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Spreeuw liggen er ontzield, terwijl ik een zeer uitgeputten Spreeuw naar binnen
meeneem, die na eenigen tijd weer bijkomt en zijne vrijheid herkrijgt.
Steeds schijnt het aantal ronddwarrelende sterren toe te nemen De uitgeputte
vogels vliegen na tijdelijk gerust te hebben weer op, hunne plaatsen latend aan
andere uitgeputte lotgenooten. Zij kunnen zich echter niet losmaken van dat
fascineerende licht, dwarrelen weer rond den toren totdat, met open snavel en
hijgende borst, ook zij weer neervallen op de open gekomen plaatsjes.
Dan, zonder eenige reden, vliegt een gedeelte van die duizendtallen plots
omhoog, om dadelijk weer neer te strijken en deze omlaag warrelende massa
zilvervonkende vlokken is gelijk een neervallende vlammenregen.
Het aantal vogels, dat tegen twee uur 's nachts om den toren vloog, durf ik
niet te schatten. Op zijn minst waren het tienduizenden. In hoofdzaak Spreeuwen.
Het bevreemdde mij, dat ik niet meer soorten waarnam, hoewel ik op het terras
staande, verschillende vogelgeluiden hoorde.
De aangebrachte rekken, welke eene welkome rustplaats bieden, en het verlichten van den steenen toren door de vier hoeklichten hebben gemaakt, dat het
aantal dooden na eenen dergelijken treknacht veel verminderd is. Vroeger, toen
dit alles niet bestond, raapte men 's morgens soms zakken vol doode vogels op,
die naar de poeliers te Harlingen en Leeuwarden gingen.
In dezen drukken treknacht vielen in het geheel 5 dooden, n.1. 2 Spreeuwen,
2 Leeuwerikken en 1 Waterhoen.
Met moeite kon ik mij in den loop van den nacht losmaken van dezen steeds
aanhoudenden sterrendans; maar ik moest met de boot van zeven uur Terschelling
weer verlaten.
Beneden aan den voet van den Brandaris heb ik nog geruimen tijd omhoog
gestaard naar die onbeschrijflijk schoone illuminatie. De toren in zijn geheel
verlicht; uit den top vier helle lichtbundels, die als de wieken van een molen
in rustige regelmaat ronddraaien, van Noord naar West, om het Zuiden naar het
Oosten en daarin die tallooze, flikkerende, heldere sterren van angstig roepende
vogels. Een schouwspel, om nimmer te vergeten en dat{eveneens fascineerend
werkt op den Ornitholoog. Eene herinnering achterlatend, die steeds terug doet
verlangen naar het wondermooie Skilge.
Breda, November 1927.
KLERK DE REUS.

WILDE SLA.
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AAT ons Limburg loven, en wel Zuid-Limburg het luidst, ons bergland,
onzen overgang naar Midden, naar Zuid-Europa. In de diepe dalen kronkelen
heldere beekjes, opgevroolijkt door de kleurige groote gele kwikstaarten,
die Noord-Nederland slechts af en toe in den winter te zien krijgt. Langs de
Gulp leek het, alsof iedere kilometer van de beek er een eigen kwikstaartfamilie
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op na hield. Daar gingen ook nog geruchten van de waterspreeuw. Nog altijd
mogen we hopen dat ze nog esns probeeren zullen te broeden bij den een of
ander van de schilderachtige watermolens van Geul of Gulp. De Jeker schijnt
mij minder kans te hebben.
Vreemde vogels langs het water, vreemde planten langs den weg en langs
den boschrand, geurige marjolein, spichtige verbena, dichte mantels van wit
bloeiende clematis over de hagen en langs de steilten in de kalkrots en onder
het hout gloeiend rood van de bessen
van aronskelk en peperboompje of onheilspellend zwart van christoffelkruid en
wolfskers. De speurder ontwaart tusschen
de zomerbloemen de afgestorven vruchtstengels van orchideeën: boschvogeltje,
vliegenorchis, bijenorchis, voor den ingewijde nog goed te herkennen.
Veel bosch, maar weinig, schaduw, want
de bosschen liggen langs den heuvelrand,
tusschen de dalzoom met zijn weiden en
boomgaarden en de hoogvlakte, bedekt
met graan. Haast nergens woeste grond,
doch dank bosschen en hagen en beken
toch overal verheffend natuurschoon en
de gelegenheid tot frissche studie. Geen
wonder, dat Heimans hier keer op keer
zijn vacantie's doorbracht en dat nog
altijd tal van Noord-Nederlanders hierheen trekken, jaar op jaar, zoodat ze al
een soort van Limburgsche Club vormen,
gelukkig nog niet „geconsolideerd". De
Limburgers zelf weten ook hun land naar
behooren te waardeeren,. getuige het
Limburgsch Genootschap met zijn MaandDe kompasplant Laduca scariola.
blad en Jaarboeken, zijn Museum en Gulpen, Augs. 1928.
Foto W. D. v. D. HEYDE.
Plantentuin. Is er eigenlijk wel een ander
deel van ons land aan te wijzen, zoo grondig en liefdevol bestudeerd, zoo innig
genoten? Waarlijk, de Nederlandsche natuurvrienden hebben Zuid-Limburg in bezit
genomen, laat ons hopen, dat zij het in volle schoonheid mogen blijven behouden.
Eigenlijk was ik niet van plan dit alles neer te schrijven, want ik wil maar
eenvoudig vertellen van een plant, die ik er vond bij gelegenheid van een
pelgrimstocht naar Heimans' Krijtland. De beide weken, die wij er doorbrachten
hebben ons echter zooveel schoons en verrassends geschonken,, dat ik maar niet
gewoonweg met de deur in huis kan vallen.
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We huisden in Gulpen, een bijzonder aanbevelenswaardig uitgangspunt voor
onderzoekingstochten, gelegen als het is aan de samenvloeiing van Gulp en
Geul en Eyserbeek en Silserbeek. Op een dag kwamen we terug uit de richting
van Slenaken langs den witten stoffigen grindweg, langs de zalmkweekerij en
het ontmantelde Osenbosch op den Maastrichter straatweg aan. Even vóór dien
straatweg zag ik langs den berm een aantal planten met een ongewoon uiterlijk,
hooge stijve planten, grijs van stof, met wijd vertakte ijle bloempluimen, maar
geen enkel bloempje open. De .bijzonderheid zat hem in de bladeren, groote
bladeren, met breede witte middennerf, in twee rijen langs den stengel en op
hun kant staande, net of ze zoo in de plantenpers gelegd zouden worden.
Er is in ons land maar één plant, die dat duidelijk doet en wel de Wilde Sla,
Lactuca Scariola, onze kompasplant en nu was het buitengewoon plezierig om
daar vlak aan den weg een honderdtal van die merkwaardige planten te zien,
verspreid over een strook van een paar honderd meter, aan weerszijden. Er waren
een paar groepen van een vijfentwintigtal elk, maar voor het meerendeel stonden
ze verstrooid. Ze verschilden belangrijk in grootte; naast forsche figuren van
twee-en-een halve meter hoog en met een bloeitop met twintig zijtakken stonden
andere, nauwelijks twee decimeter hoog en bloeiende met één enkele bloeitros,
Natuurlijk moesten we dadelijk zien, hoe dat nu stond met die kompaswerking. De foto, die collega Van der Heyde met veel vaardigheid heeft gemaakt
toont u duidelijk, hoe precies dat dikwijls uitkomt. In aanleg moeten de bladen
in vijf rijen rondom den stengel staan en dat doen ze dan ook, maar de voet
van de hoofdnerf is zoo gewrongen, dat ze in twee rijen terecht komen, dus in
één vlak en dat vlak is in zijn geheel noord-zuid gericht; het valt samen met
het meridiaanvlak van de plaats. De wringing van de middennerf brengt meteen
mee dat de bladeren op hun kant komen te staan, het bladoppervlak staat verticaal. Op en omtrent het heete middaguur vallen de zonnestralen dus niet
op het blad, maar er langs en de plant geeft zoo goed als geen schaduw.
Ik heb al die planten bekeken, met een echt compas in de hand en bevond
inderdaad, dat de groote meerderheid van die bladeren noord-zuid gericht stonden met onbeduidende afwijkingen van enkele graden oost of west. Sommige
forsche planten, die min of meer beschaduwd stonden tusschen struikgewas
hadden onderaan hun stengels de bladeren vrijwel normaal in vijf rijen en dan
ook niet verticaal gericht, zoowat tusschen beiden.
In den loop van den dag behielden de bladeren denzelfden stand. Het
voordenmiddag-zonnetje, dat om negen uur al schel en heet genoeg kon zijn
straalde dus pal tegen het bladoppervlak aan, dat het geduldig moest verduren.
Het ligt voor de hand, om aan te nemen, dat die bladeren heel in het begin,
toen de plant opgroeide, hun stand noord-zuid en verticaal hebben aangenomen
onder invloed van het zonlicht en nu is het wel merkwaardig, dat zij dan weldra
in dien stand verstijfd raken en dag en nacht trouw noord-zuid blijven wijzen.
Daardoor zijn ze des te bruikbaarder als kompasplant. Bij nacht en ontij of
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duisteren hemel in ongebaande streken kan zoo'n Wilde Sla (of een dergelijke
kompasplant want er zijn er meer) den verdoolden zwerveling in de goede richting
brengen, tenminste wanneer die plant niet op een
beschaduwde plaats staat en liefst als het niet bij
één enkele plant blijft.
Nu zou ik heel graag willen weten, hoe precies
die bladeren hun kompasstand innemen. Daarvoor
zou ik omstreeks Pinksteren weer eens naar Gulpen
moeten gaan, om de planten te zien opkomen en
er is wel een goede kans dat ik dat doe, want
omtrent dien tijd zijn er in Zuid-Limburg nog tal
van heerlijke dingen te beleven. Intusschen heb ik
ook een flinke hoeveelheid zaad meegenomen en
misschien krijg ik er dus in mijn tuin nog wel wat
van te zien. We zullen ook wat uitzaaien in een
immer ronddraaiende bloempot en verwachten dan,
dat de bladeren heel gewoontjes in vijf rijen komen
te staan. Hoogstwaarschijnlijk is dit allemaal reeds
Bloeihoofdje en gesloten vruchthoofdje
onderzocht, (misschien kunnen mijn geleerde vrienden
aan Wilde Sla.
ons daar wel wat van vertellen), maar dat neemt
weg,
dat
het
de
moeite
waard is, om het zelf nog eens te doen, Hoogstmet
waarschijnlijk zal dat onderzoek het aantal der raadselen en ondoorgrondelijkheden nog weer doen toenemen. Waarom doet de plant
al die moeite, terwijl al de andere om haar heen zich dood gewoon
door de zon laten bestralen?
Nu wilde ik ook graag de bloeigeschiedenis van Lactuca scariola
leeren kennen. AI dadelijk had ik in de gaten, dat het een ochtendbloeier is. We vonden de planten in den laten namiddag en toen
waren alle bloemknoppen dicht, alle vruchthoofdjes gesloten of
ledig; alles gebeurde binnen kamers. Dat is heel gewoon, ge weet
wel, dat de meeste composieten hun openbaar bloeiwerk verrichten
vóór den middag. De Morgenster of Boksbaard (John-go-to-bed-at-noon)
heeft daardoor een zekere vermaardheid gekregen, maar paardebloem,
streepzaad, cichorei en nog veel andere vertoonen hetzelfde verschijnsel (natuurlijk weer met leerzame uitzonderingen).
Ik moest dus in den ochtend naar die planten en maakte er
al gauw een regel van, om ze even vóór het ontbijt te bezoeken.
Dan ging ik ook een enkele keer tegen den middag en eens heb Bloempje van
ik den heelen ochtend bij hen doorgebracht met buitengewoon veel Wilde Sla, bezig
zich te openen.
genoegen. Er was nog afwisseling genoeg: eerst een half uurtje
besteed aan het inspecteeren van al de planten, dan een half uurtje het Osenbosch in, dan een poosje zitten op de bank en dan weer van voren af aan.
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Die bank geeft een heerlijk uitzicht op Gulpen en den heelen Gulperberg
tot ver achter Crapoel en Landsraad. Op den voorgrond mooie graanvelden,
waarboven de leeuwerikken zongen alsof het April was in plaats van Augustus.
Achter die graanvelden ligt het slot Neubourg met zijn heerlijk park, dat doorstroomd wordt door de Gulp en daar hebben korten tijd onze waterspreeuwen
gehuisd; hun nest hadden ze een eindje stroomafwaarts in den watermolen. Ook
de IJsvogel komt daar dikwijls genoeg, wanneer hij het niet te druk heeft aan
de forellenkweekerij, die we van hier uit naar links ook kunnen zien. In de
stoppels klinkt af en toe het komieke, stumperige liedje van den Grauwe Gors
en ja, daar hooren we ook de kwartel roepen.
Het Osenbosch ziet er heel anders uit dan vijf en dertig jaar geleden toen Heimans en ik er voor het eerst kwamen en er de Eikelmuis ontdekten. Het is gekapt, gelukkig niet heelemaal. Er zijn
wijd verspreid enkele boomen gespaard, meest esschen en
eiken, een enkele spar en berk. Sommige kunnen het alleen
staan niet verdragen en zijn krom gebogen. Tusschen die
boomen in veel struikgewas van hazelaars en bramen en een
steppenachtige groei van smeele, adelaarsvarens, wilgenroosje,
valeriaan, hennepnetels, het gewone gezelschap van den
bosschenslooper. Langs den zuidrand zijn wat mooie lariksen
en sparren gebleven en hier en daar nog een groepje en er
is alle kans, dat het heele bosch weer herleeft. En in allerlei
hoeken en gaten onder het struikgewas en tusschen de nog
niet weggevoerde boomstammen schuilen de fijne planten van
het Limburgsche loofbosch: Aronskelk en Sanicula, heksenkruid, viooltjes, boschlathyrus en orchideeën, die mettertijd,
Bloempje van Wilde Sla wanneer het bosch zich weer gaat sluiten, het terrein zullen
in hei laatste stadium
heroveren op de smeele en de hennepnetel. De toekomst is
van bloei.
niet zoo erg duister.
Maar laat ons terugkeeren naar de Lactuca scariola. Den eenen dag gingen
de bloempjes eerder open dan den anderen. Op 8 Augustus stonden de planten
om half acht al in vollen bloei en de bloempjes waren reeds in het vrouwelijk
stadium, zoodat de bloei stellig al vóór zevenen begonnen was. Den volgenden
morgen begonnen ze pas om kwart over acht te bloeien. De lucht was bewolkt
en het was tamelijk koud. Ook op andere dagen bleek, dat de bloempjes van
de Wilde Sla meer gevoelig zijn voor temperatuur dan voor licht. In een zwoel
regentje bleven ze wijd open. De bloempjes in elk hoofdje zijn allemaal lintbloempjes, zoowat twintig per hoofdje en ze gaan haast tegelijkertijd open. Voor
dat zoo'n lintbloempje open gaat is het buisvormig opgerold en de vijf tandjes
van het lint liggen dan zoo tegen elkander aan, dat het lijkt alsof we met een
composiet met buisbloemen te doen hebben. De bloei verloopt vrij snel. Zoodra
het lint zich uitgespreid heeft, komt het stuifmeel al uit de helmknopkoker uit-
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puilen en binnen het half uur steekt de stijl met de beide stempels al buiten de
helmknoppen uit. Tegen twaalven is de bloei afgeloopen, dan sluit het omwindsel
zich en de vruchten kunnen gaan rijpen. De bloemen worden niet bijzonder druk
door insecten bezocht en ik nam uitsluitend zweefvliegen waar: Syrphus balteatus,
Catabomba pyrastri, Sphaerophoria scripta, de eerste het meest.
Wanneer de bloemen zich sluiten, dan gaan de vruchthoofdjes zich openen
en dat zou ook weer iets heel aardigs zijn, om te filmen, want het gaat vrij
snel. Eerst klappen de omwindselblaadjes heelemaal buitenwaarts om. De bruine
gestreepte vruchtjes komen voor den dag, elk met een lang gesteelde haarpluim,
maar die is dan nog gesloten. Al spoedig gaan de haren van de pluim naar
alle kanten uitstaan en zoo wordt in korten tijd het bundeltje van vruchten tot
een bolvormige massa. Door die beweging worden de vruchtjes van den bloembodem los gewrongen en met een beetje wind gaan
ze al gauw de wijde wereld in. De goede tijd, om
de Wilde Sla goed levendig te zien is dus omstreeks
elf uur in den voormiddag. Dan kunt ge in een half
uur tijds zien, dat de bloeipluimen vol gele bloemen
veranderen in vruchtpluimen vol witte, donzen bolletjes.
Meteen kijken we nog even naar de bladeren. Ze
behooren in vijf rijen te staan, maar die verdraaien
zich tot twee rijen en nu doet zich de vraag voor: hoe
komen nu de bovenzijden en de onderzijden van de
bladeren te staan, allemaal naar Oost of allemaal naar
West of sommige naar Oost en andere naar West.
Inderdaad is dit laatste het geval en er valt doorgaans
ook weer een mooie regelmaat bij op te merken.
Links vruchlje nog niet rijp, rechts
Wanneer we de bovenkant van de bladeren aanduiden
een rijp vruchtje. Bij s het stukje
dat uiigroeit tot pluissteel.
door de letter b, de onderzijde door o, dan vinden
we de bladeren aan eén stengel naar het Oosten geplaatst volgens het schema
b, o, b, o, o, b, o, b, b, o, b, o, o, b, enz. Wanneer ge de een of andere
plant met de bladstand 2/5 ' n le&t o m ^e drogen, zult ge zien hoe gemakkelijk
dat gaat, wanneer ge de bladeren ombuigt volgens dit schema.
Een ding heb ik verzuimd n.1. om na te gaan in hoeveel dagen de vruchtjes
rijpen en dat is nog al jammer, want ook daarbij komt weer snelle groei voor.
Het vruchtpluis namelijk zit eerst vlak op de vrucht en nu moet zich binnen
enkele dagen, maar ik weet niet hoeveel, het nog al lange steeltje ontwikkelen.
Dat hoop ik dan het volgend jaar aan mijn zaaiplanten nog eens na te gaan.
Behalve bij Gulpen vonden wij Lactuca scariola ook nog langs het kanaal van
Maastricht naar Luik en als goede wegenplant komt zij onverwacht nog wel eens
sporadisch op andere plaatsen voor, zoodat de Botanische Zuiderzee-commissie haar
ook kon aantreffen op Wieringen. De plant zal bij mij in dankbaar aandenken
blijven en ik hoop er trouwens nog veel plezier van te beleven.
JAC. P. THIJSSE.

