
i92 sa sa sa sa sa sa sa DE LEVENDE NATUUR 

De kor t e r e dagen. Reeds in September zien we sommige zomerbloemen de klok verzetten 
en in October raken ze de kluts heelemaal kwijt. Heel aardig zijn deze dingen te zien aan de 
bekende „tijdbloemen" zooals Teunisbloem, Kamperfoelie, Zeepkruid, Nachtsilene, Toorts, 
Hoornpapaver. Die zijn nu alle in hun nabloei. De Teunisbloemen zijn „lange-dag-bloemen". 
Ze komen in bloei omstreeks 21 Juni. In ongunstige jaren gebeurt dat wel eens iets later; in 
1938 waren ze zelfs veertien dagen te laat, maar dat maakt met den duur van den dag zelve 
weinig of geen verschil. 

Ze openen hun bloemen een uur of zoo voor zonsondergang en de bloem verwelkt den vol
genden dag. Het opengaan van de Teunisbloemen is een der fraaiste verschijnselen van den 
zomeravond. 

Dat gaat zoo goed tot tegen het einde van Augustus, maar dan komen er complicaties. Eigen
lijk raken ze uitgebloeid. Maar nu komen nieuwe planten in bloei en wel de „doorschieters", 
die vroeg in het jaar ontkiemd zijn en de „vertraagden" van het vorig jaar. Deze kunnen we 
nu niet als echte lange-dag-bloemen beschouwen, want het loopt nu al naar de nacht-en-dag 
evening. Nog ingewikkelder wordt de zaak, doordat de „oude" planten, die eigenlijk al uitge
bloeid waren en van onder tot boven dik in de rijpende vruchten zitten nu nog tot nieuw leven 
ontwaken, versche zijloten en zelfs toploten maken, die nu ook gaan bloeien met bloemen, die 
eigenlijk naar hun oorsprong lange-dag-bloemen zijn. En wanneer het weer nu nog wat afwisseling 
vertoont van guur en zacht, van duister en zonnig dan zien we onze Teunisbloemen in October 
een heel ongeregeld leven leiden. Veel van hun bloemen slagen er niet meer in, om voor zons
ondergang' gereed te komen voor het terugslaan van hun kelkslippen, het ontplooien van hun 
kroonbladeren. Menigmaal gebeurt het, dat ze eerst den volgenden morgen opengaan. De 
avondbloem is geworden tot een ochtendbloem. 

Ook het omgekeerde komt voor en wel met de Gele Hoornpapaver, het sieraad van De Beer. 
Deze prachtige plant prijkt nu in groot aantal in de Westduinen bij den Haag. Trouwens het 
is een plant, die op zandgrond heel gemakkelijk is te kweeken en in Thijsse's Hof zaait hij zich 
overvloedig uit. 

Evenals de meeste leden van de Klaproosfamilie is het een ochtendbloem en eigenlijk ook 
een lange-dag-bloeier. Zijn manier van openen houdt het midden tusschen Gouwe en Slaap-
mutsje. Vroeg in den morgen, maar toch een heel poosje na zonsopgang worden de twee ge
deeltelijk vergroeide kelkblaadjes als een mutsje weggeschoven en dan ontplooien zich de 
kroonbladeren. Tegen den avond vouwen die kroonbladeren zich samen tot een heel mooi 
figuur en dan komt den volgenden dag nog een poosje bloei. 

Dat gebeurt allemaal prompt tot in Augustus. Dan echter komt er vertraging en in het eind 
van September zit de slaapmuts er nog op den middag op, ja, dikwijls genoeg komt de muts 
pas 's avonds en dan gaat de bloem nog open ook en dat nog al op het oogenblik waarop hij 
zich eigenlijk moet sluiten. Inderdaad een bijzonder amusante plant, ook in andere opzichten. 

Met Zeepkruid en Silene zien we ook dergelijke dingen gebeuren. Dit zijn vaste planten, 
daarin verschillen ze van de Teunisbloemen en Hoornpapavers, die tweejarig zijn. De Hoorn-
papaver heeft ook, evenals de Teunisbloem, twee reeksen van bloei: de lichting van Juni en 
die van Augustus. 

Let er ook eens op, of de gewone Paardebloem, die dikwijls in October gaat bloeien, zich 
dan ook gedraagt als in April. JAC P. T H . 

GEVRAAGD: 
Plaatjes van het Ringers' album „Flitsende Vinnen", waarvoor in ruil worden aangeboden 

plaatjes en bons van Verkade's „Artis" en Droste's „Het water op". 
Adres: J. RIEDIJK, Wijk aan Zeeërweg 117, IJmuiden. 

AANGEBODEN: 
Leitz-Microscoop; statief „studenten microscoop"; oc. II en IV; obj. 3 en 7; vergr. 62— 

625 x . In uitmuntende staat; alleen kist licht beschadigd. Prijs ƒ 50.— exclusief transport
kosten. 

Lehrbuch der Botanik für Hochschulen (Bonner Lehrbuch, Strasburger c.s.) 19e druk. 1936; 
geb. geheel nieuw, ongebruikt ƒ 8.—. 

Te bevragen bij den red. Dr. J. HEIMANS, Mich. Angelostr. 41. 

De Levende Natuur, jaargang 1 tot en met 12, in oorspronkelijke linnen stempelbanden, 
zoo goed als nieuw, voor meestbiedende boven ƒ 20.—. Vracht voor kooper. Indien binnen 
een week geen antwoord, dan verkocht. 

Adres: Dr. H. R. HOOGENRAAD te Deventer. 


