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natuur blijft nimmer rusten en de bergen, die zij eenmaal met ruwe kracht 
opwierp, worden langzamerhand weer vereffend. 

Het Merfelder Maar geeft daar een eigenaardig voorbeeld van. Vroeger had 
dit meer een doorsnede van 1000 meter maar in den loop der tijden spoelden de 
regens de losse aarde van de omgevende verwerende kraterrand naar het meer 
terug, zoodat het water verdrongen werd en een moeras ontstond, dat men 
voor eenige jaren door het kunstmatig verlagen van den waterspiegel drooggelegd 
en in vruchtbaar weiland veranderd heeft. Kunstmatig wordt het water op peil 
gehouden, en het overtollige water door de Mehrbach naar de Kleine Kyll afge
voerd. Thans heeft de Merfeldermaar 450 en 750 meter diameter. 

De Hinkelsmaar bij de Mosenburg is op gelijke wijze een poel geworden en zal 
als zoovele andere oude kraters, langzamerhand gevuld worden, door het aanslibben. 

Ik zou nog veel over die streek kunnen verhalen, doch zij die wenschen 
er eens heen te gaan, geef ik de raad vooraf wat over de Eifel te lezen. Er 
bestaat heel wat litteratuur over, zoowel botanisch als geologisch en geographisch. 

Op mijn terugreis deed ik Gerolstein even aan, doch hoe interessant het 
daar ook mag wezen, ik had geen oogenbiik spijt dat andere deel van de Eifel 
uitgekozen te hebben. Op de Munterley vond ik de Ardbis arenosa, waarvan ik een 
exemplaar medenam voor den Haarlemschen Schooltuin en die ik hoop op de oude 
puinhopen van 't Huis te Kleef aan den groei te krijgen en te behouden, tegelijk 
met andere planten, die ik van de Eifel medenam en't op't oogenbiik goed maken. 

L E O N . A . S P R I N G E K . 

DE GROENE NAALDAAR. 
AT moet zandgrond toch zwaar bemest worden, wil de boer er een 
bevredigenden aardappel- of roggeoogst afhalen. Dat zie je zoo goed, 
als je een poos in het Oosten van ons land logeert in een dorp als 
Oosterbeek, waar de akkers tusschen de huizen en wegen liggen. 
Van die mest profiteert intusschen ook het onkruid. Loop begin 

Augustus maar eens langs zoo'n aardappelveld, als het loof wat begint te ver
welken : overal veelknoopen, hennepnetels en grassen. Onder die grassen valt dadelijk 
de groene naaldaar {Setaria viridis) op, niet alleen door de sappig groene kleur der 
bladen en de kaarsrechte langgenaalde bloemaren, maar vooral door zijn groot aantal. 
In massa treft ge ze aan, tot tusschen de stengels der aardappelplanten toe. Een
voudig en sierlijk stoffeeren zij den akker en wij zouden ze er niet gaarne missen. 

't Is één van die planten, waarvan reeds Be Candolle zeide: soorten, die 
overal voorkomen en in groote hoeveelheid, vertoonen den meesten aanleg tot 
variatie. Let er maar eens op: groote en kleine, met vele en lange naalden of 
met weinig en korte naalden, vindt ge natuurlijk overal. Maar zie eens naar 
nevensgaande teekening. Daar zijn een 4-tal aren op afgebeeld, geschetst in een 
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aardappelakker waar ze nog geen meter van elkaar groeiden. Ze verschillen 
nog al wat. Bekijkt ge zoo'n aar nader, dan bemerkt ge dat het geen aar is: 
bij het buigen blijkt, dat de kort gestoelde aartjes tot pakjes of lobben vereenigd 
zijn. Die lobben liggen meest zeer dicht tegen de hoofdas aan, waardoor de 
aarpluim dat gladde, geacheveerde krijgt, dat ze zoo zeer op een aar doet gelijken. 
Een enkele maal, als die lobben zeer sterk ontwikkeld zijn, wijken ze naar buiten 
uit waardoor de aar meer op een pluim gaat gelijken, (vgl. fig. 2). Zoo'n pakje 
bevat soms meer dan 30 aartjes. Uit nieuwsgierigheid hebben wij ze eens geteld 
aan een reuzenexemplaar. Uit de wortel schoten 74, zegge vier en zeventig, 
bloemdragende stengels op met groote en kleine aarpluimen. Wij telden ruim 
300 aartjes aan een van middelmatige grootte, zoodat wij wel aan mogen nemen 
dat de plant meer dan 21000 zaden geleverd heeft. Als die eens alle opkwamen! 

En nu de aartjes zelf. (Zie fig. 5). Deze vertoonen het ongewone aantal 
van 3 kelkkafjes, één kleine en 2 groote, hetgeen aan den ingewijde verraadt, 
dat onze Setaria tot de groote onderfamilie der Panicoideae behoort. Oppervlakkig 
beschouwd zijn ze glanzend groen, maar onder de loupe ziet men fijne puntjes 
en rimpeltjes. De groote kelkkafjes omsluiten het bloempje, dat verder op de 
gewone manier gevormd is. Alle kafjes zijn weerloos, zoodat de naalden, waaraan 
de plant haar naam dankt, geen echte naalden zijn. Maar wat zijn het dan? 
Kijkt ge nauwlettend toe, dan is het raadsel spoedig opgelost: aan zeer vele 
exemplaren treft ge nl. aartjes aan, die bovenop zoo'n naald zitten (fig. 2 en één 
aartje in fig. 5). Het zijn fijne vertakkingen van de hoofdas, stoeltjes die geen 
dienst meer doen en alleen zoo nu en dan meer of minder volledig ontwikkelde 
aartjes dragen. De plant draagt dus een naam, die haar niet toekomt: de aar is 
immers een pluim, de naalden zijn stoeltjes en tot slot ziet ze dikwijls rood in 
plaats van groen: Alles is dan rood, bladen, aartjes en naalden. In Gelderlan j 
zagen wij dezen rooden vorm slechts zelden, doch op aan voer terrein treft men 
ze zeer fraai aan. Wellicht is het een uitheemsche vorm. 

De „naalden" zijn met fijne borsteltjes bezet, die alle naar boven gericht 
zijn, zoodat de aar, als men ze van beneden naar boven tusschen de vingers 
doorhaalt niet krast of haakt. Dat doen de naalden van de verwante Setaria 
verticillata wel. Bovendien is de „aar" van de laatste soort beneden onder
broken, d. w. z. onder de schijnaar bevinden zich nog één of meer kransen van 
aartjes. Uit fig. 1 blijkt echter dat onze Setaria viridis hierin haar zuster wel 
eens naaapt. Bü krachtige exemplaren vormen die pakjes zelfs wel gestoelde 
aren, die nog dikwijls van onder door steunblaadjes omgeven zijn. (fig. 3). In 
fig. 4 is een zeer eigenaardige afwijking afgebeeld. De hoofdas is gespleten en 
ieder deel is tot een normale aar uitgegroeid. 

Dit zijn nu slechts enkele afwijkingen, die onze naaldaar vertoont, doch 
liever dan er nog meer te bespreken, noodigen wij lederen liefhebber uit, er den 
aanstaanden zomer zelf eens naar uit te zien. Misschien hooren wij er dan wel 
wat van! JANSEN EN WACHTER. 


