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lukt dat ook best. Maar dikwijls worden de achterblijvers door den winter over
vallen en dan is de ellende niet te overzien. De arme dieren probeeren zich nog 
te redden door een beter winterverblijf te bereiken, maar door uitputting over
mand, vallen er vele op den hardgevroren grond of in de kille sneeuw, om erin 
enkele oogen blikken te verstijven. 

Pas is de winter verdwenen, of de leeuwerikken komen terug en tierelieren 
er bijna direct lustig op los; 't zijn de lenteboden bij uitnemendheid. 

J. DEIJVEE. 

HET POTHOOFD IN MEMORIAM EN ZIJN OPVOLGER. 
(Vervolg van blz. 139J. 

II. 

OEN ik voor jaren voor het eerst do schetsjes van Heimans en Thijsse las en 
daardoor ook lust in het botaniseeren kreeg, vielen ons de eerste excursies 
bar tegen. Niettegenstaande uren wandelen vonden wij toch betrekkelijk 
weinig en al speurden wij onvermoeid en kregen schoenen en kousen druip
nat, zoodal thuis dat plantenzoeken naar de maan gewcnscht werd, toch 
vonden we van al de merkwaardigheden uit de serie roodgerugdc boekjes 

niet heel veel. En onwillekeurig drong zich de gedachte op: och die heeren kunnen wel 
heel leuk vertellen, hoeveel ze wel zagen en ontdekten op één vrijen dag, m a a r — ze zullen 
in zoo'n beschrijving van een excursie wel het resultaat weergeven van wie weel hoeveel 
tochten wel. Zooals dat daar staat behoeven ze maar naar buiten te gaan en als op commando 
komt er een hazelworm den grond uilkruipen, 't Is of hij voelt, dal hij noodig is en geleekend 
moet worden en dus maar voor den dag komt. Zoo'n vos schijnt te weten dat hij in een 
beschrijving van een bosch niet mag ontbreken en daarom komt Zijn Slimheid juist van pas 
door de boschjcs sluipen. Hoe langer hoe meer verdween echter die idee en ten leste maakten 
we even mooie excursies als in de boekjes gedaan werd. Vooral als we naar het terrein 
gingen, waar wij nu zijn, ons nieuwe Pothoofd, dan vonden we heel wat botanische merk
waardigheden. In dit opstel is nu wel het resultaat samengevat van verscheidene excursies, 
waardoor met den groei- en bloeitijd der soorten geen rekening kon gehouden worden, 
maar elk daarvan leverde ons toch wat aardigs, zoodat een enkel tochtje reeds'waard zou 
zijn beschreven te worden. Alleen moet hier de waarneming zich veel eenzijdiger blijven 
uitstrekken, omdat er geen afwisseling van gronden is, geen verschil in vegetatie, geen 
dierenwereld, kortom, omdat wij ons hier tot de kruidachtige planten en daarvan alleen de 
Angisspermen, omdat er geen andere zijn, te bepalen hebben. De fauna langs het kanaal is 
nihil en van die er in is, heb ik nooit een bijzondere studie gemaakt, behalve dan Van de 
exemplaren, die ik hier vandaan 's middags gebraden kreeg. Een gastronomisch aangelegd 
vriend van mij ving ze, terwijl ik botaniseerde. 

Aan het eind van den weg achter de meelfabriek kunt ge links en rechts afslaan en ook 
dadelijk over de brug gaan; in elk van de drie gevallen komt gij in hel genoemde dorado 
en daar het ons natuurlijk onverschillig is, welk terrein hel eerst aan de beurt komt, wenden 
we ons maar eens naar den IJsel. Wij slaan een voetpaadje in, dat rechts door prikdraad 
van de gronden der gasfabriek gescheiden is en links van zich den schuin naar beneden 
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loopenden kanaaloever heeft. Dat hellende vlak bestaat voor het grootste deel uil onvruchtbaar 
zand, in de hoogte gebracht door het graven en uitdiepen van het kanaal, met niet zoo heel 

veel eigenlijke teelaarde. Dat schijnt voor de vegetatie echter geen onover
komelijk bezwaar te zijn, want ze is weelderig, als had ze den besten luin-
grond tot haar beschikking. Op dit smalle strookje grond met een betrekkelijk 
geringe oppervlakte van niet meer dan 1000 M2. kan men in hel zomerseizoen 
meer dan 100 verschillende soorten vinden, waaronder de zeldzaamste onzer 
flora. In het bijzonder zijn de Cruciferen sterk vertegenwoordigd, dan volgen 
Compositen, Caryophyllac., Labialen, e. a. Alles groeit er in bonte wanorde 
door elkaar, een lang en kleurig bloemtapijt van zeldzame verscheidenheid 
vormend, dat aan de eene zijde omzoomd is met een gelen rand van in 't 
water groeiende Nasturtium. Deze tracht met kleine vertegenwoordigers 
ook het land in te palmen, maar dat lukt niet goed. De moeras-andoorn 
vergezelt de hydrophile exemplaren, terwijl de spiesrakel zich bij de land-
genooten aansluit. Verscheidene van deze laatste bezitten grauwwitte, 
wratachtige aanzwellingen, niet alleen aan de stengels en de bladen, maar 
ook op de plaats, waar de bloemen 
behooren te zitten en waar nu slechts 
enkele gele tipjes uit een sponzig 
heuveltje te voorschijn komen, 't Zijn 
natuurlijk een soort van gallen, doch 
welke heb ik nog niet kunnen ont
dekken. 

Langs het voetpad staan ferme, 
wijdvertakte en tot 1J^ M. hooge 
exemplaren van de Hongaarsche raket, 
die hier bijna elk jaar te vinden is 
en van plan schijnt, zich in te burgeren. 
Hij is onmogelijk met de Spiesraket 
te verwarren door zijn uiterst lijn loof, 
dal geen spoor van haren vertoont, 
terwijl juist de Spiesraket van onze 
Sisymbrién een der meest liehaarde is. 
Tot voor kort had ik alle vertegen
woordigers van 't geslacht Raket op 

Sophia(Sophiokruid). één na, het Sophiakruid, in mijn bezit 
en daar toen een kameraad me de 

ontbrekende soort bracht, die evenals al de andere 
hier gevonden was, bleek, dat alle Raketten hier 
voorkomen, ook de Russische rakel (Sisymbrium wol-
gense), die vanuit Zuid-Rusland aangevoerd is. Dat 
ook deze soort hier te vinden is, behoeft ons niet zoo 
te verwonderen, omdat zoo goed als alle tarwe, die 
naar gindsche meelfabriek vervoerd wordt, uit Rusland 
(Odessa) en uit Noord-Amerika komt en zaden van allo 
mogelijke onkruiden bevat, die hier welig opschieten. 
Met die tarwe komen natuurlijk ook zaden mee van FiK. 7. Centaurea soisUtialis (Zomeresataorie). 
planten, die hier evengoed als in lUisland voorkomen. 
Zoo kruide een arbeider eenige H.L. zaden van bolderik en wikke weg, die evengoed of beter 
dan een photo zeggen, dat de Russische graanvelden er net eender als onze Hollandsche 

. 0. Sisvmbriuni 
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Fig. S. Glaucium corni-
culatum (Uoode 
hoorn papaver). 

uitzien. In het afval van de »weite«, zooals hier voor tarwe gezegd wordt, kan men bepaald 
vruchten- en zadonstudies doen. Daar zit van alles en nog wal in, ook spijkers, hoofijzers, 
naalden en dergelijke artikelen, tot pruimen toe, die tusschen de graankorrels 
in besten staat gebleven zijn en nog heel goed voor de consumptie 
geschikt zijn. Wie eens zoo'n allegaartje bijeen heeft gezien, zal zich nooit 
meer over de plantenrijkdom van dit soort terreinen verwonderen. En 
rondom de fabriek is anders wat te vinden, vooral Cruciferen! Daar is 
letterlijk geen doorkomen aan, om die allemaal te determineeren; ik had 
tenminste geen lust, ai die soorten een behoorlijk plaatsje in de flora te 
bezorgen. Maar laten in een zomervacanlie de kenners dezer familie hier 
eens een bezoek brengen; wellicht kunnen ze orde in deze massa brengen 
en tegelijk onze flora met verschillende nieuwe soorten verrijken, want dat 
deze er bij zijn, staat vast. 

De Compositen hebben ook hun deel van den bodem in beslag genomen 
en het zijn niet van de minste, die wij hier vinden. Allereerst mag wel 

Centaurea solstilialis 
(Zomercenlaurie) ge
noemd worden, niet 
slechts van wege zijn 
zeldzaamheid, maar 
ook omdat hij hier 
met zooveel vertegen
woordigers prijkt, dat 
geheele plekken er 
citroengeel door ge
kleurd worden. Merkwaardig zijn de 
stekels aan de omwindselblaadjes. 
Stevige, dunne, veerkrachtige naalden 
stralen naar alle richtingen uit het 
bloemhoofdje en kunnen zoowel als ver-
spreidingsmiddel als voor bescherming 
dienst doen; voor het laatste is dat 
wel duidelijk, maar ook voor hel eerste, 
omdat het bloemhoofdje in zijn geheel 
afvalt en door zijn stekels aan de hoeven 
van eventueel passoerende schapen, 
koeien, paarden, ezels, e.a. dieren kan 
blijven hangen. Daar menschen en 
hoefdieren op deze plek echter zoo 
veelvuldig zijn als wille raven, is er 
niet heel veel kans, dat de stekels 
doelmatig zullen functionneeren. 

De bekende prikkelbaarheid der 
meeldraden bij Centaurea is ook bij 
deze soort heel goed te zien; een tikje 
boven op de bloem en dadelijk be
ginnen de haren hun meelvracht naar 
boven te werken. Zoo omstreeks midden 
Juli tot in Augustus kan men dit eiken 

is het de bloeitijd der soort en duizenden knoppen 

Fig. 9. Glaucium corniculatum (Roode hoornpapaver). 

dag gemakkelijk waarnemen, want dan 
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ontvouwen zich, de insecten tot een bezoek uitnoodigend aan de weivoorziene tafels ot 
borden, want de bloemhoofdjes zijn zoowel 't eene als 't andere. De bloeitijd valt hier dus 

niet in Juni, maar in den nazomer, zoodal de Hollandsche naam 
))Zoinorcentaurie« wel zoo juist is als de Latijnsche «Cent. solslitiali.s«; 
mag hij in zijn vaderland al bloeien op den langslen dag, in den 
regel doel hij 't hier een maand later. 

Naast onze mooie Composiet staat een merkwaardig klein 
plantje, Melilolus indicus, een dwerg-Papilionacee. Het dingetje 
is gemiddeld niet moer dan 2 dM. hoog en veel grooter zal men 
het maar zelden aantreffen. Het lijkt zoo geheel op Melilolus 
arvensis, dat men het gemakkelijk voor een bijzonder klein exem
plaar van deze soort houdt, ais men tenminste hel lilliputtertje 
niet heelemaal over het hoofd ziet. Kruisbestuiving is bij de 
bloempjes, die natuurlijk ook van minimale afmetingen zijn, zoo 
goed als buitengesloten, of de bestuivers moesten van 't kaliber 
van Pulex irrilans wezen. Uit aesthetisch oogpunt' beteekent 
onze Vlinderbloem niet veel; zal het oog ook wal te genieten 
hebben, dan dienen we verder te gaan. En nog nauwelijks zijn 
we een twintig passen verder, of achter enkele wille honigklavcrs 
komen de diep donkerroode bloemen van Glaucium corniculatum 
(Roode hoornpapaver) kyken, scherp afstekend tegen den ton ten 
achtergrond met groen als hoofdtoon. Kleine exemplaren zijn 
het meest, maar door de intens gekleurde bloemen bijzonder 
opvallend. De bladen lijken wel 
wat op die van een eik maar 
zyn stengelomvaltend en veel 
meer ingesneden, terwijl de uit 
sleeksols niet tochtig, doch 
scherp en weer in meer en 
minder diepe tanden verdeeld 
zijn. De bloemen vertoonen 
geheel het papavertype: twee 
vroeg afvallende kelkbladen, 
vier kroonbladen en veol meel
draden ; de stamper verschilt 

d wal van die der klaproos door zijn slanken vorm 

en hel bezit van twee stempellobben in plaats van een 
stempelschild. In de pas ontloken bloem zijn de meel
draden langer dan de stamper, maar zoodra de bevriicliling 
I ft plaats gehad, begint ile/.e te groeien en bereikt In 
korten lijd een lengte van dikwijls l1^- -'2dM., zoodal de vrucht 
alleen soms tweemaal zoo lang is als de rest van de plant. 
De kleppen der zaaddoozen wijken van boven naar beneden uit 
elkaar, juist omgekeerd als bij het familielid Chelidonium inajns, 
waarvan de vrucht overigens tamelijk veel overeenkomt met 
die van onze soort. De stempels blijven na het openspringen 
der vrucht als een kroontje op hun plaats zitten en ook 
de zaadjes vallen niet dadelijk van tie twee lijsten af. 

Glaucium corniculatum is Ook nog merkwaardig, doordat hij met twee tamelijk uiteen-
loopende vormen voorkomt. Wel bestaan er allerlei overgangsvormen tusschen, maar toch 

Fig. lü. SUtchys annuus 
(Zoinoraudoorn). 

110; 

Fiff. 11. Plantago arenaria (Zandwooghroo). 
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Fig. 12. Nigella arvensis (Wilde nigelle). 

kunnen duidelijk twee typen onderscheiden worden, zooals de teekening wel laat zien. Tusschen 
sommige deelen van planten der beide vormen bestaat absoluut geen verschil; b.v. tusschen 
de bloemen, maar bij de bladen b.v. 
blijkt hel verschil bij den eersten 
oogopslag. Hoewel de bloemen voor 
de onderscheiding der twee vormen 
dus niet noodzakelijk zijn, kunnen 
we ook die niet missen, omdat men 
anders de variëteit tricolor van 
Gl. corniculatum gemakkelijk voor den 
grootsten vorm van deze soort kan 
houden. Daar lijkt die variëleil n.1. op 
als de eene druppel water op de 
andere. Slechts de bloemen verschil
len en dat alleen maar in de kleur 
der kroonbladen, die bij tricolor aan 
den bovenrand geel, aan den voet 
donkerrood is. Verwarring is hier dus 
heel gauw mogelijk. Toch wilde de 
natuur die, scheen hel, niet, want. 
geen enkel exemplaar van de variëteit ontvouwde zijn bloempjes, voor de roode vlammetjes 
van Gl. corniculatum verdwenen waren. 

Omstreeks denzelfdon tijd als onze Glaucium-soort bloeit ook 
Kochia scoparia (Studentenkruid). In 1911 was het. walletje aan den 
bovenkant van de kanaalhelling geheel omzoomd met een dicht 
aaneengesloten rij van deze soort, die alloen in den bloeitijd wat 
aantrekkelijks bezit, omdat de roode miniatuurbloempjes dan heel 
aardig tusschen het groen van bladeren en takken door komen 
kijken. Toch gaat hij de plantenbus in, want hij staat met 3 z-jes in 
do flora aangeteekend en dat is een alleszins voldoende reden, om 
het aantal der hier voorkomende exemplaren met één te verminderen. 
Als er slechts enkele exemplaren van stonden, dan zonden we ons 
nog eens een paar maal bedenken, voor we een plant naar ons 
herbarium deden verhuizen, maar nu ze er bij dozijnen staan zal 
niemand ons van vandalisme beschuldigen als wij er een meepakken; 
in het veen ziet men immers niet op een turfje. Zoo was 't in '11, 
maar in '12, dus 't vorig jaar, was 't heel anders. Op zijn best 
waren er 5 of 0 Kochia's te vinden en dat waren nog treurige 
exemplaren. Precies omgekeerd was hel met Glaucium corniculatum; 
daar was in '11 nog niets van te vinden en het volgend jaar was 
hij volop aanwezig. Dan is het nog beter zooals Slachys annuus 
(Zomerandoorn) hel doet; die is maar in gering getal present, doch 
komt ieder jaar geregeld terug. Het is dan ook geen eigenlijke 
Polhoofdplant, want in aangrenzende streken van Duilschland, vooral 
bergachtige, komt hij tamelijk veel voor en dus zal hij het bij ons 
ook wel uit kunnen houden. Nog een dergelijke plant vinden we 
hier, die wel aangevoerd is maar toch ook wel met hot klimaat 
overweg schijnt te kunnen, nl. Plantage arenaria, de Zandweegbree. 

Behalve met zijn bloeiwijze lijkt deze soort al bijzonder weinig op onze drie algemeene 
woegbree's; wel heeft hij iets weg van Lillorella juncea uit dezelfde familie. De teekening 

Fig. 13. Anthemis tinctoria 
(Gele kamille). 
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is genomen naar een klein exemplaartje van bijna 2 dM., maar wij kunnen ook heel wat 
flinkere vinden, die wel een hoogte van y2 M. bereiken. Net als de meeste van zijn soorl-
genooten is het een typische windbloetn, die bij het minste stootje wolkjes stuifmeel doet 
opdwarrelen. 

Op de plek, waar nu de Plantage staal, groeide den vorigen zomer een prachtig gras, 
Eragrostis minor (Klein liefdegras), waarvan nu echter geen spoor meer te vinden is. Hel 
vorig jaar kon je hier bijna geen voet zetten, of je trapte op de ontzettend talrijke rozetten 
der planten en nu kun je het heele terrein stukje voor stukje nasnuffelen, zonder ook maar 
één exemplaar machtig te worden. Salome's spreuk bleek hier zeer duidelijk op waarheid 
gebaseerd: Gelijk het gras is ons kortstondig leven; want dat Liefdegras was verbazend gauw 
van dit stukje aardbodem weggevaagd. Enfin, liefde is meest kort van duur, wal zou men 
van Lietdegras dus anders verwachten. 

De vorige vacantie trapte ik hier op een plant, die een kameraad van me voor Juffertje-
in-'t-groen hield, doch die bij nadere kennismaking in de flora als Nigella arvensis gesignaleerd 
stond, ergo er een zusje van was. Door een of ander ongelukkig toeval was de stengel geknikt 
dicht bij de plek, waar hij uit den grond kwam, doch dat was blijkbaar geen beletsel om 
flink door te groeien, want er lag nu al een stengel van meer dan 3 d.M. lang op den grond, 
die er heel monter en frisch uitzag en waaruit dicht bij elkaar verscheiden takjes als zooveel 
nieuwe stengels loodrecht opstegen. 

Zoo netjes en systematisch de planten in de flora's, d. w. z. in de boeken, gerangschikt 
slaan, zoo wanordelijk en zonder eenigen regel groeien ze in de vrije natuur door elkaar 
en of in de flora's het een heele sprong is van de Ranunculaceeën naar de Composieten, 
daar merken we buiten niets van. Daar staan aan weerzijden van onze Nigella een paar 
merkwaardige Composieten, Artemisia Absinthium (Alsem) en Anthemis tinctoria (Gele kamille). 
De eerste helpt heel wat menschen naar den kelder als bestanddeel of liever als kruidings-
middel bij de bereiding van het beruchte vocht absint. Een flinke verschijning is de plant 
als ze in bloei staat en met duizenden geelbruine bolletjes, tusschen het villig groen van 
bladeren en takken ten halve verscholen, dikwijls een hoogte yan l'/a—2 M. bereikt. Anders 
dan bij verreweg de meeste Composieten bezit deze soort windbloemen, tamelijk kleine 
tolronde knopjes, die in reusachtige getalen aan één plant kunnen voorkomen en dikwijls 
naar ééne zijde gekeerd zijn. 

Anthemis tinctoria heeft prachtige bloemen, gele harten met dito lintjes. Doordat er ver
scheiden planten staan, is het aantal bloemen flink groot, ook omdat die planten, zoo Hydra-
achtig doen. Een maaier kwam hier namelijk op een goeden dag neerstrijken als een 
sperwer onder de zwaluwen, ja nog erger, want. hij had hier niets geen voordeel te behalen. 
Alsof langs het kanaal het heerlijkste gras groeide, scheerde hij de hellingen met zijn zeis 
volkomen glad. En toch stond er maar zoo'n beetje gras, dat ik nog niet begrijp, waarom 
die man hier zoo huishield. Enfin, onze Gele Kamillen lieten den moed er niet bij zakken, 
ofschoon driekwart van hun lichaam verdwenen was en stuurden binnen korten tijd in 
plaats van één oude, vier, vijf of nog meer nieuwe stengels de lucht in, die elk na korten lijd 
aan hun top een prachtige bloem droegen. Dat zouden de Hydra's ze misschien zoo maar 
niet nadoen. 

Een Labiaal, Sideritis montana of Uzerkruid, komt ook uni-, bi,- tri- on polyslengelig 
voor, maar die heeft het van nature zoo. Sommige exemplaren blijven spichtig en bepalen 
er zich toe, met één stengel hoog en dun de lucht in te schieten, andere blijven klein, maar 
verlakken zich rijk, terwijl nog andere zoowel het eene als het andere doen, d. w. z. het 
worden flink ontwikkelde planten met stevige zijtakken en toreiken een voor deze soort 
tamelijk aanzienlijke hoogte van ruim '/g M. De bloempjes zijn verbazend klein, geel en ver
welken heel gauw tot kleine, bruine puntjes. Ze doen de plant niet sterk in 'l oog vallen en 
omdat de bebladering ook al heel spaarzaam is, zouden we ze wellicht niet eens opmerken, 
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als er niet vrij wat exemplaren bijeenstonden. Bovendien kruipen ze dikwijls onder en tusschen 
andere planten, zoodal ze geheel op den achtergrond komen. Dan doel Salvia verticillata 
(Kranssalie) het beter, die iets verder met enkele exemplaren voorkomt. Ofschoon deze 
heelemaal overgroeid worden door Sinapis Gheiranthus, die we ook reeds op 't Pothoofd 
gezien hebben, vallen ze toch zeer goed in 't oog door hun scherp cont.rasleorende bladeren 
en bloemlrossen, de eerste stijfgroen, de laatste lila. Van die bloemlrossen'is zoowat alles 
gekleurd, de bloemsteelljes, de stengel, kelk en kroon, en omdat er in de schijnkransen wel 
15-30 bloemen voorkomen, is het t.e begrijpen, dal de plant 
in 't oog valt. 

Heel mooie exemplaren van Silene dicholoma (Gaffelsilene) 
zijn verder langs het voetpad te vinden, voor een groot 
bouquet zeer geschikt, maar heel gauw verwelkend. Meer 
naar beneden langs het water vinden we Trigonella coerulea 
(Zevengetijdenklaver) met zijn bloemen in hoofdjesachtige 
trossen en overal verspreid is Medicago saliva (Luzerne) 
met bijna precies zoo'n bloeiwijze, waarvan de bloemen alle 
mogelijke nuances van blauw en violet vertoonen. 

Dat onder zooveel eigenlijk uitheemsche soorten onze 
inlandsche geheel zullen ontbreken, verwacht natuurlijk 
niemand en ze zijn dan ook zeer zeker aanwezig. Kroontjes-
kruid, de stompbladigo wolfsmelk, kleine leeuwenbek, reuk-
looze kamille, bazepoolje, gele en witte honingklaver, cichorei, 
verder rood en blauw guichelheil en verschillende kruis-
kruidsoorton, dat zijn zoo .ongeveer de soorten, die de eer 
onzer indigenen hoog moeten houden. Nu, het kon wel 
slechter, want hier zijn heel aardige dingen bij. Nog een 
heele mooie inlandsche soort heb ik vergeten, Lathyrus 
tuberosns of Aardaker, die prachtige vlinderbloem met zijn 
donkerroode bloemlrossen. 't Kan wel zijn, dat hij hier 
aangevoerd is, maar noodzakelijk is dat niet, omdat hij een 
eind den IJsel stroomopwaarts, op de uiterwaarden voor
komt en binnendijks op verscheiden plaatsen de haver- en 
roggevelden rose tint. Meer naar beneden vlak bij het water, 
is in heel enkele exemplaren Centaurea jacea te vinden, 
die prachtig stralende bloemhoofdjes bezit, minstens even 
mooi als van de Grootbloemconlaurie, die we straks nog 
zullen aantreffen. Op de straks reeds genoemde Rergweiden Fig. *•• Lathyrua tuberosns (Aardaker). 
is dat Knoopkruid heel algemeen, evenals Achillea Plarmica 
(Wilde Bertram), die tusschen de twijgvelden door komt kijken, welke ons terreintje van 
den IJsel scheiden. Met de veldridderspoor, klaproos, korenbloem, klaversoorten, e. a. is dit 
strookje grond langs het kanaal dus volstrekt niet misdeeld met inlandsche planten, maar 
toch blijkt duidelijk, dat hun overwicht op de uitheemsche soorten, als daarvan nog sprake 
kan zijn, al bijzonder gering is. 

J. BnUMMELKAMP. 

(Wordt vervolgdj. 


