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bladeren zijn en dat de 2 of 4 steunbladen in ontwikkelingstempo iets achter zijn. 
Wortelharen ontbreken, aan kiemplantjes van in totaal 2 cm lengte, nog geheel. 
Zie voor de bouw van het kiemplantje M. Franke (Beitr. z. Morphologic u. Entw. 
gesch. der Stellaten in Bot. Zeitung 1896, blz. 33-59), waarin overigens van Sherardia 
al heel weinig notitie genomen wordt! 

Sherardia is een plant met „overtollige" eigenschappen. Daar zijn de bloemen: 
blauwrose, met lange kroonbuis, met protandrische meeldraden, een dubbel nectarium 
(dat in fig. 1, i bijv. te zien is), eigenaardige bewegingen van stijl, stempels en meel
draden, maar die geen effect hebben. De spontane zelfbestuiving heeft succes en de 
hele bloeminrichting kon ,,net zo goed" veel eenvoudiger zijn. 

De opvallende kelkslippen zijn in hun jeugd verbazend stekelig, maar aan de 
vrucht zijn die puntharen te klein, om, zelfs aan wollen kleding, vasthaken mogelijk te 
maken. De ruwe stengels blijven laag of, als ze zoals bij mijn planten, abnormaal lang 
zijn, zijn die haren alleen nog voldoende om wegglijden tussen andere planten te 
verhinderen. 

Maar van dit alles heeft de plant geen last, want vanuit het zuiden heeft ze zich 
steeds verder verspreid. Variëteiten komen nauwelijks voor, de enige afwijkingen 
vindt men scrrs in de blcrmen, die eénslachtig en ook vijf- of zelfs zcstallig kunnen 
zijn, wat ook bij Galium veel voorkomt 1). 

Men ziet: het kan een plant heel gced gaan, al voldoet ze niet aan onze verwach
tingen! 

1) Zie overigens P. Ascherson: Eine bcmerkungswerthe Abanderung der Sherardia arvensis L. 
in Berichte d. deutschen Bot. Ges. Band XI (1893), blz. 29-43. 

Den Bosch A. J. M GARJEANNE. 
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AMERIKAANSE BRIEVEN 
VERBAZING, ERKENNING EN VERRUKKING. AMERIKA'S NATUURTERREINEN. 
VERRASSINGEN EN MOEILIJKHEDEN VAN DE NATUURLIEFHEBBER. 

De natuurliefhebber, die zó uit Holland in Amerika komt en in de mysteriën van de Ame
rikaanse natuur tracht door te dringen, ontvangt in het begin een verbijsterend aantal 
indrukken. Er is zó veel, dat zijn aandacht trekt op zijn eerste ontdekkingstochten, zó veel 

om voedsel te geven aan een geluksgevoel, uit herkenning van vele hem vertrouwde en aan
schouwing van nog meer hem onbekende zaken, dat het hem in het begin moeilijk valt, zijn 
indrukken te ordenen en te rangschikken, een overzicht te krijgen van het vele, dat de Ame
rikaanse natuur hem biedt. Veel hangt hierbij af van de plaats, waar hij is neergestreken. Per
soonlijk kunnen wij alleen afgaan op onze ervaringen in Madison, Wisconsin, Lawrence, Kansas, 
Cambridge, Massachusetts en Washington en in de naaste omgeving van die plaatsen, benevens 
op vacantie- en weekeindtochten elders in het Oosten van Amerika opgedaan. Indien men is 
toegerust met een behoorlijke dosis kennis van de planten- en dierenwereld in zijn geboorteland, 
merkt men al gauw, dat de Amerikaanse natuur, hoewel in vele opzichten rijker en uitbundiger, 
toch gelijkenis vertoont met die in Nederland. Nóóit in zijn leven is de pas aangekomen natuur
liefhebber dankbaarder geweest voor de systematische indeling van planten- en dierenwereld, 
door vorige generaties wroetende en onderzoekende geleerden ontworpen en opgebouwd. Deze 
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systemen toch kennen geen geografische grenzen en zij helpen de gebruiker van Amerikaanse 
flora's en fauna's al dadelijk op de goede weg. De wetenschappelijke namen geven een goed hou
vast bij het raadplegen van populaire boeken, waarvan er een groot aantal op de markt zijn. Hoe 
meer hij reeds weet, hoe sterker en dieper is het genot van de natuurliefhebber. Vroeg of laat 
zal de emigrant zich in de Amerikaanse natuur gaan inleven. Hij zal ook belang gaan stellen in 

Fig. 1. In de Great Smoky Mountains. 

planten, die in langvervlogen tijden vanuit Eurasië hier zijn binnengekomen of, veel later, door 
toedoen der mensen hier werden ingevoerd. Groot toch is het aantal adventiefplanten, dat men 
hier aantreft, véél groter dan dat van Amerikaanse adventiefplanten in Europa. Ook onder de 
dieren, met name de insecten en vogels, zal hij bekenden aantreffen. 

Daarnaast zijn er vele planten en dieren, die tot dezelfde families of geslachten behoren als 
reeds hem bekende Nederlandse soorten. Het is een verrassing, een Amerikaanse „robin" (Turdus 
migratorius) precies te zien rondhippen als een Nederlandse zanglijster. Het is plezierig bij het 
determineren van planten met een werk als Gray's Manual of botany (1908) meestal met de 
families te kunnen beginnen. Het is een eigenaardige, maar niettemin prettige gewaarwording, 
wanneer men in de Amerikaanse wildernis een plant opmerkt, die herinneringen aan een Hol
landse tuin opwekt. Met sommige Amerikaanse planten, die in Europese en ook in Nederlandse 
tuinen verzeild raakten, is het al heel eigenaardig gegaan. Neem bijvoorbeeld de bekende Rhodo
dendron catawbiense. In de Great Smoky Mountains, sinds 1930 gedeeltelijk een national park, 
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zijn er plekken waar deze struik in grote massa's voorkomt. Sommige exemplaren, waarvan men 
de stam nauwlijks met beide handen kan omvatten, moeten wel over de honderd jaar oud zijn. 
En nóg versieren ze elk jaar in Juni de oevers van vlugvlietende bergstromen met hun purperen 
bloemschermen. Soms, zoals in de zogenaamde Rainbow Falls, worden ze onafgebroken door een 
waterval besproeid. En het is deze soort, die onder de handen van Nederlandse kwekers in Bos
koop en Aalsmeer nieuwe, nog mooiere variëteiten heeft voortgebracht, die vóór de oorlog weer 
naar Amerika verhuisden om daar de tuinen op te vrolijken. Ze komt in Amerika vrij algemeen 
in het Oosten voor. Zelfs binnen 50 mijlen van de hoofdstad zijn er plekken waar men er van 
kan genieten. Groot is het aantal vaste planten, die in Amerika in het wild groeien en in Europa 
in de tuinen gekweekt worden. 

Waarheen moet men in Amerika voor natuurwaarnemingen zijn schreden richten? ledere 
vreemdeling denkt daarbij dadelijk aan de national parks, alsof daarbuiten weinig „natuur" is 
overgebleven. Altijd nog meer echte of slechts ten dele bedorven „natuur" dan in Nederland 

Fig. 2. Rhododendron (links) en „Mountain Laurel" (Kalmia latifolia) langs een beek. 

met zijn dichte bevolking. In Europa stelt men zich Amerika veel te veel voor als een land van 
grote steden, graanvelden en ranches. Zeker, de national parks zijn zéér de moeite waard, 
maar ze zijn voor de bewoners van het Oosten te ver weg, behalve dan misschien de twee in het 
Oosten in de Blauwe bergen van Virginië (Shenandoah National Park) en het Great Smoky 
National Park. Hierbij is onlangs het Everglades National Park gekomen in het Zuiden van 
Florida gelegen. 

Vele Amerikanen zijn niet in staat de andere te bezoeken. Zij moeten zich met de om
geving van hun woonplaats tevreden stellen. En ze zullen veelal niet bedrogen uitkomen. Dit 
komt doordat de meeste [Amerikaanse steden vrij plotseling in de wildernis overgaan, een 
gebied niet van bouw- of weiland maar van min of meer gekapt of verwaarloosd bos of nog niet 
gebruikt bouwterrein, waarop zich een weelderige flora heeft ontwikkeld, die weer voedsel en 
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woonplaats aan allerlei dieren kan verschaffen. Een straat kan soms in de wildernis overgaan 
of reeds daarin zijn doorgetrokken, zonder dat er nog gebouwd wordt. Moerassen en andere 
minder toegankelijke gebieden, zoals rotsige hellingen en rivier- en beekoevers, blijven soms 
midden in de stad voorlopig ongebruikt. Dan hebben de meeste steden parken in de trant van 
het Arnhemse stadspark Sonsbeek, maar veel uitgestrekter. Wil men wat wilder natuur zien 
dan moet men naar de talrijke bossen gaan die door de Verenigde Staten of de afzonderlijke 
staten worden beheerd. Ze zijn in de meeste gevallen natuurbossenj geplante bossen treft men 
nog nauwelijks aan. 

Grote maagdelijke bossen zijn er nu nog alleen maar in het uiterste Noordwesten en Zuiden. De 
toegang tot al die terreinen is lang niet zo door verboden-toegang bordjes of prikkeldraad ver
sperd als dat in Nederland het geval is. Daarvoor zijn vele gronden, wat verder van de steden 
verwijderd, te weinig waard. Wandelclubs, die vaak die terreinen betreden, doen echter goed, 
van te voren toestemming van de eigenaars te vragen, die zelden geweigerd wordt. De moeilijk
heden door de aspirant-natuuronderzoeker in Amerika ondervonden zijn van geheel andere 
aard. Hij moet goed tegen de uitersten van het klimaat bestand zijn en vooral de zomerhitte 
goed kunnen verdragen. Hij moet er niet tegen opzien, voor het bereiken van zijn doel door 
dicht struikgewas, soms door doornstruiken en gedoomde klim- en kruipplanten ondoordring
baar gemaakt, zich een weg te banen, over stenige terreinen te gaan, of door de modder te bag
geren. Het kan voorkomen, dat zulke obstakels zich voordoen. En het is niet altijd zeker, dat 
er de beloning op volgt, waarnaar men verlangend heeft uitgezien. Daar staat tegenover, dat 
men spoedig enthousiaste tochtgenoten zal vinden, want de liefde voor de natuur is in Amerika 
sterk verbreid. Washington, met zijn vele wetenschappelijke biologen aan het Departement 
van Landbouw, de "Smithsonian Institution" of de "National Park Service" verbonden, om van de 
drie grote universiteiten nu nog maar te zwijgen, is in dit opzicht uniek. 

De Amerikaanse flora is niet zo rijk aan soorten als de Eurasiatische. Voor de Nederlander 
die hier aankomt is het grote aantal bomen en struiken, waaronder vele mooi bloeiende, een 
grote verrassing. Vooral in het voorjaar is er botanisch veel te genieten, midden in de zomer 
minder, in het najaar weer meer. De vogel- en insectenwereld omvat vele kleurige en interessante 
diersoorten. Grote Papilio's, vuurvliegjes en cicaden, prachtig rode kardinalen en meer fel-
kleurige en bonte vogels, zij brengen U in de zomer in een tropische stemming. En ook de 
glimwormen (fireflies) dragen het hunne daartoe bij. Amerika is een heerlijk land voor de 
natuurliefhebber. Maar men moet er de weg in weten. 

Bethesda, Md., 25 Juli 1948 Ir T . W. L. SCHELTEMA 
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VREEMD GEDRAG VAN WESPEN IN 1947 
{OVER V. GERMANICA EN V. MEDIA) 

Na enkele jaren, waarin het aantal wespen bepaald gering was te noemen, verscheen het 
jaar 1947 als een echt wespenjaar. 

Vooral de nazomer was zeer geschikt om de ontwikkeling der nesten te bevorderen. 
Veel droog zonnig weer. 

Het fruitcentrum Kapelle is een waar dorado voor wespen. Hoewel het aantal nesten, dat 
mij werd aangebracht, betrekkelijk gering mocht heten, bleek uit de klachten over de lastige 
fruitbedervers, dat er plenty moeten zijn geweest. Ook hoorde ik nog wel eens van door kwekers 
vernielde nesten, waaronder er een viertal moeten hebben behoord aan Vespa media, een soort 
waarvan ik wist, dat ze op Zd. Beveland voorkwam, maar waarvan ik, in de 12 jaar, dat ik er woon
de, nog geen enkel nest persoonlijk had gezien. Ten slotte kreeg ik één nest in handen, waarover 
straks. 


