardige p l a n t e n 
over te gaan,wensch-
te ik u ter afwisse
ling iets over de 
reiger-kolonie te ver
tellen. In jaargang 
XIV van RL.IV. staat 
op blz. 25, 9 Cron-
jum bij Leeuwarden 
15 paren. (Cronjiun 
moet natuurlijk Corn
jum zijn). Dal was 
zoo in 'I jaar 1909, 
maar drie jaar latei-
hadden de reigers 
zich er reeds zeer 
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uitgebreid en tolde ik in de hooge iepen, linden en essclien waar zij in huisden, reeds een 
dertigtal nesten. Dit was dus, althans van 't standpunt der reigers e n . . . natuurliefhebbers 
beschouwd een mooie vooruitgang. 

De aldaar wonende boeren schenen 
er echter anders over te denken, tenmin
ste in 't voorjaar van 1913 zijn een vijllal 
reigers doodgeschoten en een aantal nes
ten vernield. Tegelijkertijd zijn verschei
dene roeken, die indezelfde boomen een 
kolonie hadden gevestigd, onder 't moor
dend lood gevallen. Gelukkig is een 
groot gedeelte van beide kolonién ge
spaard gebleven en 't vroolijke, hoewel 
lang niet melodieuse geschreeuw van 
de talrijke vogels heeft er nog niet, plaats 
gemaakt voor sombere stilte. 

Ondanks de moordpartij van dit jaar 
en de voortdurende strooptochten van 
de kwajongens uit den omtrek, hebben 
zich de prachtige reigers kunnen hand
haven. Zij zijn er zelfs niet eens zeer 
schuw, on vrij gemakkelijk op korten 
afstand te besluipen. Onder de boomen 
is het echter niet altijd plezierig wan
delen, want 't regent er lang niet altijd 
alleen schoon water! Trouwens het zijn 
niet alleen de vogels die er belaagd 
worden, doch ook de planten worden 
er op schandelijke wijze vernield. Ge
lukkig hebben de kerkvoogden er nu 
bordjes laten plaatsen, (niet met Art. 461 
van 't Wetboek van Strafrecht \ waarop 
staat dat 't verboden is bloemen te 
plukken in den tuin. 

't Is te hopen dat deze maatregel 
gunstig werken zal, anders zullen de 
eigenaars vrees ik hun bezitting voor 
't publiek sluiten en er dan bordjes 
laten plaatsen, wèl met het gehate ar
tikel 461. Eu het zou dan niet do eerste mas 
de natuurvrienden verloren ging. 

Leeuwarden. 

g Q «SMTfew .̂. 

zijn, dat op deze wijze een mooi plekje voor 

G. A. POSTHUMA. 
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