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Als we nu opnieuw die som gaan maken van de opgegeten haringen, dan 
komen we tot een heel andere uitkomst en dan blijkt het, dat wat de Jan van 
Genten opeten, nog maar een zeer klein gedeelte is van wat de menschen 
vangen en al zeer onbeduidend lijkt naast alles, wat andere vogels en al de 
roofvisschen verslinden. We kunnen dan ook gerust zeggen, dat er geen harinkje 
meer om gevangen zou worden, indien opeens al de Jan van Genten werden 
uitgeroeid. Ja, men heeft zelfs waargenomen, dat in de buurt van de vogelrotsen 
de haringen talrijker zijn dan elders, en dat zij in de buurt van Lundy en de 
Bull-rock schaarscher zijn geworden sinds de vogel bevolking er verminderde. 

Ook profiteeren de haringvisschers van de mooie vogels, doordat die hun de 
haringscholen aanwijzen. En een Scheveninger visscher zei me eens: „och mijn
heer, al konden we er eens een harinkje meer om vangen, ik zou de Jan van 
Genten niet willen missen, want ze vroolijken voor ons de zee wat op." 

Bij ons krijgen we de Jan van Genten dikwijls dood of afgemat te zien na 
hevige Wester stormen, maar ook wel vroolijk en actief in 't Marsdiep en het 
Vliegat, meetrekkend met de Zuiderzee haring. Hoe ver ze de Zuiderzee wel 
ingaan, weet ik niet; ik heb ze alleen gezien aan de poorten. 

JAC. P. THIJSSE. 

EEN UITGEZOCHT PLEKJE VOOR DEN NATUUR
LIEFHEBBER. 

fVervoly en slot van blz. 32Q). 

OT mijn groote spijt hebben verschillende oorzaken mij verhinderd 
eerder mijn voornemen, om mijn opstel over Cornjum te voleindigen, 
ten uitvoer te brengen. Ik had het den vorigen keer dan het laatst 
over de blauwe reigers, ,/ielreigers* zeggen wij hier, gehad. 

Wanneer wij dan lang genoeg naar boven hebben staan kijken, 
zullen wij haast als van zelf onzen blik ook wel eens naar den grond onder de 
hooge boomen, die de reigers tot nestgelegenheid dienen, wenden. Tusschen 
't gras waar dikwijls ook verscheidene leege schalen, van de mooie, groote, 
lichtblauw gekleurde reigereieren liggen, ziet men vaak behalve de meer gewone 
planten, de prachtige, sierlijk gevormde bloemen van de Wilde Tulp, of Bosch-
tulp (Tulipa Silvestris L.). De plant is zeldzaam en verwilderd in ons land. 
Oorspronkelijk is het een sierplant, die uit Zuid-Europa (Griekenland en Sicilië) 
afkomstig, in 't eind van de zestiende eeuw in deze streken ingevoerd is. 

De Boschtulp heeft een ronde, onbehaarde stengel met enkele paralelnervige, 
kale, stengelomvattende bladeren en een bloem, die voor de ontluiking overhangt, 
waardoor deze prachtige plant een veel sierlijker indruk maakt dan 't meeren-
deel van de gekweekte tulpen. 
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Onder den grond is een bol, waar de bloeisten gel, die een hoogte van 
ongeveer 45 cM. bereikt, uit ontspringt. 

De bloem heeft een geel bloemdek, dat uit zes, in twee kransen van drie 
geplaatste blaadjes bestaat, waarvan de binnenste aan den voet, evenals de zes, 

ook al in kransen van 
drie geplaatste meeldra-
den, behaard zijn. 

De kleine stempel is 
zittend, d. w. z. er is 
geen stijl, 't Zuilvormige 
vruchtbeginsel is drie-
hokkig. De plant brengt 
zeer veel stuifmeel voort 
en wordt daarom druk 
door allerlei insecten be
zocht. Dit is in het ge
heel geen nadeel voor 
haar, want er wordt dooi
de groote, langwerpige 
helmknoppen toch veel 
meer stuifmeel voort
gebracht dan noodig is, 
terwijl de vorm van de 
bloem er toe meewerkt, 
dat 't stuifmeel dat valt, 
in de holle bloemdek-
bladeren bewaard blijft. 

De vrucht is een 
doosvrucht, die met drie 
kleppen openspringt; de 
zaden, die in drie keer 
twee rijen zitten, zijn 
platte schijfjes, welke 
als de wind den langen 
stengel schudt, gemak
kelijk kunnen weg
waaien. Groeiplaats: Op 

beschaduwden grasgrond. Bloeitijd Mei — Juni. 
Een andere Lelieachtige, die in Cornjum in zeer weinige exemplaren ver

tegenwoordigd is, meer echter in 't naburige Jelsum voorkomt, is de zeer mooie 
Knikkende Vogelmelk, Ornithogalum nutans, waarschijnlijk bij ons ook al een 
verwilderde sierplant, die uit Oostelijke landen afkomstig is. 

Flg. i . 
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In Jelsum komt deze plant voor tusschen het gras bij een aardig laantje, 
dat bij Dekama State schijnt te behooren. 

De beplanting langs dit wegje treft ons, kleibewoners zeer, want verscheidene 
berken verheffen daar hun slanke, schilderachtige, roswitte stammen en vormen 
in deze streken een aangename afwisseling met de iepen, elzen en, op enkele 

Fig. 2. 

plaatsen, nog al wat esschen, die hier op deze grondsoort voornamelijk als 
schaduwboomen langs de wegen worden aangeplant. 

Doch om nu weer tot de Ornithogalum terug te keeren. 
De bloemen zijn groot, zijwaarts gericht, en vormen een langen, opgerichten 

tros, in tegenstelling met de Schermdragende Vogelmelk, waarbij de stelen der 
onderste bloemen zooveel langer dan die der bovenste zijn, dat de bloemen 
schijnbaar in een scherm staan. Een bloeiwijze in de botanie heet een tuil. 
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Flg. 8. 

Bij de O. nutans echter zijn de bloem-
stelen lang niet zoo verschillend van lengte. 

De kleur van deze prachtige bloemen is 
wazig wit, doch van buiten zijn de zes 
bloemdekbladeren meer groenachtig ge
kleurd. Als men een bloem bij doorvallend 
licht beschouwt, doet de kleur eenigszins 
aan matglas denken. 

De zes meeldraden, wier breede, blad
achtige helmdraden, naast de helmknoppen 
twee tandjes hebben, vormen een soort 

kokertje, waarbinnen men het bovenstandige vruchtbeginsel ziet, dat driehokkig 
is en korter is dan de steel. De bladeren zijn tijdens 't bloeitijdperk (April—Mei), 
nog aanwezig, in tegenstelling met die van de O. umbellatum, welke gedurende 
den bloei meestal reeds verdwenen zijn. 

De hoogte van deze op beschaduwde plaatsen vrij zeldzaam voorkomende 
plant bedraagt ongeveer drie 
of vier dM. 

Natuurlijk groeien in deze 
buurten ook wel meer alge-
meene bloemen, zooals bijvoor
beeld 't Maartsch, of Wel
riekend Viooltje (Viola odorata) 
en andere, maar de voorraad 
zeldzaamheden is toch ook nog 
lang niet uitgeput. Zoo komen 
bijvoorbeeld in Cornjum nog 
o.a. voor het Longkruid, Haar-
lemsch Klokkenspel, Veel-
bloemige Boterbloem (Ranun
culus polyanthemos L.) en 
andere. Deze boterbloemsoort 
komt hier in de buurt meer 
voor. Mij zijn uit deze streek 
vindplaatsen bekend in Leeu
warden, bij Lekkum, Cornjum, 
Marsum en Veenwouden. Het 
schijnt dus dat deze plant 
niet alleen op rivierklei (zie 
Heukels flora) voorkomt, maar 
ook op zeeklei. Om nu een 
niet al te lang opstel te krijgen Fig, 4. 

f ̂  
I^J^P 

^ i W ^ 
^~Y 

& 

o» wÏArix^ruxxMiéj^hduriaiy^ 



EEN UITGEZOCHT PLEKJE VOOR DEN NATUURLIEFHEBBER. 517 

zal ik u van deze Ranunculus maar geen beschrijving geven en liever overgaan 
tot 't Longkruid, (Pulmonaria officinalis), dat in den tuin van Martena State 
langs de beschaduwde slootkanten tamelijk veel voorkomt. Het is een kruidachtige 
plant, die behoort tot de familie der Ruwbladigen, Asperifolien of Boraginaceeën. 

Reeds vroeg in 't voorjaar zien wij haar mooie blauwe bloemen, die in den 
knop rood zijn, (vergelijk o.a. Slangenkruid en Vergeetmijnietje), en welke haast 
te teer lijken voor 't gure, winderige jaargetijde waarin zij bloeien. Dit voorjaar 
(1913) heb ik in Cornjum twee exemplaren gevonden met zuiver witte bloemen, 
zoowel in knop- als in geopenden toestand. Heeft iemand dit reeds eerder 
opgemerkt ? 

De bloemen hebben een vergroeid-bladige bloemkroon. Ze zijn vijftallig, 
behalve de stamper, 't Vruchtbeginsel is vierdeelig, en de vrucht is een vier
voudige dopvrucht of een vierdeelige splitvrucht. 
Deze gedeelten zijn los van den stijl. De kelk 
is tot op ongeveer ^ van zijn lengte ingesneden. 
Aan de keel van de trechtervormige kroon 
bevinden zich vijf kleine haarbosjes. De 5 meel
draden, waarvan de helmknopjes elkaar niet 
aanraken, steken slechts een heel klein eindje 
uit 't onderste, meer buisvormige gedeelte van 
de bloemkroon. Sommige planten hebben lange 
meeldraden en een korten stijl, andere daaren
tegen bezitten korte meeldraden en een langen 
stijl. Nu is het gebleken, dat het voor de plant 
het best is, wanneer de bestuiving, die door 
bijen en hommels verricht wordt, op de volgende 
wijze plaats vindt, namelijk, dat de planten met 
een korten stijl bestoven worden met stuifmeel 
van de planten met korte meeldraden, en die met 
lange stijl door stuifmeel uit lange meeldraden. 

Door dit verschijnsel, de zoogenaamde dimorphie, wordt dus de legitieme 
bestuiving in de hand gewerkt, en dit is van groot belang, want daardoor 
ontstaan de beste zaden. Dimorphie komt bij veel meer planten voor, zoo b. v. 
bij de Sleutelbloem, Waterklaver (Menyanthes), enz. 

Do bladeren zijn onderaan gestoeld, hoogerop niet. Zij vertoonen meestal 
een groot aantal, bijna witte vlekken en zijn ruwharig, 't Is eigenlijk een bosch-
plant, die vroeger tegen longziekte in gebruik was. De bloeitijd is van Maart tot April. 

Wandelen wij nu weer iets verder, dan vinden wij, langs een slootje vol 
Batrachium achter in den tuin, een groote menigte plantjes van de Knolsteenbreek, 
of liever van 't Haarlerasch Klokkenspel (flg. 6), waarvan ik, noch in Jelsum, noch 
in Cornjum, ooit ook maar één zuiver enkel, d.w.z. 5-tallig exemplaar heb 
kunnen vinden. 

N, ir r * 
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Bijna alle Saxifragaceeën hoeren in de bergen thuis. De Saxifraga granulata 
(lig. 7) is een van de weinige die ook in de vlakte voortwillen. De plant kan 

een hoogte van ongeveer drie decimeter 
bereiken en is van onderen met lange 
borstelharen, hoogerop met kleverige 
klierhaartjes bezet, die verhinderen, 
dat allerlei kleine insekten, die de 
door de groene honingklier afgeschei
den honing zouden willen stelen, naar 
boven klimmen kunnen. 

Verder draagt de stengel nog 
langgesteelde, niervormige, wortel-
standige bladeren, die een gekarteld-
gelobde rand hebben en kortgesteelde, 
wigvormige, drie of vijfspletige stengel
bladeren. 

In den grond heeft de plant een 
aantal bolletjes, die voor de verspreiding 
dienen. De witte bloemen staan in 
bijschermen. Bij den enkelen vorm 
zijn er 5 langwerpig lancetvormige, 
stompe kelkbladeren, 5 kroonbladeren, 
10 meeldraden, n.1. 5 lange, binnenste 
en 5 kortere, de buitenste. Bij de 
gevulde vormen, zeer afwisselende 
getallen. Te midden van de vele 
kroonblaadjes heb ik ook nog kelk
blaadjes aangetroffen. 

Het vrucht beginsel is half onder-
Kig. (\ 

standig en draagt twee stijlen, die men later nog als 
de twee snavels op de tweehokkigo, openspringende 
doosvrucht ziet zitten. 

De Knolsteenbreek bloeit van Mei tot Juni op 
graslanden. 

Ik heb nu eenige voornaamste vertegenwoordigers 
van de flora uit deze buurt beschreven en ik hoop 
dat dit stukje voor velen een opwekking mag zijn ora 
eens naar Cornjum te gaan, maar, men spare er 
zooveel mogelijk de mooie planten. 

Leeuwarden. G. A. POSTHUMA. Fig. 7, 


