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ZELDZAME PLANTEN IN DE DUINEN.
. ^ M s men zoo hoort klagen over de toenemende
•f^ droogte en plantenarmoede van de duinen,
'
zou iemand, die maar enkele vrije dagen tot
beschikking heeft, er haast tegen op zien, daar te
gaan botaniseeren, vooral als hij er niet dichtbij
woont en er dus een reis voor moet doen.
Dat zou werkelijk jammer zijn; laat mij u daarom
eens wat laten kijken, als buit van een paar botaniseertochtjes in de duinen. Want het is niet
waar, althans niet in de algemeenheid van de
bewering, dat de duinen zoo arm zijn geworden.
Het mag zoo zijn in de buurt van plaatsen waar
de bronnen van een of meer waterleidingen liggen, of
waar haast alles voor aardappelland moet dienen,
er zijn ook nog duinstreken, die een bloemen vriend
een rijke belooning aan niet alledaagsche planten
geven voor de moeite en de kosten van de reis.
Nu ben ik er volstrekt niet voor, dejachtopzeldzaamheden aan te moedigen; maar wie een herbarium van zijn vondsten aanlegt (en dat blijf ik wel
aanraden) ziet toch ook graag weer eens iets, dat
hij nog niet kent of niet zelf gevonden heeft.
Al de figuurtjes hierbij heb ik geteekend naar
planten, in den laatsten tijd bij Castricum gevonden.
Dat daar zoo'n verscheidenheid te vinden is, zal
waarschijnlijk liggen aan verschillende omstandigheden. Een van de oorzaken is deze: er worden veel
gewassen gekweekt om het zaad, zoo b. v. verschil-

lende soorten van O. I. kers, Bernagie en vooral
Veldsla (Valerianella); de laatstgenoemde heet daar
Vet waarover al eens door Kramer in De Levende
Natuur is geschreven.

Top van Blauwe Bemaiiie.

Dit geldt vooral voor den duinrand ten noorden
van den weg van Castricum naar zee. Wie daar
in Augustus komt botaniseeren, kan er geregeld
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planten vinden, die hem versteld doen staan. De
verwondering over zulke buitenissigheden houdt
op, zoodra de blijde vinder langs een akker komt,
waar duizenden aan duizenden van zijn zeldzame
plant in het gelid staan. Zoo vond ik daar eens
vlak bij elkaar in de duinen de blauwe Bernagie,
de gele vreemdgevormde Kanarie-kers, (Tropaeolum
aduncum) uit Peru; die is ook als een van hier
genoemd in D. L. N.; nog trof ik er een aardige
Nemophila, wit met zwarte puntjes, die ik niet met
zekerheid kan bepalen.
Een andere oorzaak voor het vinden van zeldzaamheden is de kweekerij van fasanten. Het
voeder voor deze vogels schijnt uit het buitenland
te worden betrokken; waar dit uitgestrooid wordt

NATUUR.
Van een andere plant, die ik nog nooit ergens
gezien heb dan bij Castricum, vermoed ik ook dat

nioeitop van pen plantje met Rouwbloempjes (wil met iwarte stippen),
waarschijnlijk een Nomophila-soort.

de fasanten aan den invoer debet zijn. Het is de
Mantelanjer, Tunica prolifera; dat is een plant uit
Oost-Europa en Klein-Azië, en bij ons in de laatste

Bloem en blad van de gele

Kanariekers.

of waar dit vroeger werd gedaan, zijn alleilei ongewone planten opgeschoten. Zoo vond ik er op een
middag dicht bij een voederplaats: de zeldzame
Nachtkoekoeksbloem (Melandryum noctiflorum) en
de even zeldzame maar veel mooiere Malva Alcea,
het vijfdeelig Kaasjeskruid en ook de blauw met
witte nachtschade Nicandra, met zijn teekenachtige
kelk. Ook groeide er in één exemplaar de geel
bloeiende vorm van Ossetong.
Vooral deze sterkt mij in mijn meening, dat het
voederen van fasanten uitheemsche planten in de
duinen brengt; want eenige jaren geleden heb ik
dien Oost-Europeaan ook aangetroffen benoorden
Egmond in het Woud vlak bij een voederplek en
kweekerij van fasanten.

Naclit-h'oekorli'shliwiH, de bloemen zijn bleokrose, de stengels en kolken
zijn kleverig door klicrharen.

ZELDZAME

P L A N T E N I N D E D U I N E N. .

veertig jaar alleen bij Rhenen gevonden; die stond
bij honderden dicht bij het station, op een onvast
plekje, waar gebouwd werd; ik heb er toen een
aantal overgebracht naar veiliger hoekjes, waar ze
waarschijnlijk nog wel zullen staan, al kon ik ze
van dit jaar, misschien door het hooge gras, niet
terug vinden.
En dan weet ik er nog een staan, waarvan ik de
juiste vindplaats liever niet noem. Dat is er een,
die niet juist buitengewoon zeldzaam is, maar toch
ook bijlange na niet in ieders herbarium prijkt.
Het is het Scherpkruid (Asperugo procumbens), net
donkerblauwe Vergeet-mij-nietjes. Om twee redenen zou ik niet gaarne willen, dat iemand mijn
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Mantelanjer,

twee bloeitoppen en éèn vergroote bloem.

helaas niet, want van de drie Paris-planten, die er
in dit voorjaar bloeiden, is er van den zomer één

Nicandra,

hemelsblauwe bloemen en sierlijke kelken.

plantje vond; ten eerste staan er maar twee of
drie exemplaren van, en al wel twintig jaar precies
op dezelfde plek. Het is een eenjarig gewas; dus
wie het uitrukt, voor het zaad is gerijpt en gestrooid, roeit hem meteen uit. De andere reden is,
dat deze plant, die procumbens heet, omdat de stengel op den grond ligt, daar in Castricum volstrekt
niet kruipt of ligt, maar netjes overeind staat.
Ook verzwijg ik nog een poosje de plek, waar
een vijftal Zuid-Limburgsche planten groeien, die
ik daar zelf zes jaar geleden geplant heb. Het best
hebben zich gehouden, de gele doove-netel (Galeobdolon), Klein Springzaad (Impatiens parviflora) en
Paris quadrifolia. Oeheel onbekend is mijn plekje

Bloeitop en lager blad van het vijfdeelill Kaasjeskruid.
zijn groot, en zaeht m s e m d ,

De bloemen
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zorgvuldig met de pol uitgestoken. Ik wil hopen,
dat de operateur van dit snood bedrijf, het met de
goede bedoeling gedaan heeft, om zijn buit ergens

Scherpkntki,

met 2 bloempjes vergroot en een opengeslagen kelk.

anders in het duin weer uit te planten en zoo de
verspreiding te bespoedigen; maar ik hoop, dat hij
in het vervolg zelfstandig zal gaan experimenteeren
en niet met mijn materiaal. Ook kon ik de uitgeplante Vinca niet terugvinden; die kan door de
konijnen opgevreten zijn, maar hij was nu al vijf
jaar ongerept gebleven.
Als vergoeding voor deze geheimdoenerigheid wil
ik liefhebbers van zeldzaamheden gaarne een plekje
aanwijzen, waar andere niet alledaagsche dingetjes
groeien. Als ge met den trein aankomt, loop dan
evenwijdig met de lijn in de richting Heilo; spoedig
komt ge aan een breede sloot, door de Castricummers niet zonder humbug genoemd: De Beek.
Steek die over, in de aardappelvelden aan zijn
„oevers" groeit een bleek-gele crucifeer, die maar
op weinig plaatsen in ons land is aangetroffen, het
is misschien een pothoofd- of kippevoerplant en geen
echte indigeen, maar hij staat daar toch al minstens
zestig jaar te tieren; ge herkent hem gemakkelijk
als de Schijnraket (Erucastrum pollichii) aan het
aardige ingesneden schutblaadje, dat zich onder

elk hauwtje bevindt; dit blaadje op die plek is
esnig bij een crucifeer.
Behalve deze treft ge langs de sloot, als ge goed
snuffelen kunt, de zeldzaamste en tevens de kleinste
van onze paardestaarten: de Bonte Paardestaart
(Equisetum variögatum). Dat is stellig een oerindigeen. 't Is een fijn mooi plantje, de moeite van
het teekenen dubbel waard. Als ik rijk genoeg was,
om mijn meubels en andere huishoudelijke zaken
naar eigen smaak te doen vervaardigen, zou ik een
ganglantaarn ontwerpen en laten vervaardigen naaide motieven van die mooie kleine equiseet.
Deze twee rariteiten durf ik gerust aanwijzen,
omdat er zoo geen duizenden dan toch honderden
exemplaren van staan, en bovendien: tegenwoordig
rukken de jongelui immers de planten niet meer
met wortel en tak uit. Als er vijftig herbariumaanleggers door dit geschrijf op aanvliegen, en deze
er elk eentje inpikken, kan niemand het merken. Er
groeien nog andere botanische merkwaardigheden,
in, aan of dicht bij die Beek; en verderop de duinen
in, daar is nog meer
moois te vinden; twee
zeldzame orchideeën
ook, maar die noem
ik niet.
De z. z. Geoorde
Silene (Silene Otites)
is rondom de zanderij,
die door de sloot aan
een zijde begrensd
wordt, evenmin zeldzaam als de Gewone
Silene (S. inflata) met
zijn opgeblazen kelk.
Als ge tegen den avond
nog aan den gangzijt
(om meteen de nachtratel of geitenmelk er
te hooren ratelen en
te zien vliegen), zult
ge u misschien verwonderen over de verrassende gelijkenis van
dit bloeiende Sileentje
met een grassoort: de
witte variëteit van het
Scherpgras Koeleria
cristata var. albescens;
beide bloeien ze tegen Gewone Silene met opgeblazen kelk,
bloemen bleokrose of wit.
zonsondergang.
Zie zoo, dat heb ik er, geloof ik, afgebracht
zonder één woord biologie er bij in te halen. En dit
stukje is nu weer eens iets voor de ouderwetsche
plantenzoekers; dat gilde mag ook niet uitsterven.
E. HEIMANS.

