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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Aan den oever van den vijver in Thijsse's Hof hadden wij een nog al breeden rand van 
Kattestaart, Moerasandoorn, het onvermijdelijke Riet, Lisschen, Liesgras en ook 
enkele van die prachtige Groote Boterbloemen (Ranunculus Lingua). Dat schoot 

allemaal hoog en dicht op, zoo hoog, dat het uitzicht op de „blanke watervlakte" belemmerd 
werd. En dus werd het heele gevalletje afgemaaid. 

Alleen de Groote Boterbloemen lieten we staan en die kwamen dubbel mooi te voorschijn. 
Toen brachten de Augustusstormen een streep door de rekening en de mooie slanke planten 
lagen weldra plat tegen den grond. Zij zijn wel in hooge mate aangewezen op den steun en 
beschutting, die de planten in den oevergordel elkander wederkeerig verschaffen. Dit geval 
zullen we in volgende jaren nog eens nader bekijken. 

Daar lagen ze dus. Maar ze gaven het niet op, zoo midden in den bloeitijd. De zijtakken zoch
ten fluks den loodrechten stand en kwamen op een rijtje te staan langs den neergestrekten 
hoofdstengel. De onderste zijtakken echter kregen waarschijnlijk een andere boodschap. Ze 
richtten zich niet opwaarts, maar maakten kronkelbochten opzij en omlaag, totdat zij met hun 
groeitop den grond raakten en die ging toen met een vaartje loodrecht naar beneden. 

Die worstelende takken hadden van inspanning een donker roodbruine opperhuid gekregen; 
anders is die mooi frisch groen. Het stuk dat in den grond drong, was zuiver wit, ook de rudi
mentaire blaadjes, die van afstand tot afstand nog aan dat lot te voorschijn kwamen en aan
vankelijk dienden tot bescherming van de groeispits. En aan de knoopen vormden zich wortels. 

Deze takken gingen zich dus gedragen als de uitloopers, die de plant in normale omstandig
heden ook nabij de oppervlakte maakt. De bloei aan de zijtakken, die zich verticaal hadden 
gesteld, viel niet mee. Intusschen zullen we onze Groote Boterbloem nu in 't komende jaar 
nog eens nader bezien. 

Dit onvergetelijke jaar 1941 heeft ons ook weer de positie van het Stofzaad duidelijker gemaakt. 
In „normale" jaren komt het in Mei te voorschijn en nog al trouw op dezelfde standplaats, 
want het is een vaste plant. Natuurlijk komen zaailingen ook op nieuwe plaatsen te voorschijn. 
De trouw duurt trouwens ten hoogste slechts acht jaren, wat wel te verwachten is van iemand, 
wiens leven zoo nauw verbonden is aan de paddestoelen. 

Toen nu in dit jaar de paddenstoelen zoo in hun ontwikkeling gestoord en geremd werden, 
was het ook mis met het Stofzaad. Het kwam pas laat in Augustus te voorschijn. Nu onder
scheiden we twee vormen van Stofzaad: de vroeg bloeiende, onbehaarde, die zelfbestuiving-
vertoont en de laat bloeiende behaarde, die in zijn zuiversten vorm heel fraai is ingericht op 
kruisbestuiving. De eerste (de var. glabra) bloeit vanaf Mei en heeft al rijpende vruchten wanneer 
de tweede (de var. hirsuta) in Augustus gaat bloeien. 

Dit jaar 1941 vertoont ons thans de var. glabra in bloei komend in Augustus, en wat er met 
de var. hirsuta gaat gebeuren, moeten we nog bezien. 

Nog iets. Op den zomerschen eersten September van dit jaar hadden we in Kennemerland 
een algemeene bruiloftsvlucht van mieren. Wat mij, zoowel in mijn eigen tuin als in Thijsse's 
Hof getroffen heeft, is dat de vogels daarvan niet de minste notitie namen. Anders worden 
die vliegende mieren belaagd door musschen, spreeuwen, vliegenvangers, roodstaartjes, zwalu
wen, sterntjes, meeuwen, meezen. Ditmaal maakte geen enkele vogel gebruik van de kostelijke 
gelegenheid. Nu moet erkend worden, dat de vogelbevolking hier dit jaar maar tamelijk dunne
tjes is, terwijl we er anders prat op gaan, dat Zuid Kennemerland behoort tot de vogelrijkste. 
streken van ons land. 
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