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rOOBBEBIGHT.

Het doel^ waarmede dit werkje is samengesteld^ is in 7
hreede omscJireven op pag 11— 14 van de inleiding. Wy he-

hoeven dit doel hier derhalve niet nader uit een te zetten.

Wat de inlandsche namen aangaat hen ik verve heneden

den eisch gebleven, dien ik mij aanvanTcelijh had gesteld^

Zelf te weinig op de hoogte zijnde am de juiste of ten minste

de heste schrijfwijze der inlandsche namen te kiezen^ hen ik

hegonnen met Filefs hekend werk als maatstaf te nemen.

Hierdoor zijn enkele uiidrnkJcinqen als koemis oetjing,

kool blanda enz. ingeslopen^ die ih feitelijh moet afheuren en

ooJc in het verheierhlad heb opgenomen, Ik hen daarom van

mijn oorspronhelijk plan afgeweken en heb de namen ge-

schreven^ zooals ik ze meestal heb hooren uitspreJcen. Jammer
genoeg hen ik ook hierin niet altijd consequent getveest^ daar

sommige woorden op iweeerlei wijze zijn geschreven,

Ik hoop, dat de lezers deze kleine Jout over het hoofdzullen

zien; het boek toch moet als populair plantkundig werk

en niet als letterkundigen arbeid worden beoordeeld,

Moge het zijn weg vindenl

De schrijver-
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Plantenkunde is eene wetenschap, die reeds in de
oudste tijden werd beoefend.

Eeuwenlang ecliter bemoeiden de geleerden zicb slecbts

met die planten, welke den menscli nut aanbracMen als

voedingsgewassen, als materiaal voor het bouwen van
buizen, voor bet vervaardigen van kleedingstukken, werk-
tnigen enz.^ maar bovenal waren bet planten mot ge-

neeskracbtige eigenscbappen^ die door geleerden genoemd
en oppervlakkig beschreven werden.

Wij inlandscbe volken. wel-

ke alien een vreedzaam bestaan leiden en nit de natuur
bijna alles verzamelen^ wat zij voor kleeding, woning en

levensbeboeften noodig hebben, wij begrijpen, dat znlk

een onophoudelijk verkeer in de natuur de oorzaak is, dat

de inlanders een groot aantal planten bij name kennen.
Zoo is het nog bij de natuurvolken, zoo was het

vroeger bij de europeesche volken; men kende en be-

schreef oorspronkelijk slechts die planten^ welke direct

nut opleverden.

Hoewel de grieksche artsen, Dioscoeides, Teopheastos

e. a. in hunne werken reeds geneeskracbtige kruiden

noemden, begonnen de nederlandsche en duitfeche ge-

leerden eerst in de 16"^ eeuw de planten uit hunne om-

geving nauwkeurig te bescbrijven en in teekening te

brengen. Yoor hen waren ook de geneeskracbtige krui-

den van het meeste belang en deze nemen dan ook in

hunne werken de grootste plaats in. Ook de botanische

tuinen, die later werden opgericht^ dienden hoofdzake-

lijk tot het aankweeken van medicinale gewassen.



2

T)e plantenkunde was destijds weinig anders dan j^lan-

tenlcennis en lang lieeft Let geduurd voordat men met

ijver en volharding de geheimen van liet plantenleven

trachtte te ontsluieren.

Om eene plant te herkennen en aan andeien duidelijk

te maken over welke plant men spreekfc^ dient zij eennaam
te dragen. Nu weten wij alien hoevele namen door in-

landers in verschillende streken aan dezelfde plant
L

worden gegeven; voor de wetenschap kunnen deze

plaatselijke namen niet dienstig zijn. Daarom lieeft men
alle planten namen gegeven, die van het latijn of grieksch

zijn afgeleid.

Daarbij dienden veelal sterk in liet oogloopende eigen-

schappen dier planten als punten van uifcgang. Om ^en

enkel voorbeeld te noemen: debekende dawon remoek djoeng

of JcoemieS'oetjing (pi. XXYIII A) bezit licht blanwe bloem-

kronen met reclite^ smalle buis en twee lippen van on-

gelijke grootte. Naar die rechte buis heet deze plant: Orto-

siphon, van ortho, recbt en siphon, bnis.

Anderen zijn namen van bekende personen, vorsten,

gouverneurs, geleerden, met een lat^'nschen uitgang,

Onder de indische planten ontmoeten wij b. v: Diosco-

rea, Flumiera^ Bauhinia^ Jusslaea, Barleria, Commelyna.
Ook werden inlandsche namen verlatiniseerd. In de
plantennamen Bamhusa, Durioy Jamhosa, Mangifera^ Pan-
danns en Zalacca zijn de inlandsche namen: bamboe,
doeren^ djamboe^ manga, pandan en salak gemakkelijk te

herkennen.

Maar deze namen waren niet voldoende, omdat men
spoedig bemerkte, dat vele gewassen in vorm van bloemen
en vruchten en in andere eigensehappen z66 op el-

kaar gelijken^ dat zij als naaste verwanten moesten worden
beschonwd en recht hadden denzelfden geslacUsnaam te
dragen.

Linnaeus (1750) was de eerste, die daarom aan iedere
plant twee namen gaf, de eerste als geslachtsnaam, de
tweede als soortnaam.

Beze tweede naam werd op dezelfde wijze gekozen als
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de eerste^ maar Lier worden meestal eigenscliappen der

soort als bijvoegelijk naamwoord acliter den geslachts.

naam geplaatst b. v.: gracilis (sierlijk), vulgaris (gemeen),

amarus (bitter), flavus (geel), edulis (eetbaar), arborescens

(boomaclitig).

O.ok ontmoeten wij plaatsnamen als: indicus (indisch), j^a-

lembanicus (palembangsch), malayanus (maleiscli), javanensis

(javaansch), enz. of de namen van geleerden, zooals

:

Horsfieldiiy JunghuhnianuSy Rumphiiy Treubii^ Teysmanni

enz.

'Bij vele indische planten is de tweede naam nit de

landstaal afkomstig; zoo herkent men in Melaleuca Ca-

jeputiy Chavica sirihoa^ Uncaria gambivy Caesalpinia Sap-

pan^ Cinnamomum SintoTc, Cinnamomum Oulilawany Ficus

Tampang, Garcinia mangosianay Metroxylon SaguSy Myris-

tica Radja en Nephelium LitscJd gemakkelijk de indische

woorden.

Door deze twee namen is dns eene plant gemakkelijk van
anderen te onderscheiden en daarmede zijn tevens denaast-

verwante soorten vereenigd tot geslacbten. Om dit nog
iets duidelijker te maken herinner ik aan drie planten,

die n alien bekend zijn en die zicb door bare eigenaar-

dige vrucbten als verwanten doen kennen, nl.: de nanghay

Ue soelcoen en de bendah.

TJit hare wetenschappelijke namen ziet men, dat alien

behooren tot het geslacht Artocarpusy terwijl zij ieder door

den tweeden naam nauwkeurig zijn onderscheiden:

Artocarpus integrifolia =^ nangka

tf incisa = soekoen

ff Blnmei = bendah- (*)

Hoewel ik den lezer niet zal lastig vallen met allerlei

geleerde en tongbrekende namen, is het onmogelijk het

geheel zonder latijnsche plantennamen te stellen.

('; Het is gewoonte, dat de geleerde, die het eerst eene plant beschrijft,

jjaar een iiaara geeft en dnar achter den zijnen (als auteurs naam) plaatst;zoo wil

b. V. Artocarpus integrifolia L. zeggen, did Linnaeus de nangka het eersi

beschreef. Deze auteursnaain wordt afgekort gcschreven. Wij veraieldea deze

namen, hoewel zij feitelijk tot den planlennaam beliooren, sleclds in de registers.
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D^ar^ waar mij voor eene plant een inlandsche naam be-

kend is^ die algemeen begrijpelijk is^ gebruik ik dezen alleen;

velen onder de minder algemeen bekende mdiscbe ge-

wassen echter diagen in verschillende streken van den

arcbipel zulke niteenloopende namen^dat het noodig is naast

de inlandsche namen ook de latijnscbe te noemen, en

in vele gevallen kunnen sleclits de laatsten dienst doen.

Een register^ aan bet eind van dit werk geplaatst^ kan
omtrent deze verschillende namen worden nageslagen;

daarin komen slecbts die planten voor, welke bij name
in dit boek worden genoemd. Voor uitgebreider studie

verwijs ik naar bet uitmuntende vrerk van Gr- X^ilet,
Plantkundig woordenboek voor Nederlandscb-lndie, 2e

uitgave. Uualth. Kolfp, Leiden.

De planten worden dus besebouwd als te bebooren
tot een groot aantal geplachten; deze zijn weder vereenigd

tot familien, welke die geslacbten omvatten, welke eeni-

ge belangrijke kenmerken gemeen bebben. Zoo vindt

men op plaat XXI planten nit de familie der Cappari
daceae vereenigd, op plaat XXIII: Zingiberaceae, op
plaat XXIV: Aroideae, op plaat XXV: Solanaceae, op de
platen XXVI en XXVII: Rnbiaceae enz. enz.

Als overzicht over de verdere groepering dient bet
volgende schema; wij houden ons echter met deze on-
derafdeelingen van het plantenrijk zoo goed als niet be-
zig, omdat zij in systematiscbe werken thuis bebooren.
Het plantenrijk is verdeeld in Phanerogam:en en Cryp-

togamen; dit zijn groepen.

Groep

:

Phanerogamen.
Afdeeling : Angiospermen.
Klasse: Dicotylen.

Reeks

:

Labiatifloren,

Familie: Labiaten.

Geslacbt : Ortosiphon.
Soort: Stamineus,
Met dit schema is derhalve aan Jcoemis oetjing {Ortosiphon

stamineus) dejuisteplaatsin hetplantensysteem aangewezen.
De weten^chap, die zicli bezig houdt met het beschrij-
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Yen der planten en het rangschikken in een bepaald

systeem is de Systematiek. Eenwenlang lieeft deze sys-

tematiek den hooldschotel voor den botanicus nitge-

maakt en al lieeft men reeds in de 17*^ en 18e eenw
getracLt ook den anatomisclien bouw en de levensver-

riclitingen der plauten te zien en te verklaren, toch dag-

teekent de ontwikkeling der plantenkunde in deze ricli-

tingen nit de 2e helft van onze eeuw en vooral op het

gebied der levensverriclitingen en der biologie nit den
allerlaatsten tijd*

Even noodzakelijk als het was aan alle planten be-

paalde namen te geven^ was het bij de beschrijving der

plantendeelen^ ' van stam^ wortel, bladeren^ bloemen^

vruchten^ in het kort van de geringste onderdeelen der

plant, noodig voor ieder onderdeel een naam vast te

stellen, die voor ieder geleerde, van welken landaard hy
ook zij, verstaanbaar is. Daarvoor koos men weder het

latijn, dat toch eenwenlang de taal der geleerden is

geweest en eerst in deze eenw bij het hooger philoso-

phisch onderwijs door de landstaal is vervangen.

De beschrijving van alle deelen der plant, onder vol-

komen jniste, wetenschappelijke termen, is derhalve eene

onontbeerlijke hulpwetenschap der systematiek.

Deze hnlpwetenschap heet: Vormleek of Morpholo-

GiEj ook wel Okoanographie.

In vele leerboeken is eene te groote plaats ingeruimd

aande vormleer, een nit den aard der zaak zoowel voor

leeken als voor aanstaande wetenschappelijke mannen
droogen weinig belang inboezemendleervak; gelukkigis dit

met de ontwikkeling van andere takken der planteaknn-

de anders geworden. Toch is het voor iederen beoefenaar

der plantenknnde noodig zich volkomen rekenschap te

geven van alle onderdeelen der plant, want op dezen

grondslag alleen kan hij voortbonwen.

Vormleer en een weinig systematiek moeten eerst

worden geleerd v66r men in staat is de inwendige samen-

stelling der plant te begrijpen en de levensverrichtingen der

plantenorganen in al hare volmaaktheid te bewondereu.
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Het aanleeren van de latynsche termenj in de mor-

phologie gebruikelijk, is slechts noodig voor lien, die later

in de plantenknnde doorwerken en daarbij^ in het latijn

geschreven, systematische werken moeten gebruiken. Voor

anderen zijn de nederlandscbe namen geteel voldoende.

Voor a. B. philosophen (inci apothekers) is aan hot eind

van dit werk een register gevoegd, waarin de weten-

schappelijke termen naast de nederlandscTie genoemd

worden.

1

Voor de eenzijdige ontwikkeling der plantenknnde^ die

ik lieb getracbt te omscbrijven, bestond eene oorzaak.

Hoewel men reeds in vroegere eeuwen tiaclitte het leven

der planten te begrijpen, misten de. waarnemingen elken de-

gelijken grondslag. Plantenphysiologie^ d. w. z, de weten-

schap, die zichbezighondt metde levensverrichtingen der

planten^ stennt opgrondigekennisvan de inwendige samen-

stelling van het plantenlichaam. Zoolang dus de anatoniie

der planten nog vaag en onzeker was, zoolang ookhadden^

op enkele uitzonderingen na, de hypothesen omtrent de

voedingj de gaswisseling, de beweging van het water in

de plant enz. enz. eene meestal geringe waarde. En ana-

tomie is slechts met vrncht te bestudeeren met behulp

van het mieroscoop. Geen wonder dan ook dat men
van de plantenpliysiologie bijna niets wist vd6r de eerste

microscopen door Hooke, Malpighi en Leeuwenhoek
werden vervaardigd. Deze drie mannen waren de eersten

die met behulp van hun instrument nieuwe werelden
ontdekten.

Na deze mannen ( LEEirwEiraoEK 1632- 1723) ging er

meer dan eene halve eenw voorbij, zonder dat nieuwe
ontdekkingen op dit gebied werden gemaakt of de onde
werden gecontroleerd en verbeterd. En, al stonden ook
in het laatst der voorgaande eenw enkele mannen op,

die met eenig nut microscopisch werkten, toch dagtee-

kent de eigenlijke ontwikkeling der anatumie nit onze
eenw, toen het mieroscoop werd verbeterd en langzamer-
hand dien hoogen graad van nauwkenrigheid, helderheid
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en juistheid bereikte^ waardoor dit instrument tegen-

woordig nitmunt-

Met die verbeteringen werd ook de prijs zodveel lager^

dat het microscoop in het bereikkwamvaniedergeleerde.

Wat in onze eenw en vooral in den allerlaatsten tyd

is gewerkt op bet gebied der anatomie is verbazend.

Met de ontwikkeling dezer wetenscbap hield de plan-

tenpbjsiologie gelijken tred. Gerustmogen wij zeggen, dat

op dit oogenblik onze kennis van den bouw der planten de

volmaaktbeid nabijkomt en wij op bet gebied der planten-

pbysiologie en biologie met reuzenschreden voornitgaan.

Het zal na deze verklaringen iedereen duidelijk zijn^

waarom de ondere botanisten zoo weinigf van bet leven

der planten wisten; zij waren bijna gebeel beperkt tot

oppervlakkige bescbouwing.

In een. enkel opzicbt, waar zonder goede microscopen

iets was te verklaren^ bebben dan ook mannen als Koel-
REUTER en Sprengel (1761—1793) iets ontdekt, wat den

grondslag leverde tot latere studien. Zij ontdekten de

bewonderenswaardige inricbting der bloemen en verklaar-

den hoe de vorm, die de bloemkronen bezitten^ noodzake-

lijk is voor de bestuiving en bet in stand houden der soort.

Maar aan bet microscoop bebben wy meer te danken
dan onze kennis van anatomie en pbysiologie; ook in de

ondere wetenscbap der systematiek bracbt bet eene groote

verandering te weeg,

Linnaeus^ de groote systematicus, yerdeelde de plan-

ten volgens een kunstmatig systeem. Linnaeus nam 24

klassen aan, waarvan er 23 door de pbanerogamen en

e6n enkele door de cryptogamen werd ingenomen.

De cryptogamen d. w, z. de in bet geheim of onzicbtbaar

bloeiende planten, ontvingen dezen naam in een tijd

toen men van wieren, zwammen, lycopodinms, varens, mos-

sen en korstmossen nog geene geslacbtswerktuigen kende.

De pbanerogamen bezitten hloemen; dit zijn de orga-

nen, die wij ook in bet dagelijkscb leven zoo noemen;

wel is waar ziJn er vele pbanerogamen, zooals de Tea-

nariey de katajpang en de Tcalapa^ die geene bloemen be-
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zifcten^ welke door sclioone kleuren en geuren uitmunten,

zelfs zijn vele leeken onbekend met liet bestaan dier

bloemen, maar elk nauwkeurig -vvaarnemer bemerkt, dat

in bepaalde tijden Tan bet jaar ook deze planten bloe-

men dragen, gebouwd volgens betzelfde type als die van

djeroek^ melatti, Icassoemba en Tcamoening.

Op plaat HI zyn cryptogamen nit verschillende af-

deelingen geteekend; ook vindt men er eenigen op de pla-

ten XLVin en L.

De leek herkent aan geen dezer planten bloemen, zoo^

als de pbanerogamen bezitten, en tocb zijn bij alien, op

weinige nitzonderingen na, voortplantingsorganen gevon-

den, die op den naam hloem evengoed aanspraak zouden
mogen maken als die van grassen, palmen en vraringin.

Al is nn bet gebeim omtrent bet bloeien dezer plan-

ten door ons ontsluierd, tocb heeft de minder jniste naam
Cbtptogamen burgerrecbt verworven en is blijven bestaan.

Welbebbenwij door bet microscoop van degrootere, reeds

bekende cryptogamen^ zooals varens, lycopodinmsen zwam-
men, de gebeele ontwikkeling leeren kennen, maar tevens

ontdekte men met verbeterde instrumenten steeds kleinere

planten: eerst de wieren^ die vooral in stilstaand water

leven, daarna nog kleinere, zooals gistzwammen en bacte-

rien, Vooral de studie van de laatstgenoemde wezens is

slecbts mogelijk met volkomen instrnmenten en vergroo-

tingen van 500 maal en meer-

Bij de kleinere cryptogamen valt de leer der bescbrij-

ving bijna geheel samen met anatomie en pbysiologie.

Het voortplantings-proces der pbanerogamen, boe in-

gewikkeld en bewonderensvs^aard het zij, is tocb, op kleine

afwijkingen na, steeds volkomen betzelfde; bij de cryptoga-

men ecbterbieden de voortplantingsorganen eene eindeloo-

vormen
Naar

de, worden daarom alle pbanerogamen vereenigd tot ^en
groep met<t(;eeafdeelingen,terwijl de cryptogamen verdeeld

worden in drie groote afdeelingen, wier voortplantings-

organen gebouwd z^n volgens zeer niteenloopende tijpen.
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terwijl tal van overgangsvormen deze afdeelingen ver-

binden.

Wei een groot verschil met hot systeem van Linnaeus
niet waar?

Langzamerliaiid is uit de kennis van een beperkt aantal

medicinale planten de tegenwoordige systematiek ontstaan^

die z6<5 uitgebreid is^ dat zij niet meer door ^^n enkel

geleerde kan vrorden beoefend^ maar aan vele specialitei-

ten is toevertrouvrd.

Zoo heeft men algenkenners, varenkenners, mycologen

of kenners van zwammen en scbimmels^ mossen- en licbe-

nen-kenners en eindelijk bacteriologen. De laatsten bouden

zich bezig met de stndie der bacterien^ die kleine we-

zens, welke de oorzaak blijken te z:yn van de meeste

veranderingen in denbodem, waar organische producten

in ontbinding verkeeren.

Meer in bet bijzonder zijn bet de patbologiscbe bacterien^

die de belangstelling der geleerden opwekken; zij tocb

zijn bet, die in ons bloed leven en ziekten als cholera,

typbns, longtering en malaria veroorzaken.

Het hoofddoel der bacteriologie is: bet leven en de

levensvoorwaarden dezer baclerien nauwkeurig na te
r

gaan om daarnaar de middelen ter bestrijding der ziekten

en tot genezing te kiezen. Op deze wijze grenst het

arbeidsveld van den botanicns aan dat van den patboloog.

Wij hebben nn in breede trekken de ontwikkeling der

plantenknnde geschetst, maar er is meer; nog zijn er

takken dezer vretenschap te noemen, die niet gebeel van

belang zijn ontbloot; zoo leert de iplantenaardrijjcshufide

hoe de gewassen over de aarde zijn verspreid, terwijl de

plantenpaleontologiey de leer der voorwereldlijke planten,

die hoofdzakelijk steunt op de versteeningen en af-

drnksels van planten en plantendeelen, die in de ver-

schillende aardlagen worden gevonden, belangrijke in-

licbtingen verschaft omtrent het ontstaan van vele

aardlagen — de steenkoolbeddingen— en omtrent de ont-

wikkeling van het plantenrijk.
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Uit hetgeen over het onderzoek der pathologisclie

bacterien is gezegd blijkt reeds^ dat de planteakunde geene

wetenscbap is, die uitsluitend om haar zelve wordt beoe-

fend; integendeel ook in landbouw en Industrie viaden

de beginselen der plantenknnde en de resultaten, door

plantenphysiologie en anatomie verkregen, zeer dikwijls

praktiscbe toepassing.

Men heeft mij wel eens de opinerking gemaakt, dat de

b^eoefening der plantenknnde een zeer onvmclitbaar

werk is; zij, die mijne bescbrijving hebben gevolgd, zij,

die oog hebben voor het schoonoj regelmatige en doel-

matige in de natuur^ zij, die belangstellen in alles^ wat

door menscbelijk vernnft en volharding is tot stand ge-

bracht, zij, die in de plantenknnde meer zien dan eene

drooge^ saaie opsomining van geleerde termen en meer

dan eene dorre plantenbcscbryving, zij zuUen de over-

tuiging bezitten, dat de plantenknnde geene onnutte en

onvrnchtbare wetenscbap is, maar in haren tegenwoordi-

gen vorm en omvang eene zoodanige^ waarmede ieder

goed ontwikkeld mensch eenigszins bekend behoort te zijn.

Tronwens de popnlaire en half wetenschappelijke tijd-

schriften zyn zdd overvald met resultaten en feiten op

botanisch gebied^ dat men wel genoodzaakt is zich de

schoone beginselen der plantenknnde, vooral der phy-

siologie en biologie eigen te maken.

Maar wat wilt ge^ dat de ontwikkelde mensch van deze om-
vangrijkeen herhaaldelijk verdeelde wetenschap zal leeren?

Deze wetenschap toch is verdeeld in de volgende takken

:

de vormleer,

de systematiek,

de anatomie,

de physiologie (inch biologie),

de plantenaardrijkskunde,

de plantenpaleontologie,

terwijl een reeks van toegepaste wetenschappen daarop
volgt, zooals

:

de landbouw,

de tninbouw.
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de bacteriologies

de ziekteleer der planten.

Oumogelijk kan bet de bedoeling zija ditallesgrondig

te bestudeeren,

Neen! dit is niet de bedoeling; hij, die verder wilstu-

deeren in de philosopbische vakken, is verplicbt zich een

getrouw beeld te vormen van de plantenkunde in haren

geheelen omvang, maar hij, die dit doel niet heeft,
r

behoort slecbts de resultaten, die door deze wetenschap

zijn verkregen^ te leeren kennen.

Het is echter onmogelijk deze resultaten te begrgpen

zonder eenige voorstudie; daarom moet men door den

zuren appel been bijten en beginnen met een weinig

Yormleer, systematiek en anatomie v66r men de bewon-

derenswaardige levensverschijnselen der planten kan lee-

ren kennen.

Vooral wij, die in de tropen den schoonsten tijd van

ons leven doorbrengen, hebben deze studie in vele op-

zicbten noodig. Wij leven als bet "ware te midden der

natunr^ en al moge veel van onze belangstelling en op-

gewektbeid verloren gaan^ tocb genieten wij vandebeer-

1^'ke gaven^ die moeder natnur ons biedt^ tocb zyn wij

bij ieder bezoek aan de bergen steeds opgetogen over

bet weelderige plantenkleed, dat zicb daar in al zijn

grootbeid aan ons voordoet. Wilt ge wel gelooven^ dat
F

men zicb nooit beboeft te vervelen als men een open

oog beeft voor die natuur! Het aankweeken van sier-

planten^ dat nergens meer dan in Indie bet werk en de

trots is der dames, is daarvan een bewijs.

Hoeveel te opwekkender eii veredelender is bet dan

nietj wanneer wij niet alleen in de planten de dragers van

scboone en geurige bloemen en geklenrde bladeren zien,

maar levende wezens, die bnn voedsel zoeken, waar zij bet

kunnen vinden en die, waar de voorraad voedsel;, lucbt

en licbt voor bnn levensonderbond niet voldoende is, zicb

eigenscbappen en wapens weten te verscbaffen om onder

die ongunstige omstandigbeden tocb te blijven leven en

zicb voort te planten, of die, al zijn zij ook zelf ge-
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bonden aan plaats^ aan hunne nakomelingen de neiging

en de kraclit nalaten, om die ongunstige streken voor

andere^ gunstiger gelegen plaatsen te verwisselen.

Om de kennis te verzamelen^ die ons in sliaat stelt de

natunr in hare onoptondelijke afwisseling van vormen en

levensvoorwaarden te bewonderen en te begrijpen^ ver-

keeren de bewoners van Java in een zeer ongunstig geval;

veant bebalve een paar tijdsebriften, die eenigszins in deze

richting arbeiden, zijn er geene plantkundige werken, die

als leiddraad kunnen dienen. Wei is er door Rumphixjs,

Bltjme, Reihwaedt €

werken bewegen zich boofdzakelijk op systematiscli gebied

en zijn gescbreven in bet latyn.

Ook bunne plaatwerken zyn zeldzaam en duur gewor-

den en door g^een nieuwere vervangfen.

In deze leemte te voorzien is het doel van dit boek,

leerboek als ge bet zoo noemen wilt. Eene boofdzaak bij

bet bestndeeren der plantenkunde is zien, veel zelf zien ;

ieder dient dus de planten, die worden besproken of

waarvan lets merkwaardigs wordt medegedeeld zelf te

bezien. Zelf zoeken is in dezen bet beste, want bij bet

zoeken naar eene bepaalde plant leert men een groot

aantal anderen als van zelf kennen. Men zie dus niet op
tegen moeite en eenige vermoeienis-

Maar om eene plant te zoeken, dient men ten minste

te begrijpen, wat gezocbt moet worden.
De nanwkeurigste beschrijving van Jtassoewta, van delin-

goe is niet voldoende om die planten onder duizende
anderen teherkennen; daartoemoet men eerst een zeker
aantal planten bebben gezien.

Hierin komen te
t>

le. de leeraar, die de plantenkunde doceert; b^ beboort
uit den aard van zijn beroep de planten wel te kennen
en ze te kunnen vinden

;

namen
men mwoordenboek dikwijls kan vinden en waardoor

staat is zich door inlanders de gewenscbte plant te doen

aanwijzen
j
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3e. door goede afbeeldingen.

Ik heb gemeend, wat het laatste betreft, veel, zoo veel

mogelijk te moeten geven en daarom bij dit werk een

atlas gevoegd van 50 platen met 870 fignren.

Hiervan zijn 600 figuren door mij naar denatnnrgetee-

kendjdeoverigenzijn uit andere werken overgenomen^ maar
bebben tocb bijna alien betrekking op indiscbe planten (na-

dere specificatie der overgenomen figuren zie atlas.)

Al zijn nu platen en afbeeldingen bij de studie der

plantenkunde onontbeerlijkj niets ecliter is duurder dan

oorsprorikelijke figuren.

De koopers van dit werk krijgen dit tegen betrekkelijk

lagen prijs, omdat^ doordat ik zelf de platen op steen teeken-

de^ een groot gedeelte van bet arbeidsloon is uitgespaard,

Dat op enkele platen iets valt aan te merken, is te wijten

aan mijne mindere kunstvaardiglieid en aan de omstandig-

heid, dat de inlandscbe drukkers niet bekend waren met
hetbewerken van bet, bij deze platen gevolgde^ proc^de.

Men dient dus iets door de vingers te zien; de pla-

ten zijn echter voldoende voor ons doel, al hebben zij

ook geene kunstwaarde.

En nu de indeeling van dit boek.

Na eene korte kennismaking met planten en plan-

tendeelen in het algemeen, volgt een hoofiistuk^ g^wijd

aan de beginselen der anatomie, voor zooverre deze noodig

zyn om de physiologie te begrijpen.

In liet volgend hoofdstuk wordt liet leven der plant

in breede trekken gesetotst. Dan volgen meerdere hoofd-

stukken, ieder gewijd aan ^^n enkel plantendeelj bijv. de

wortel, de stam^ de bladeren enz. enz.

Doorgaans wordt eerst de vormleer van zulk een deel be-

handeld en daarna welk aandeel het heeft bij de verschillen-

de function in het plantenleven, als ookde biologische be-

teekenis van dit deel in normale en abnormale gevallen,

Een afzonderlijk hoofdstuk is gevrijd aan de bestuiving

en aan de bevruchting der phanerogamen.

t)aarna voleft eene reeks van hoofdstukken over onder-
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werpen^ die meer speciaal in Indie thuis behooren: over

parasieten, epiphyten, over de beweging van bladeren en

bloemen^ over nuttige gewassen enz.

Op het eind volgen eenige registers van plantennamen

en kunsttermen.

Het boek is zoodanig ingericbt, dat bet geschikt is om als

bandleiding te dienen bij bet onderwijs der plant^nknndc

aandeHoogere Burgerscbolen en de Doctor djawa scbool.

Voor eene zekere categorie van personen voor^iet het

boek in eene bepaalde beboeffce.

Het ap'otbekersexamen kan in Indie gebeel worden

afgelegd, en enkele examens zijn reeds volgens dezelfde

wetten en eiscben, die in Nederland na studie aan eene

nniversiteit worden gesteld^ in Indie afgelegd*

De voorbereidende stndie^ nl voor bet natunrknndig exa-

men^levert, watplantenknnde betreft, eigenaardige moeie-

lijkbeden. Wei staat bet nitstekende leerboek van Oudemans
en DE Yeies ten dienste^ maar op enkele uitzonderingen na

bebooren alle, daarin bebandelde planten, in Europa tbuis-

Dit envelj dat zicb doet gevoelen bij bet onderwijs op de

Hoogere Burgersehoolj is voor den aanstaanden apotbeker^

wien men veel boogere eiscben voor botanie mag stellen,

nog veel onaangenamer. En tocb zijn voor bem zeer goe-

de en begrijpelijke boeken op dit gebied noodzakelijk^

omdat Indie geen leerstoel bezit^ waar deze boogere
wetenscbap wordt gedoeeerd en dus alles op zelfstudie

aankomt. Aangezien als voorbeelden zooveel mogelijk

zeer bekende planten zijn gekozen en afgebeeld en voor-

al die, welke als voedingsmiddel, als indiscbe medicijnen

of als cnltuurgewassen overbekend zyn, is dit boek zeer

gescbikt voor de indiscbe inricbting te Delft, om de

ambtenaren op gemakkelijke wijze bekend te maken met
vele zaken, waarmede zij bekend bebooren te zijn.

Waar meerdere voorbeelden voor een feit zijn gegeven,
is bet eerstgenoemde steeds het gemakkelijkst te vinden.

Nog eene opmerking : de feiten, in dit werk bebandeld,
hebben betrekking op de pbanerogamen en enkele hoo-
gere cr)rptogamen.
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Kennismaking met planten in het algemeen.

Eene kennismaking met de namen der voornaamste

deelen eener plant moot voorafgaan om de volgende

hoofdstukken met vrucht te knnnen volgren.

Wanneer men een zaad van assam djawa fpl. I. A) in

aarde legt, barst na eenigen tijd de bruine zaadhuid

en laat een dun, pnntig toeloopend worteltje door, dat

de aarde volgens de richting van de zwaartekracht (dus^V>^-^ V ^^ ^-'--^

naar 't middenpunt der aarde) binnendringt en spoedig

een aantal fijne wortelharen voortbrengt^ die innig met
de aardkorreltjes vergroeien om daaruit water en voe-

dingsstoffen op te nemen In dit jeugdig ontwikkelings-

stadium bevindt zich tnssclien de beide helften, waaruit

zooals wij weten een assam-zaad bestaat, een knopje, dat

zich spoedig ontplooit tot twee zeer kleine, tegenover

elkaar staande blaadjes, die duidelijk reeds bet type van

volwassen assambladeren bezitten ; daartusscben draagt

de as van de jonge plant aan den top een nieuw knopje

(pi. 1. DJ,

Zoolang het zaad nog niet is gekiemd^ is het jonge

plantje reeds aangelegd in den kiem^ die duidelijk zichtbaar

is tusschen de beide zaadhelften (pL I. B en Cj,

In een later ontwikkelings-stadium fpl. I, E) is de wortel

gegroeidj zijn eenige wortel-takjes gevormd en is het

geheele jongste gedeelte bedekt met wortelharen.

De overblxjfselen van het zaad zijn nog aanwezig als

twee verschrompelde, uitgedroogde blaadjes, daarboven

verKeft zich een stengeltje, dat nu reeds 4 bladercn en
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aan den top een knop draagt. De onderste bladeren zijn

natuurlijk de ontplooide bladeren van fig. D. De plaats

van' den stengel, waarop de bladeren zijn ingeplant, beet

Tc7ioop en bet stengeldeel tusschen twee knoopen lid.

Aangezien de meer besproken zaadhelften, die den

naam zaadlohhen dragen^ om redenen^ die wg later znllen

leeren kennen^ als de eerste bladeren van de kieinplant

worden bescbouwd^ en aangezien ieder blad aan den top

van een lid ontspruit^ is bet stengeldeel a h bet 3*^ lid^

bet deelj dat ligt tnsscben a en de basis der zaadlobben

bet 2e lid en eindelijk bet stengeldeel tusscben de zaad-

lobben en den voet (bet dikste gedeelte) van den wortel^

bet eerste lid.

De grens tnsscben bet eerste lid en den wortel is bij

zeer jonge planten wel^ roaar bij oudere niet meer waar
te nemen.

Aan de basis van elk der bladeren vindt men twee

kleine spitse blaadjes^ de steunhlaadjesy dus b:y a vier

en bij h eveneens vier.

Deze blaadjes bebooren paarsgewijze tot een blad en

dienden in den knoptoestand tot bescbntting dier bla-

deren en van den jongen eindknop.

Zoodra de bladeren zicb ontplooien is die bescberming
niet meer noodig en zou bet voortleven en grooter wor-
den der stennblaadjes doelloos zijn- De natnur houdt niet

van bet overtoUige; daarom sterven de blaadjes spoedig

na bet ontplooien der bladeren af en znllen bij oadere
bladeren van een assamboom te vergeefs gezocbt worden.
De kiemstengel groeit nn steeds door, brengt nienwe

leden en bladeren voort en geeffc direct of indirect bet
aanzijn aan alle deelen^ waarnit een volwassen assam-

boom bestaat.

De takken, die wij in allerlei grootte en dikte waar-
nemen^ komen niet onregelmatig op willekenrige plaatsen

te voorscbijn, maar zijn gebonden aan de plaats der bla-

deren.

In den scberpen boek, die een blad met den stengel

maakt^ in den zoogenaamden hladoTcsely is een knop in
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eersten aanleg aanwe/ig; soms zijn deze knoppen duide-

lyk waar te nemen, maar bij vele indische boomen zijn

zij uitwendig niet of weinig zichtbaar ; toch is steeds

microscopisch de aanleg yan een knop in liet okselweef-

sel aan te w^*zen.

De knoppen worden naar de standplaats onderscheiden

in eindknoppeii en ojcselhnoppen of zijhioppen.

Elke tak is bet evenbeeld van zijn voorganger, waar-

nit hij ontstaan is; steeds volgen de leden op elkaar,

maar zij dragen^ nadat een drietal leden aan de kiem-

plant is gevormd^ leder slechts ^^n enkel blad.

Wij hebben steeds van bladeren gesproken en tocb is

een assamblad samengesteld nit meerdere^ in een vlak uit-

gespreide, blaadjes.

Dat wij bier met een enkel blad te doen hebben blijkt

reeds by de kieming; alle deelen van znlk een bladwor-

den ter zelfder tijd gevormd en ontplooid; alle blaadjes

van bet blad zijn dns even ond; waren zij dit niet, dan
zon bet uiterste blaadje veel jonger zijn dan dat^ w^at aan

de basis is gelegen, en dit verscbil bestaat hoegenaamd
niet. Ook sterft znlk een blad in zijn geheel af.

Dergelijke bladeren-, zooals als de assam djawa draagt,

noemt men samenqestelde hladeren in teerenstellincr v^an0"""'^"""""*"C5

de enkelvoudige van tandjongj Tcool handa^ sokka en an-

deren.

Bij een volwassen assamboom dragen alleen de aller-

jongste, dunste takjes bladeren, alle onderen zijn kaal;

ook zijn bet de jongste takjes, die de bloemtrossen dragen

ledere bloem stennt op een bloemsteel. De bloemknop
van de assam wordt evenals de jonge bladknoppen be-

scbermd door twee blaadjes (fig. H), die bier niet stenn-

blaadjeSj maar sleelblaadjes worden genoemd.
De bloem zelve bestaat nit eenige kransen van deelen,

die verscbillen in steviglioid en dnurzaambeid, naar gelang

van de functie, die zij te vervullen hebben. Yan bnitenaf

beginnende, zien wij vier stevige, lichtgeele, ietwat groen

getinte blaadjes, die in den knop de andere bloemdeelen

beschntten en dus het stevigst behooren te zijn en dit wer-
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kelijk ook zijn. Deze vier blaadjes vormen den Tcellc; zij

zelve heeten Tcelkhladeren.

Daarbiuneu bevinden zich^ bijna bij alle bloenjen^ drie

teere^ geel-rose hloemhlaadjes^ sierlijk met rose adertjes

geteekend; bij deze bloemblaadjes bobooren nog twee

uitsteeksels (a en a fig. Fj,

Wij ontmoeten bier voorde eerste maal een verschijnsel^

dat in het plantenrijk veelvuldig voorkomt. Dit vereiscbt

nadere toelicbtingr-

Onder de natuurwetten zijn voor de planten de vol-

genden van groot gewicht.

De natuur breno^t niets voort zonder doel of zonder

dat elk deel zijne bijzondere levensfunctie beeft of bad te

vervullen.

Zij tracbt bet doel^ waartoe een zeker plantendeel

bestemd isj zoo gemakkelijk mogelijk en met de minsteop-

offerinor van kracbt te bereiken*

Sonis raarkt eenig plantendeel in onbrnik en wordt dns

overbodig; de natuurkan ecbter, wanneer om de eenofandere

reden eenig deel overbodig is geworden, dit niet plotseling

doen verdwijnen ; integendoel^ wat onnut is, wordt allengs

zwakker en kleiner, totdat bet ten slotte gebeel verdwijnt.

Bij de dieren komt dit verschijnsel eveneens voor; een

paar feiten, den tnenscb betreffende, kunnen als yoor-

beeld dienen

Er zyn menseben, die bunne ooren en de scbedelbnid

gemakkelijk kunnen bewegen, de meesten kunnen dit

niet of nanwelijks-

Die beweging gescbiedt door spieren, welke bij de

voorvaderen van den menscb goed ontwikkeld waren,

maar bij ons in onbruik zijn geraakt en daarom bij normale

menscben hoogst moeilijk werken. Door oefening of

overerving zijn bij enkele menscben die spieren weder

ontwikkeld, zij zijn kracbtiger geworden en kunnen de

ooren en de scbedelbnid weder in beweging brengen,
4

Zulke overblijfselen van vroeger werkzame en goed

ontwikkelde deelen, die dus sierk in omvang en ontwik-

keling zijn achteruit gegaan, noemt men gereduceerd of
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in ontwiTcheling acJderuit gegaan.

Wat bij planten onnut is, of door veranderde levens-

omstandigheden minder noodzakelijk blijkt te zijn, wordt

binnen ertkele geslacliten gereduceerd of gaat geliecl

verloren

Zoo zijn cm redenen, die vvij niet kennen^ de bloem-

bladeron -van assam djawa van vijf tot drie verminderd

en van de beide gereduceerden zijn nog sleclits de uitsteek-

sels a en a (fig. F.) overgebleven.

Maar wie en wat bewijst^ dat zij werkelijk gereduceerde

'

bloeujbladeren zijn en dat de bovengenoemde spieren

vroeger ooren en sckedelliuid in beweging bracliten ?

Dat deze spieren hiertoe werkelijk dienden^ blijkt uit

het feit^dat zij bij voldoende oefening nog daartoe in staat

kunnen zijn.
F

De natuur beeft ecbter een ander middel oro ons de

waarde der o-ereduceerde or^anen te leeren kennen. Soms
komt bij een individu een sedert lang verloren gegaan

orgaan weder in zijn vroegeren vorm plotseling te voor-

scbijn. Dit verscbijnsel beet atavisme of terugslag.

Zoo eindigt bijv. de nienschelijke wervelkolom naar be-

neden. in eon aantal gereduceerde -wervels, die tot bet

staartbeen zijn vergroeid. Wanneer zicb nn bij een indi-

vidu deze staartwervels normaal en o-nafbankelijk van

elkaar ontwikkelen, heeft men een voorbeeld van atavisme.

Zoo ook vindt men onder een duizendtal assambloemen

er wel e^n enkele, die 'yyT bloembladeren bezit, omdat de

twee gereduceerden door atavisme weder normaal zijn

gevrorden; zoo zijn de beide uitsteeksels a en a in fig. G.

niet aanwezig maar vervangen door nornoale bloonibla-

deren.

Binnen de bloemblaadjes bevinilen zicb de eigenlijke

voortplantingsorganen der plant; eerst bemerken wy eene

bijna gebeel gesloten buis met dric vrije slippen, de meeU

draden^ en daartusschen eenige tandjes (fig. K en L). Dit

gebeel vormi bet manlijk gedeelte der bloem. De meel-

draden zijn met elkaar vergroeid en vormen de buis;

ieder bestaat hooger op iiit een rolronden draad, den
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helmdraad en een knotsvormig lichaampje, den helmknop,

De laatste springt, zoodra hij rijp is, met twee sleuven

open en ontlast een fijn-korrelig poeder, het stui/meely

dat het eigenlijke manlijke principe be^at.

De tandjes txissclien de normale meeldraden zijn gere-

duceerde meeldraden ; zij komen bij zeer vele bloemen

voor en worden staminodia (') genoemd.

Geheel in het midden van de bloem^ dns binnen de

meeldraden-bniSj bevindt zich de stamper. Deze bestaat

nit een verbreed, doorgaans afgerond gedeelte^ dat de

eitjes bevat en na de bevruchting sterk groeit; dit deel

heet eierstoh; op den top draagt hy een langen^ rolron

den stijlj wiens niteinde stempel heet.

Nadat de stuifmeelkorrels op den stempel zijn aange-

land^ vormen zij eenelange bnis, die den stijl doorgroeit

en een eitje bevrncht.

Tengevolge der bevruchting heeft zoowel in de eitjes

als in den eierstok eene groote verandering plaats; de

eersten worden zaden^ de eierstok rijpt tot vriicht.

Aan een assamvrucht nemen wij een steel waar en aan

het andere niteinde een scherp nitsteeksel, als overblijf-

sel van den stijl, die is afgevallen, zoodra de hem toe-

vertrouwde functie was verrieht.

De rossig-bruine vruchtwand beyat een dik-vleezig

vruchtmoes, waarin de donkerbrnine pitten zijn wegge-

doken.

Deze zaden heblen eene zeer harde, ondoordringbare

zaadhnid; daarbinnen is nog eene tweede of binnenste

zaadhuid als een dnn vliesje aanwezig De inhond of

Teem van het zaad bestaat uit de beide zaadlobben en de,

daartnsschen geklemde, kleine kiem of emhtijOy waaraan
reeds flanw de toekomstige wortel van den knop is te

onderscheiden (fig. B en C.',

De doelmatige inrichting van een zaad vervult ons
met bew^ondering voor de grootheid der natnur. Het
eigenlijke levensdoel der planten toch is het voortbrengen

{}) Afgfcleid van str^men =: meeldraad.
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vankiembaar zaad; alle functienin het plautenleven wer-

ken samen om dit doel te bereiken; veleplanten zelfs ster-

ven, zoodra dit doel voor de eerste maal is bereikt

(aloe, grassen).

De kiem is de toekomstige generatie^ die zich van de

moederplant afscheidt, maar zij is niet in staat zich zelf

te voeden of te bescbermen. De barde zaadhiiid nu dient

om gediirende de rustperiode^ die ieder zaad doorleeft,

kiem en zaadlobben voor nitdrogen en bescbadigen te

bescbutten. De zaadlobben bestaan uit een weefsel van
cellen, die door de moederplant zijn gevuld met een
tijken voorraad voedsel^ juist voldoende om de kiemende
plant te voeden, zoolang zIj zelve niet in bare beboef-

ton kan voorzien.

De plaats, die de zaadlobben innemen, bare wijze van
outstaan en inplanting op den stengel en meer*nog bet

min of meer groen worden der zaadlobben, bewijst dat

zij werkel^'kebladeren zijn. Bxj hata^ang [jgl. YllJ .) manga^
en Icanarie is dit zeer duidelijk, oradat bunne zaadlobben

zeer groot en groen zijn en evenals normale bladeren

breed zijn nitgespreid, Niemand twijfelt bij deze planten

aan de ware natunr der zaadlobben ; met de groene kleur

nemen zij ook de functie van normale bladeren tijdelijk

op zich. Het levensdoel der zaadlobben is hiermede vol-

doende verklaard.

Op dergelijke wijze richten planten de meest verschil-

lende deelen evenals de zaadlobben in voor bijzondere

doeleinden of bepaalde functien, welke deze in normale ge-

vallen niet vervnllen. Zulke deelen zijn dikwijls zoodanig

van vorm en functie veranderd, dat nauwkeurige studie der

ontwikkeling noodig is om nit temaken, welk deel werd
vervormd.

Zulke veranderde deelen noemt men : vervormd of ge-

metamorpJioseerd J het verschijnsel zelf beet metamorphose.

Nog kennen wij eene andere rubriek van deelen.

De normale deelen bezitten een graad van volkomenheid,

die overeenkomt met de te verrichten functien, de ver-

vormde zijn ten dienste en ten gunste der plant veran-
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derd, de gerednceerde zijii van hunne vroegere vulmaaktheid

afgeduald en in de ineeste gevallen voor de plant onnut

geworden^ de rudimentaire deelen eindelijk zijn zoo een-

voudig van bouw, dat zij nog langniet de normale deelen

in volmaaktheid evenaren.

Ben Yoorbeeld leveren de^ in Indie zeer algemeen voor-

komende, woekerplanten, als taai hoeroeng beter bekend.

Zij leven ten deele op kosten van de planten, waarop zij

woekeren, Aangezien zij niet met moeite water en voedsel

in de aarde behoeven te zoeken, maar ditj ten deele reeds

door de voedsterplant bewerkt, uit de takken van de

voedster opnemen^ liebben zij geen sterk-vertakt en onf-

wikkeld -w^ortelsysteem noodig. De deelen, die de functie

der wortels vervuUen en het weefsel van de voedster
4

doorwoekerenj zijn dan ook lioogst eenvondig gebouwd en

dns Tttdimentair in vergelijking met de veel booger ont-

wikkelde, normale wortels (zie pi. XLYj.

Vergelijken wij nu eens vliiclitig den bouw van eene

andere plant nb de halapa fpl. II A-F.) met de assam

djawa, dan bemerken wij vele, in bet oogloopende ver-

scbillen.

Fig F. is een klappervrncbt^ die begint te kiemen. De
jonge spruit is juist naar buiten gegroeid en kromt zich

naar bet liebt; daaraan nemen wij eenige bladacbtige

deelen waar, die in bet minst niet gelijken op normale
klapperbladeren. Deze eerste bladei^en bebben tot taak den
jongen knop te bescbermen, evenals wij dit zagen met
de steun- en steelbaadjes ; ook zij sterven af, zoodra zij

gemist kunnen worden. Zij worden scheede-hladeren ge-

noemd, niet te verwarren met bladsclieeden, die een on-
derdeel uitmaken van normale bladeren. Een volkomen
blad bestaat nL uit drie deelen: schijf, steel en scheede.

Bij de klapper b. v, vormen de groote bladslippen den
bladschijf, het stevige breede gedeelte, dat den stam met
bet zoogenaamde doeJc omvat, is de scbeede; en bet tusscben
beiden gelegen gedeelte is bladsteel. De eerste bladacbtige
deelen van een kiemenden klapper zijn te besebouwen
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als bladscheeden, die het nooit tot de vorminjj van bladei'en

brengeu, maar een overgangstoestand vorinen tot de nor-

male, goed gevormde stengelbladei'en, en daarom kiinnen

zij als rudimenten worden bescliouwd.

Znlke sclieede-bladeren vindt men algemecn bij eene

plantenafdeeling : de monocotylen of e^n-zaadlobbige

planten.

Aau de kiemplant ontstaat niet ^en enkele wortel^ die

zich later vertakt^ evenals bij de assam djawa, maar er wor-

den meerdere rolronde, dikke, witte wortels gevorind^ waar-

van de eersten naar binnen driiigen tusschen delange vezels

(sepet)y waaruit de vruclitwand van rijpe klappers bestaat.

Tijdens de kieming ontstaat in de holte^ die vroeger

gevuld was met klapperwater, een knotsvormigj sponsr

achtig orgaan, dat zijdelings met de jonge plant in

verbinding staat en steeds grooter en grooter wordt tot-

dat bet de holte van den klapper bijna gebeel opvnlt.

Dit lichaam, dat enkelen om den zoeten smaak eten en

hentos wordt genoemd^ is de zaadloh. Bij deze planten toch

is steeds slecbts een enkele zaadlob aanwe^;i«'. Het doet

er weinig toe af, of de levensfunctie der zaadlobben,
4

het voeden der Tciemplanty door een^ twee of meer zaad-
r

lobben wordt vervuld; toch is het aantal zaadlobben bij

alle planten in zulk eene hooge mate constant, dat daarop

eene zeer goede indeeling der phanerogamen berust; met

dit onderscheid gaan echter vormverschillen gepaard, die

eene veel grootere waarde en strekking hebben.

Alle phanerogamen volgens het aantal zaadlobben te

verdeelen ging niet, omdat dit kenmerk soms in strijd is

met andere verschillen, Daarom heett men naast de twee

rnbrieken: eenzaadlohbige en tiveezaadlohhige planten^ nog
eene derde moeten aannemen, waarvan de leden een, twee

of meer zaadlobben bezitten.

De verdeeling der phanerogamen wordt op grond hier-

van aldus:

A. Afdeeling Gymnospermen (Naaktzadigen); planten

zonder eierstok, zoodat de zaadknoppen en doorgaans

ook de zaden blootlio^jjen-CO
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Hiertoe behooren weiuige indisclie planten ; de meesten

behooren iliuis in koude en gematigde streken-

De;paMs haciji behoort tot de naaktzadigen;de vruchtbla-

deren van twee soorten van dit geslacbt zijn afgebeeld op

plaat XXXVIII. fig, H en K.
'

B. Afdeeling Angiospermen (Bedektzadigen).

T)e zaadknoppen ontstaan in een gesloten eierstok en

blijven, tot zij rijp zijn, daarbinnen besloten.

Klasse I. Monocotylen (Eenzaadlobbige planten),

planten met den zaadlob (kalapa).

Klasse II- Dicoti/hti (Tweezaadlobbige planten),

planten met twee zaadlobben (assam djawa).

Keeren wij nn terng tot den kiemenden klapper. Het

dunrt lang voordat er wortels uit de vrucbt naar bui-

ten dringen^ zelfs aan vrij sterk ontwikkelde planten,

die reeds eenige flink ontwikkelde bladeren bezitten,

ziju geene of betrekkelijk weinige wortels aanwezig

(pL II BO
Bij eenig nadenken vindt men de verklaring van dit

verscbijnsel. Het kiemwit van den klapper (santen) is zeer

groot in vergelijking tot de zaden van rijst, assem djawa

e. d.; al dit reserve-voedsel is bestemd omde kiemplant te

voeden en er is voldoende voor zulk eene stevige plant, als fig

.

B. voorstelt. In dit stadium zijn de wortels, als organen om
voedingstoffen nit den grond op te nemen, overbodig. De
eerste wortels, die worden gevormd, blyken ook nietinstaat

te zyn deze functie te verricbten; zij bezitten geene wortel-

haren en zijn dik, week en rolrond. Toeh zijn zulke wor-

tels voor de plant noodig, omdat het zaad niet voldoende

water voor de ontplooing der bladeren en vorming van

nieuwe deelen bevat De wortels moeten dus dit water aan-

voeren en zoeken dit merkwaardiger wijze in den vezeligen

vrucbtwand.

Wij, die zulke oude, rijpe klappers kennen, weten, dat

deze vezelige vrucbtwand gretig water opneemt wanneer
de klapper in den grond ligt of volgens inlandscbe methode
in eon boom is opgebangen. De eerste wortels, die naar

/
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buiten treden en de aarde zoekeoj dienen tot steun en

hondeii de plant rechtop.

De bladeren van de kiemplant zitten zeer dicht bij-

een en dit blijft steeds zoo, ook bij volwassen klappers.

Toch steunt ieder blad op een lid; de leden zijn echter

zeer kort en groeien betrekkelijk weinig, wat aan bet

geringde niterlijk van een klapperstam, beter nog bij de

pinang, is waar te nemen.

De groei van den klapper heeft uiterst langzaam plaats.

Een volwassen boom is onvertakt. Het volkomen gemis

aan takken van verscbillende orde en dikte geeit aan

den klapper dat eigenaardige statige voorkomen. Kleine

bladeren^ in zulk een groot aanfcal als andere boon?en

noodig hebben, vinden bij den klapper geen standplaats;

daarom bezit de klapper, in stede van een ontelbaar aan-

tal kleiue blaadjes, 'weinige maar verbazend groote blade-

ren, hetgeen feitelijk op betzelfde neerkomt,

De bloemen zijn in uiterst groot aantal tot een groep

vereenigd; deze bloemgroep heei bloeiwijze of inflorescentie.

De assam djawa bezit ook eene bloeiwijze, maar deze be-

staat nit een gering aantal bloemen. De gebeele bloei-

w:yze van den klapper is in jengdigen toestand besloten in

en beschermd door een stevig blad, dat eene scbnitvormi-

ge gedaante beeft en ons bekend is als mantjong (fig C).

Wij noemen dit blad hloeischeede.

Zoodra de bloemen volwassen zijn en geene bescber-

ming meer noodig bebben, komen zij door een spleet aan

de voorzijde van de mantjong naar buiten.

Byna alle bloemen van den klapper zijn gebouwd vol-

gens bet tijpe in fig D en E afgebeeld; drie kleine blaad-

jes, daarbinnen drie grootere en eindelijk zes meeldraden

met pijlvormige belmknoppen; van een vrouwelijk orgaan

is geen spoor in deze bloem te vinden.

Slecbts een gering aantal bloemen, aan den veel groo-

teren vorm in fig, C gemakkelijk te berkennen, bestaan

nit tweemaal drie blaadjes en een eierstok met ^en zaad-

knop (den toekomstigen klapper). In de assambloemen

waren beide geslacbten vereenigd, bij den klapper zijn
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de meeste bloeuien manlijk, enkelen vrouwelyk. De as-

sambloemen noemt men tweesladdkjy de klapperbloeinen

eenslachtig of beter manlij'k en vrotiwelijk

Zulke ^enslachtige bloemen knnnen op eene plant ver-

eenigd zijn of wel de eene plant draagt uitsluiteud

manlijke, de'andere uitsluitend vronwelijke bloemen.

In het eerste geval worden zij eSnhiiizige planten^ in het

laatste tweehuizige planten genoemd.

De siwaleih of lontarpalm (pL II G-— L.) is een goed

voorbeeld yan eene tweebuizige plant. leder inlander kan

ubeide individuen aanwijzen^ omdat bebulve bet geslacbt

der bloeinen ook de vorm der kruin en de oppervdakte

van den stam bij de geslacbten verscbilt.

Eecapituleeren wij de belangrijkste rerschillen tasschen

assam djawa en kalapay voor zooverre zij tevens bet

typiscbe onderscbeid vormen tusscben Monocotjlen en

Dicotylen-

De monocotylen (eenzaadlobbige planten) bezitten een

zaadlob, vormen instede van een enkelen, vele wortels, die

zicb ieder kunnen vertakken; in de bloemen is het getal

drie^ op kleine nitzonderingen na, constant.

De dicotylen ( tweezaadlobbige planten) bebben twee

zaadlobben^ vormen een enkelen wortel^ die reeds in de

kiem als worteltje aangelegd was en zicb later berbaal-

delijk vertakt; de bloemdeelen zijn 4- of 5- tallig^ boogst

zelden 3- of 6-taliiof.

In het bovenstaande komen nog eenige uitdrukkingen

voor, die opbeldering vereischen. Nn eens sprak ik van

deelen^ dan weder van organen; beide uitdrukkingen zijn

by planten in zwang. Spreekt men over den vorm van een

blad of Stengel^ dan gebruikt men den term: ^planten-

deel; bescbouwt men het blad of de wortel als ouderdeel

eener levende plant in verband met de funetien^ die z:y

verricbten of bet doel, waarvoor zij bestaan^ dan is de

naam: orgaan op zijn plaats.

In de vormleer spreekt men dns van deelen^ in de phy-

siologic van organen. Dikwijls is de functie zoodanig ver-
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bonden aan den vorm van eenig plantendeel^ dat beide

tertnen gebruikt kuiiuen worden.

Alle deelen eener plant kan men vcrdoelen in centrale

en peripherische deelen; wortel en stam behooren tot

de eersten, de bladeren tot de laatsten.

Gemakshalve noemt men dikwijls een deel, dat andere

deelen draagt eene as; zoo is bijv. de jonge kiemstengel

eene as en wel^ omdat hij reeds in de kiem als zoodanig

was aangelegd: hoofdas. De steel, die bij assam djawa

de bloempjes draagt, is eveneeus eene as, niaar nooit hoofd-

as. Ook bij een bloeui is bet deel, dat alle blaadjes, meel-

draden en stampers, waaruit de bloem bestaat, draagt

eene as. Om voor eene as met hare bladeren ^en term *te

hebben, lieeft men den naam sprtiit aangenomen.

Bij de kiemende assam djawa is derbalve door de

plaats, waar stengel en wortel in elkaar overgaan, de

grens tusschen sprnit en wortel bepaald,

De pbysiologie, die voornamelijk slecbts de functien

van de plantenorganen in het oog hondt, scheidt beide

begrippen scherp.

De wortel dient:

a. voor de bevestiging in den bodem,

h, voor de opname van voedsel en water.

De spruit zorgt:

a. voor de verwerking van voedsel (assirailatie),

&, (en dit valt nitsluitend aan de spruit ten deel)

voor de voortplanting, door middel van sexueele organen.

Plaat III stelt ons indegelegenbeideenigecryptogamen

te leeren kennen en te vergelijkenmetde phanerogamen.

De figuren A, B en C stellen microscopisch kl eine

planten voor.

Bacteri'en fig. A. Deze komen' in allerlei vormen voor:

kogelbacterien of micrococcen, alleen levend (1) of ver-

eenigd tot groepen en rijen (2 en 5); staafjesbacterien

(9); draadbacterien, bestaande uit vela acbter elkaar ge-

plaatste staafjes (7, 8 en 10) of schroefbacterien (4, 6, 11),

Alle bacterien zijn dencellig.
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Gistzwammen fig. B, Dit zyn ^^ncellige planten, die

uitst-ulpingen krijgen, welke aangroeien totdat zij de

grootte der moedercel hebben bereikt ; zij blijven steeds

met deze in verbindinij.

Wieren of algen fig. C Soromigeu zijn cellen, die ge-

"heel onafhankelyk van elkaar leven (1)^ anderen vormen
celrijen (2j of celdraden (3 en 4). Steeds zijn echter de

afzonderlijke cellen vaneene rij of van een draad, de werke-

lijke planten. ledere eel is in staat zicb voort te planten en

aan nieuwe rijen of draden het aanscbijn te geven.

B:y al deze ^encellige planten verriclit de eel alU func-

tien van bet leven en van de voortplanting; de plant moge
al weinig ontwikkeld zijn^ de eel is hoog georganiseerd,

want zij verricht de fanctien^ die bij hooger ontwikkelde

planten aan verschillende cellen of aan bepaalde organen

is toevertronwd.

Botrydium fig D. De Botiydium^ door ons afgebeeld,

is eene jeugdige wier^ die bijzonder merkwaardig is omdat
de geheele plant uit een enkele eel bestaat, waarvaneen
gedeelte den vorm van dunne, herbaaldelijk vertakte^

klenrlooze bnizen teeft aangenomen. De groene knots

vervnlt hier de fanctien van de sprnit (assimileeren en
het voortbrengen van voortplantingscellen), de fijne bui-

zen dringen bet substraat binnen en vervullen de func-

tie der wortels.

Bij Botrjdinm gaat dus verscliil in functie reeds met
vorm-versehil gepaard, m. a. w. de plant is meer gediffe-

rentieerd dan de bovengenoemde wieren.

Eene eindelooze reeks van overg^anfjsvormen verbindt de
eenvoudige ^encellige wier met de hoog ontwikkelde
(zeer gedifferentieerde) phanerogamen.

Bij lager ontwikkelde planten^ waarvan geene differen-

tieering der organen is waar te nemen, vervallen natunr-
lijk de termen, spruit en worteL
Zwammen of schiminels fig, E. Op onde laarzen, kleeren,

boeken en op bedorven eten vormt de hier afgebeelde
schimmel veelvuldig witte of grijze, woUige vlokken.
Onder het microscoop blijken deze vlokken te bestaan
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nit uiterst fijne, herhaaldelijk vertakte en met elkaar sa-

menhangende draden. Op bepaalde tijden ontwikkelt zicli

aan dit samenstel van draden, dat mycelium heet, een

steel, die aan zijn top een groot aantal kleine, ronde

cellen afsnoert en wel bij verschillende schimmelsoorten

op eene andere wijze. Wanneer deze cellen rijp zijn,laten

zij van de moederplant los en kunnen ieder een nieuw
mycelium voortbrengen.

Deze cellen zijn dus voortplantingscellen; zy worden
bij alle cryptogamen gevonden en dragen den naam
sporen. Later zullen wij zien, dat deze cellen lang niet

altijd van deuzelfden oorsprong zijn en daarom niet al-

ien reclit hebben den naam spore te dragen-

Ook zijn uit den tijd, toen men de gelieele ontwikkelings-

gescbiedenis van vele cryptogamen nogniet kendeen men
de overeenkomst alsook bet juiste verschil tusschen de
voortplantingscellen der cryptogamen niet volkomen kon
verklaren, yele oude namen bebouden gebleven.

Zoo beeten o. a. de voorplantingscellen, waarvanbij de

scbimmels sprake was, Conidien en de steel Conidiendrager.

Bij deze scbimmels vertegenwoordigt bet mycelium den
wortel en de steel met zljne conidien, de spruit

Faddestoelen fig. F. De paddestoelen vormen eene kleine

variatie op betgeen wij bij de scbimmels leerden kennen*

Ook bier leeft bet mycelium in bet substraat en bet

knotsvormige of boedvormige licbaam daar buiten; bet

mycelium is bier wortel, de zoogenaamde boed van den

paddestoel, spruit.

Aan de onderzijde van den boed ziet men een aantal,

stervormig gerangscbikte platen, waartusscben een ont-

zettend groot aantal sporen ontstaat. Gemakkelijk kan

men deze sporen verzamelen door den boed met de onder-

vlakte op een stuk wit papier te leggen; binnen eenige

uren beeft zicb op bet papier eene menigte sporen uitge-

stort, juist in den vorm van de stervcrmig gerangscbikte

platen.

Mossen fig, Gr. lets meer ontwikkeld dan scbimmels en

paddestoelen zijn de mossen.
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Aan de spruit was bij de^ tot dusverre besproken, cryp-

togamen geen ondorsclieid bemerkbaar tusscben stengel

en bladeren; bij de mossen zijn de bladeren 7.eev duide-

lijk te herkeniien, de wortels ecbter zijn nog hoogst

eenvoudig van boaw. Tn bet lang-gesteelde orgaan op den

top der inos-stengeltjes ontstaan de sporen. Dit gedeelte

noemt men bij de mossen: mosvrucJiL

Lycopodiums fig, H. Deze planten bezitten eveneens

Stengels en bladeren. Duidelijk bemerken wij, dat aan de

beide recbtopstaande takken, de stengel minder bebla-

derd is en de blaadjes zelre zeer klein zijn^ terwijl aan

den top eene menigte zeer kleine blaadjes dicbt opeen

zyn gedrongen. Deze aarvormige groepen van blaadjes^

veel kleiner dan de normale stengelbladeren^ dragen de

voortplantingscellen-

Bij een andere Lycopodinm ifig. J) bestaat geen niterlijk

verscbil in voorkomen tusseben de sporendragende top-

pen en bet overige gedeelte van de plant-

In den oksel van ieder top-blaadje bevindt zicb een

sporangium (fig J, a. en b<), dat met een spleet opengaat

en eene menigte sporen ontlast.

Fig. J. a. is geteekend op natunrlijke grootte^ fig- J. b.

lets vergroot.

K.) en de varens (pi. XLVII en

XL VIII) komen steeds

nabij.

Bladeren en stengels, bij boomvarens zelfs stammen^

zijn duidelijk te onderseheiden.

Ook de wortels zijn gebouwd overeenkomstig bet pba-
^

nerogamen-type. Deze planten bezitten sporen, die

steeds eenvoudig van bouw zijn; de sporangien^ waarbin-

nen deze ontstaan^ zijn dikwijls zeer sclioon en sierlijk

gebouwd. Aan de acbterkant yan varenbladeren nemen
wij bruine vlekken waar, die regelmatig verspreid staan;

onder bet microscoop ziet men. dat deze vlekken bestaan

nit gesteelde sporangien, [pi. XLVII D. 2 en 3], waaiin

eene menigte sporen bevat zijn.

Wij zien uit deze korte bescbrijving, dat de hooger
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ontwikkelde ciyptogamen duidelijke stengels en bladeren

bezitten^ terwijl bij de lager ontwikkelde eryptogameu

dit verscbil niet is op te merken. Men spreekt bij plan-

ten van laatstgenoemde rubriek^ die dus geen verschil

tusschen stengel en blad knnnen aanwijzen^ van loof en

alle planten^ die een loof bezitten, v^orden vereenigd tot

6^ne groote afdeeling: de loofplanten oj Thallo^hyten.

Vroeger beb ik gezcgd^ dat de leek bij de crjptogamen,

op pi. Ill afgebeeld, geene geslacbtsvrerktuigen zou op-

mcrken en toch leerden wij bij alien, sporen kennen.

Zijn dan deze sporen niet het produkt eener bevrncL-

tingy evenals bet zaad der pbanerogamen dit is? Neen!
Alle sporen, voor zooverre wij ze liebben besproken, zyn

ontstaan zonder geslachtelijke functie. Wij zien daarnit,

dat er naast de geslachtelijke vermeerdering, die bij de

pbanerogamen re^eZis, nog eene geslachtslooze vermenig-

vuldiging bestaat,

Alle crjptogamen^ belialve de allereenvoudigst gebouw-
den,bezitten weldegelijk geslachtswerktuigen nl. manlijke

en vrouv^elijke voortplantingsorganen. In de laatsten ont-

staan eicellen, welke worden bevrucbt door de produkten,

die in de manlijke organen outstaan.

Maar deze wijze van vermenigvuldiging geschiedt bij

scbimiiiels en paddestoelen slecbts onder zeer gunstige

omstandigheden, bij sommige mossen zelfs boogst zelden.

De geslachtslooze vermeerdering is bij de crj^ptogamen

overvloediger en algemeener dan de geslachtelijke.

Er zijn dna tweerlei soort van voortplantingsorganen.

V. de geslachtelijke of sexneele organen, die na de

bevruchting een embryo of geslachtelijke voortplantings-

cellen leveren;

2^ de geslachtslooze organen of sporangien, waarin de

geslachtslooze voortplantingscellen, do sporen, onstaan-

Bepaah'enaDien voor het manlijke en voor hetvrouwelijke

orgaan, alsook voor het produkt der bevruchting, zouden

wenschelijk zijn; vooralsnog is dit echter niet uitvoerbaar,

omdat door nauwgezette studie der ontvvikkeling successie-

velijk de sexueele organen van vele cryptogamen zijn
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ontdekt en men de^ daarbij optredende, vorm-verschillen

met verschillende namen heett aangednid, namen^ die nog

bnrgerrecht bezitten en niet in eens door nieuwe zijn te

vervangen

Voor eene oppervlakkige kennismaking metdevormen,
welke planten of plantendeelen bezitten en voor bunne
vergelijking onderling is biermede over de cryptogamen

voldoende gezegd.

Het onderwerp is ecbter zoo uitermate belangwekkend

en de volledige kennis^ die wy van velen bezitten^ beeft

zulke gewicbtige diensten bewezen aan landbouw en in-

dustrie, dat iedereen daarmede eenigszins bekend beboort

te zijn.

Daarom zal aan bet eind van dit work een afzonder-

lijk boofdstuk worden geAvijd aan enkele cryptogamen.
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Anatomie,

Dat het plantenlichaam uit cellen beataat, mag als

algemeen bekend worden aangenomen.

Wanneer men eene uiterst dunne doorsnede van eenig

plantendeel, b.v. een djagongstengel (pi. Y. R) of een

blad fpl. IV. IJj onder het microscoop beziet, bemerkt

mien openingen van verschillende grootte, die door vaste

wanden van elkaar zijn gescheiden. ledere opening met
den wand daar omheen is de doorsnede eener eel.

De mimte binnen den celwand is nu eens ledig, dan

weder gebeel of ten deele gevuld met eene weeke, door-

sehijnende zelfstandigheid^^ die den naam draagt van
protojplast

ledere eel bezit ten minste gedurende een zeker tgd-

perk van haar leven zulk een protoplast.

Zoodra de protoplast verdwijnt en de cellen gevnld

worden met lucbt of water, is de eel organischi dood,

omdat 21] al die eigenscbappen mist, waardoor levende

cellen zich kenmerken.

Dat in de protoplasten vele andere stoffen kunnen
voorkomen, znllen wij later bespreken, voorloopig is bet

voldoeDde te zeggen, dat iedere levende eel bestaat nit:

een irihoud [de jprotojplast) en den celwand.

Wanneer wij eene jonge eel uit eenig sappig plan-

tendeel, b. v. uit den uitersten top van een Stengel of takje

of uit een jongen wortel (pi. IV. F) onderzoeken, bemerken
wij, dat de protoplast de geheele ruimte der eel vult»

Later, wanneer de eel grooter wordt en een dikkeren

celwand krijgt, neemt het volume van den protoplast niet

Bron: bij de sameiistelling van dit hoofdstuk is bijna uitsluitend gebezigd;

OUDEMANS en DE Vries. Leerboek der plantenkunde.

3*
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in die zelfde mate toe; hierdoor ontstaan mimteiij die

zich allengs met voclat vullen; eerst zijn bet kleine drop-

peltjeSj die door breedere en smallere strookjes vaste

stof zijn gescbeiden (pi lY, G.), later vloeien deze drop-

peltjes samen tot grootere en eindelijk kunnen zij de

gebeele binnenruimte der eel innemen, zoodat de weeke

zelfstandigbeid van den protoplast als een dnn laagje

tegen den celwand aanligt (pi IV^, Hj Dit vocbt wordt

celvocht geuoemd. De ruimte, die dit celvocbt inneemt,

draagt den naam vacuole of^ als er meerdere in eeue eel

voorkomen, vacuolen.

Bovendien berkent men in iederen protoplast een vrij

scberp begrensd licbaam, de celkern,

Als onderdeelen van eene levende eel leerden wij dns

kennen: den protojplast^ den celivand en doorgaans ook het

celvocht; acbtereenvolgens zullen wij deze drie onderdee-

len nader leeren kennen.

Vooraf ecbter een woord over de vorinen^ die de cellen

knnnen bezitten.

Vorm der cellen.

Dat de cellen niet alien even groot zijn, blijkt reeds

nit de doorsneden pi. IV- IJ en pi. V. R; vooral bij de

laatste is een zeer groot verscbil op te nierken tnsscben

de breedte der cellen; in 't midden ziet men 2 zeer
F

groote openingen fg. g ), daaronder 2 kleineren (s. r ),

terwyl alle overige cellen daarombeen eene veel kleinere

opening bebben (b. h,), daarombeen volgen weder groo-

tere cellen [jp. p. ), die ecbter veel dunnere wanden beb-

ben dan de cellen daarbinnen. Wij merken dns niet

alleen verscbil op in de breedte der cellen, maar ook in

de dikte barer celwanden; tevens valt bet dadelijk in

bet oogj dat gelijksoortige cellen tot groepen vereenigd

z^'n, waardoor bet verscbil in grootte der cellen en in

dikte van wand nog sterker nitkomt,

Znlk een groep van, bij elkander beboorende en als 't

ware e^n gebeel vormende cellen, noemt men een weefseL

/
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Wanneer men hetzelfde plantendeel, in stede ran
loodrecht op de as, wat bij fig, R. het geval was, volgens

de as doorsnijdt en er eene zoogenaamde overlangsche
r

doorsnede ( fig- S. ) van maakt, merkt men nog veel

grootere yerscMUen op; zelfs is de groepeering der

onderdeelen moeilijk te overzien en scliijnbaar minder
regelmatig. '

Met behulp Tan fig. S, die gedeeltelijk eene dwarscbe

gedeeltelijk eene overlangscbe doorsnede voorstelt, en de

overeenkomstige letters van fig. R. en S. valt liet ecliter

met eenige oefening niet moeilijk den vorm der cellen

ook in de lengte te volgen.

Daaruit blijkt, dat de dunwandige cellen j>. p. weinig

langer dan breed zijn, dat de cellen &. &. langer zijn en

met spitstoeloopende uiteinden aaneensluiten, dat de

cellen v, ook in de lengte gerekt zijn, maar door dwarscbe,

rechte wanden gescbeiden zijn, terwijl eindelijk s en r

geene tusscbenscbotten bezitten en dus geen engbegrensde

cellen, maar huizen zijn.

Bebalve cellen, die deel ui1:maken van een plantendeel,

kent men cellen, die gebeel vrij van anderen, op zicb zelf

leven; biertoe bebooren de stuifmeelkorrels^ die in groote

boeveelbeden door de belmknoppen der bloemen worden

lU
XXXIX A 1-*) en vele eencellige cryptogam

De laatsten worden vrije cellen genoemd in tegenstel-

ling met de weefselcellen^ die deel uitmaken van weefsels.

Tnsscbenbeiden in staan de baren, die nit de opperbnid

van de meeste planten te voorscbijn komen en die wel

aan de basis met dit weefsel samenbangen, maar overigens

gebeel vrij liggen,

Deze baren worden wel eens half vrije cellen genoemd
(pi. lY. A... pi. V. W en WWj.
De weefselcellen bebben zeer uiteenloopende vormen,

zooals nit de fig. R en S. reeds is gebleken

Men onderscbeidt : schijfvormige^cilindrische^ spoelvormige

en isodiametrische cellen.
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De laatstgenoemde term beteekent^ dat de cellen zich

in drie richtingen ongeveer evenver uitstrekken.

Op pi. IV zijn eenige celvormen afgebeeld:

fig. N. scMjfvormige cellen nit het merg van Jnncns

conglomeratus;

fig. IJ. schijfvormige cellen nit de opperlinid van een

blad;

fig. L, cilindrische eel nit den kinabast; zij is daarnaast

in doorsnede geteekend

;

fig. K. spoelvormige cellen nit kinabast^ eveneens daar-

naast in doorsnede

;

fig. O. groep van spoelvormige cellen nit dennenhout.

Deze spoelvormige cellen dragen meer algemeen den

naam vezels.

Wanneer meerdere vezels tot groepen vereenigd zijn^

sluiten zij met hnnne spitse niteinden zoo in elkaar, dat

zij een zeer stevig weefsel vormen; zulk een weefsel van

vezels heet prosenchym,

Nog blijft ons over een celvorm te noemen nl. de

Idiohlasten; dit zijn cellen, die door grootte en vorm
sterk afwijken van bet weefsel, dat ben omgeeft.

De melksapcellen (pi. IV. J), die zeer groot en vertakt

zijn, noem ik als voorbeeld.

De protoplast.

Het weeke licbaam, dat de rnimte binnen levende

cellen inneemt en dat wij als protoplast bebben leeren

kennen, bestaat nit eene zeer samengestelde stof : het

protoplasma-

De groote belangrijkbeid, die deze stof voor bet plan-

tenleven beeft, znllen wij met een voorbeeld dnidelijk

maken.

Bij vele cryptogamen worden, zooals op pag. 29 reeds

is gezegd, geslacbtslooze voortplantingscellen, sporen,

gevormd. PL IV. C stelt 2 cellen van Achlya voor;
de links geteekende eel is nog gesloten en beeft baar
profcoplasma in een zeer groot aantal deeltjes gesplitst;
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de reclitsclie eel is geopend en bezig haren inhoud te

ontlasten.

Het blijkt nu, dat ieder deeltje zich afrondt en twee

fijne zweepvormige aaiihangsels bezit^ die zeer snel been

en weer trillen en daardoor ook aan bet gebeel bewe-
ging mededeelen. Ieder deeltje is eene spore en wordt

wegens de eigenaardige beweging, zwermspore genoemd.
Zulk eene zwermspore bestaat gebeel uit protoplasma,

een celwand is uiet waar te nemen; tocb leeft zij en is

even goed eene eel als elke andere, die wel een celwand

bezit. Men noemt zulke cellen naahte cellen of naalcte

protoplasten.

Na korter of langer tijd te bebben rondgezwermd,

wordt de beweging dezer zwermsporen langzamer en houdt

eindelijk gebeel op, de zweepvormige trilharen of cilien

worden ingetrokken en de protoplast zet rondom een

celwand af; daarna groeit uit deze eel eene nieuwe

Achlya^ die op baar benrt zwermsporen voortbrengt.

De protoplast vormt bier den celwand, doordat bg
aan zyn omtrek de stoffen afscbeidt^ waaruit de celwand
wordt opgebouwd. En zoo is bet geval met alle cellen

ook met de weefselcellen; steeds is bet de protoplast,

die 't eerst ontstaat en die bet aanzijn scbenkt aan den
celwand en direct of indirect aan alle andere bestand-

deelen, die in de cellen kunnen voorkomen.

Protoplasten zijn dus de bron van bet levenj alleen

door bnnne werkzaambeid wordt direct of indirect het

plantenlicbaam, zoowel van den 6dncelligen wier als van
een bemelboogen rassamala-hoomy opgebouwd.
Zonder protoplast geen leven; daarom zijn cellen, die

bun protoplast verloren bebben, organiscb dood; zij kun-

nen zelve geene verandering meer ondergaan en, al blijven

zi] ook zeer nuttig voor bet leven van bet gebeel, tocb

brengen zij niets meer voort, waarvan andere plantendee-

len kunnen worden gevormd.

Protoplasma, Sedert wij weten, dat de cellen protoplasma

bevatten (1840j is onze kennis van deze stof wel voUediger

geworden, maar nog verre van volkomen.
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Protoplasma behoort tot de eiwitstoffen, d. z. orgauische

verbiiidingenj die zdd ingewikkeld van samenstelling zijn^

dat de scbeikandige ons daarover slechts weinig kan

inlicliten. Wei weten wij, dat daaria voorkomen de ele-

menten: koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof en zwavel^

zeldzamer phosphorus en ijzer, maar meerdere kennis

omtrent de samenstelling van kippeneiwit, bloedfibrine,

kaasstof en protoplasma bezitten wij niet. Meer dan

waarscbijnlijk is Let, dat bet protoplasma bestaat uit een

mengsel van verscbillende ei^witsoorten, Ook kan men
bet protoplasma niet op gelijken lijn stellen met eene

cbemiscbe verbinding^ evenals suiker^ zetmeel en cellulose,

want al deze stoffen zijn dood, terwijl bet protoplasma een

stof is, begaafd met eene geheimzinnige, voor ons onbe-

grijpelijke kracbt^ die de oorzaak is van alles wat leeft,

Het prctoplasma leeft

!

Wij begrijpen van zelf, dat we bier staan aan de grens

van menscbelyk weten, want al kennen wij ook de samen-

stelleude deelen en eigenscbappen van bet protoplasma,

al moge het eens gelukken de juiste structuur der

eiwitstoffen te ontdekken, de oorzaak, de bron van het

leven blijft voor ons verborgen. Hoe reusachtig de vor-

deringen van de menschelijke kennis ook mogen zijn,

niet waarschijnlijk is het, dat ooit de sluier, dieditgeheim

bedekt, zal worden opgeheven.

Het spreekt van zelf, dat niet ieder plantendeel gescbikt

is om daarin onder het microscoop den aard van levend

protoplasma te leeren kennen.

Weefselcellen worden bijna altijd gedood wanneer zij

toebereid worden voor microscopisch onderzoek ; kleine

wieren zijn daarvoor veel beter gescbikt, omdat zij

ongeschonden, levend kunnen worden bezien. Vooral echter

zijn het de op de opperhuid van vele planten voorko-
mende haren, die bij uitstek gescbikt zijn voor dit onder-
zoek; zij toch zijn gedeeltelijk vrij, kunnen levend worden
bezien en zijn zeer doorschijnend, omdat zij geene kleur-

stoffen bevatten. Geschikte objecten zijn o. a. de haren
op de meeldraden van Tradescantia (pi. IV. A).
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Hierin zien wij liet protoplasma als eene fijn-korrelige

laag tegen den celwand aanliggen ; de celkern is in iedere

celduidelijk teonderscTieidenendoor de cel^ van den eenen
wand naar den anderen, vooral ecliter van den celkern

naar den wand, loopen dunne strookjes protoplasma,

Deze sirook^esheeien protoplasma-armpjes in tegenstel-

ling vaQlietw;andJsfaiic?{^ protoplasma^ dat den wand bedekt.

Het protoplasma zelf is doorscliijnend en lielder; de
F

korrelige structuur heeft het te danken aaa niterst fijne

korreltjesj die er mede gemengd zijn en die 6f door liet

protoplasma worden voortgebraclit 5f daarin tijdelijk vor-

blijven op weg naar die plaatsen, waar jonge, groeiende

deelen bonwstoJBfen noodig bebben. De grooteren onder
deze korreltjes bestaan nit zetmeel en vet.

Bovendien zijn nog andere stoffen gelijkmatig met
bet protoplasma gemengd en slechts door chemisclie

reacties aan te toonen.

Hondt men bij bet beschouwen eener levende eel, de

vaste pnntjes^ liefst een grooter zetmeelkorreltje of een

kristalletje^ in bet oog, dan bemerkt men, dat het pro-

toplasma steeds in beweging is- Vooreerst volgt het

een kringloop langs de wanden {rotatie), verder heeft de

beweging plaats in de protoplasma-armpjes : van den cel-

kern naar den wand en omgekeerd {centrale circulatie),

Eindelijk kan ook de beweging van het wandstandig

protoplasma zoodanig plaats hebben^ dat het zich in

fijnoj netvormig samenvloeiende banen langs den wand
beweegt (wandstandige circulatie)*

Deze bewegingen hebben ten alien tijde plaats en

zijn eene uiting van het leven. Zoodra door de een of

andere oorzaak het protoplasma wordt gedood, houdt

het leven op.

Er zijn echter stoffen^ die zonder het protoplasma di-

rect te dooden, hare werking verminderen; dan wordt de

beweging allengs langzamer en eindelijk treedt rnst in.

Duurt deze rnst te lang, dan heeft zij meestal den dood

ten gevolge. Onder de werking van andere reagentia

trekt de protoplast zich van den wand terug en bait
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samen. Dit laatste verschijnsel, plasmolysBy wordt yer-

oorzaakt door water-onttrekkende middelen ('); zij toch

dringen door de celwanden lieen, hoopeii zicli op tussclien

deze en den protoplast en onttrekken water aan de

vacuole, waardoor de protoplast in volume afneemt.

Zoodra de dood intreedt, wordt het protoplasma troebel^

ondoorschijnend, hard en bros.

Men herkent dood protoplasma van levend door kleur-

reacties. Behalve enkele uitzonderingen neemt levend

protoplasma geen kleurstoffen op^ nauwelijks ecliter treedt

de dood in of deze kleurstoffen worden gretig opgeno-

men (b. v. Carmijn-ammoniak). Vele kleurstoffen werken
zelf doodend op liet protoplasma.

Eeagentia op protoplasma. Jodium doodt en kleurt

bruin. Salpeterzuur kleurt iets geel; voegt men na de

inwerking van dit zuur, kali of ammoniak toe, dan wordt
bet protoplasma bruin-rood (d. L de gewone Xanthojpro-

teinereactie)

.

Zulke reacties zijn ecbter slecbts zwakke hulpmid-

delen: het protoplasma met zijne biologische eigenschap-

pen leeren wi) eerst goed kennen door de studie van al

hetgeen door deze stof wordt voortgebracht en bewerkt.

De celkern.
IT

In iedere eel neemt men een afgerond lichaam waar,
dat wel in samenstelling zeer nauw verwant is aan het
protoplasma, maar toch daarvan scherp is gescheiden
(pi IV. F—H).
Deze celkern is vrij scherp begrensd en bestaat nit

Tcernplasma. Dat dit laatste iets anders is dan proto-
plasma^ blijkt doordat sommige kleurstoffen (methyl-
groen^ haematoxyline, picrocarmijnzure-ammoniak), welke
door protoplasma niet worden opgenomen^ de levende
kern wel kleuren.

Behalve vele fijne korreltjes vindt men binnen in de
kern ^^n (Icemlichaampj

(') Suiker-oplossing, glycerine, zout-oplossinien.
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Hoewel wij niet volkomen op de hoogte zijn van den

werkkring der kernen, weten wij toch, dat zij een belang.

rijken factor in het plantenleven vertegenwoordigen. In

Jonge cellen is de kern betrekkelijk groot en neemt bijna

de geheele ruimte der eel in beslag [fig. F], zoodat jonge

deelenj bijv. in de groeipnnten, voor 't grootste gedeelte

uit kernplasma bestaan ; later neemt de omvang der cellen

toe terwijl de kernen hunne oorspronkelijke grootte

behouden (fig. G. H).

In ondere cellen is dus de celkern betrekkelijk klein

en in vele gevallen zelfs moeilijk te vinden.

Bij de celdeeling is de celkern steeds van groot gewicbt,

want aan iedere deeling gaat dooi^gaans eene splitsing der

celkern vooraf.

Men veronderstelt^ dat de celkern de drager is van al

die bijzondere eigenschappen^ welke erfelijk voor de plan-

tencellen zijn.

Bij eenig nadenken treft het een ieder, boe uit een

nietig zaadje een boom kan voortkomen en, wat nog ver-

wonderlijker is, dat die boom steeds volkomen gelijkt op

de plant^ die bet zaad voortbraebt.

Een zaadje moet zicb steeds op dezelfde wiyze ontwik-

kelen; het kan, onder welke gunstige of ongunstige omstan-

digheden ook kiemende, niets anders voortbrengen dan

een bepaalden boom of eene bepaalde plant, zoodat nood-

wendig het zaad door overerving in het bezit moet zyn

gekomen van al diegaven en eigenschappen, welke zich later

aan de verschillende deelen van den boom openbaren* Nog
opmerkelyker is dit feit als wij bedenken, dat de eigenlijke

voortplanting bij de phanerogamen plaats heeft tnsschen

2 cellen; de stuifmeellcorrel als manlijk orgaan en de eicel

fgelegen binnen in het eitje) als vronwelijk orgaan, dat

na de bevruchting het aanzijn scbenkt aan een embryo.

Deze bevruchte eicel moet dns reeds al die eigenschappen

bezitten, welke ook het embryo kenmerken.
De veronderstelling is daarom gewettigd, dat de celkern,

die nooit ontbreekt, de eigenlijke drager is van deze

overgeerfde eigenschappen.
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Meestal lieeft iedere eel ^en celkern; allengs heeft men

echter ook cellen leeren kennen, die meerdere^ soms zeer

vele kernen bezitten.

Bijzonder groot is liet aantal kernen by de Goelohlasten,

waartoe ook Botrydium (pL III. D) behoort.

Hoewel overigens bij de pbanerogamen de cellen eenker-

nig zijn^ vindt men tocb meerdere kernen in de jonge

bastvezels van een gering aantal planten, verder in de

stuifmeelbuizen en de embryo-zakken (zie later).

De celkernen ontstaan nooit zelfstandig, steeds levert

eene oudere kern door deeling nieuwe kernen (in den

regel tweei; daartoe vergroot zich de kern allengs, de

kernlichaampjes verdwijnen en bet kernplasma wordt

doorscbijnend en glasbelder.

Hoewel dit licbaam verscbillende vormen kan aanne-

men^ ontstaat tocb steeds in 't midden eene zeer dunne

plaat, die zieb eerst voordoet als eene donkere lijn, die spoe-

dig breeder en dnidelijker zicbtbaar wordt en zicb dan splitst

in 2 platen, die zicb allengs van elkaar verwijderen, tot-

dat z^ ongeveer de uiteinden der oude kernmassa bebben
bereikt; dan rondt zicb iedere plaat af tot eene zelfstan-

dige kern, terwijl ondertusscben bet kernplasma van de

onde kern met bet protoplasma der eel is vervloeid.

De celwand.

Jonge celwanden zijn zeer dnn en worden weinig of

niet dikker zoolang de cellen groeien; oudere celwan-
den daarentegen nenien in den regel zeer stei-k in

dikte toe. Dit is noodig om aan organen, waarvan zij

een onderdeel uitmaken, de noodige stevigbeid te geven.
De verdikking beeft bij weefselcellen meestal niet overal

gelijkmatig plaats; bij cellen van de opperlmid, vooral
van dikke, leeracbtige bladeren (pL IV. S) is de buiten-
zijde veel dikker. Dikke celwanden vertoonen op door-

snede een laagsgewijzen bouw; men beeft uitgemaakt, dat
dit door afwisselende waterrijke en waterarme lagen wordt
veroorzaakt.

/
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Bijzonder dikwandige cellen, waarvan de eel-opening

overeenkomstig zeer klein is geworden^ dragon bijzondere

namen.

Afgeronde cellen heeten steencellen^ cilindrisclie staaf'

cellen.

De eersten vindt men zeer schoon in den bast van delimah

(pl. IV. M) en Tcaneel (pL IV- E^, de laatsten in den

Mnahad. (pl. IV. L.). Ook vele bastvezels hebben zulke

verdikte wanden. Bij de Tcina o. a. komen zulke bastvezels

tegelijk met staafcellen voor ; op dwarsche doorsnede

gelijken zij op elkaar, de overlangsche doorsnede n)oet

in dit geval bet verschil uitmaken (fig K, bastvezels, L.

staafcellen)*

De buitenwand der cellen is doorgaans glad;enkele vr^'e

cellen ecbter zijn met wratten of andere uitsteeksels bedekt*

Zeer scboon ziet men dit bij verscbillende stuifmeelkorrels

(pl. XXXIX fig A en B.) De binnenzijde van den celwand

daarentegen is doorgaans voorzien van allerlei verheven-

heden, die nu eens de gebeele binnenvlakte beslaan, met

mtzondering van kleine plekjes (stippels)^ of wel den vorm

aannemen van banden, ringen, lijsten, strepen of van

netwerk. Men onderscheidt daarna : gestijppelde cellen, ring-

cellen^ spiraalcellen, netcellen en gestreepte cellen.

Gestreepte cellen vertoonen eene uiterst fijne' teekening;

doorgaans kruisen verscbillende strepen elkaar. Zeer

sierlijke voorbeelden biervan vindt men in de lucbtwortels

der orcbideen (fig. Wj.

Deze onregelmatige verdikking van de celwanden is

geenszins doellooa, integendeel daardoor kunnen wij een

kijkje nemen in de uiterst ingewikkelde, maar praktische

inricbting van bet plantenleven*

Celwanden tocb, die ter wille der stevigbeid zeer dik

moeten zyn^ kunnen bun inboud verliezen en brengen

dan niets meer bij tot bet produceeren of overbrengen

van voedsel en bouwstoffen; anderen daarentegen blijven

bunne gebeele werkzaambeid bebouden en bevatten pro-

toplasma.

In zulke levende cellen beeft onopboudelijk uitwis-
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seling van stoffen plaats^ hetgeen slecMs kan geschieden

door zeer dunne wanden of door openingen. Gelijkmatig

dikke wanden zonden dns de functien der eel benadeelen.

Daarom nemen vele kleine plaatsen van den celwand

niet aan de verdikking deel en blijven even dun als zij

oorspronkelijk waren; hoe dikker de wand daaromheen

wordtj toe dieper de dunne plekjes daartusschen wegzin-

ken, zoodat bij zeer dikke wanden op die plaatsen

zoogenaamde stippelkanalen vrij blijven, die van het centrum

der eel naar den wand loopen, (pL IV. Mj P, R . . pL
V. O.)

Dat deze dunne plaatsen werkelijk dienen voor de

uitwisseling van stoffen met de naburige cellen blijkt

reeds nit het feit, dat de stippelkanalen van twee aan-

grenzende cellen juist tegenover elkaar liggen (pi. IV. P).
^H

Zeer scboone voorbeelden hiervan leveren de barde

zaadkernen van vele palmen o. a, van onze pinang

;

de celwanden zijn^ op enkele plaatsen na, sterk verdikt.

Bovendien zijn deze dunne plaatsen doorboord met fijue

openingen, waardoor bet protoplasma van aangrenzende

cellen als uiterst fijne draden met elkaar in verbin-

ding staat (pi. IV. Vj.

De stippels zijn van verscbillenden vorra. Gewone stippels

doen zich "voor als kleine puntjes, spleetstippels zijn veel

omscbrijving.

hofstip^els eindelijk vereiscben nadere

Op bepaalde plaatsen van aangrenzende cellen verdikt

zicb de celwand zoddanig, dat een cirkelvlak dun blijft;

bet verdikte gedeelte welft zicb ecbter als een koepel
over dit dunne gedeelte been, slecbts eene opening in bet
midden overlatende. Hierdoor ontstaat dus eene lensvor-

mlge ruimte, die aan de platte zijde is begrensd door den
dunnen celwand, en die aan de andere zijde door eene kleine,

ronde opening met bet centrum der eel in verbinding
Weder

elkaar

die door een dun vlies in tweezulkelensvormige gedeel-

X «. » ^;» V an Duitenai g



45

doen deze stippels zich voorals twee concentrische kringen.

Het tusschenscliot blijft ook in oudere cellen, op lioogst

enkele uitzonderiugen na, bestaan; 1. is een jonge^ 2

een oudere hofstippel.

In het hout van coniferen zijn deze hofstippels bijzonder

duidelijk. Hoewel Indie arm is aan coniferenj kan ieder

zich dit hout gemakkelijk verschaffen^ omdat de lucifers

hiervan zijn gemaakt, voor zooverre ik heb kunnen nagaan

ook de in China en Japan vervaardigde soorten.

Door deze stippels en kanalen in dikke wanden vrij te

laten^ heeffc de natuur op bewonderenswaardige wijze de

vereeniging van twee functien mogelijk gemaakt.

Over de scheikundige eigenschappen van den celwand

een enkel woord. Het plantenlichaam is behalve uit eiwit

voornamelfjk opgebouwd uit stoffen, die tot de groep

der koolhydraten behooren. Hoewel wij reeds ^vele dezer

stoffen door chemische middelen in andere koolhydraten

kunnen omzetten b. v. cellulose in suiker of zetmeel in

suiker, schijnt de levende plant de gave te bezitten om
de. meest verschillende koolhydraten in andere om te

zetten en zy maakt hiervan gebruik om, naar gelang dit

voor verschillende functien noodig is, koolhydraten te

bereiden met bijzondere eigenschappen.

De stof, waaruit de celwanden oorspronkelijk worden

gevormd, is de celstof of cellulose.

Op plaatsen, waar stevigheid noodig is, voornamelijk bij

het hout, den bast en de wanden van vruchten en za-

den, wordt in de celwanden houtsiof afgezet. Behalve

dat zij stevig en sterk is, bezit deze houtstof nog eene

bijzondere eigenschap, die voor het transport van voe-

dingsstoffen en water van het hoogste gewicht is; hoewel

dit tot het gebied der physiologic behoort, wijzen wij

nu reeds op de bijzondere geschiktheid van hout om veal

water op te nemen en door te laten,

KurJcstof doet juist het tegenovergestelde ; het is een

vet en neemt, evenals andere vetten, geen water op, Deze

stof wordt in de celwanden afgezet van die plantendeelen,
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welke beschermd moeten worden roor liet binnendrmgen

van water. Wij vinden deze stof daarom op en in de

opperKuidscellen^ die alle groene deelen derplanten bedek-

ken; verder in den wand van vrije cellen en eindelijk in

de hernscheede (zie later).

Om redenen, die wij later zullen leeren kennen, bebben

in de tropen de bladeren eene dikke, leeracbtige opperhuid

noodig, Verreweg bet grootste deel onzer boomen beeft

zulke bladeren^ die nitmuntende voorbeelden leveren om
deze eigenschappen te bestndeeren. PI. IV. S. stelt voor

eene doorsnede van de opperbuid van den liulst; de

knrkstof is bier niet gelijkmatig in de wanden afgezel^

de buitenste laag, die de meeste beseberming noodig beeft,

bestaat gebeel uit kurkstof en vormt een samenbangend
^^^ ^^^^ r

vliesje^ dat cuiicula wordt genoemd, naar binnen neemt
laagsgewijs de boeveelbeid kurkstof afterwijl de binnenste

laag er gebeel vry van is. Deze lagen^ die onder bet

microseoop zyn te berkennen, worden cuiiculaire lagen^

genoemd. Zie ook een blad van pohon Icaret (pi. V. L).

In vele celwanden worden stoffen van anderen aard

afgezet nl: Mezelziiur in de opperbuid van grassen, van

vele andere planten en in den celwand van kiezelwieren

( vergelijk Hoofdstiik XVIII); koolzure kalk bij vele wa-
terplanten en in zeldzame gevallen ook in de opperbuid

van landplanten.

Celvocht en vacfiolen.

Het vocbt, binnen den protoplast, beet celvocht; de
ruimte of ruimten^ die door dit voebt worden ingeno-
men, beeten vacuole en vacuolen.

In bet celvocbt zijn allerlei stoffen opgelost; vooreerst

bet voor planten belangrijkste van alle koolbydraten, de

druivensuiker. Sommige planten, nl. suilcerriet^ djengeng en
hatari (Sorgbum-soorten) en heetworteU bevatten rieisuiher.

Asparagine komt voor bij de asperges, inuline bij de
CoMPOsiTAE. Verder noemen wij plantenznren, anorga-
nische en organisclie zouten, looistof en alcaloiden. Ook
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het grootste gedeelte der kleuren, rood, paars^ hlauw en

geel van bloemen en vruchteu komt in opgelosten toestand

in liet celvoclit voor.

V^^ste stoffen, die in het celvocht worden aangetroffen^

zijn : zetmeel, kleurstoflich men en Tcristalle^i^ temijl in vele

vette zaden oliedroppels voorkomen.

Zetmeel komt zeer algemeen iu de cellen voor. Wij

tennen zetmeel het beste door die plantendeelen, welker

cellen met zetmeel overvuld zijn en die dienen als reserve-

voedselj nl. de zaden. vleezige wortels, knollen en bollen.

Een groot aantal dezer plantendeelen wordt juist om het

groote zetmeelgehalte door den mensch als voedsel genut-

tigd bijv. graneuy aardappels^ vele hentang- en oehi'soorten,

soewohy seniehj Jcemhil% Jceiella e. a., die in Indie worden
gegeten.

De zetmeelkorrels hebben verschillende vormen ; de mees-

ten zijn afgerond, enkelen hebben ^^n of meer platte vlak-

ken. Zij bestaan nit afwisselende waterrijke enwaterarme,

concentrische lagen, in wier centrum een duidelijk herken-

baar vlekje, het hernvleJcjey aanwezig is. Aan den vorm der

korrels en van het kernvlekje^ alsook aan de ligging

der lagen herkent men de zetmeelsoorten van verschillende

planten,

PL V. A. 1 Haverzetmeel, veelhoekig^ tot een samen-

gestelden korrel vereenigd,

ff 2 Eijstkorrelsj eveneens samengesteld

ff 3 Djagongzetmeel, veelhoekig.

tf 4} Arrowroot-zetmeel.

tf 5 Zetmeel nit pisangvruchten.

tr 6 Zetmeel van Jcoenjit,

De zetmeelkorrels ontstaan in de bladgroenkorrels

der groene cellen* In de groote voorraadschuren van

reservevoedsel: knollen, bollen, vleezige wortels enz.,

wordt het zetmeel gevormd door bijzondere organen van

den protoplast, die den naam van amyloplasten of zetmeel-

vormers dragen. Zij worden door het protoplasma ge-

vormd, blijven daarin liggen en volgen de bewegingen

daarvan. Zij zijn rond of spoelvormig [pL V. EE.] en
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zetten alleags den zettneelkorrel inwendig of meer nog
aan hnnne oppervlakte af. In het eerste geval groeien

de zetmeelkorrels aan alle zijden even sterk, komt liet

zoogenaamde JcernvleJcje in 't midden te liggen en eon-

centrisclie kringen daaromheen; in 't laatste geval ligt

bet kernvlekje zydelings en wordt de korrel meer lang-

werpig.

K 1enrstoflichamen.

Groene bladeren en alle groene plantendeelen bevatten

bladgroen of cbloropbyl, dat in bet protoplasma als

afgeronde korreltjes voorkomt en met dit protoplasma

onopboudelijk in beweging is (pL IV. IJ),

Bij vele cryptogamen komen ecbter bladgroenster-

ren,-banden en-spiralen voor. In deze bladgroenkorrels

bemerkt men steeds kleinere of grootere zetmeelkor-

rels, wat niet kan bevreemden^ als men weet, dat

juist door die bladgroenkorrels uit het koohuur der lucht

en uit water de stqf wordt hereid^ waaruit alle hoolhydra-
^^^^ r

ten, die het plantenlichaam helpen vormen, ontstaan. In

geleidende organen, bladsteel en takjes,vindt men organen,

die tnsscben de zetmeelvormers en de bladsrroenkorrels

in staan; dit zijn bleek-groene, zoogenaamde oneigenlijke

bladgroenkorrels, die slecbts weinig koolzunr ontleden^

maar overigens evenals de zetmeelvormers, suiker in

zetmeel omzetten.

Het groote verscbil tnsscben bladgroenkorrels en zet-

meelvormers is, dat de eersten koolbydraten hereiden

nit anorganiscbe bonwstofFen, terwijl de zetmeelvormers

slecbts bet eene koolbydraat in bet andere omzetten; de

eersten brengen voort, de laatsten niet, De bladgroen-

korrels zijn niet dan een bijzonderen vorm van bet

protoplasma, met andere biologiscbe eigenscbappen be-

deeld, zonder dat wij in staat zijn dat verscbil door
scbeiknndige middelen te bepalen. De belangrijkheid van
bet protoplasma komt bierdoor te meer nit, want zonder
deze stof zon geen plantaardig of dierlijk leven mogelijk

zijn; zonder de uit protoplasma gevormde bladgroenkor-
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rels zou geea vorining van organisclae stoffen nit anor-

ganische bestanddeelen plaats hebben.

Bebalve de groene kleurstoflicbamen kent men er nog
eenigen nl. : de gele en oranje^ die tint aan vale bloemen
en vracliten geven.

Kristallen

Kristalle

voor; zij bestaan meestal nit znringzure kalk en bebooren

tot bet tetragonale of tot bet monokliniscbe stelsel. Het
zijn tetragonale piramiden (fig B. pi. V), prisma's of wel

combinaties van piramiden en prisma's (fig B. pi. V).

Veelvuldig treft men in cellen bnndels van uiterst fijne, aan

beide einden toegespitste naalden aan. Dit zijn ra^hiden

of kristalnaalden (fig E. pi. V.), beboorende tot bet mono-
kliniscbe stelsel Eindelijk vergroeien deze vormen in beide

stelselsweleenstotzoogenaamde Icristalsterren (fig. C. pi. V.)

Scboon gevormde kristalsterren vindt men in den bast

Cissus

enz.

Rapbiden treft men aan bij vele Aroideen [Pistia^ Co-

locasiay Caladium), Amaryllidaceae {Crinum), Orchideen

en. COMMELINACEAE.

Cystolithen.

Koolzn

in de celwanden afgezet.

Bi] FicuS'SOorten en enkele Acanthackae zet zieb dezo

stof op bepaalde^ zeer eigenaardige wijze af. In byzonder

groote cellen dicbtonder de opperbuid ontstaat een gesteeld,

knotsvormig lichaam van celstof^ waarop zicb aan alle

zijden koolznre kalk ia amorpben toestand afzet pi. Y L).

Dat de beide zouten, znringzure kalk en koolznre kalk, bij

de stofwisseling gevormd worden, scbijnt boofdzakelyk ten

doel te bebben de halhy die met bet water wordt opge-

nomen en die niet meer noodi^ is voor bet vormen van
organiscbe stoffen^ nib den weg te rnimen in een vorm.

4
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welke voor het plantenleven onschadelijk is. Het zijn dus

afval- of bijproduden der stofwiss^ling, zooals wij er nog

meerdere zullen leeren kennen

Wat d^nmaal aldus in kristalvorm of amorph is afge-

zet, treedt niet opnieuw in circnlatie. Do cellen, waarin

zuringzure kalk wordt afgezet, zijn onregelmatig verspreid;

in enkele gevallen echter is liierbij eenige regelmaat op

te merken o. a. bij de cell en met raphiden in de Stengels

van Crinum en Commelina^ of wel zij vuUen lange celreek-

sen diclit bij vaatbundels.

Veruienigvulcliging van cellen

Steeds ontstaat een eel uit eene oudere; wanneer de

cellen ^6n celkeru bezitten, gaat aan de celdeeling eene

deeling van de kern vooraf ; zijn . ze meercellig, dan

komt in iedere dochtercel minstens ^^n dezer kernen te

liggen.

EigenlijJce celdeeling. In vegetatieve cellen deelt zich de

protoplast door het ontstaan van een dun tussclienschot

van cellulose in twee helften.

Iedere uieuwe eel wordt dus om^even door de helft

van den wand der nioedercel en door bet tussclienscbot,

dat zij te zamen hezitteu,

Het schot groeit aan in dikte en kan voortdurend in

zijn gebcel behouden blijven als gemeenscTiappelijke

wand van twee cellen of wel de celwand splijt geheel

of plaatselijk in twee helften. Deze splitsing heeft steeds

plaats in het middelste of oudste gedeelte van den celwand.

Wanneer de splitsing volkomen is, laten de cellen geheel
van elkaar los en kunnen vrij voortleven (e^ncellige

planten). .

In sommige weefsels is deze splitsing van den wand
slechts plaatselijk, zoodat naburige cellen gedeeltelijk een
gezamenlijken wand behouden, gedeeltelijk uiteenwijken

;

hierdoor ontstaat tusschen drie naburige cellen eene
kleinere of gvootere* ruimte, die doorgaans met lucht is

gevuld.



51

Deze rniraten heeten intercellulaire ruimten; zij zijn kleiii

in het parenchyni van Stengels, wortels^ vrucHten enz, [pi.

IV. D], zeer groot echter in het bladmoes (pi. IV. IJ}.

Deze ruimten dienen voor het circuleeren van gassen

in het plantenliehaam; zij zijn voor het leven der plant

van zeer groot belang en hanne grootte hangtafvande
hoeveelheid gassen^ die moeten circnleeren; daarom zijn

zi] het grootst bij het bladmoes, . waarop wij later nog
uitvoerig terngkomen.

In enkele planten meet zddveel gas (lucht) worden

vervoerd, dat de intercellulaire ruimten onvoldoende zijn.

De op den bodem van diep water groeiende waterplan-

ten brengen hunne bladeren en bloemen aan dunne, zeer

lange stengels en bladstelen naar de oppervlakte van het

water. Aanijezien nu de onder^jedoken of wortelende dee-^^^^^^ ^« ^v. v^^^^w-.^
1

len geen lucht uit hunne omgeving kunnen opnemen,

moet dit door de bladeren geschieden en vandaar door

kanalen naar alle deelen der plant worden vervoerd.

Znlke luchtJcanalen ontstaan evenals de intercellulaire
F

ruimten door het uiteenwijken van cellen^ maar hier zijn

het niet drie of vier cellen, die deze ruimten omsluiten^

maar geheele reeksen van cellen, die uiteenwijken en te

zamen het luchtkanaal begrenzen (pL IV. E). Weer andere

planten hebben luchtlcamers of luchiJioUen ; zeer schoone

voorbeelden leveren de bladstelen en de middennerf der

pisang en de bladeren van de, in rawas algemeen voor-

komende^ dawon apoe [Pistia Stratiotes).

Laatstgenoemde plant is door deze luchtholten in staat

vri) in het water te drijven,

Het ontstaan van den tusschenwand bij de celdeeling

moet, omdat de cellulose door protoplasma wordt ge-

leverd, noodwendig te midden van dit protoplasma plaats

hebben; daartoe hoopt zich^ zoo noodig, het protoplasma

op, dkhvy waar de nieuwe wand zal gevormd worden.

De afsnoering (pi. III. B) is een bijzondere vorm van

eigenlijke celdeeling.

De oneigenlijhe celdeeling bestaat hierin, dat de celkern



52

of de celkernen der moedercel zicli herliaaldelijk deelen

;

daarna roiidt zich rondom iedere kern een deel van liet

protoplasma af. De aldus gevormde protopla&ten omhullen

zich met een eigen wand, of wel zij scheiden zieh door

gemeenschappelijke wanden^ zoodat een nieuw weefsel

binnen de moedercel ontstaat, of eindelijk de naakte pro-

toplasten verlaten de moederceL

Deze wijze van vernjenigvuldiging treft men nitslnitend

aan in voortplantingscellen.

De reeds bedoelde zwermsporen van Achlya zijn, wan-

neer zij de moedercel verlaten, niet naakt, maar besloten

in een dun vliesje, dat zij echter, om te kunnen zwermen,

weder verlaten (pag. 36).

In de sporenbuizen der Ascomyceten ontstaan door-

gaans acht, met een wand voorziene sporen, terwijl een

deel van het protoplasma der moedercel aan bare vor-
i

ming geen deel neemt, maar gebruikt wordt om door

opname van water zoddanig op te zwellen, dat de spo-

renbuis barst en bare sporen met eenige kracbt uitstoot.

In den emhryozak der pbanerogamen geeft de onei-

genlijke celdeeling aanleiding tot bet vormen van weef-

selcellen.

De vatea.

Verdeeling. Wanneer bij eene reeks van cellen, die boven
elkaar gelegen zijn^ de borizontale tusscbenscbotten, die

haar van elkaar scbeiden, verdwijnen, ontstaat eene lange

bnis, die den naam vat draagt.

In fig G 1. pi. V zien wij cellen voor^ in fig G 2 na de

oplossing der tusscnenscbotten ; in enkele gevallen blijft

de eerste toestand bestaan en spreekt men van onvolko-

men vaten Ook gescbiedt in vele gevallen de oplossinc'' der

tusscbenfechotten slecbts ten deele/maar dax ontstaan er

z66vele openingen in den scbeidingswand, dat de eel-

holten tocli gebeel met elkaar samenbangen (pL V. J).

Men onderscbeidt : 1. houtvaten, 2. zeefvaten^ 3. melJcsap-

vaten, waarvan de beide eersten het belangrijkste zijn en

b:y alle vaatplanten voorkomen, terwijl de melksapvaten
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slechts in een beperkt aantal familien worden aange-

troffen.

Betrekkelijk kort na hun ontstaan verdwijnt het pro-

toplasma uit de houtvaten ; bij de zeefvaten en ook bij

de melksapvaten blijft het protoplasma leven; met dit

verschil hangen de scherp gescheiden^ physiologische func-

tien der vaten samen.

Houtvaten.

Bij de bescTiryving der celwanden spraken wij reeds met

een enkel woord van de inwendige lijsten, ringen en spi-

ralen dier wanden; dergelijke verdikkingen komen bij de

houtvaten nog veel algemeener voor,

Wij onderscheiden: ringvaten (pi. V. S.,.), spiraalvaten (fig

S. s), neivaten (fig S, n ), laddervaten en gestippelde vaten fig S. ^).

Slechts nadere omschrijving verdienen de laddervaten

;

hnnne wanden zijn bedekt met talrijke, dicht bij elkaar

gelegen, dwarsche strepen.

Onder de gestippelde vaten kennen wij er met gewone

stippels en met hofstippels.

In ^enzelfde orgaan ontstaan vele houtvaten na elkaar

en steeds yolgen vaten met bepaalde teekening elkaar

regelmatig op ; het eerst ontstaan ring- en spiraal-

vaten, De ring- of spiraalvormige verdikkingen zijn in

de jongste vaten reeds aaawezig, maar de windingen

liggen dan nog dicht aaneen; bij het grooter worden der

vaten neemt het aantal windingen niet meer toe en het

gevolg hiervan is, Jat zy steeds verder van elkaar komen
te liggen. Door dit kenmerk kan men uitmaken welke

ring- en spiraalvaten het oudst en welke het jongst zijn.

In zeer jonge deelen treft men slechts deze beide soorten

van vaten aan ; zeer schoon o. a. zijn zij in bloemblade-

ren en in de niterst fijne takjes van het bladskelet.

Wanneermenvaabrijke, jonge plantendeelen doorbreekt,

blijvende spiralen dikwijls ongeschonden en ontrollen zich,

wanneer men de beide gebroken deelen voorzichtig van

elkaar verwijdert. Zeer goed kan men deze spiralen zien
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bi] tet doorbreken van een zeer jong, nog opgerold

pisangblad.

In oudere deelen ontstaan na de spiraalvaten : de net-

vaten, daarna laddervaten en eindelyk^ maar alleen in zeer

sterk ontwikkelde deelen^ de gestippelde vaten.

In de teekening en de opeenvolging der vaten van

eenig plantendeel is derbalve een sink ontwikkelingsge-

scbiedenis van dit deel neergescbreven

Zeefvaten.

Zeefvaten ontleenen bun naam aan de zeefvormiffdoor-

boorde H
snede, fig. J juist gevoerd dwars door een tusscbenscbotU

Deze vatea zijn zeer rijk aan wandstandig protoplasma.

Door de openingen in de zeefplaat staat bet protoplasma
eener eel met dat van de aangrenzende cellen in verbin-

ding, zelfs circnleert bet protoplasma niet in elke eel,

maar in bet gebeele vat.

Ook de zijwanden der vaten kunnen zeefvormige tee-

heningen vertoonen; dit zijn echter slecbts dunnere plek-

ken en geene ware openingen (fig H).

Melksapvaten

verscJiillen in vorm aanmerkelijk van de boven behandel-
de vaten; deze tochliggen steeds in zekere orde naast elkaar

en vormen, vooral in langgerekte plantendeelen (sten-

gelleden, bladstelen), rechte buizen; de melksapvaten
daarentegen zijn op zeer grillige wijze onopboudelijk
vertakten verdeeld om zicb iets later weder te vereeni-
gen (pi. V, K). Zij komen bij planten, waaraaa zij eigen
zijn, in alle deelen voor.

De inboud dezer vaten bestaat uit eene dik-vloeibare
kleverige stof, die doorgaanswitgekleurdisen waarin o.a.

zetmeelkorreltjes en caoutchouelichaampjes voorkomen-
Dit melksap komt bij zeer vele indische planten voor;

breekt men eenig deel van zulk eene plant door, dan vloeit

dadelijk een droppel wit, kleverig melksap naar buiten.
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Ik herinner slcchts aan de vele Ficus-soorten fwaringin)^

de pohon oepas (Antiaris toxicaria), de papaja^ de pohon

Tcaret {Ficus elastica] e a. Volgens onderzoekingen van Dr.

BuKCF komt het uitmuntende iadiscla gutta percha {Getah-

Balam-Tembaga^ Gelah-Balam-Baringin e, a.) van de Sa-

POTACEAE : Palaquium Guttiy-ohlongifoliumy-Borneense en

-Treubii en van Payena Leerii. Ook andere leden dezer

familie, de saivo manila {Sapota Achras)^ de iandjong (Mi-

musops Elengi)y bezitten melksap.

Yerder vindt men melksap bij de Euphokbiaceae, Pa-

PAVEKACEAE (o2num is liet melksap van onrijpe vruchten
*

van Papaver somniferum)^ Asclepiadaceae enz enz.

Weefsels.

Vroeger heb ik i-eeds verklaard, wanneer men een

plantendeel orgaan en wanneer deel noemt. Hiermede

overeenkomstig noemt men eene verzameling van bij

elkaar beboorende cellen^ weefsel^ indien men eenvoudig

let op vorm^ onderlinge aaneenvoeging enz.; let men
daarentegen op de functien welke door znlk een weefsel

worden verricbt, dan draagt bet ook den naam orgaan,

De hout- en zeefvaten, die wij in voorgaande paragraven

hebben bebandeld, zijn onderling en bovendien met nog

andere elementen (cellen en vezels) vereenigd tot strengen

van verscbillende dikte en stevigbeid^ die wij vaathundels

noemen. Deze organen liggen tusschen bet gewone weefsel,

dat de boofdmassa van alle sappige plantendeelen vormt,

in en zijn scherp daarvan gescbeiden. Maar ook de ver-

scbillende weefsels verscbillen vr:y duidelijk van elkaar.

Acbtereenvolgenszullen wij leeren kennen: het meristeem

of oerweefsely het parenchym of grondweefsel, het collenchyryty

het sclerenchynij de opperhuid^ de hernscheede, de vaathun-

delscheede^ de vaathundels^ de hurJchuid en eenige secreet^

houders,

Het meristeem of oerweefseL

De groei of vegetatie-punten, dat zijn de weinige mil-

limeters lange, jongste uiteinden van stengels^ takken en
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wortels, welke steeds nieuwe cellen vormen, bestaan nit-

sluitend uit kleine^ zeer dnnwandige en protoplasma-

rijte cellen, die zich onophondelijk en met zekere

regelmaat deelen- Naar buiten zetten zij eene laag ge-

lijkvormige cellen^ de opperhuid^ af, die steeds alle jonge
deelen bedekt; naar binnen ontstaan cellen^ die in

grootte weinig verschillen. lets dieper onder de groeipunten
is spoedig verschil in grootte en groepeering der cellen

op te merken.

Op plaatsen, waar vaatbiindels zullen ontstaan, ziet

men al spoedig eene groep van kleinere cellen fpl. V. N),
waarin zich allengs cellen met dikkere wanden, de vaat-

cellen^ vormen.

Bij wortels zet het groeipunt naar buiten hei wortel-

miitsje^ naar binnen de weefsels en vaatbundels af, waarnit
het wortellichaam is opgebouwd.

Direct of indirect ontstaan uit het weefsel der vege-
tatie-punten alle onderdeelen der plant; met recht kan
men daarom spreken van oerweefsel

Het parenchym of grondweefsel.

Dit weefsel, bestaande uit isodiametrische, yrij groote
cellen, vormt de hoofdmassa van alle jonge en sappige
deelen en valt bij ouderen de raimten aan tnsscben de
vaatbundels en tusscben deze en andere weefsels.

Dit parencbjm bezit steeds lucbtboudende, intercellu-
laire ruimten. De cellen van dit parencbym zijn onder-
ling in vorm en grootte ongeveer gelijk.

De intercellulaire ruimten, die tijdens den groei ont-
staan, zijn nu eens klein dan weer groot (vergelijk pi.

IV. D en IJ.)

Luchthanalen (pi. IV. E) komen in bet parencbym van
de Stengels en de lange bladstelen van vele waterplanten
voor b. V. bij de indiscbe Nelnmhium, Nymphaea en deringoe
LuchthoUen vindt men zeer scboon in de bladeren van

dawon apoe (Pistia 8iratiotes) en in de bladstelen van de
pisany.

Het parencbym komt in alle jonge deelen voor en beeft



57

daar zeer verschillende en belangrijke functien te ver-

vullen. Vooral bijhetsnelin omvang toenemen vanjonge

organexij b. v. bij het strekken van stengelleden en bla-

deren, leveren zij het materiaal voor deze snelle volume-

vermeerdering

.

Bijzonder gewichtig is liet parenchym der bladeren, dat

hladmoes wordt genoemd (pi. IV. IJ).

Behalve opperhuid en vaatbundels bezitten de blade-

ren parenchymcellen, die in den regel van tweeerlei

vorm zijn, Aan de onderzijde der bladeren is doorgaans

eene dicht aaneengesloten laag van langwerpige cellen

aanwezig; dit is het pallisadeweefsely waartusschen de in-

tercellulaire ruimten betrekkelijk klein zijn, behalve op

die plaatsen, waar huidmondjes voorkomen. Het grootste

gedeelte van het hladmoes, dat in 't midden van het blad

en aan de andere zyde is gelegen, bestaat uit onregel-

matige cellen, v^elke groote luchthondende ruimten vrij

laten; dit is het sj>onsweefsel.

Alle cellen van het hladmoes zijn rijk aan protoplasma

en bladgroenkorrels. In deze cellen wordt uit anorgani-

sche stoffen, organisch voedsel bereid.

Groote luchtrnimten moeten in het bladmoes voor-

komen, opdat de buitenlucht vrij daarbinnen kunne

circuleeren en toegang hebbe tot alle groene cellen.

Het collencliym.

Het gewone dunwandige parenchym is teer en niet

in staat aanjonge plantendeelen groote stevigheid, buig-

zaamheid en rekbaarheid te geven, wat vooral noodig

is bij jonge deelen van boomen, struiken en kruidachtige

gewassen om bestand te zijn tegen de soms hevige kracht

van den wind en teofen andere invloeden van buiten.

Om hierin te voorzien verdikken de wanden van de

parenchjmcellen, welke dicht onder de opperhuid zijn

gelegen, zich zeer sterk en wel zoodanig, dat de hoeken, welke

de intercellulaire ruimten omgeven, sterk aanzwellen door

het afzetten van eene bepaalde stof, die aan die cellen
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groote buig'zaamheid en rekbaarteid mededeelt. De intercel-

lulaire ruimten, alsook de celinhoud, worden door deze

toename van den wand kleiner. In fig M pi V. is een stnk

nit het blad eener Begonia afgebeeld. Een dergelijk

weefsel beet collenchym ; men vindt bet bij kruidacbtige

planten zeer algemeen.

Het sclerenchym.

Bij jonge organen, vooral bij kruidacbtige Stengels, voor-

ziet bet collencbjm volkomen in de beboefte om die

organen buigzaam, rekbaar en tevens stevig te maken;
bij oudere organen, die veel minder buigzaam en rekbaar

beboeven te zijn, maar die daarentegen groote elasticiteit

behooren te bezitten, treedt een weefsel van cellen of

vezels, bet zoogenaamde sclerenchym, op.

In de balmen der grassen, die zeer dun zijn in ver-

bouding tot hunne lengte, brengt dit sclerencbym de
noodige stevigbeid en buigzaambeid aan, die deze deelen
zeer noodig bebben, en die ben in staat' stelt zonder te

breken diep te buigen voor de kracbt van den wind.
Het collencbym ligt doorgaans diebt onder de opper-

huid, bet sclerencbym doet dit ook in enkele gevallen,
maar komt veel meer voor in de nabijbeid der vaatbun-
dels, waarombeen zij op verscbillende wijze gegroepeerd zijn.

Soms omgeven zij de vaatbundels aan alle zijden en
vorm'en daarom een koker of vaatbundelscheede (pi. V.
E. h. I.), wat vooral bij Monocotylen zeer dnidelijk
uitkomt.

Bij anderen, vooral bij Dicotylen, ligt de sclerencbym-
bundel slecbts tegen ^eue zijde van den vaatbundel aan
Hoewel bet sclerencbym meestal uit vezels is opge-

bonwd, bestaat bet in enkele gevallen uit cellen; men
spreekt derbalve van sclerenchymvezels en sderenchymcellen.

De kernscheede.

Het
over de hernscJieede, die daarin van de vaatbundelscbeede
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afwijkt, dat zij niet ^^n enkelen vaatbundel maar een groot

aantal vaatbnndels omsfeeft. Zulke kernscheeden vindt

men rondom de centrale vaatbundelstren^j der wortels.

De eenvoudigste vorm van kernsclieede is die, waar

gewone parenchymcellen zonder intercellulaire ruimtea

aaneensluiten. Is in die cellen tevens zetmeel aanwezig^

dan spreekt men van zetmeelscJieede.

In andere gevallen zijn de celwanden doordi^ongen mot

knrkstof en min of meer yerdikt; eindelijk kan de kern-

scheede uit sclerenchymcellen (bloemsteel van Allium) of

sclerenchymvezeU ( boomvarens, bloemstelen van biezen)

bestaan. De verdikking der wanden is by deze scleren-

chymvezels doorgaans ongelijkmatig en daardoor vertoont,

vooral bij wortelstokken, de verdikte kernscheede eene

sierlijke teekening.

Fig O. pi. V. is een deel der kernsclieede uit den wortel

van Smilax (Sarsaparilla-vrortel der apotheken) ea fig P. pi.

V. de kernscheede uit den wortelstok van Veratrum.
m

Het levensdoel der vaathundelscheede isin de eersteplaats,

aan de vaatbundels, die zelf uit dunwandige elementen zijn

opgebouwd, de noodige stevigbeid te geven. Hiertoe die-

nen ook de sclerenchymatische kernscheeden alsook de scle-

renchymhundelsy welke in het parenchym, onafhankelijk

van de vaatbundels, gevonden vrorden^ nu eens dicht

onder de opperhuid {boomvarens)^ dan weder meer naar

binnen (in de scbors van vele hasten).

In de tweede plaats hangen andere physiologische func-

tien del' kernscheede samen met de wijze, waarop zij is op-

gebouwd. Ik wijs er echter reeds nu op, dat de kern- en
r

vaatbundelscheeden bestaan uit elementen, die zonder inter-

cellulaire ruimten dicht aaneenliggen en dat zij voor water en

lucht niet of minder gemakkelijk doordringbaar zijn Beiden

vormen in de plantendeelen, waarin zij optreden, aaueen-

gesloten kokers, waarbinnen de vaatbundels en waar-

buiten het luchthoudende parenchjm is gelegem

De opperhuid.

Alle jonge plantendeelen zijn bedekt met eene opper-

4



60

hnid; deze bestaat uiteenelaag van zonder intercellulai-

re ruimten^ dicht aaneengesloteu cellen, welke geen

bladgroen bevatten. Van vele bladeren kan men deze

opperbuid als eea kleurloos vliesje aftrekken.

De bnitenwand der opperbuidscelleu is sterk door-

drongen met kurkstof en bestaat daardoor nit cutieula en

cutieulaire lagen (zie pag. 46).

Het levensdoel der opperLuid is : het bladmoes en

ander sappig weefsel te beboedeu voor uitdroging en

terens om het binnendringen van water van bnitenaf

onmogelijk te maken. Vooral in de tropen is de opperhuid

zeer dik(pl. IV. S), alsmede bij woestijnplanten {cactus^ aloe

en agave) en bij die planten nit gematigde en konde streken,

welke den naam dragen van aliijd groene gewassen {Coni-

feren^ de hulsty Buxus).

Ook kan eeue dikke opperhnid nit meer dan e^ne laag

cellen gevormd zijn.

De opperhnidj en vooral de dikke, is derhalve een
bescbermmiddel tegen verdamping; zij wordt bij vele

gewassen nog onclersteund door het uitzweeten van plan-
tenwas, eene stof, die, zooals wij weten, vool- water ondoor-
dringbaar is. Deze was komt in uiterst fijne korreltjes

of staafjes op de cutieula voor b. v. bij tehoe '-pi. lY. T'.

Soms ontstaat zulJe eene opeenliooping van was, dat het
door smelten gemakkelijk en in groote hoeveelheden kan
gewonneu worden ; als voorbeeld noena ik in de eerste plaats
onze pisangbladeren; hoe sterk de tropische regen ook mo-
ge zijn, het water bevochtigt de oppervlakte dezer blade-
ren niet en de verdamping is in deze bladeren z66 gering,
dat nahet scheuren, wat ieder pisangbladvroegoflaatdoet,
het blad volkomen frisch blijft en dat zelfs stukkenkun-
nen worden afgesneden zonder de rest van de bladschijf
te benadeelen of te doen verwelken. Yan deze pisangbla-
deren, vooral van de wilde pisang, kan men door af-

schrapen en smelten in warm water, was verzamelen. [']

(») Japansche was wordt bereiil uit de viuchien van Rhus mccedanen
Myrtca ofMyrthen- wan voiml korsten op dekleine vruchteii mnMyrica cerifera
Palmen-wan komt uit de schors v,in Ceroxylon eii Corypha cerifera
Carnauba-woi wurdl uitgezneet door de bladeren van Copernica cerifera-
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Geheel van de luclit afgesloten mag echter het paren-

cliym der groene deelen niet zijn, want groene cellen

moeten koolziinr nit de lucbt opnemen, waterdamp aan de

luclit afgevea enz. enz.

Deze voortdureude uitwisselingyangassenwordtmogelijk

geinaaktdoor een ontzettendgrootaantal kleine openingen

in de opperlmidj die omsloten worden door cellen^ welke

met bijzondere eigenscbappen zijii bedeeld. Znlke organen

beeten huidmondjes. De eenvoudigst-gevormde buidmond-
4

jes bestaan uit twee over elkaar geplaatste cellen, sluitceU

ten (pL Y. T en U), die in vorm van de opperhuidscellen

afwijken en, in tegenstelling met deze, rijk zijn aan proto-

plasma en bladgroen. Tnsscben de beide cellen bevindt zicb

eene spleet, die nauwer of wijder kan worden naarmate

de beide sluitcellen (lig. U] dicbter tot elkaar naderen of

uiteenwijken. De buidraondjes sluiten en openen zicb

dus en bet zonlicbt is de prikkel, die de beweging der

sluitcellen veroorzaakt.

Onder de buidraondjes vindt men eene grootere ruim-

te, de luchthoezemy die in verband staat met alle intercel-

lulaire ruimten vanbet plantendeel.

Soms nemen vier cellen aan de vorming der buidmondjes

deel; demecbaniek blijft dan ecbter in boofdzaak dezelfde.

De spleet der buidmondjes is ontzettend klein; vrij

groot is zij nog by de djagong (± 0,0006 millimeters bij

bare grootste opening), zeer klein bij AgapanthuSyM^d^B^T de

gebeele spleet slecbts eene oppervlakte van 0.00047 vier-

kante millimeters beslaat.

Deze kleinte heeft bet yoordeel, dat zij wel gassen,

maar geen vocbt doorlaat. De gaswisseling is ecbter z66

groot, dat een onzaglijk groot aantal buidmondjes, de

kleinte der spleet moet compenseeren.

Zoo beeft men geteld, dat op de vierkante millimeter

gemiddeld 40 -100 buidmondjes en in enkele gevallen

zelfs [Olea turopaea) 600—700 buidmondjes aanwezig zijn.

Op een blad van middelmatige grootte, zooals de blaadjes

van fcanane, kunnen van 1-3 millioen buidmondjes voor-

komen.
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Douigaaus is de ouderzijde der bladeren, die van het zon.

licht is afgekeerd^ met zeer vele huidmondjes bedekt; de bo-

venzijde daarentegen bezit er geene o± een veel g-eric-

ger aantali De genoemde Olea eurojyaea b v beeft er aan

de bovenzijde geec enkele.

Aanhangels. Een enkel woord over de aanhangels van

de opperhuid. Dit zijn le de papilleriy 2e de haren, S^ de

Jclieren en 4e de hrandharen.

Papillen zijn kleine verbevenlieden van de opperbuids-

cellen; zij veroorzakenden fluweelaebtigen weerscbyn van

vele bloemkronen fpl. V. V).

Haven komen algemeen op bladeren, stengels en andere

plantendeelen voor en geven daaraan somtyds een wollig,

ruw of zacbtbarig uiterlijk; in andere gevallen daaren-

tegen zijn de baren z<5d klein en staan zoo verspreid, dat

bet deel oogenscbijnlijk onbebaard is

Haren bebben de meest verscbillende grootte, dikte en

stijtb.eid; nu eens zijn ze e^ncellig, dan weer bestaaa ze uit

eene reeks van cellen^ of vsrel zij zijn stervormig en vertakt.

PI V. W. haren van Malva.

PI IV. E een stervormig baar uit den bladsteel van

Nymphaea

Klieren zijn organen, waarin bijzondere vocbten vrorden

bereid of bewaard. Sommige dezer klieren bebooren tot

de opperhuid, anderen tot dieper liggende weetsels; de

eersten worden uitwendige^ de laatsten inwendige klieren

genoemd.
Bij enkele bloemen vormen gewone opperbaidcellen ho-

nig (in de sporen van bet viooltje). Bij vele wortels,

basten en wortelstokken zija welriekende of scherpe

bestanddeelen opgeboopt in gewone parencbjmcellen, die

oliecellen worden genoemd. Dit is dus de eenvoudigsto

vorm van klieren.

Vele uitwendige klieren zijn haren, welke voor dit spe-

ciale doel zijn vervormd; nu eens zijn ze gesteeld, dan
weer zittend. De kleverig^heid van sommio'e bladeren

wordt o» a. door zulke klieren veroorzaakt.



63

Fig WW. pi V. stelt een klierdragend haar voor.

Eene bijzondere soort klieren draagt den naam "van

hrandharen. Zij bestaan nit eene groote, soms zeer scherp

eindigende buis; het breedste gedeelte daarvan is door een

groot aantal kleine celletjes omgeven ea'daardoor aau de

opperhuid verbonden (') Men vindt deze haren op de bla-

deren van enkele Ubticaceab en Loasaceae (pL V, X).

De bekende Jcemadoe (Fleurya-soorten) bezit o. a. zulke

haren.

Vaatbundels*

Het plantenliehaam bestaat uit weefsels en organen,
r

die weder uitcellen of andere elementen zyn opgebouwd;

dit samenstel van kleine elementen vormt een schoon
w

gebeel^ waarvaa niets zonder nut is; alle onderdeelen

hebben of hadden voor de levende plant waarde en

beteekenis; alien zijn noodig voor de geregelde werking

van bet gebeek Moeilijk kan men dus zeggen, dat be-

paalde cellen of organen bijzonder belangrijk zijn voor

de plant en toch zijn er enkelen, die meer direct met

de voornaamste levensfunctien zijn belast^ terwijl anderen

slecbts in de tweede plaats in aantnerking komen
Tot deeerstenbehooren ongetwijfeld de bladgroenhou-

dende cellen, maar evenzeer moet men daartoe rekenen de

vaaibundels. Deze vormen strengen en di-aden^ die in alle

deelen der vaatplantea voorkomen en overal met elkaar

samenbaugea. Zoo staat de centrale vaatbundel van bet

dunste worteltje van een booai, al is de -weg ook lang

in verbindingmetde fijnste adertjes der bladeren. En dit is

noodio-j want materialen^ die de bladgroeahoudende cellen

der bladeren noodig hebben om de bonwstoffen voor het

plantenliehaam te bereiden, worden door den wortel uit den

grond opgenoraen en door de vaatbundels van den Stengel,

de takken en de bladstelen en eindelijk door de nerven en

(^) Deze haren bevatten miereswwr, dat blaren op de huid te voarschijn ruept

evenals muskieten-steken, weike ook door diUelfde zuur worden veroorzaa'vU

Raakt men een, met btaadharen gewapend, blad aan, dan dringt de srberpe

puDt der haren in de huid, breekt af en onilast mierezuur.
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aderen van het blad, geleid naar de cellen van hetblad-

moes Ook omgekeerd worden enkele,mde bladerenbereide,

stoffen door de vaatbundels naar andereplaatsen vervoerd.

Zi] mogen dus met recbt tot de belangrijkste organen

der plant worden gerekend.

Zulk een geheei van met elkaar samenhangende vaat-

bundels^ wordt sTcelet genoemd in overeenstemming met

betgeen wij by de dieren opmerken.

Er bestaat echter een groot verschil tusscben beide be-

grippen. Het dierlijk skelet is bijna uitslmtend bestemd

tot steun van 't gebeel en nooit is bet de geleider van

yerscbillende voedingsstoffen ; de vaatbundels daarentegen

strekken de planten slecbts in geringe mate tot steun; wij

zagen immers reeds, dat zij daartoe de bulp van vaatbun-

delscbeede en sclerencbymbundels noodig bebben; ecbter

dienen zij in boofdzaak voor bet transport van materialen.

Door nauwkeurig den loop der vaatbundels na te

gaan, leeren wij dus den weg kennen^ die bet voedings-

materiaal doorloopt.

Zeer scboone skeletten leveren de bladeren> De indiscbej

dikke bladeren z^n biervoor minder gescbiktj; men kieze

daartoe liever djatti hlanday dadajp^ djatti of wel kruiden

met groote bladeren.

Vele komkommervrucbten worden droog als de zaden

rgp z^'n en verliezen daarbij bunne sappige deelen, zoo-

dat slecbts een sierlijk skelet van vaatbundels overblijft

{haloestroe, Tcalahassaj laboe ajer). Yele Luffasoorten^ waar-

toe onze haloestroe beboort, worden in den laatsten tijd,

juist ter wille bunner skeletten, gekweekt en in den ban-

del gebracbt als Luffaspons, LufFazolen enz. enz.

Het zoogenaamde doeJc van den arengpalm- bestaat ook
uitsluitend nit vaatbandels. Ook oudestammen van boom-
varens en papaija, alsook vrucbten van Icetjoehoeng leveren

leerrijke skeletten

In bet algemeen kan men zeggen, dat vaatbundels, die

de stengeldeelen doorloopen, op de knoopen takken afge-

ven aan de bladeren en aan de okselknoppen (dus ook

aan de daaruit voortgekomen takken]. leder stengeldeel
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eener plant doet dit op zijn beurt en steeds op dezelfde

wijze Daar het ons te ver zon voeren alle verschillenj

die liierbij optreden op te sommen, vergenoegen wij ons

met hot bespreken van de voornaamste typen nl. de

dicotylen, monocotylen en varens.

Yooraf zij noy^ opgcinerkt^ dat een vaatbnndel niet

overal even dik is^ maar nit ineerdere elementen bestaat,

naarmate zij dichter naderen tot de plaatsen, waar zij in

de bladeren verloopen.

Bij de dicotjlen loopen alle vaatbundels loodreclit aan

de as van den stengel, Trij dicht bij den omtrek. Op
dwarsche doorsnede ziet men derhalve een kring van

vaatbundels (pi. V ijij}^

Bij de monocotylen loopen alle vaatbundels t;an den om-

treksebuinnaar binnen en buigen daarnaomnaarde blade-

ren; ook zijn zij juist bij die buigiug, dicht bij de as, het dikst.

Op dwarsche doorsnede bestaat duslang niet die regelmaat,

welke wij bij de dicotylen opinerken. Deze vaatbundels ver-

toonen slechts daardoor eenige regelmaat. dat de dikste

gedeelten in 't midden, de dunste gedeelten meer naar

buiten liggen; overigens zijn ze verspreid in het paren-

chym (pi. V. ij).

Bij de varens eindelijk liggen de vaatbundels wel in een

kring, maar zij verloopen niet in de lengte zooals die

van de voorgaande typen; alien zijn zijdelings metelkaar

verbonden, slechts kleine, venstervormige openingen open-

latende. Vooral bij oude boomvarens komt dit zeer sier-

lijk nit (pi. VI. B).

De vaatbundels bestaan ait twee, duidelijk van elkaar

te onderscheiden, gedeelten, die te herkennen zijn aun de

daartoe behoorende vaten, Het eene gedeelte bevat nit-

sluitend zeefvaten,het andere daarenteg^n riag-, spiraal-en

laddervaten ; het eerste wordt het zeefgedeelte pi V. R.

V, v.], het andere vaaigedeelte (pi VI Bs. g. g s r.) ge-

noemd. (') In eene dwarsche doorsnede is den aard der

(') De nnrneri houi en bast, nlsuok lie tcrmen phloem en jcyteem, ^ehrnlk ik

met, omdat ii;j;irdoor de za;ik onnoodig moeilijker wordl gemaakl. Ook Hen
n.'innj basibundel voor collenchym en srioreiicliyai, dour Oudemans en de Viues
gebruikl, blijft achterwege.

5*
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vaten voor een geoefend microscopist zeer duidelijk te

lierkeunen. De wanden der ring-,- spiraal- en ladderva-

ten zijn doorgaans dikker en de celopening steeds veel

wijder dan de zeer duawandige ea nauwe zeefvaten iv^

v.). De dikte der eersten is toe te schrijven aan het af-

zetten van houtstof^ wat bij zeefvaten nooit geschiedt.

Belialve de vaten komen in beide sredeelten no<j vezels_ V^^w^^.^— ^
en parencliymcellen voor. De vezels en cellen^ die in liet

zeefgedeelte voorkomen, heeten hastvezels en bastcelleuy

die in het hontgedeelte voorkomen, houtvezels en hont-

cellen^ De bastvezels zijn de eenige elementen van liet zeef-

gedeelte, die door houtvormino: hare wanden kunnenJ-

verdikken; overigens zijn zijne vaten en cellen zeer nanw
en dnnv^andig.

De houtvezels en lioutcellen van Let vaatgedeelte zijn in

oudere landplanten verdikt en mot lioutstof doortrokken

evenals de ring-, spiraal- en laddervaten ("houtvezels en

hontcellen rondom s, en r in fig. E).

Nog is eene eigenaardigheid van het vaatgedeelte, dat

zijne vaten zeer in wijdto verschillen, terwyl de zeefvaten

alien op elkaar gelijken; in 't kort het herkennen van

beide gedeelten onder het microscoop is minder moeilijk,

dan het ^e\en eener jniste omschvljving.

De fignren R en S. pi V kunnen tot opheldering dienen.

De wijze, vt^aarop beide gedeelten aan elkaar sluiten, is

zeer verschillend.

In de Stengels en bladeren der phanerogamen vindt

men vaatbundels, waarvan het vaatgedeelte naar binnen
en het zeefgedeelte naar buiten is gelegen (fig R en S).

In de bladeren van Cucuhbitaceae, Solanaceak^ Afoctna-
CEAE en enkele anderen is het vaatgedeelte aan twee

zijden door een zeefgedeelte omgeven.
Bij de varens wordt het vaatgedeelte geheel door het

zeefgedeelte omringd (pi. VL C), terwijl het geheel is

besloten in de vaatbundelscheede.

In w^ommige wortelstokken heeft het omgekeerde plaats

en omgeeft het vaatgedeelte, het zeefgedeelte (pi. V. Q)-

Beide laatste soorten vaatbundels heeten concentrisch.
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In de wortels van phanerogamen en vaatcryptogamen lig-

gen zeef- en vaatgedeelten groepsgewijze naast elkaar^of be-

ter gezegdj zij liggen in een kring en wisselen metelkaaraf,

zoodat steeds een vaatgedeelte zijdelings begrensd wordt

doortwee zeefgedeelten; tnssclien iederetwee groepen ligt

een strook parenchym,

Deze vaatbundels heeten radiale vaatbundels (pi VI. D). In

dezefiguur is i;. vaatgedeelte, z. zeefgedeelte,^. kernscheede.

Deze radiale vaatbundels zijn dus eigenlijk niet als

^en enkelen bnndel te besclionwenj maar als eene streng,

bestaande uit 4, 6 of zeer vele vaatbundels,
r

In onze figuren vindt men de vroeger besproken scle-

renclijmbundels rondom den vaatbundel (pi. Y. R. hj en

bij den radialen vaatbundel^ de kernscheede, Hoewel niet

alle vaatbundels zulke stevige scheeden of kokers bezitten,

komen zij tocli zeer algemeen voor en vormen met den

eigenlijken vaatbundel als 't ware 64n geheel.

Zulk een geheel draagt den naam Jihrovasaahtreng.

Nog wijs ik er op^ dat alle elementen der vaatbundels

zonder intercellulaire ruimten aan elkaar sluiten.

Secuodaire weefsels.

De, tot dusverre bebandelde, weefsels behooren alien tot

jongere plantendeelen of tot zulke planten, die slechts kort

leven; zij ontstonden uit de oerweefsels der groeipunten.

Oplateren leeftijd zien wij bij vele langlevende planten

den groenen Stengel met zijne takken dikker, harder en

steviger worden. Een begin van zulk eene verandering zien

wij reeds bij sappige kruiden, doordat de elementen van

het vaatgedeelte alsook de bastvezels door houtvorming

dikker worden, maar nieuwe cellen worden niet gevormd;

geen dezer deelen is in staat nieuwe elementen te vor-

men en daardoor een Stengel in omvangte doea toenemen;

hiervoor is weder een weefsel van protoplasma-rijke, dun-

wandige, zich onophoudelijk deelende cellen noodig.

In alle deelen van die planten, welke in dikte toenemen,

is steeds een dergelijk voortbrengend weefsel aanwezig,

dat den naam camhhim draagt/



68

Steeds ontstaat het cambium uit parenchymcellen,

gelegen tusschen het vaat- en zeefgedeelte der vaatbnn-

dels. Wanneer nuj zooals bij dicotylen zeer goed is waar

te nemen, in een stengel eenige, b. v, 6 vaatbundels vor-

loopen, liggen alle zeefgedeelten in een kring en daar-

binnen, eveneens in een kring gerangschikt. de vaat-

gedeelten (pL V. J- 1). Het cambium nu ligt tusschen beide

gedeelten in en zet naar buiten steeds nieuwe elementen

voor het zeefgedeelte, naar binnen elementen voor het

vaatgedeelte af.

Door deze toename worden de oorspronkelijke gedeelten

van iederen vaatbundel steeds meer.van elkaar verwijderd

;

een vaatbundel in oudere stammen te herkennen gaat dan

ook niet meer; het oudste restant van het vaatgedeelte

vindt men in het centrum van den stam, de oudste zeef-

vaten zou men aan den omtrek moeten zoeken.

Hoewel de 6 oorspronkelijke vaatbundels in uitgebreidheid

toenemen, vormen zij somtijds geene gesloten houtkern (kom-

kommers); het parenchym blijlt bestaan en daarvan heet

het, in het centrum gelegen gedeelte, merg (fig. J. 1. 2.)

en wat buiten het zeefgedeelte ligt, schors, terwijl de

parenchymstrooken, die tusschen de vaatbundels schors

en merg verbinden, mergstralen worden genoemd-

Bijna altijd strekt zich de werking van het cambium ver-

der uit. Wy zagen reeds, dat het cambium der 6 vaatbundels

ongeveer in een krin*j ligt; kort nadat de cambiale dikte-

groei in de vaatbundels is begonnen, veranderen ook de

parenchym cellen, tusschen de 6 cambiumstrooken gelegen,

in cambium, zoodat dan de cambiumring geheel is geslo-

ten (fig. J. 2).

Ook dit nieuwe weefsel, dat interfasciculair-camhium heet,

brengt nieuwe deelen naar binnen en buiten voort (fig. J. 3).

AUes, wat binnen den cambiumring ontstaat, heet nu

Jiout en wat daarbuiten wordt aigezet hasL Het oorspron-

kelijke parenchym blijft bestaan en het cambium zet nieu-

we parenchymcellen af als mergstralen, die overal in het

hout als fijne radiale strepen zichtbaar zijn-

De ligging dezer mergstralen kan men het bestebe-
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oordeelen iu de schematische fig. E. pi. VI. ; in de

richting der as zijn ze kort ia radiale richting hetJang-st

en uiterst dun in tangentiale richting. Rondom zijn zij

door hout omgeven.

Op dwarsche doorsnede heeft het hout dus een gestraald

voorkomen; de houtpartijen tusschen de mergstralen

worden hoiitstralen genoemd.

In ^t verlengde van deze houtstralen, buiten het cam-

bium, liggen de haststralen en tusschen deze weder merg-

stralen.

De rangschikking in den bast is ochter minder dui-

delijk dan in het hout, omdat de buitenste lagen van
het parenchym (dus ae schors) en het oorspronkelijke

zeefgedeeltc der vaatbundels sterk zijdelings worden uit-

gerekt naarmate de houtkern in dikte toeneemt; zelfs ont-

staan daardoor dikwijls scheuren in het schorsparenchym.

De elementen van de aldus gevormde secundaire weefsels,

hout en hast, verschillen van die, v^aaruit de vaatbundels

bestaan.

De bast bevat groepen van bastvezels, die aan hare

dikke wanden steeds te herkennen zijn; zulke groepen,

welke zich zeer ver in de lengte kunnen uitstrekken,

worden hasthundels genoemd. Zelden worden deze bast-

bun dels in gesloten kringen afgezet, maar zijn door-

gaans groepsgewijze gescheiden door basfcparenchjm en

zeefvaten.

In de schors zoowel als in den hast komea voor: TcHs-

talcellen^ melJcsaphuizerh^ inwendige Jclieren en allerlei idio-

hlasten waardoor deze deelen meer afwisselend van bouw •

zijn dan het hout. In verhouding tot de houtkern is de

bast dun.

Bij de dicotjlen bestaat het hout uit wijde vaten (ring-

en spiraalvaten komen niet voor), weinige trachezde-vezeU

(pi- VI. G), vele ware houtvezels of lihri/orm-vezels (pi.

VL H.) en uit houtparenrJiymcellen ; de groepen van deze

laatsten zien er uit als yezels, welke door tusschenschot-

ten in cellen zijn verdeeld (pi VL J).

Beide vezelsoorten, tracheide- en libriformvezels, ko-
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men in sommige hout=!Oorten te zaraen voor^ meestal

echter vindt men alleen lihriformvezels-

Verder herkent men in het bout nog de dunwandige

parencliymcellen der mergstralen.

De wanden der vezels bestaan bijna gebeel uit bontstof

en zijn, op enkele uitzonderingen na, ledig; de boiitcellen

bevatten evenals de cellen der mergstralen protoplasma.

Het bout der Coni/eren is anders gebonwd; bet bevat

nl. geene vaten en weinig parencbym^ maar bestaat bijna

gebeel nit tracheidenr; dit zijn 5 mM. lange en 0^5 mM.

breede^ toegespitste boutvezels met bofstippels ipl. VI. F)-
r

De dikte-efroei, m. a w. de werkzaambeid Tan bet cam-

binm^kanzeer lang, bij enkele boomen zelfs vele eenwen,

onopboudelijk voortdnren. Ecbter is de snelbeid, waarmede

nienwe bout- en bastdeelen worden gevormd, niet altijd

dezelfde; wanneer de toevoer van voedsel nit den bodem

zeer groot is, worden vele dnnwandige en wijde ele-

menten afgezet; later vermindert die toevoer allengs

en neemt ook de wijdte der gevormde vaten en cellen af.

In koude en gematigde streken doorleven de plan-

ten 's winters eene rnstperiode, de bluderen vallen

laat in den berfst af en maken de vorming van nienwe

deelen onmogelijk. De elementen, \66y de intrede dezer

rnstperiode gevormd, zijn nanw en dikwandig. Na deze

rnstperiode, in bet begin der lente, is de aandrang van

water nit den bodem zeer groot, de knoppen ontplooien

snel hnnne bladeren en snel worden in bet bout groote,

w^'de en dnnwandige elementen gevormd, die natnurlijk

'direct slniten aan die, welke in 't najaar ontstonden

Deze plotselinge overgang van nauwe tot wijde ele-

menten doet zicb op dwarscbe doorsnede voor als een,

zelfs met bet bloote oog zicbtbaren, kring (pi. IV- Z ).

Aangezien znlke kringen slecbts 6ens per jaar worden

gevormd, spreekt men van jaarringen en komt bun aantal

overeen met bet aantal levensjaren der plant.

In Indie, waar de meeste boomen steeds groene bladeren

dragen en dns ook onopboudelijk cambiale groei plaats

beeft, bestaat zulk eene langdurige, scberp begrensde
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de stammen

itperiode niet; tocli is ook hier de groei niet altijd

even snelj maar bij de meeste boomen ia *t begin van
den westmoesson veel grooter dan ia andere tijden van
het jaar. Min of meer kunneu wij dus ook hier verschil

in de na elkaar afgezette elomenteu opmorken, maar de

jaarrlngen zijn onduidelijk of niet zichtbaar,

Slechts bij die indische boomen^ welketijdelijk hiinnebla-

deren verliezon en die das ook e'ene rastperiode doorleven^

komen de jaarringen duidelijk nit en vertegenwoordigen

dan ook ieder de groeiperiode van ^^n jaar b. v. djatti,

randoe alas^ djanhang [Sterculia foetida) en Tcapoh,

Het hout geeft voldoende stevigheid aan

van dicotylen en coniferen.

Daar, waar in jeugdige stengels sclerencliymbundels

dienden om deze deelen stevig en elastisch te maken,

wordt op laterenleeftijd geen nieuw sclereticliyiD gevormd,

zelfs wordt het sclerenchym door het hont overvleugeld,

zoodat dergelijke bundels in onde stammen niet meer

zijn terug te vinden,

Bij moDocotjlen en palinen kan geen sprake zijn van

cambialen groei, omdat het cambium ontbreekt; de vaat-

bundels liggen bij de monocotylen verspreid en vormen bij

de palmen een netvormigen^ stevigen koker (vergelijk

pag. 65.). Ook nemen de stengels en stanjmen op lateren

leeftijd niet merkbaar in omvang toe, want alle^ eenmaal

daarin aanwezige elementen kunnen wel steviger worden

door het afzetten van houtstof in hunne wanden, maar

niH in aanial toenemen. Oudere stammen vertoonen dus

dezelfde teekening als de jongeren, maar de vaatgedeelten

der verspreide vaatbandels zijn houtig en vooral ook de

sclerenchymbundels zijn krachtiger en steviger geworden;

ook het parenchym heeft houtstof in zijne wanden op-

genomen.
Al deze factoren werken samen om aan monocotylen en

palmen de vereischfce stevigheid te geven, maar bovenal

zijn het hier de sclerenchymbundels, die krachtiger worden

. en een blijvend leven genieten; de sclerenchymbundels zyn

dan ook niet beter te bestudeeren dan bij deze gewassen.
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Van bastvorming evenals bij de dicoiylen, is natuurlijk

bij deze planten geen sprake.

Eene uitzondericg ecbter vormen de boomachtige Li-

LiACEAE, waartoe onze Dracaena's^ Gordyline^s en Dianella's

[ahar tjemaha) bebooren; tnsscben de scliors en de oor-

spronkelijke^ verspreide vaatbundels bezitten deze planten

een voortbrengend weefsel, dat eyenals het cambium

nienwe elementen kan yotmen; daarin worden evenals in

bet meristeem der vegetatiepunten nienwe vaatbundels

gevormd^ zoodat bij deze gewassen wel degelijk van dikte-

groei sprake mag zijn.

Bij de wortels gaat de centrale vaatbundelstreng lang-

zamerhand verloren en heeft een cambialen groeiplaats,

die gebeel overeenkomt met die der stammen.

De kurkhnid.

Jonge plantendeelen zijn steeds bedekt met eene opper-

huidi sommige deelen b. v. de bladeren en de meeste

vrucbten behonden die opperbuid steeds. Andere deelen, en

wel zij, die in dikte toenemen en hont vormen, bebben
ook eene dikkere en sterkere afsluitins: naar buiten noo-

dig; zij vormen daartoe eene hurlchuid^ die evenals de

cuticula en de cuticulaire lagfen hare ondoordringbaarheid
voor water te danken heeft aan de kurkstof, die in de

celwanden wordt afgezet. De kurkhuid wordt ge-

vormd in eene laag schors-parenchym, meer of minder
diep onder de opperhuid gelegen ; kurk is nL een nieuw
weefsel, dat slechts door cambium kan gevormd worden.
De genoemde laag cellen van het schors-parenchjm gaat

over in een protoplasma-rijk, kleincellig kurkcambium
pL VI. L); dit zet nu naar buiten kurkcellen, naar
binnen eenige lagen bladgroenhoudend parenchym af
De deelingen hebben in radiale richting piaats; daar-

door krijgt kurk op dwarsche doorsnede het uiterliik van
op elkaar gestapelde, tafelvormige cellen.

De kurkeellen verliezen spoedig haren inhoud en sterven

af; hierdoor verhinderen zij nog meer het binnendringen
van water en hel ontwijken van gassen naar buiten.
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Een stuk schors-parenchym alsook de oppeiliuid, die

door liet kurkweefsel van het levend weefsel daarbinnen

gescheiden zijn, wordeu niet meer gevoed en daarna

spoedig als dood weefsel afgestooten.

In normale gevallen is de kurkhuid duD; etikele plan-

ten zijn echter bekend om liare sterke kurkproductie

en zijn daardoor voor den inensch nuttig. Dit zijn de

hurJc-eik (Quercus suhrj en de Tcurk-olm (Ulmtis suherosa).

Soms ontstaat kurk plaatselijk, vrij diep ia de scliors

en stoot daardoor een flink stuk scliors af. Op nieuw

vormt zich dan in diepere lagen eene dergelijke laag

knrk enz. enz. Zulke kurk heet IcorsL

Het regelmatige atbladeren van de schors der Tcanarie^s

wordt o. a. hierdoor veroorzaakt. Aangezien deze kurkla-

gen steeds dieper naar binnen ontstaan, stooten zij eerst

de scliors en daarna ook bastdeelen af; zelfs kan op die

wijze den gelieelen bast verloren gaan (kina),

WondkurJc. Ten slotte noemen wij de w^ondkurk, die in

sappige vruchten (b. v bij mangoes) ontstaat. Wanneer

vruchten door het afvallen of door andere oorzaken wor-

den verwond. ontstaat in het gezonde weefsel, onder en

rondom het gewonde gedeelte^ snel eene knrklaag, die

de rest van de vrucht voor rotting bewaard.

Deze kurksoort heet wondJcurTc.

Evenals bij de opperhuid sluiten de cellen der kurkhuid

zonder intercellulaire holten aan elkaar, maar ook hier

zijn met huidinondjes overeenkomende organen aan-

wezig, welke dienen om het uitwisselen van gassen

mogeiijk te maken; dit zijn de kurJcwratjes of lenticelleny

die uit een groep van losse cellen met in tercel ulaire

ruimten bestaan, en die door eene spleet met de bui-

ten lucht in verbinding staan (bezie b. v jonge djoe-

war-hoomen).

Voor wij dit hoofdstuk eindigen moeten wij nog de

aandacht vestigen op een aantal organen^ die zoowel in

primaire als in secundaire weefsels voorkomen.

Melksaj)huizeu, Met een enkel woord hebben wij reeds
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over Let melksap gesproken en gezien, dat liet kan ver-

vat zijn in melkswpvaten.

Enkele planten bezitten melhsapcellen ; zeer groote ver-

takte bezitten de Euphorbiaceae (fig. I pi. lY); deze

cellen bezitten dus een eigen wand.

Ook kan het melksap zich afzetten in hanalen ; deze

hebben geen eigen wand zooals de melksapvaten en

melksapcellen^ maar ontstaan door niteenwijking van het

omringende weefsel.

Gomkanaleny hars- en halsemgangen^ hlieren.

Enkele nitscheidingsprodncten der stofwisselinghoopen

zicb op in reservoirs van verscbillenden vorm en oorsproug.

Het eenvondigste geval is als cellen, die deze stoffen

produceeren, daarmede gevuld blijven. Zoo bezitten de

vele temoe-soorten, die in Indie alofemeen om hare aro-

matieke eigenschappen worden gebezigd, cellen gevuld

met olie, dus oliecellen,

Ook treft men znlke cellen aanbijsommige wortelstokken

{deringoe} en hasten [Tcaneel). Veelal echter wordt veel

meer geproduceerd dan de voortbrengende cellen kunnen
bevatten; alsdan wordt het product tusschen de afschei-

dende cellen opgeborgen, dus in de intercellulaire rnim-

ten, die spoedig grooter worden, doordat de cellen meer
uiteenwijken. Op deze wijze ontstaan in het weefsel hoi-

ten en gangen, gevuld met hars, balsem enz

Is het verloop van zulk een gang regelraatig, in de lengte

van een stam of stengelb. v ,dan spreektmen van een leanaaL

Aldus kent men halsemJcanaleUy harsgangeriy melksa'phui'

zen, gomJcanalen^ oliecellen en oUeMieren,

De beide laatsten, welke bij vele welriekende bladeren en
vruchten worden gevonden, moeten niet verward worden
met de uitwendige klieren, die wij reeds op pag. 62 bespraken.

Eindelijk kan in sommige gevallen het afzetten van
nitscheidingsprodncten gepaard gaan met het verscheuren
en te niet gaan van die cellen, welke de klier^ de buis

of het kanaal omgeven. "De olieklieren in de vrucht-
schil der djeroehs leveren hiervan schoone voorbeelden.

'
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Physiologie. •

In het vorige hoofdstuk "hebben wij met behulp van

ontleedmes en microscoop geleerd, hoe het plantenli-

ehaam is opgebouwrl. Nn znllen wy de plant als levend

wezen beschonwen en zien op welke wijze zij voorziet

in alle beboeften, aan het leven verbonden, en welke

rol daarbij aan de verschillende organen is toebedeeld.

Scheikundige samenstelling.

De scheikunde leert ons, dateene plant voor een zeer

groot gedeelte (70-80% en soms meer) uit water en voor

30 of 20% vaste bestanddeelen van organischen aard

bestaat; kleine afwijkingen buiten rekeaing gelaten, kun-

nen wij zeggen, dat dit zijn cellulose en protojjlasma

Onze kennis omtrent deze geororaniseerde stoffenison-
fc.^^"C3

volledig, vooral over de eiwitstoffen^ die het protoplasm a

vorinen, weten wij zeer weinig.

f, zuurstof

stqf, welke z66 zijn gegroepeerd, dat me

voorstellen door de formule C^ H,„ O
kan

6 -"-^in

3menten nog stikstof

(± 15%) en zwavel (± 1%). Hoe en op welke wijze deze

vijf elementen gegroepeerd zijn om protoplasma of eiwit

tot stand te brengen weten wij niet (vergelijk pag. 38),

Onze ontoereikende kennis blijkt ook reeds uit het feit,

dat er na verbrandins: van zeer verschillende deelen der

plant eeue asch overblijft. waarin nog andere elementen

aanwezig zijn zonder dat wij, op enkele uitzonderingen na,

weten op welke wijze zij deelnemen aan den opbouw der

plant Dat zij een integreerend deel uitmaken van alle

plantendeelen blijktj als men eene dnnne doorsnede zeer
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voorzichtig op platinablik verbrandt; de asch beboudt dan

den vorm der cellen^ zelfs zijn sommige eigenaardigbeden

der celwanden daarin te berkennen.

De elementen^ welke steeds in iedere plant worden aan-

getroffen^ zijn: chloor^ phosj^homs^ silicium, halium, natrium^

calcium^ magnesium en ijzer. Bovendien komen in sommige
planten nog andere elementen voor, wat veelal van plaatse-

lijke omstandigbeden afbangt.

Qitgebreide onderzoekingen zijngedaan om de volgende

vraagpunten te beantwoorden.
!•'. Waar vindt de plant deze grondstoffen?

2". Hoe worden zij door de plant opgenomen?
3e. In welken vorm worden zij opgenomen ?

Als bulpmiddel bij al deze onderzoekingen werden zoo-

genaamde waterculturen gebruikt. Men wist nl, reeds

sedert lang, dat planten (landplanten zoowel als water-

planten) zich normaal kunnen ontwikkelen in waterige

oplossingen, waarin de noodige anorganiscbe voedings-

stoffen z^n opgelost, Beter dan ooit met aarde mogelijk

zon zijn, staat bet in onze macbt deze cultuurvoedings-

vloeistof willekeurig te bedeelen met allerlei zouten en
daarna kwantitatief te bepalen inhoeverre daarin reran-

deringen plaats bebben ten gevolge van bet plantenleven.

Ook zijn wij bij zuike cnltnren volkomen zeker, dat deze

stoffen uitsluitend door 4ene enkele plant worden verwerkt.

Als voorbeeld van zulk eene cnltnur noem ik bet volgen-

de. Wanneer wij een zaad van assam djawa bevrijden van de

hardezaadbuidendekern drogen bij 100" C, totdat zij geen
gewicbtverlies meer ondergaat, kennen wij bet drooggewicbt
van de kern met de daarin voorbanden reservestoffen.

Een tweede zaad, even zwaar als bet eerste, wordt in

vocbtig mos of zaagsel ter kieming gelegd, totdat wor-
teltje en stengeltje een paar centimeter lang zijn, Daarna
wordt de plant met eene prop watten bevestigd op een
glazen cilinder, gevnld met gedestilleerd water, en bet
worteltje daarin ondergedompeld fpl. VL L.). Het water
is voorde kieming onoatbeerlijk, maar voedingsmateriaal
is in gedestilleerd water niet aanwezig. Indien men slecbts
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zorgt, dat het verbrnikte water geregeldwordt aangevuldj

groeit de kiemplant normaalvoortzoolang nog voedsel in

de zaadlobben aanwezig is. Is al dit voedsel opgeteerd,

dan blijft het plantje nog wel eenig^^n tijd leven, niaar

vormt geene nieuwe deelen,

Neemt men nu het plantje uit het water, droogt het

oppervlakkig en weegt het, dan bemerkt men dat het

veel meer weegt dan de zaadkern; knipt men nu het plantje

in fijne stukjes en droogt het bij 100" C tot constant

gewicht^ dan stelt dit gewieht, afgetrokken van het

voorgaande^ juist het watergehalte van het plantjo voor.

Het gewicht der droge kiemplant is niet volkomen gelijk

aan het oorspronkelijke gewicht der reservestoiTen, cm re-

denon die wij spoedig zullen leeren kennen; wel is dit

gewicht een vast cijfer voor de productieve kracht van

het zaad.

Lost men nn in het gedestilleerde water zouten op^ dan

kan men nagaan in hoeverre deze invloed hebben op de ver-

dere ontwikkeling eener kiemplant of den groeibenadeelen,

Als resultaat van vele onderzoekingen weten wij, dat
4

de volgende oplossing voor de ontwikkeling het beste is:

Salpeterzure kali - 1 deel

Chloornatrium = 0.5 tf

Zwavelzure kulk = 1 '

Zwavelzure magnesia = 5

Phosphorzure kalk = 0.5

IJzerchloride zeer weinig

Water 1000.

Indien men deze oplossing geregeld vernieuwt, groeien

sommige planten bijna evengoed als hare, in aarde ge-

plante zusters en dragen volkomen normale bloemen en

vruchten*

In deze oplossing komen voor de elementen : stikstof,

chlooTy zwavely phosphoruSy Tcalinm, natrium, calcium^ mag-

nesium en ijzer.

Om den invloed van elk dezer elementen aponderlijh

na te eaan, laat men telkens ^^n der elementen nit de

caltuurvloeistof weg.

u

ft
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Voor deze negen elemeaten moet men derhalve negen

Het
natrium de planten zich evengoed ontwikkelen, niette-

genstaande toch alle planten keukenzout bevatten Ont-

breekt ecliter een der andere elementen^ welk ook, dan

groeit de plant niet yerder, zelfs al zijn de andere ele-

menten in voldoende hoeveellieid aanwezig.

Hoewel wij dus niet weten voor welk onderdeel ieder

element noodig is, is tocli proefondervindelijk bewezen,

dat voor hot plantenleven onontbeerlijlc zijn een mengsel

van zouten, waarin de elementen, stikstof, zwavel^ j^hos-

phoruSy haliuTn^ calcium en magnesium voorkomen.

Ontbreekt eindelijk aan eene voedingsvloeistof ijzevy dan

groeit de plant wel eenigen tijd door, maar de nienw

gevormde deelen zijn geelwit instede van groen, en wan-

neer de andere groene bladeren verwelken, boudt de

verdere groei gelieel op. IJzer is derhalve onontbeerlijk

Toor de vorming van de groene klenr der bladeren, van

het bladgroen

In de natuur ontnemen de planten de voedingszouten

aan de aarde en de organen, welke deze opname moeten
bezorgen, zyn de wortels

De aarde is zeer afwisselend van samenstelling ; ook

bestaan de vaste aarddeeltjes dikwijls uit verschillende,

raoeilijk oplosbare verbindingen, terwijlhet water, dat door

de aarddeeltjes wordt geabsorbeerd en krachtig vastge-

houden, slechts eenige weinige percenten opgeloste stof-

fen bevat.

De wortels nemen niet alle verbindingen, die zich

in den bodem mochten bevinden, op, maar kiezen in de

eerste plaats die zouten, welke de noodzakelijke elemen-
ten bevatten.

De stihdo/ wordt uitsluitend opgenomen als salpeterzure

zouten en ammonialczouten Niettegenstaande de lucht voor
ongeveer % [77%] uit stikstof bestaat^kan ditdoor de plan-

ten niet uit de lucht worden opgenomen. (^) Dit wordt

t^) Zooals ill bet lioofdstuk over ite wortels zal blijken schijnen de wortels

van eiikele planten wel stikstof uit hunne onigeviiig Le kunnen opneineti.
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reeds dadelijk bewezendoor een der besproken negenwater-

culturen, waarbij het salpeterzure zout werd weggelaten.

Niettegenstaande de stikstofrijke lucbt de plant ge-

heel omgeeft^ blijft de ontwikkeliiig stilstaan bij gebrek

aan assimileerhare stikstof.

Zwavelzuur wordt als gips en pJiosphorzuur als plios-

pborzure kalk opgenomen,

Drie elementen zijn tot dusverre nog buiten bespreking

gebleven en wel die^ waaruit het grootste gedeelte der

plant opgebouwd is, nl. de samenstellende deelen der

cellulose: zuurstof, watersio/ en TcooUtof. De beide eersten

worden als "vvater door de wortels opgenomen Wij zagen

iuimers, dat alle voedingszouten, in water opgelost,

werden verbruikt.
w

De koolstof eindelijk misten wij in de cultuurvloeistof-

fen; zij wordt ook nooit door de wortels, maar steeds

door de bladeren nit de Incht opgenomen.

Hoewel wij hierop nog in 't breede terugkomen^ voer

ik nu reeds als bewijs aan, dat in een koolzuur-vrije

ruimte de groei der planten spoedig stilstaat.

Hoewel dus slechts een beperkt aantal elementen be-

paald noodzakelijk is voor liet plantenleven, wordt Mer-

mede geenszins beweerd, dat de planten nooit andere

elementen bevatten. KeuJcenzout iwmersnoemden wij reeds

als eexi algemeen voorkomend bestanddeel, zonder dat dit

zout tot de noodzakelijke voedingsstoffen beboort Eveneens

komt Tciezelmmr vrij algemeen voor, terwijl naar gelang van

de samenstellingr des bodems allerlei andere elementen,

soms in vrij groote hoeveelheid, worden aangetroffea Zoo

bevatten de zeeplanten soms veel Jodium- en Bromium-

verhindirigen en enkele planten in de nabijheid der zink-

werken veel zinh

Nu en dan werden nog iu planten herkend de ele-

menten: Jjithiunij Aluminium^ Kojyer, Kohalt, Nikkei^ Bo-

rium^ Strontium, Barium.

Opname van minerale stoffen.

De wortels, als de organen voor de opname van water
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en anorganische voediBgszouten, krijgen voor ons eene

groote "belangrijkheid. leder weetj dat het wortelsjsteem

van een plant uitgebreider en nieer vertakt is naar ge-

laner de plant zelve grooter is Een boom heeft een

wortelsysteein, bestaande nit eene reeks van steeds dunner

wordende takken, waarvan de dunste en jongste deelen

met eene massa van fijne wortelharen bedekt ziju^ maar

zoodanig dat zij slechts over eene uitgestrektheid van

eenige centimeters daarmede voorzien zijn; de top zell is

glad en haarloos, het ondere gedeelte eveneens- De fig.

M. 1, 3, 4, pL VI maken dit dnidelijk.

Deze niterst fijne worteltoppen en dit kleed van vsror-

tel haren zijn het, die de gave bezitten in vrater opge-

loste voedingsstoffen op te nemen. Eigenlijk zijn het de

opperhnidscellen dezer wortelgedeelten, die voor deze

absorptie zorgenj de haren toch zijn immers niets anders

dan nitgegroeide opperhnidscellen.

Het groote voordeel, dat deze wortelharen aanbrengen,

is, dat zij het oppervlak der wortels, dat in aanraking is

met de aarddeeltjes, vele malen grooter maken, dan wan-

neer de wortels haarloos "waren.

Ook vergroeien deze haren zoddanig met de aarddeel-

tjes (fig. M. 3 ), dat zij daarvan zonder beschadiging

niet te scheiden zyn. Dit innig verband, noodig voor de

opname der voedingszonten, zon door een naakten wortel

onmogelijk teverkrijgen zijn. Losdrijvende waterplanten

verkeeren in gnnstiger condition; het water komt als

voedingsvloeistof met de opperhnidscellen zelve in aan-

raking en maakt de tusschenkomst van wortelharen

minder noodig of overbodig;

De wortelharen nu zyn, evenalsde opperhnidscellen der

worteltoppen, rijk aan protoplasma en het is weder aan

de werkzaamheid dezer stof, dat wij de opname van voed-

sel nit den bodem moeten toeschrijven.

Proeven hebben ons geleerd, hoe zich het protoplasma
in znlke cellen gedraagt ten opzichte van opgeloste ver-

fcindingen. Tot goed begrip van zaken moeten wij hier-

b^ even stilstaan.
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Op pag-40 leerden wy als eigenschap van het protoplas-

ma, dat het de meeste kleurstoffen nxet opneemt ofdoor-
laat z66lang het leeft. Wordt op de eene of andere wijze

dit protoplasma gedoodj dan wordt dadelijk de kleurstof

opgenomen.

Zoutoplossingen kunnen door celwanden van leven-

de cellen dringen volgens de regelen der diffusie (mem-
braandiffusie). Bij levende plantencellen heeft de dif-

fusie plaats: Ic door den celwand^ die zich geheel ge-

draagt als een dierlijk vlies, 2^ door het wandstandig
protoplasma.

Dit laatste nn bezit eigenschappen, die de diffusie zeer

moeilijk en langzaam maken. Wanneer men b. v. levende

cellen onder het microscoop in eene kleurstof legt^ die

protoplasma niet doodt, dringt de gekleurde vloeistof wel

den celwand binneUj terwijl het protoplasma samenbalt^

maar het celvocht daarbinnen noch het protoplasma wordt

gekleurd. Wordt daarentegen het protoplasma op de eene

of andere wijze gedood, b. v. door verhitting vanhetpre-

paraat, dan verspreidt zich de kleurstof snel en gelijk-

matig door protoplasma en celvocht.

Aangezien nu de difPusie in de opperhuidscellen der

wortels, evenals in alle cellen der plants plaats heeft tns-

schen het celvocht binnen en de voedingsvloeistof buiten

de celj hangt de snelheid der diffusie voor 't grootste ge-

deelte af van den aard van het protoplasma en zyne ver-

houding tot de verschillende diffundeerende stoffen. Nu
worden enkele stoffen gemakkelijk, andere moeilijk^ som-

mige volstrekt niet door levend protoplasma doorgelaten,

Eene voedingsvloeistof diffundeert dus niet als zoodanig^

dus onveranderd, door de opperhuidscellen der wortels,

maar van sommige zouten wordt meer opgenomen dan

van andere. Hierdoor verandert de voedingsvloeistof zelve

steeds van samenstellingj hetgeen bij watercnlturen na-

tuurlijk door kwantitatieve analyses gemakkelijk is te

bewijzen.

Een tweede factor, die de snelheid der opname van ieder

zont afzonderlijk regelt, is het verhruik dezer verbinding.

6#
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De opperliiiidscelleQ der wortels nemen b v. eenezekere

hoeveelheid zwavelzure Tcalk op, totdat een evenwicMstoe-

stand ontstaat, welke zon voortduren, indien er geene dit-

fasie van deze stof plaats had naar naburige cellen^ van
-"

r

deze weder naar andere cellen enz. langs een zeer langen

weg tot aan die plaatsen van bet plantenlicbaam, waar de

zwavelzure talk wordt verwerkt.

Op de plaatsen, waar de zwavelzure kalk wordt ver-

werkt^ wordt de kalk als oxaalzure Tcalk in vasten vorm

afsrezet, zoodat daar de cellen armer worden aan zwavelzure

kalk- Zy tracbten bet evenwicbt te berstellen door opna-

me van zwavelzure kalk uit naburige cellen, die dit op bare

beurt weder aan andere onttrekken en aldus de vocbt-

beweging voortplanten tot aan de opperbuidscellen der

wortels, die daardoor weder in staat worden gesteld nieuwe

gipsdeelen op te nemen uit de aarde.

De plaatsen vanverhruik zijndusattractie-puntenyWaardoor

de strooming van een bepaald voedingszout wordt veroorzaaM

en de mate van verhruih regeltde snelheid daarvan,

Wordt dus eene plant in gescbikte aarde geplaatst, waar-

in allerlei zouten aanwezig zijn, dan zullen alio stoffen^ voor

zooverre zij niet door bet protoplasma worden tegengebou-

den, met zeer uiteenloopende snelbeden worden opgenomen,

totdat er evenwicbtstoestand ontstaat Maarvan al deze ver-

bindingen worden slecbts enkele weinigen [salpeterzure Tcali,

chloornatrium^ phospfiorsure TcalJcy zwavelzure Tcalk^ zwavel-

zure magnesia^ ijzerzouten) opnieuw opgenomen, omdat
w

de plant ze verwerkfc tot organiscbe stoffen, terwijl naar

de overigen geen vraag is en dus daarvan ook geen ver-

dere aanvoer niogelijk is.

De plant kiest dus als 't ware, juist ia verbouding tot

bet verbruik, uit bare omgeving die verbindingen,welke zi]

uoodig beeft.

Gebeel onvoorwaardelijk is deze stelling niet, want

sommige planten bezitten speciale eigenscbappen om
bepaalde verbindingen in groote boeveelbeid in baar cel-

vocbt op te boopen. Tabak en enkele andere gewassen

bevatten veel salpeter; strandplanten veelTcenlcenzout^ Viola
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Galaminaris zinkverhindingen enz. Het aantal dezer af-

wijkingen is echter gering.

Uit het voorgaande volgt^ dat de asch van verscliillende

planten^ die naast elkaar van dezelfde bodembostand-
deelen leven, volstrekt niet gelijk van samenstelling

behoeft te zijn. ledere plantensoort heeft zijne speciale

eiscben en tracbt daaraan in den uitg:estrektsten zin te

voldoen; deze individualiteit is voor planten even scberp

getrokken als bij sommige diersoorten de keuze van het

noodige voedseL

Kan de plant aan deze^ speciaal haar eigene eischen

niet geheel voldoen^ dan sterft zij of richt zich in naar

de veranderde levensvoorvraarden en openbaart die ver-

andering steeds in kleinere of grootere^ uiterlijk kenbare,

afwijkingen van den typischen vorm. Hieraan is het toe

teschrijven, dat o. a. veranderde voeding, goede en prak-

tisch geleide bemesting en de teeltkeus^ door den mensch
nitgeoefend, vele varieteiten van de meest algemeene voe-

dings- en cultuurgewassen hebben te weeg gebracht.

Aangezienin de natuur de zaden dikwijls te recht kwamen
in een bodem van andere samenstelling dan die, waarop

de moederplant bloeide, en de daaruit kiemende planten

zich schikten naar de veranderde levensvoorwaarden^ is

dit als een van de oorzaken aan te merkeuj waaraan de

nu bekende, talrijke plantensoorten haar ontstaan hebben
te danken.

Typische individuen van ^^nzelfde plantensoort, op

verschillende gronden gekweekt, zullen dus slechts geringe

verschillen in de kwantitatieve samenstelling hunner asch

aanwijzen, tervsrijl daarentegen naast elkaar groeiende in-

dividuen van verschillende plantensoorten geheel anders

samengestelde aschbestanddeelen hebben.

De voedingszouten worden als zeer zwakke, waterige

oplcssingen opgenomen; ook de cultuurvloeistof (pag. 77)

bevatte slechts 3,5 gram vaste stof per 1000. Dit heeft

een bepaald nut; sterke zoutoplossingen zonden het pro.

toplasma dooden.

Dit is ook de reden vraarom planten, die te sterk
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worden bemest^ zich zeer abnormaal ontwikkelen of sterven.

Innig verhand van aarddeeltjes en wortelharen.

Het

t?
wij

zure Tcalk en gi'ps voorkomen, welke beide zeer moeilijk

oplosbaar zijn in water. Ook zijn alle andere gemakkelijker

oplosbare verbindingen in den bodem niet in voldoende

m

men

danig door de wortels te worden opgenomen.

De aarde laat bet regenwater zeer snel door^ maar de

fijne aarddeeltjes bezitten de eigenscbap vele zouten bard-

nekkig vast te bouden. Men kan zicb biervan gemakkelijk

overtnigen door een trecbter met aarde te vullen en

daarop eene oplossing van kalizonten, pbospborverbin-

dingen of yzerzouten te gieten- In de afloopende vloeistof

van deze zonten niets of zeer weinig terug;

alles is door do aarddeeltjes geabsorbeerd.

Bezaten de aarddeeltjes deze eigenscbap niet, dan zonden

met bet regen- en grondwater de voedingszonten worden

meegespoeld en de aarde snel in vrucbtbaarbeid afnemen.

Het is gebleken, dat vooral verbindingen van kalium^

ammoniak, pbospborznnr en ijzer op deze w^ze worden

vastgebonden. En jnist deze stoffen zgn bet, die door de

wortelbaren moeten worden opgenomen,

De innige vergroeiing van de wortelbaren met de aarddeel-

tjes krijgt bierdoor meer zin.

De moeielijk in water oplosbare, voor de plant toch zoo

noodzakelijke, voedingszonten worden opgenomen, doordat

de wortelbaren in bun celvocbt plantenznren bevatten en

daardoor oplossend en ontledend knnnen werken op die

deeltjes, waarmede zij zoo innig vergroeid zijn.

Men kan zicb van deze eigenscbap overtnigen door

zaden te laten kiemen in eene dunne aardlaag, welke

nitgestreken is op eene glad geslepen plaat van eene^

gemakkelijk door zuren aantastbare steensoort b. v.

marmer (koolznre kalk), dolomiet (koolznre kalk en kool-

znre magnesia) of magnesiet (koolznre magnesia).
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Wanneer de kiemplant eene middelinatige hoogte heeft

bereikt, spoelt men aarde en plantjes weg en onderzoekt

de oppervlakte der plaat met de lonpe. In de gladde op-

pervlakte is nu eene teekening gegrift van die wortels

met liunne fijne wortelharen, waarmede de plaat in aanra-

king was; het zunr der wortelcellen heefb alleen op die

plaatsen oplossend gewerkt.

Assimilatie of het bereiden van organische stoiFen.

Aan Inoen-Housz (1779) en de Saussure (1804) hebben
wij de kennis te danken, dat het koolznnr der lucht de

eenige bron is voor de koolstof van het plantenlichaam.

Koolstof komt niet alleen voor in cellulose en eiwit,

maar maakt ook deel nit van alle mogelijke organische

verbindingen^ die in de natuur voorkomenjte recht wordt

dan ook de organische scheikunde de chemie der koolstof-

verbindingen genoemd. Welnn al die koolstof heeft eenmaal

deel nitgemaakt van het plantenlichaam en de groene

deelen der plantea zijn de eenige organen in de natuur,

die de gave bezitten om het koolzuur der lucht te ver-

werken en daaruit^ met behulp van de anorganische ver-

bindingen, welke door de wortels nit den grond worden

opgenomen, organische stoffen te bereiden.

Dit proces heet assimilatie.

Hoewel w^ nu in het minst niet meer twijfelen aan

de waarheid dezer stelling^ heeft de assimilatie'theorie van

Ingen-Housz en de Saussure vele jaren heftige tegen-

standers gevonden,

Een voornaam argument tegen deze theorie was, dat

men niet begreep^ hoe zulke ontzaggelijke hoeveelheden

koolstof, als noodig zijn voor den opbouw van het plan-

tenlichaam, konden betrokken worden uit de atmospheer,

die slechts gemiddeld 8-12 gram koolzuur, (correspondee-

rende met ongeveer 2 gram koolstof) op de 10,000 Liter

bevat.

Aangezien nu eene kleine plant in zeer korten tijd

snel koolstofrijker wordt b. v. eene tabaksplant in 100
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dagen 400 gram en de zonnebloem in dienzelfden tijd

800 gram aan koolstof wint en zij dus respectievelijk per

dag liet koolzuur > van 20000 en 40000 Liter luclit noodig

bebben, aangeziea, naar dien maatstaf berekend, voor de

gebeele plantenwereld dagelijks onnoemelijke hoeveelhe-

den koolzuur noodig zij a, kon men maar niet begrijpen,

dat de koolzuurarmelucht aan aldeze eischenkonvoldoen.

En tocb is dit zoo, Wei is de lucht arm aan koolzuur.

maar de luchtstrooming en vooral de wind brengt zulke

ontzettende luebtverplaatsing en lucbtververscbing te

weegj, dat wij genist kunnen zeggen, dat de planten niet

Tiitsluitend beperkt zijn tot bet koolzuur in bare naaste

omgeving, maar dat zij dit putten uit den ontzaggelijken

voorraad, die in onze atmospbeer is opgeboopt.

En boe groot ook bet koolzuuryerbruik in den loop

der eeuwen moge geweest zyn — hiervan tocb leggen de

uitgestrekte steenkool- en bruinkoolbeddingen getuigenis

af — nooit zal er gebrek aan koolzuur in de lucbt ont-

staaUj omdat er onuitputtelijke bronnen voor deze stof

zijn nl. : de adembaling^ de werkzame vulkanen en de

verbranding van koolstofhoudende producten. Welke
ontzaggelijke boeveelbeden brandstof worden niet da-

gelijks door den menscb verbruikt, waardoor dus bout,

turf en steenkolen grootendeels als koolzuur aan de

lucbt worden teruggegeven, om daaruit weder in bet

plantenlichaam den eeuwigen kringloop te beginnen.

iTTR

ocbj ik berbaal bet^, vonden Ingen-Housz en de Saus-

i beftigen tegenstand^ totdat bet eindelijk aan Liebig

[± 1840] gelukte onomstootelijk te bew:gzen, dat de

koolstof gebeel en alleen wordt betrokken uit de lucbt.

Sedert bebben andere geleerden Liebigs tbeorie uitgebreid,

zoodat nu onze kennis omtrent de assimilatie^ boewel
verre van voUedig, toch^ met bet oog op de opname en

verwerking van bet koolzuur tot cellulose en analoge
producten, vrij volmaakt is.

Aan Sachs komt de eer toe met zekerheid te bebben
bewezen, dat de bladgroenkorrels de eigenlijke assimilatie-

organen zijn (1865).
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Goed geleide experimeDten, anatomisch en sclieikundig

onderzoek gingen hand aan hand om deze vorming

van organische stof volkomen te verklaren.

Hoewel alle groene deelen van sappige kruiden, de

jongste deelen van boomenj de kelkbladeren en ook de

vruchten, zoolang zij groen zijn, kunnen assimileeren,

z^n toch de bladeren de eigenlijke voortbrengers van

organische stof en de hoeveelheid^ door de laatsten ge-

leverdj is zoo ontzaggelijk veel grooter dan de prodnctie

van de eerstgenoemde groene deelen^ dat wij slechts eene

kleine font begaan door by hat bespreken der assimilatie de

prodncten, door deze deelen geleverdj te verwaarloozen.

De bladeren zyn, wat grootte en fyneren bouw be-

treft, geheel ingericht om te assimileeren; zij hebben

de gedaante van eene platte, dunne schijf om over

eene^ zoo groot mogelijke oppervlakte met lucht en

licht in aanraking te komen. Het netwerk van nerven,

dat van den bladsteel nit zich zeer regelmatig over de

geheele bladschijf verpreidt, splitst zich in steeds dun-

ner wordende takjes, zoo zelfs, dat de fijnste aderen bijna

onmerkbaar in de gewone cellen van het bladmoes overgaan,

Deze nerven en aderen nL zijn de transportwegen voor

het vrater en vau de^ daarin opgeloste, geringe hoeveelheid

voedingszouten, die, zooals wij reeds zagen, door de wor-

telharen werden opgenomen en den langen weg door het

wortelsysteem, den stam, de takken en den bladsteel heb-

ben afgelegd om in de bladeren te komen*

Alle cellen van het bladmoes vinden dus op zee; geringen

afstand (zelden meer dan 1 mM.) de anorganische grond-

stoffen, die zij voor de assimilatie noodig hebben Verder

zagen wij (pi. TV. IJ)^ dat juist het bladmoes de grootste

en ruimste intercellulaire holten bezit en dat deze door

millioenen hnidmondjes met de bnitenlucht in verbinding

staan. Zyn deze hnidmondjes geopend, dan circuleert de

lucht vrij rondom de cellen van het bladmoes en voert

haar de tweede en belangrijkste bron voor de assimilatie,

hei TcoohuuTy in ruime mate toe.

De bladgroenkorrels, die in de bladmoescellen groot
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en talrijk zijn, zijn de eigenlijke producenten van orga-

nische stof; liet eerste daarin zichtbare product is het
M

zetmeel^ dat eerst als uiterst kleine korreltjes optreedt om
spoedig aan te groeien tot grootere korrels, die een deel

der rulinte van het bladgroenlichaam innemen,

Niets is tegenwoordig voor ons gemakkelijker te be-

wijzen dan de werking van het bladgroen; vele wie-

ren, vooral de draadwieren (Spirogyra en dergelijke),

zijn uiterst geschikt om op het voorwerpglas onder

het microscoop normaal te blijven functioneeren, wat

met de weefselcellen der bladeren onmogelijk het ge-

val kan zijn. Welnn door deze wieren in direct zonlicht

gade te slaan^ ziet men het zetmeel in de bladgroen-

korrels ontstaan.

Krauss (1867) zag in direct zonlicht na 5 minnten en in

diffuus licht na 2 uren het zetmeel in de bladgroen-spiralen

van Spirogyra optreden.

Hoe gemakkelyk wij ook de zetmeel-vorming met behulp

van het microscoop knnnen constateeren^ aan Inoen-Housz,

zoowel als veertig jaren later aan Liebig, waren de chlo-

rophyl-koirelsj als de eigenlijke assimilatie-organen, onbe-

kend, Z:y bouwden hnnne assimilatie-theorie op, steeds

sprekende van groene bladeren of groene cellen zonder

naawkenriger na te gaan, welke bestanddeelen der cellen

eigenlijk assimileeren.

Het is de groote verdienste van Sachs (1865) de waarde

en werking der bladgroenkorrels volkomen bewezen en

verklaard te hebben.

In de chlorophyl-korrels ontstaat dus als eerste zicht-

bare product der assimilatie, zetmeel. Aangezien dit zet-

meel uit het koolzuur der Incht en het voedingswater
ontstaat en daarna wordt afgezet als vaste lichaampjes^kan

geene verzadiging der bladmoescellen door beide grond-

stoffen plaats hebben, zoolang de bladgroenkorrels werken.

Steeds worden nieuwe hoeveelheden water en koolzuur

gevraagd en de groene cellen nemen het eerste op
nit naburige cellen of uit de fijne adertjes, terwijl het

koolzuur direct uit de lucht wordt opgenomen, want
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de diffusie zorgt er voor^ dat liet verbruikte koolziiur

dadelijk weder wordt aangevuld.

De bladmoescellen, of in engeren ziu de bladgroenkorrels,

werken dus als aantrekkingspunten op hxiane omgeving

en het waterverbruik in deze cellen plant zich voort

langs den geheelen, langen transportweg; iedere droppel

water, in de bladeren verbruikt, doet zich gevoelen in

de wortelharen, maakt deze arm aan water en voedings-

zonten en stelt hen daardoor in staat het evenwicht te

herstellen door nieuwe opname uit den bodem,

Indien werkelijk het zetmeel het eerste zichtbare pro-

duct der assimilatie is^ kunnen wij nanwkenrig de vorming

van zetmeel in formule brengen.

Zetmeel wordt voorgesteld door (Cb Hio 05)>i. Hierin zijn

de elementen waterstof en zuurstof aanwezig in dezelfde

Yerhonding als in het water Bij de vorming nit koolznnr

moet dus noodwendig eene afscheiding van zuurstof hebben

plaats gehad, want:

6 CO2 + 5 H. O - G, H,o 05+6 O2.

.Is dus de assimilatie-theorie juist, dan moet men de

zuurstof niet alleen kunnen aantoonen, maar 00k meten

en kwantitatief het verbruikte koolzuur en de daaruit

gevormde zuurstof aan de eene zijde^ het zetmeel aan

de andere^ kunnen bepalen. Uit de scheikunde weten wij,

dat 1 volume zuurstof deel neemt aan de vorming van

1 volume koolzuur en dus omgekeerd bij het verbruik van

1 volume koolzuur, door de bladeren moet worden afge-

scheiden : 1 volume zuurstof.
r

Wanneer w:y waterplanten in een glazen vat met kool-

zuurhoudend water dompelen, onder water versch dooi*-

snijden en het toestel aan direct zonlicht blootstellen,

ontwijken binnen eenige minuten nit de snee-vlakte gas-

bellen, die bij nader onderzoek uit zuurstof blijken te

bestaan (pi. VI. 0.).

Deze proef, hoewel zeer geschikt ter demonstratie der

zuurstof-afscheiding, is niet nauwkeurig, omdat de zuur-

stof waterdamp en koolzuur mede naar de oppervlakte

voert.
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Yoor nauwkeurige metingen van het verbruikte kool-

zuur en de geproduceerde zuurstof dient het toestel, af-

gebeeld in fig P. pi. VI. Het toestel heeft van boven een

kraan le, is gecalibreerd, wordt met Incbt gevnld en in

kwik geplaatst; de kraan wordt geopend, bet kwik iets

naar de boogte gezogen en eene Jnist bekende boeveel-

beid koolznur door Jc, naar binnen gevoerd. Nu wordt

een groen, versch geplukt blad, aan een ijzerdraad beves-

tigd, naar binnen gescboven en het gebeele toestel aan
direct zonlicht blootgesteld.

Volume-verandering, behalve door veranderin g van tem-
peratuur en luchtdruk, wordt niet waargenomen. Na
eenigen tijd wordt het blad verwijderd en door inbrenging
van kaliloog, bet koolznur geabsorbeerd. Hieruit blijkt,

dat of al het koolzuur verbruikt, 5f sterk verminderd is

Ook kan men de zuurstof door phosphorus absor-
beeren.

De hoeveelheid zuurstof, die er meer is dan in de
lucht oorspronkelijk aanwezig was, • stelt de zuurstof
voor, welke ward afgescheiden bij de assimilatie. Dat bij

deze metingen rekening moet worden gehouden met tem-
peratuur ea barometerstand beboeft geen betoog. (')

Gaswisseling had dus plaats en deuitkomst bewijst, dat
al de zuurstof, welke in het koolzuur aanwezig was, werd
afgescheiden, terwijl ook het constant blijven van het
gasvolume tijdens de assimilatie 'reeds voldoende bewijst,
dat het verbruikte koolzuur door hetzelfde volume zuur-
stof werd vervangen.

ProefondervJndelijk is derhalve bewezen, wat wij boven
theoretisch hebben berekend. Daardoor is tevens bewezen,
dat bij de assimilatie volgens bovenstaande formule uit
6 CO, en 5 H^O een product moet ontstaan van de
samenstelling C, H,^ O5.

Zetmeel zien wij optreden, zoodra de assimilatie begint;
zetmeel voldoet aan bovenstaande formule, zoodat wij

(») Hierbij moet in acht worden genomen. dat in levende plantei.celien nog
ander gebruiii van zuurstof wordt gemaaiit, zoodat nog andere correctien
ten worden aangebracht, die hicr echter builen bespreking kunnen bUjven.

moe-
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t

met zeterlieid mogen aannemen, dat zetmeel het eerste

zichtbare product der assimilatie is.

Yerdere bewijzen voor de assimilatie-theorie zijn o. a.:

1". Dat in eene koolzuurvrye ruimte geene assimilatie

plaats heeft.

2**. Luchtj die langs en door groene door 't zonlicht

besclienen^ bladeren strijkt, wordt zuurstofarra en wordt

minder geschikt cm planten in 't leven te honden.

3". Niet-groeneplantendeelenb.v.paJdestoelen^kiemende

.

zaden en gekleurde bloemen^ in koolzuurhoudende lucht

in 't zonlicht geplaatst, verminderen het koolzuur ge-

halte niet.

4**. Geetioleerde bladeren, d. w. z. bladeren, die zich

in 't donker hebben ontwikkeld en in stede van groen,

geel-wit zijn, assimileeren evenmin.

Op grond van het voorgaande weten wy dus:

a. Dat het hoolzuur der lucht de eenige hron is van de

Tcoolstofj welJce aan den ophouw van het j^lantenlichaam deel

neemt.

Aangezien de dieren de gave missen om organische stof

uit anorganische bestanddeelen te vormen en direct of in-

direct teren op de koolstofverbindingen, in de planten

opgehoopt, kan deze stellingaldus meer worden uitgebreid:

het Jcoohuur der lucht is de hron van alle Jcoo^stofverhin'

dingen, die in de georganiseerde natuur voorlcomen,

6. Dat in de bladgroenhorrels uit hoolzuur en water zet-

meel wordt gevormd.

C. Dat de zuurstof van het Jeoohuur hij de assimilatie

weder aan de lucht wordt teruggegeven.

Eindelijk yoegen wg hier nog aan toe, dat de blad"

groenkorrels slechts assimileeren onder invloed van het

zonlicht en dat eene zekere lichtintensiteit noodig is, om
het assimilatie-proces te doen plaats hebben.

Als bewijs voor deze laatste stelling herinner ik slechts

aan alle, zoo even besproken, proeven; steeds werd hierbij

als voorwaarde gesteld, dat de objecten in direct zonlicht

moesten geplaatst veorden.
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Dat assimilatie plaats lieeft, zien wij aan de verande-

ring van de oingevende lucht en het optreden van

zetmeel in de bladgroenkorrels; de intensiteit der as-

similatie kan gemeten worden door de snelheid, waar-

inede liet koolzuur wordt verbruikt.

Met daartoe geschikte toestellen hebben wij bet gebeel in

onze maebt na te gaan, of onder verscbillende omstandig-

heden assimilatie plaats beeft en in welke mate dit

gescbiedt. Proeven bebben bewezen, dat de assimilatie in

direct zonlicbt bet sterkst is.

In de natuur beeft over dag assimilatie ook plaats,

hoewel in mindere mate, wanneer de bemel bewolkt is;

in 't donker daarentegen staat de assimilatie gebeel stiL

In diflFaus zonlicbt assimileeren planten slecbts gebrekkig;

daaraan is bet toe te scbrijven, dat planten in kamers,

zelfs zij, die dicht bij de ramen staan, slecbts een kommer-
lijk leven voortsleepen en, wanneer zij ver van bet licbt

geplaatst zijn^ allengs sterven.

In Indie is de intensiteit van bet zonlicbt zeer groot,

onze buizen zijn ruim en licbt^ zoodat onze sierplanten

binnensbuis in veel gunstiger condition verkeeren dan de

kamerplanten in Enropa.

Tocb weet iedere bloemenliefbebsters, dat rozen en vele

andere planten ook bij ons binnensbuis minder scboon

en rijk bloeien dan in bet voile zonlicbt* Anderen daar-

entegen bebben minder sterk zonlicbt noodig; dit zijn die

planten^ welke ook in bet wild op bescbaduwde plaatsen

groeien.

In de oorspronkelijke, dicbte wonden, waar bijna geen
zonnestraal tot den bodem doordringt, treft ons juist

bet gemis aan leven; bebalve enkele mossen, korstmossen
en een gering aantal varens, die zicb met weinig licbt te-

vreden stellen, is de ondergrond van bet boseb kaaL Wij
zien biernit, dat, boewel verreweg de meeste planten
direct zonlicbt noodig bebben om normaal te groeien er

ook anderen zijn, die kunnen leven in diffnns licbt van
meer of mindere intensiteit.

Behalve bet licbt is er nog den factor, die bij de
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assimilatie in aanmerking komt nl. de temperatuur. Binnen

zekere temperatnurgrenzen produceeren, wanneer alle

andere factoren gunstig T^i^Uy de bladgroenkorrels het

meeste zetmeel ; beneden eene zekere grens, die voor

versehillende planten eene andere is, werken zij niet

meer. Dit echter is van geen gewiclit voor Java^ om-
dat hier de temperatuur, behalve op de toppen der

bergen gedurende weinige uren van de nacht, nooit deze

grens overschrijdt.

Eindeljjk, hoewel ieder goed nadenkead lezer dit reeds

zelf begr^pt, moet ik er op wijzen, dat natunrlijk de

assimilatie slecbts plaats heeft in levende cellen. Wy
zagen immers, dat de bladgroenkorrels nit protoplasma-

achtige stof bestaan en dat bij den dood het protoplasma,

en dus ook bet bladgroen, uit de cellen verdwynt.

Slechts protoplasma-houdende cellen leven.

Afwijkingen worden steeds in de natuur gevonden en

hoe vernuffcig de mensch ook de natuurverschijnselen in

een systeem met vaste wetten traeht te beklemmen, spot

de natnnr met deze pogingen. Hoe dnidelijk en helder

de assimilatie-theorie ook zij, daarby treden verschijnse-

len op, die voor ons niet verklaarbaar zijn. Later zuUen

wi) eenige dezer moeilijkheden leeren kennen; nu wijs ik

er slechts op, dat by enkele planten als eerste, zicht-

bare product de assimilatie geen zetmeel, maar suiker of

vet ontstaat.

In de bladeren van de gewone ui (Allium Cepa) vond

Sachs suiker. Verder treft men in de bladeren der pisang

geen zetmeel maar vet aan.

De suikervorming, als eerste product der assimilatie,

is niets vreemds, omdat deze suiker wordt voorgesteld

door de formule Cg H,.^ O^, welke van zetmeel slechts

verschilt, doordat zij 1 molecule water meer bevatj alle

bewijzen, voor de vorming van zetmeel aangevoerd, zijn

dus ook voor suiker geldig.

Vet daarentegen heeft eene geheel andere samenstelling.

Welk nut heeft het, dat wij weten, dat het zetmeel

het eerste zichtbare product der assimilatie is? De plan-
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ten toch zijn niet uit zetmeel, maar in lioofdzaak nit

cellulose en analoge stoffen opgebonwd.

De koolhydraten zijn echter; zooals wij nit de schei-

kande weten, zeer na aan elkaar verwant en het is den

mensch gelukt bijna alle koolhydraten (cellulose, zet-

meel, innline en verscliillende snikersoorten) in glycose

om te zetten. In het protoplasma der levende cellen

kunnen al deze omzettingen ook plaats hebhen. Eene

onrijpe pisang b. v., hoewel reeds gevuld met reservestof

(zetmeel), is wrang en oneetbaar, zelfs tot kort voor

het rijp worden; in de laatste periode van den groei

wordt in de cellen der pisang deze onsmakelijke reserve-

stof in sniker omgezet.

Dit geschiedt ook bij de meeste andere eetbare vrnchten.

De levende cellen kunnen echter meer dan de schei-

kundige vermag; zij kunnen omgekeerd suiker in zetmeel

en cellulose of ook in vet omzetten.

van zetmeel in vet betreft, staanWat de omzetting

Waar
verwantschap bestaat als tnsschen zetmeel, suiker en

cellulose, kan eene omzetting van het eene product in

het andere geene verwondering baren, maar tot dusverre

beschouwt de scheikundige vet als een lichaam van ge-

heel andere moleculaire samenstelling [triolein, dat in de

planten 't meest voorkomt =C H, {O.C^^K^^ 0)A.

Wij eene omzet-

ting van vet in zetmeel en omgekeerd even gemakkelyk
is als van zetmeel in suiker; en toch geschiedt deze om-
zetting normaal in vele zaden.

Vette zaden bezitten kort voor het rijpen zetmeel,

dat binnen korten tijd geheel of ten deele in vet wordt
omgezet. Zelfs, indien men onrijpe zaden, welke nog geen
vet bevatten, van de plant Scheldt en in vochtige lucht

laat liggen, kan men na korten t^d de vetvorming waar-
nemen.

Al kunnen wij dus die, voor planten blijkbaar hoogst
eenvoudige, omzetting van vet niet verklaren, het feit

zelf is voldoende geconstateerd^
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Transport van organisch voedsel.
r

Het zetmeel is noodig voor liet vormen van cellulose,

hetgeen plaats heeft in de jongste, nog groeiende deelen

der plantj als ook in de nabijheid van liet cambium bij

die planten, welke cambialen diktegroei bezitten. Verder

"wordt zetmeel vereischt om de voorraadsclmren voor toe-

komstige generaties (knollen, boUen, vleezige wortels en

zaden) te vnllen.

De plaatsen, waar organiscbe stof noodig is^ zijn an-

deren dan die^ waar organisch voedsel wordt bereid.

De afstand van de boogste bladeren tot de groeipunten

der takken moge al klein zijn, de weg. die bet organi-

scbe voedsel moet doorloopen om eene onderaardscbe

voorraadscbnnr te bereiken, is lang, soms zeer lang.

De aanvoer van bonwstoffen voor beide verbruiksplaat-

sen moet geregeld plaats bebben en wel in tegenover-

gestelde riebting; de jongste deelen en zaden zijn voor-

namelijk gelegen aan de uiteinden der takken (bij boomen
boog boven den grond) en de overige voorraadscbnren,

alsook de worteltoppen — die tocb ook steeds moeten

groeien ten koste van de, door de bladeren geprodnceerde,

bouwstoffen—liggen diep onder de oppervlakte der aarde.

Beide stroominsren van orgraniscbe stoffen moeten dus

feitelyk plaats bebben; de vraag is slecbts: boe gescbiedt

dit?

Zetmeel als vaste stof Jean zich niet door de celwanden Keen

verjplaatsen; evenmin is zetmeel oplosbaar in bet celvocbt

of in eenige vloeistof, welke in de planten wordt aange-

troffen, zelfs in kokend water verkrijgt men met zetmeel

slecbts eene zeer onvoldoende verdeeling (stijfsel;, die

niet als eene oplossing kan worden bescbouwd.

Zetmeel kan niet van de eene eel in de andere over-

gaan, zetmeel als zoodanig kan niet gebraebt worden van

de bladeren naar de verbruiksplaatsen.

Om vervoerd te kunnen worden moet dns zetmeel worden

omgezet in eene stof, die zulkebeletselen voor bet transport

niet oplevert, en deze stof is de druivensuiker of glycose.
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Oogenschijnlijk is het vreemd, dat men op den tran-

sportweg steeds kleine zetmeelkorrels in de cellen aanti-eft.

Dit zetmeel tocli vormt zich weder uit sniker en daardoor

verriclit de plant arbeid, die noodeloos schijnt te zljn.

En toch. is deze tijdelijke zetmeelvorming op de tran-

sportwegen voor de huishouding der plant noodzakelijk.

Het zetmeel, door de bladgroenkorrels gevormd^ v\^ordt

oingezet in suiker en verdwijnt allengs uit do bladgroen-

cellen. Dit kan men onder het microscoop zien in bla-

deren, die *s avonds en den volgenden morgan vroeg

worden onderzocht.

's Nachts heeft geene assimilatie plaats gehad, 's avonda

waren de bladgroenkorrels gevuld met zetmeel en den

volgenden morgen is dit zetmeel daarnit geheel of ge-

deeltelijk verdwenen.

Hiermede wordt niet beweerd, dat alleen 's nachts het

transport van zetmeel nit de bladeren plaats heeffc, in-

tegendeel ten alien tijde groeit de plant en heeft boaw-
stoffen noodig, maar ons ontbreken goede hnlpmiddelen
om naast de assimilatie ook het vervoer van zetmeel uit

H r

de groene cellen te zien.

Straks zal ik uitleggen hoe men op zeer belangwek-

kende wijze dit vervoer van zetmeel chemisch kan aan-

toonen.

Het suiker om-
gezet, wordt nu naar gelang van de behoefte door de

verbruiksplaatsen gevraagd en tot zich getrokken-

Overtreft echter de^ in de bladgroenkorrels aanwezige
voorraad de vraag, dan zouden alle cellen van den trans-

portweg verzadigd zyn met suiker, de voorraad zetmeel
in de bladeren zau niet kunnen worden weggevoerd en
daardoor zou eene krachtige assimilatie benadeeld worden.
De plant voorkomt dit laatste door in de cellen van den

transportweg^ zoodra verzadiging met suiker intreedt,

suiker in zetmeel om te zetten^ waardoor het ledigen

der bladgroenkorrels geregeld plaats kan hebben.
Deze cellen worden dus tijdelijk ingericht tot voor-

raadschuren van overvloedige bouwstoffenj dit duurt z66
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lang als er meer bouwstoffen in de bladeren gev^ormd

dan door de plant verbruikt worden.

Gemakkelijk is dit te bewijzen. Indien de wa^g grooter

is dan de voorraad^ zal ook de suiker niet tijdelijk

in zetmeel beboeven omgezet te worden. Wanneer wij

dus eene plant geruimen tijd in 't donker plaatsen^

totdat alle reservevoedsel is opgeteerd en baar daarna

opnienw in *t licbt brengen, verkeert zij onder de

laatst genoemde omstandigbeden en bij nader onderzoek

blijktj dat in den eersten tijd geen zetmeel in de trans-

portcellen wordt gevormd.

Wanneer men een groen blad over dag afplukt, daarna

gedurende 15 minuten in kokend water en daarna in

warmen alcobol dompelt, worden alle in water en alcobol

oplosbare stoffen nit de bladeren verwijderd, terwijl bet

zetmeel in stijfsel verandert. Legt men gedurende een

nur bet aldus toebereide blad in eene alcoboliscbe jodium-

oplossing en waseht bet eindelyk met water af, dan is het

blad blanw-zwart ten gevolge der jood-zetmeel-reactie.

Zetmeelvrije bladeren geven deze reactie niet.

Op deze wijze kan men, wat ik op pag. 91 nog niet

kon doen, bewijzen, dat alleen in bet licbt assimilatie

plaats beeft en bovendien, dat de werking van bet licbt

gebeel plaatselijk is. Bij zonsopgang nl. legt men op een

gedeelte van een blad een stukje stanniol, drukt dit goed

aan en laat daarna bet blad normaal door bet zonlicbt

bescbijnen.

Na 5 of 6 nren neemt men bet stanniol weg en be-

bandelt bet blad zooals boven is bescbreven ; nn wordt

wel bet bladgedeelte, dat aan bet licbt was blootgesteld,

zwart, maar niet bet gedeelto, dat aan bet licbt door

stanniol was onttrokken ( pi. VI Q '. Dit bewyst, dat

plaatselijk^ bij gebrekaan licbt, geen zetmeel werdgevormd*

Bedekt men op die wijze over dag, wanneer dus

reeds zetmeel gevormd is, een bladgedeelte en past

'S avonds de jood-zetmeel-reactie toe, dan bemerkt men
(onder gunstige omstandigbeden nl ), dat nit bet be-

dekte gedeelte het zetmeel is verdwenen.

7*
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Hierdoor wordt bewezen^ dat het vervoer ook over dag

plaats beeft.

Zoo ook kan men Bagaan, hoe over dag de hoeveellieid

zetmeel ten gevolge der assimilatie toeneemt, terwijl

's nachts^ wanneer natuurlijk geene assimilatie kan plaats

Lebben, bet over dag gevormde zetmeel uit de bladeren

v^ordt weijsreYoerd.

Onderzoekt men op de bekende wijze een blad 's mor-

gens vroeg vodr zonsopgang op zetmeel^ dan wordt bet

blad niet zwart geklenrd.

Om volkomen zeker te zijn, dat ^^nzelfde blad 's nacbts

zijn zetmeel verliest^ kan men de linker belft van bet

blad 's avonds onderzoeken om de aanwezigheid van zet-

meel^ en den volgenden morgen de recbter belft om de

afwezigheid van zetmeel aan te toonen.

Eene merkwaardige verandering ondergaan de bladeren

even voordat zij afvallen.

Hoewel in dp tropen, op eiikele uitzonderingen na^ de
M

boomen steeds groene bladeren dragen, weet tocb iedereen,

dat de bladeren regelmatig afsterven en door nienwe
worden vervangen. De djattiy kapoh^ randoe alas^ djankang

en Jcamhodja verliezen tijdelijk bunnen bladertooi, maar de

overige boomen vormen jonge bladeren voordat de an-

deren afvallen en wel zoodanig, dat deze verwisseling

meestal tweemaal 's jaars plaats beeft. De meeste ver-

w^isselingen bebben plaats in 't begin en tegen 't einde

van den westmoesson,

Soms zijn de nieuwe bladeren acbterlijk, zoodat de

ouden afvallen v66r de nienwen nog ontplooid zijn; in

zulke zeldzame gevallen kan men b. v- een kalen waringin

aanscbouwen.

De bladeren veranderen^ kort voor bet afvallen^ van

kleur; de groene kleurstof verd^rijnt uit de bladgroen-

korrels en geel treedt daarvoor in de plaats, of beter

gezegd, deze kleur komt, nn 't groen afneemt, meer op

den voorgrond, want geel is normaal in de bladmoescellen

aanwezisT-aanwezig
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Te gelijker tijd worden alle bestanddeelen, die nog

brnikbaar zijn^ nit het blad door den bladsteel wegge-

voerd:nL zetmeel, eiwit, kali enphosphorzuur; daarentegen

blijven de^ voor bet plantenleven gebeel onnut geworden,

oxaalznre kalk en kiezelznur daarin acbter. De bruikbare

stofFen worden naar de jonge bladeren gevoerd of^ wanneer

eene bladlooze periode intreedt^ in bet bout of den bast

tijdelijk opgeborgen.

Wij kunnen er zeker van zijn, dat deze scbifting in

bruikbare en onbruikbare stoffen^ door de natuur verricbt,

volkomen overeenkomt met de belangen der plant.

Zoo worden de balmen van onze granen, ook van de

rijstj kort voor bet rijpen der vrucbt geel; alle bruikbare

stoffen worden daaruit weggevoerd en opgestuwd in de

zaden; slecbts de ledige celwanden en bet kiezelzuur

blijven acbter.

Op grond biervan meen ik, met betrekking tot bet

melksap, eene veronderstelling te mogen doen. Men is

bet er lang niet over eens of melksap slecbts dient om
toevallige wonden te sluiten en overigens als een onnut bij-

product der stofwisseling moet worden bescbouwd^ dan

wel of de melksapbuizen reservoirs en transportwegen

zijn voor voedseb Wanneer wij een waringinblad tijdens

bet geel worden onderzoeket]^ bemerken wij, dat bet

melksap^ even als de bruikbare stoffen^ wordt weggevoerd,

zoodat de afvallende bladeren daarvan niterst weinig of

niets meer bevatten. Mijns inziens geeft de natuur ons

bier eene vingerwijzing, dat bet inelksap voor de planten

nuttig is en niet op gelijke lijn mag gesteld worden met

oxaalzure kalk en dergelijke bijproducten.
+

De wijze, waarop zetmeel uit druivensuiker wordt gevormd

in andere cellen dan die, waarin de groene bladgroen-

korrels aanwezig zijn^ is langen tijd een gebeim gebleven.

ScHiMPER (1880) beeft ontdekt^ dat in niet-assitnileeren-

de cellenbet zetmeel wordt gevormd door bijzondere^ kleine,

geel gekleurde licbaampjes^ die, evenals de bladgroenkor-

rels, bestaan uit eene protoplasma-acbtige stof en die door-
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gaans aan hunnen omtreli: de zetmeelkorrels afzetten

(zetmeel vormers pi. V. EE).

Bovendien viadt men in Stengels en bladsteelen oneigen-

lijTce chlorophylkorrelsy die tusschen de bladgroenkorrels en de

amyloplasten in staan (-vergelijk pag- 48). De verwante

natnur van bladgroenkorrels en zetmeelvormers blijkt^ be-

halve uit de gelijkbeid van bet product, dat zij voortbren-

gen, daaruit, dat somtijds de zetmeelvormers in ware

bladgroenkorrels reranderen^ wat b. v. in de schil van

aardappels is waargenomen. Het groote onderscbeid tus-

schen beiden blijft ecbter^ dat de bladgroenkorrels orga-

nische stof bereideUy terwijl de zetmeelvormers slechts de

eene organiscbe stof in eene andere omzetten,

Hetvervoer van drulvensuiker (zetmeel) heeft uitsluitend

plaats in bet parencbym.

Uit bet voorgaande blijkt, dat men omtrent de vor-

ming en verdere lotgevallen van bet zetmeel, vdor bet als

bestanddeel van celwanden of als reservestof wordt vast-

gelegd^ goed op de hoogte is- Gebeel anders is dit met
de eiwitvorming,

Eiwitvorming.

De nauwkeurig bekende samenstelling van het zetmeel^

in 't algemeen van alle koolbydraten, is zeker eene voor-

name reden^ waarom wij zooveel van hun ontstaan en

transport weten; voor vet wordt dit reeds moeilijker en

zijn wij beperkt tot de verscbynselen, die wij in rijpende

Het
rw >nderen, dat wij weinig weten van de vorming van

bet protoplasma^ van de stof, waaraande bewonderenswaar-
dige verschijnselen, die wij leven noemen, gebonden zijn

en die gebeel ontsnapt aan het meest nauwgezette on-

derzoek van den scbeikundige.

Waar goede premissen ontbreken kunnen moeilijk juiste

gevolgtrekkiugen gemaakt worden.
Eiwit, de bouwstof voor bet protoplasma^ is aanwezig

in alle levende eellen, dus in de meristeemen, waardoor
nieuwe deelen worden gevormd^ in bet parencbym van
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bladeren, jonge, sappige Stengels en wortels, in de wor-

telharen, in het zeefgedeelte der vaatbundels^ in de jong-

ste gedeelten van die deelen, welke cambialen diktegroei

bezitten enz. enz.

In alle organen, waarvan de cellen niet organiscb dood
zijn, is protoplasma aanwezig, Overal is dns aanvoer van
eiwitstoffen noodig om protoplasma te vormen* De vraag

is slecbts: hoe en waar wordt eiwit gevormd?
Voor zooverre onze sclieiknndige kennis van bet eiwit

reikt, weten wij, dat daarin de elementen: waterstof,

zuurstof, koolstof, stikstof en zwavel voorkomenj bene-

vens kleine hoeveelbeden phosphorus. De eersto drie

elementen, reeds tot organische stof gevormd, zijn in

ruime mate als suiker voorhanden. Ammoniak-en salpeter-

zure zonten, zwavelzure kalk en phosphorzure kalk zijn,

blijkens chemisch onderzoek, in alle deelen der plan-

ten aanwezig.

Men kan zich derhalve voorstellen, dat op bepaalde

plaatsen deze bonwstoffen samentreffen en eiwit vormen.

Het eenige feitelijke bewijs voor zulk eene vorming van

eiwit is geleverd door Pasteus, die ontdekte, dat gistcel-

len in eene vloeistof, waarin genoemde anorganische ver-

bindingen, benevens eene organische stof (eiwit, suiker,

zetmeel), aanwezig zijn, zich snel voortplanten. De gistcel-

len bevatten veel protoplasma en vormden dns groote

hoeveelbeden eiwit-

Men moet daarom aannemen, dat ergens in de plant

op eene dergelijke wijze eiwit ontstaat en dat dd^r or-

ganisch voedsel samentreft met de noodige anorganische

verbindingen (salpeterzure kali of een ammoniakzout

als bron voor ongeveer 15% stikstof, en zwavelzure kalk,

bestemd om 1% zwavel te leveren).

Van zelf doet zich hier de vraag voor, waar blijven

dan de overtoUige elementen dezer zouten, kali en kalk?

Beiden zijn, zooals wij weten, noodzakelijke normale be-

standdeelen van alle planteadeelen. De kalk wordt ge-

bonden door zuringzunr (oxaalzuur), dat door planten vrij

algemeen wordt afgescheiden.
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Oxaalznre kalk is zeer onoplosbaar en zet zich in kristal-

vorm af; de kali wordt ook aan plantenznren gebonden.

Hoe echter de eiwitvorming verloopt^ hoe b. v. de

zwavelzunr-rest^ na het binden der kalk vrij geworden,

in liet eiwit wordt verwerkt cm als zwavel op te treden^

is geheel onbekend-

Br bestaat nog eene andere mogelijkheid nl.j dat eerst

asparagine wordt geyormd. Deze stof, die zicb van eiwit

onderscheidt door gemis aan zwavel en grooter stikstof-

gehalte, konit meer algemeen voor dan men vroeger dacbt,

o. a. gaat bij het uitbotten der knoppen van vele boomen
en bij de kieming van sommige zaden^ een deel van bet

reserve-eiwit over in asparagine en dit gaat in de jonge
cellen weder over in eiwit.

Nu is het zeer goed mogelijk, dat eerst asparagine en
daarnit, door opname van zwavel en druivensniker, eiwit

wordt gevormd, maar dan blijft de moeilijkheid bestaan

hoe en waar asparagine wordt gevormd. De kwestie is

hierdoor slechts verplaatst.

Sommigen gissen, dat de eiwitvorming in de groene,

assimileerende cellen plaats heeft, anderen^ o. a Sachs^

dat dit geschiedt in de jonge zeefvaten. Voor 't laatste

spreekt de omstandigheid, dat juist dicht bij de zeefvaten

dikwijls geheele reeksen'van cellen, met oxaalzure kalk
gevnld, golegen zijn.

Met znlk eene geringe kennis omtrent het eiwit moe-
ten wy ons tevreden stellen,

Bijproducten der stofwisseling,

Een groot verschil meet gemaakt worden tusschen de
honwstoffi {koolhydraten
en eiwitstoffen) en een groot aantal producten van ver-

schillenden aard, die in alle planten worden gevormd
en als 't ware bniten de stofwisseling treden, aangezien
zij, eenmaal gevormd z^nde, voor den opbouw van nieuwe
deelen onnut zijn.

Deze laatste stoffen worden daarom hijproducten der

stojwisseling genoemd, hoewel men, door hoogst gebrek-
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kige kennis van hunne clieinisclie samenstelling, er eigen-

lijk niets van weet. Hiertoe behooren : de plantenzuren^

die nooit ontbrekeiij nl, oxaahmiVy appelzuuvy citroenzuury

wynsteenzuuTy mierenzuur e* v. a, Verder verschillende soor-

ten van looizuur^ aetherische olie, was^ houtstof^ hurksiof^

vele hleurstoffen en waarscLijnlijk ook de alcaloideny glucosi-

deuy 'pectinestoffeth enz. enz.

Ook behooren hiertoe te worden gerekend vele stoffen,

die door destructie van plantendeelen ontstaan en die

men desnoods als degradatie-producte}h zou knnnen onder-

scheiden. Hiertoe behooren in de eerste plaats die stof-

fen, welke door destructie van cellulose ontstaan nl,

hassorine^ tragacanth gom^ arahische goniy alsook het slijm,

dat ontstaat uit de buitenste cellenlaag der zaden van

het vlas en van de^ in Indie algemeen bekende^ widji der

^yao-verkoopers.

Toch hebben vele dezer byproducten biologische be-

teekenis; de kleuren der bloemen^ de honig en de aethe-

rische olie, in de bloem afgescheiden, spelen eene belang-

rijke rol bij de bestuiving (vergelijk Hoofdstuk IX) ; hars

en gom kunnen wonden sluiten, de washuid beschermt

bladeren voor uitdrogen, oxaalzuur bindt de kalk, de

plantenzuren der wortelharen stellen deze in staat oplos-

send op de aardbestanddeelen te werken enz enz.

Van alcaloiden en pectinestoffen ligt het nut geheel

in het duister.
F

£ene fout«

Vroeger merkte ik reeds op, dat wij bij de theorie over

het ontstaan en het vervoer van de bouwstoffen der
M

planten, fouten begaan.

E^n der voornaamste is wel deze: wij hebben de vor-

ming van koolhjdraten uit water en koolzunr verklaart,

niaar de aschbestanddeelen daarbij buiten rekening ge-

laten en toch zijn anorganische zouten steeds in alle

deelen der plant aanwezig (vergelijk pag- 75).

Zwavel vinden wij in het eiwit, kalium is aan planten-

zuren gebonden, kalk is uit den weg geruimd als oxaalzure
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kalk, ijzer b»3lioort tot de groene kleur van liet bladgroen^

magnesia zullen wij later in kiemende zaden aantreffen,

maar al deze stoffen zijn ooh in andere deelen der plant,

zelfs in *t zetmeel, verspreid. Waartoe dienen zij hier?

Om een denkbeeld te kunnen vormen van de hoeveel-

heid dezer stoffen en de algemeenkeid barer vcrsprei-

ding deel ik eenige ascbbepalingen mede, er tevens het

watergebalte bijvoegende.

ascb water

% %
Arrowroot-zetmeel 0,19 IS^TS

Sago tf 0,36 12,9

Pisang, eetbaar gedeelte 1,06 73,1

Klappermelk

Tabak
Ketella

1,19 91,5

3—3,5 85—89
1,04 75,9

Tbeebladeren, lucbtdroge 5,11 11,5

Waartoe dienen al deze zouten voor zooverre zij geen
deel nitmaken van eiwit enz enz. ?

Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden.

De grondstoffen voor al deze aschbestanddeelen wer-

den door de wortelbaren opgenomen als zeer zwakke,
waterige oplossingen. Er zijn dus zeer groote boeveelhe-

den water noodig geweest om deze zouten. naar alle

deelen der plant te voeren. Waar blijft al dit water?
Dit brengt ons van zelf tot het onderwerp der vol-

gende paragraaf.

Verdamping.

Water
a bg de assimilatie voor de vorming van koolbydraten,

&. als vast bestanddeel der plant,

c. als transportmiddel van anorganisebe zouten,
Dikwijls bestaat 70^0 k 80% van bet plantenlichaam

nit water, soms zelfs 95%; tijdens de groei nemen de
jonge deelen ongeveer evenveel water op, als zij in vol-

wassen toestand bevatten,

[Jit deze opsomming blijkt reeds, dat bet water, on-
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der a en 6 genoemd, wel^ onder c, niet in de plant blijft-

Het laatste yerlaat de plant door de bladeren in damp-

vorm; liet derde proces^ waarvoor dus water noodig is,

is de verdamping.

Bovendien zullen wij later zien, dat de hoeveelheid

water^ die de plant passeert, nog grooter kan zijn dan

voor de drie genoemde processen noodig is.

Dat planten water noodig hebben weet ieder. Indien

zg niet door regen of kunstmatig besproeid worden^ is

dit aan de bonding der gebeele plant te zien ; de top

hangt knikkend omlaag en de bladeren zien er flets en

onfrisch uit.

Kort na bet begieten ziet men, dat weder spanning in

Stengel en bladeren optreedt en alles er spoedig friscb en

gezond uitziet.

Dat de bladeren de eigenlijke organen der verdamping

zijnj, komt omdat stengel en takken zeer arm zijn aan

buidmondjes, doorgaans eene dikkere opperbnid bezitten

en bij boomen en strniken bedekt zijn met knrk of

eene dikke, voor waterdamp en water moeilijk doordring-

bare^ scbors. Wij znllen daarom yoornamelijk letten op

de fnnetien der bladeren en de verdamping in de overige

deelen verwaarloozen, waardoor wij slecbts eene kleine

font begaan,

rig. IJ. pL IV brengt ons de inricbting der bladeren

weder in berinnering; bet sappige, zeer waterrijke blad-

moes is doortrokken met nerven en aderen, waardoor

bet water^ met de daarin opgeloste stoffen, wordt aan-

gevoerd.

Verder is bet blad aan alle zijden bedekt met eene

opperbnid, waarin duizende buidmondjes aanwezig zijn.

De laatsten, speciaal dienende voor de gaswisseling,

zijn nit den aard der zaak de grootste oorzaak van ver-

damping; maar deze hnidmondjes kunnen zicb openen

en sluiten j de wijdte bnnner opening meet dns noodwendig

van invloed zijn op de snelbeid der verdamping.

Wij onderscbeiden tweeerlei verdamping; de eene ge-

scbiedt door een gesloten weefsel (de opperbuidj been en
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wordt cuiiculaire verdamping genoemd, de andere lieeft

plaats door openingen (huidmondjes) en lieet stomataire

verdamping (liuidmondjes = stomata).

De dikte der opperhuid is, zooals wij op pag- 60 reeds

zagen, zeer verschillend ; hoewel zij meestal ^^n eel dik

is, komen soms meerdere lagen voor. Bovendien worden

de buitenwanden der opperhuidseellen min of meer met

kurkstof doortrokken, waardoor de cuticula en de cuti-

cnlaire lagen ontstaan^ die het doorlaten van waterdamp

steeds moeilijker maken. Ook zagen wij, dat bij de kooge

temperatuur, waaraan de bladeren indetropen zijn bloot-

gesteld, bescberming tegen te snelle verdamping eene le-

vensvoorwaarde is en dat deze bescberming wordt gezocbt

in bet vormen van eene dikke, leerachtige opperbuid en

bij sommigen in bet nitzweeten van was.

Deze sterk verdikte wanden ontstaan, ook in de tropen,

slechts allengs; de jonge, pas ontloken bladeren zyn licht

groen, teer en bnigzaam, zij verdampen veel water en

bangen nog gedurende langen tijd slap naar "beneden,

vooral wanneer zij ^s middags loodrecbt door de zonne-

stralen worden getroffen. De bnidmondjes zijn dan nog
gesloten, zoodat deze verdamping door de opperbuid

gescbiedt.

_ Allengs wordt, met bet toenemen in dikte van de opT

perbnid, de cuticulaire verdamping minder en by zeer

dikke, leeracbtige bladeren uiterst gering. Bij kruiden

met dnnne bladeren, alsook bg een uiterst gering aantal

tropische boomen met dunwandige bladeren {Legumino-

sen e. d) duurt de cuticulaire verdamping steeds voort,

lioewel zij ook bier in de jeugd bet sterkst is en bij

ondere bladeren afneemt.

^i) j^^g^ bladeren zijn de bnidmondjes nog gesloten,

wat voor de plant zeer gunstig is, daar de dubbele ver-

damping voor jonge bladeren noodlottig zou kunnen
worden. Eerst wanneer de bladeren volwassen zijn, de

cuticulaire verdamping vermindert en de bladgroenkorrels

beginnen te assimileeren, openen zicb ook de bnidmond-
jes en de stomataire verdamping, die dan aanvangt, duurt
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regelmatig voort gednrende den verderen levensduur der

bladeren.

Bij oude bladeren zyn liet dus in hoofdzaak de huid-

mondjes, die de verdamping re<?elen. In de eerste plaats

moeten wij dns nagaan, wanneer en waardoor de huid-

mondjes zicli openen en sluiten.

Langen tijd ineende men, dat alle huidmondjes zich

in 't zonlichtj dus over dag, openen en zich 's naclits

sluiten. Door onderzoekingen van Leitgeb (1886) is liet

gebleken, dat dit volstrekt geen algemeene regel is.

Tegenover de planten, die 's naclits hare huidmondjes
sluiten, staan vele anderen, die dit niet doen

Het licht werkt echter steeds als prikkel mede, zoodat

de wijdte der huidmondjes grooter wordt naarmate de

intensiteit van het zonlicht toeneemt; dit geldt ook

voor die huidmondjes, welke zich 's naehts niet geheel

sluiten.

Er zijn echter andere omstandigheden, die tot het ope-

nen en sluiten (resp. verwijden en yernauwen der spleet)

aanleiding geven.

Wanneer het zonlicht direct de bladoppervlakte treft,

schijnt dit, in stede van een zeer gunstigen invloed uit

te oefenen, lets minder gunstig voor de plant te z^'n.

Vooral in de tropen, wanneer gednrende de middaguren

de zonnestralen de bladeren loodrecht treffen, vertoonen

zeer velen eene neiging omeen anderen stand in te nemen,

zdodanig, dat dan de zonnestralen het blad schuin treffen.

Later komen wij bij de bewegingsversehynselen (hoofd-

stuk XVII) hierop nitvoerig terng.

Het doel, dat de bladeren hiermede bereiken, is te

groote verdamping, die het blad waterarm zon maken,

alsook te groote verwarming, te voorkomen. Volgens

Leitgeb sluiten de huidmondjes van sommige bladeren

zich in het directe zonlicht, waarschijnlijk met hetzelfde

doel, waarom onze tropische bladeren van stand vera,nderen.

Wanneer wortel-

haren moeilijk de benoodigde hoeveelheid water op te

nemen. Blijven nu de bladeren even sterk verdampen,
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dan kan de toevoer van water daarmede geen gelijken

tred houden en de bladeren worden waterarm en beginuen

slap te hangen. Dit verschijnsel kan men op zeer warme

dagenj vooral bij potplanten, opmerken-

riinke besproeiing geeffc de bladeren spoedig frischheid

en steyigheid terug*

Welnn znlk watergebrek, dat voornamelijk ontstaat

in de middagnren bij intensief zonlicht^ doet tevens de

huidmondjes sluiten^ dikwijls nog voordat bet blad begint

te verwelken.

Met L-EiTGEB en Sachs kunnen wij dus gerust de ondere,

te categoriscbe stelling: /Jicht doet de huidmondjes ope-

nen, dnisternis doet ze slniten", vervangen door deze stel-

ling : ffHet sluiten en openen der huidmondjes wordt eenerzijds

door licht en duisternis veroorzaaJcty maar anderzijds inveel

sterhere mate getegeld door het watergehalte der bladerenJ*

Zoowel waterrijkdom als watergebrek kan het sluiten

te weeg brengen. Ik behoef hieraan nauwelyks toe te

voegen, dat dit zeer in 't belang der geregelde fanctio-

neering der geheele plant is.

De stomataire verdamping staat, zooals van zelf spreekt^

onder den invloed van de wijdteder spleten. Tochkomen
hierbij nog 2 andere factoren in aamnerking : a. de tempera-

tuur, h de vochtigheid van de lucht en het v^atergehalte

van het bladmoes.

Ten opzichte van den vochtigheidstoestand der lucht

gedragen zieh de planten naar de gewone phjsische wet-

ten. Het water toch^ dat door de wortels wordt aan-

gevoerd, verdampt in de bladmoescellen en zet daarin

minerale bestanddeelen af; de waterdamp verkeert dus
in de intercellulaire ruimten onder eene zekere span-
ning, welke afhangt en van de temperatuur 5n van
het watergehalte van het blad. Ook de buitenlucht ver-

keert onder een dergelijken invloed; het hangt er slechts

van af waar de spanning het grootst is.

Is de vochtigheidstoestand der lucht gering, dan kan
de waterdamp der intercellulaire ruimten zonder bezwaar
uittreden. Is de lucht zeer waterhoudend, dan vermindert
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ook de verdamping in de bladeren. Aangezien echter de

temperatnnr der bladeren door eigenwarmte en door het

zonlicht over dag hooger is dan die der luclit, is de span-

ning daarbinnen steeds grooter en beeft^ ook bij zeer

groote vocbtigheid van de lucbt, nog eenige verdamping

plaats. Bovendien zorgt de vs^ind voor lucbtverplaatsing

en Incbtververscbing^waardoorde verdamping vermeerdert.

Het watergebalte van bet blad is reeds terloops be-

sproken. Wanneer, om welke oorzaak ook^ de wortels

niet voldoende water kunuen leveren^ is er minder water

in de bladeren voor de verdamping bescbikbaar en ver-

mindert deze yan zelf Op warme dagen kan men dii;

zien door bet verwelken der bladeren^ alsook bij afgesne-

den takken en bloemen^ die door gebrek aan water-

toevoer er spoedig onooglijk uitzien. Levende, in de

aarde wortelende^ planten herstellen zich ecbter gemak-

kelijk, zoodra de invloeden, welke snelle verdamping

veroorzaakten, opbouden, dus ^s avonds en 's nacbts,

waiineer de duisternis intreedt en daarmede tevens de

temperatuur daalt^ of ook over dag indien de vocb.

tigbeidstoestand der lucbt sterk toeneemt.

De verdamping beeft voor tropiscbe planten nog eene

zeer bgzondere beteekenis; de middagtemperatnur is z66

boogj dat daardoor de planten en in 't bijzonder de bla-

deren zeer sterk worden verwarmd en gevaar loopen

gedood te worden. Het plantenleven namelijk boudt op

boven een zekere temperatnnrgrens, die voor de meeste

planten gelegen is tnsscben 45 en 52*^ C.

Voor bet verdampen eener vloeistofis warmte noodig;

laat men gemakkelijk verdampende vloeistoffen, aetber,

bojffman^ spiritus e. d , op de bnid verdampen, dan ver-

oorzaakt dit een gevoel van koude, omdat zij aan de

buid de benoodigde warmte onttrekken.

De verdamping in de bladeren veroorzaakt op dezelfde

wijze eene verlaging van temperatuur; daardoor wordt

de noodlottige invloed van bet verzengende zonlicbt

verminderd. Woestijnplanten, zooals Cactussen en Eu-

pborbia's, welke eene zeer dikke opperbuid bezitten en
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weinig transpireeren, zijn daardoor dikwijls op het midden

van den dag veel warmer dan de omgeving en naderen

de temperatuurgrens.

De meeste onzer tropische bladeren bezitten wel eene

dikke opperlimd, die de cuticulaire verdamping zeer gering

maakt, maar de stomataire yerdamping, die de tempera-

tnur van het blad verlaagt, is kraclitig.

Men kan met eenvoudige instrnmenten de verdamping

van bladeren meten.

Eene goede, hoewel niet nanwkeurige, proef kan men
nemen door eene potplant op eene balans te plaatsen en

op de andere scbaal eene andere pot van gelijke grootte,

met vocbtige aarde gevnld^ maar zonder plant. Naast de

laatste plaatst men zooveel tarra tot er evenwicbt is.

Zet men nu het geheele toestel in de zon^ dan verdam-

pen de bladeren water en de plant verliest aan gewieht^

wat op eene gevoelige balans spoedig merkbaar is. De
potten en de daarin bevatte aarde verdampen evenveel

water, zoodat het gewicht, dat men na 24 nnr op de

schaal moet plaatsen om het evenwicbt te herstellen,

ongeveer het gewicht is van het water, dat door de

bladeren der plant is verdampt.

Een veel nauwkeuriger toestel is de transpirometer
(pi. VI. B,)y die geheel met water wordt gevuld, nadat een
versch afgesneden tak met caoutchouc in de opening a is

bevestigd; een ringetje h wijst in de nauwe meetbuis c den
stand van het water aan,

Plaatst men het geheele toestel in het zonlicht, dan ziet

men eerst door temperatuursverhooging (op den thermome-
ter t af te lezen) het water in c stijgen en daarna weder
dalen naarmate de tak water verdampt. Men kan dns
nit deze verandering van niveau, met de noodige correc-
tien, het waterverlies berekenen. Gemakkelijker is het nog
het geheele toestel v6<5r en na de proef te wegen. waar-
toe bij d een haakje aangebracht is.

Aldus kan men van uur tot uur en onder verschillende
omstandigheden de grootte der verdamping bepalen.
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Volkomen nauwkeurige gegevens leveren slechts zulke

metingen, waarbg men uitgaat van eene bekende opper-

"V'laktej in Q mM. nitgedrukt. Dan alleen kan men eene
znivere vergelijking maken tussclien de verdamping van
versehillende bladsoorten,

Ook is men door een bijzonder toestel (pi. VL S) in

staat gelijktijdig de verdamping van de boven- en onder-

Het nit 2 helften, waar-

iusschen hat blad wordt geklemd, terwijl de grens vol-

komen wordt afgesloten met was. De Inclit wordt door

kwikm ieder der beide

afdeelingen bevindt zicb een scboteltje met chloorcalcinm,

dat alle waterdamp opneemt.

Door deze schoteltjes vd6r en na de proof te wegen,

vindt men de boeveelbeid water die binnen een bepaald

tijdsyerloop verdampt.

Evenals deze fignnr neem ik onderstaande tabel over nit

het leerboek van Oudemajses en de Yries, D1 I pag. 164.

N A M E N

DER

P L A N T E N

Eene opper-

vlakte van

5410,8 mM
leverde in 24
uren, aan wa-

ter, in gram-

men.

Boven-

zijde.

Onder-

zijde-

Getal huid*

mondjes op

^ 1 niM.

Boven.

Betrekking tus-

sclien de ver-

damping der

beide opper-

vlakten.

Onder. Boven. Onder

Aucuba japonica

Ficus elastics

Richardia aetbiopica

Fuchsia fulgens . . .

Hydrangea hortensis

Brassica Rapa . . , -

Helianthus annuus

\

0.034
^

1.386
1

145

0.098 1.422 207

0.128 1.652 43 62

0.197 3.591 200
^^

0.250 2.124 124

1.000 2.400 373 726

4.433 5.135 ' 207 250
H

40.0

14.5

12.9

8.0

8.3

2A

1.25

Met zialk een toestel kan men tevens bewijzen, welken

gnnstigen invloed eene waslaag op de verdamping heeft,

door nl ^^ne proef te nemen met een normaal blad en

eene tweede, nadat de waslaag met zeep is afgewasschen.
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De Vbies geeft op
niet gewasschen gewasschen

Acer Pseudoflatanus 1-90 gr. 2,15 gr.

Syringa vulgaris 0.22 gr- 0.38 gr,

beiden in 15 nur

Worteldrukkino
Verdamping is niet de eenige oorzaak voor waterstroo-

ming in de plant; de wortelharen en worteltoppen heb-

ben niet alleen de gave water uit de aarde op te nemen,

maar persen dit ook met eene zekere kracbt naar boven.

Ook deze kracht^ de worteldruTcking^ kan men meten.

Men snijdt den stam even boven de aarde af en be-

vestigt daarop met een caoutcboue-baisje eene zooge-

naamde stijgbnis (pL VI. T).

De ruimten a en h. zijn met water gevnld; onder h is

eene laag kwik, die tevens in de stijgbuis c evenwicbt maakt

Me van bet

kwik in c bij bet begin der proef op ; spoedig ziet men bet

kwik in c stijgen ten gevolge der water-vermeerdering in a,

betgeen zoolang aanboudt, totdat de zwaarte der kwik-

znil evenwicbt maakt met de kraebt, waarmede de wor-

tels bet water oppersen m. a. w. met de worteldrukking-

Op deze wijze vindt men de worteldrukking in mM.
kwik uitgedrukt, wat men op de bekende wijze kan ber-

leiden tot waterdrnk.

Volgens DE Veies is de worteldrukking van
Pajpaver somni/erum 212 mM, kwik ^:^ 2.87 M. waterdruk.

JJrtica urens 354 mM. kwik — 4,80 M. waterdruk*

Vitis vinifera 804 n n ^= 10,90 M. ft

De worteldrnk van den wijnstok {Vitis vini;era is) wel

een der grootste, die men kent; daardoor wordt dus bet

vocbt in den stam byna 11 meter in de boogte geperst,

betgeen meer dan voldoende is om eene zwak transpiree-

rende plant van water te voorzien.

By boomen en strniken is de worteldrukking betrek-

kelijk minder, zoodat daardoor, zelfs indien zij zoo sterk

is als by den wijnstok^ tocb bet water slecbts 10 h 11

Meter boog in den stam wordt opgevoerd-
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De boomen ecliter zijn in den regel veel hooger; djatti

is ongeveer 20 a 25 M.^ rassamala 50 M.^ Wellingionia uit

Californie 120 M. hoog.

Voor liet watertransport by boomen is derhalve de

worteldrukking van weinig waarde ; liier wordt de ont-

zaggelijke arbeidj, die noodig is om 50 en meer Liters

water per dag 20, 60, 80, zelfs 120 M. in tegengestelde

ricbting van de zwaartekraclit te verplaatsen, nitslni-

tend verricht door de znigkracht der bladeren. Bij

kruiden en kleine strniken knnnen worteldrukking en

znigkracht samenwerken ; tocTi wordt niet ten alien tijde

evenveel water door de bladeren verdampt als door de

wortels wordt opgeperst; integendeel de verdamping is

in den regel grooter. Het verwelken der bladeren over dag

is reeds een bewijs, dat er meer water verdampt dan

wordt aangevoerd.

Proefondervindelyk kan dit bewezen worden door eene

sterk transpireerende- plant dicbt bij de aarde door te

snijden, het bebladerde gedeelte dadelijk aan eene buis

te verbinden om de verdamping te meten, en op het

stamgedeelte eene stijgbuis te bevestigen om de wortel-

drukking te meten; bij deze proef blijkt, dat veel meer

water verdampt dan wordt opgeperst.

De plant wordt dus bij sterke verdamping waterarm,

zoodat dan de worteldrukking geene spanning meer kan

nitoefenen, m. a. w. de wortels persen dangeen water meer

op. Dit werd reeds bewezen bij de zooeven beschreven proef

Het nivean in de stijgbuis toch daalde eerst gedurende

eenige oogenblikken in stede van te stijgen, omdat ook

dit gedeelte van den stam waterarm was. Kort daarop,

als het waterverlies is aangevuld^ oefenfc de worteldruk-

king weder spanning uit en stijgt het water in de buis.

Ook is de worteldrukking niet in alle omstandigheden

dezelfdoj zij is afhankelijk van de temperatuur eu de

vochtigheid van den groud.

Groot is de hoeveelheid water, die opgeperst wordt als de

grond warm en vochtig is Is dan bovendien de atmosfeer

warm en zeer waterhoudend, zoodat de bladeren weinig ver-

8*
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dampen^ dan heeft Let omgelceei'de verschijiisel plaats, als bij

het verwelken der bladerenoptreedt,want nuis dehoeveel-.

lieid water, door de wortels opgedrukt, grooter dan door de

bladeren kan worden verwerkt. Daardoor ontstaat eene

groote spanning in de weefsels der plants welke nadeelig

zou kunnen zijn^ indien bet water geen nitweg vond.

De meeste kruiden hebben ecbter de gave om dit water

door telaten enuitden bladtop of den bladrand droppels-

gewijs le ontlasten.

Dit yerscbijnsel wordt het druppelen genoemd ; het is,

zooals wij zagen het directe gevolg der worteldrukkiug.

Aangezien nu in normale gevallen over dag de ver-

damping groot genoeg is of zelfs grooter dan den wortel-

druk, ziet men het druppelen in de natunr over dag hoogst

zelden; 's nachts daarentegen^ als de verdamping gering
r

is, treedt het druppelen bij kruiden algemeen op.

Vele AroideeeNj vooral de bekende talles en heladi (Co-

locasia antiquorum en Galadium) kunnen groote hoeveel-

heden vloeibaar water leveren (20— 22 gram per blad in

6en nacht.).

Kunstmatig kan men eene plant laten druppelen door

haar onder eene klok te plaatsen en het geheel door

het zonlicht te doen beschijnen ; de lucht binnen de klok

wordt dan verzadigd met waterdamp^ de verdamping staat

spoedig bijna geheel stil, en de worteldruk doet water

uitstroomen. Ook kan men geschikte objecten op eene

manometerbuisbevestigenendoor kwikdruk, het druppelen

kunstmatig opwekken.

Het water, dat door druppelen de plant verlaat, bevat

minerale bestanddeelen en lost zelfs sommige organische

bestanddeelen, op zijn weg door de plant, op.

Het druppelen is dus een 4^en factor, waarvoor water

noodig is (zie pag. 105).

De geheele hoeveelheid water, die de plant verbruikt,

is zeer groot.

Eene komkommer-plant met 15 — 20 bladeren heeft per-

dag 800 -~ 1000 C. C. water noodig.

Eene zonnebloem {Heliantlms annuus) verbruikt tijdens
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haar leven (40 dagen) 66 Liter^ djagong in 173 dagen
14 Liter^ gandje [Cannabis indica) in 140 dagen 27 Liter.

Normale boomen, assam djawa^ waroe^ hanarie hebben
dagelijks 50 — 100 Liter water noodig; grootere boomen
naar verhouding meer.

Men kan zich uit deze cijfers eene voorstelling maken
van de groote kraclit^ waarmede de bladeren die water-

strooming onderbonden. Welk een arbeid is reeds noodig

cm een vat met 100 Liter water tot eene hoogte van

30 Meter op te voeren.

Over den weg, dien bet water volgt^ zullen wij later

in hoofdstnk VI spreken*

AdemhaliDg.

Tot dusverre bebben wij de zeer ingewikkelde, maar
toch zoo nauwkeurig en zniver werkende, buisbonding

der planten nagegaan voor zooverre de opname van

minerale bestanddeelen^ de verwerking daarvan met
bebulp van bet koolzuur der lucbt tot organiscbe stof,

bet transport dezer stoffen naar de verbruiksplaatsen, de

omzetfcing der bonwstoffen tot plantendeelen en organen,

en eindelijk de watervoorziening betreft.

Wi] bebben bfj al deze processen iets zeer belangrijks

stilzwijgend aangenomen nl. : dat planten^ om aldus te

kunnen functioneeren, moeten leven en dat alle cellen,

welke produceeren of voedsel verwerken, noodwendig voor-

zien moeten zijn van levend protoplasma. Dit leven gaat

gepaard met verscbijnselen^ welke geheel overeenkomen

met die, welke bij dieren worden waargenomen.

Levend protoplasma is onopbondelijk in beweging

(pag. 39), Het protoplasma beeft, om zicb te bewegen en

zijne niterst verscbillende functien te kunnen verrichten,

zuurstof noodig.

Deze zuurstof treedt de plant binnen door de huid-

mondjes der bladeren, maar ook, in andere deelen der

plant, door dergelijke openingen (lenticellen); zy verspreidt

zicb verder door intercellulaire ruimten, lucbtbolten en

luchtkanalen.
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Plaatst men eene plant in eene zuurstofmje ruimte,

dan houden alle levensverscliijnselen op, de rotatie en

circulatie van hot protoplasmastaat stil, de bladmoescellen

kunnen niet assimileeren enz, enz. en, wanneer deze toe-

stand lang aanhoudt, sterft de plant onvoorwaardelijk.

De znurstof brengt in het protoplasma veraadering te

weeg; zy verbindt zich met de koolzunrrijke verbindingen

en zet deze om in koolzuur en water, daardoor het werk^

door de assimilatie tot stand gebracht, weder afbrekende.

Maar dit juist is liet, wat wij stofwisseling noemen;

de oude organiscbe stof wordt door de znurstof verbruikt

en de assimilatie berstelt niet alleen dit verlies, maar

produceert meer; en dit meerdere doet de plant groeien

en in volumen en /.waarte toenemen.

Deze onophondelijke wisselontleding — productie van

organiscbe stofenverbrandingdaarvan door de ademhaling

is onafscbeidelijk vau bet leven.

Merkwaardig is bet, dat bij de adembaling geene eiwit-

stoflPen worden verbruikt, terwijl tocli liet protoplasma de

zetel van dit verscbijnsel is.

Aangezien slecbts koolbydraten b^" de adembaling wor-

den ontleed, zal dit juist gescbiedenvolgens eeneformule,

die bet omgekeerde is van die, welke wij bij de assimilatie

opstelden, nl:

Ce H,o O5 -f 6 O2 = 6 CO2 + 5 HiO.
Hierby wordt een bepaald volume znurstof omgezet

in ^enzelfde volume koolzuar.

Laat men de ademlialing plaats hebben in eene ruimte,

waarvan de boeveelbeid znurstof nauwkeurig bekend is,

dan zal spoedig alle zuurstof verbruikt en door koolzuur

vervangen ziju, zonder dat het gasvolume verandering

onderoraat.

Met eene goede proof kan men deze gaswisselinggemak-

kelijk aantoonen. In een glazen cilinder, die bermetiscli

gesloten kan worden, wordt een kleinere, metalen cilinder

gezet en de ruimte tusscben glaswand en dozen cilinder

aangevuld met zaden, welke vooraf in nat zand zijn

ontkiemd. Men sluit hftt tnestftl pm ^^J^clf^r7na\rh na ppuip-e
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Tiren het gas binnen denmetalencilinder meteenebranden-
de kaars; dit gas doofb de kaars oogenblikkelijk uit en

blykt ook by nader onderzoek koolzuur te zijn.

Evengoed kan men de proefdoen met bloemen; Tcamoe-

ning, djeroeTc en malatti-hloemen zijn hiervoor bijzonder

gescbikt.

Met ingewikkelde toestellen kan men nauwkeurig bet

gevormde koolzuur (resp. de verbruikte zuurstof) meten.

Zoo vond Gabkeau de volgende oregevens:

12 knoppen van Syringa vulgaris ademen in 24 uur

70 C. C. koolzuur uit.

5 knoppen van Aesculus macrostachya ( deze. zijn zeer

groot) in 24 uur 45 C. C. koolzuur.

Kiemplantjes van Papaver somni/erum in 24 uur 55

C. C. koolzuur.

Uit deze cijfers kan men berekenen boeveel koolstof

of koolhjdraten door deze plantendeelen in 24 uur wordt

verloren,

Nu ook wordt bet duidelijk, waarom de kiemplant van

assam djawa minder drooggewicht beeft dan bet zaad

(vergelijk pag. 77); bet verscbil is juist betverlieSj dat door

de adembaling werd geleden,

Adembalingis onafscbeidelijk van het leven; vermindert

de boeveelbeid voorbanden zuurstof, dan iiemen de levens-

en bewegingsverscbijnselen af en staan eindelijk gebeel

stil, wanneer alle zuurstof verbruikt is. Houdt dit gemis

te lang aan, dan bebben verwoestende ontledingen in de

cellen plaats en de dood treedt in.

Juist omdat adembaling voor het leven onontbeerlijk

is, beeft zij ten alien tijde plaats en is gebeel onafban-

kelijk van bet zonlicbt, Proeven, genomea met kiemende

zaden, bloemen en ge^tioleerde planten, bewijzen dit ten

voile.

Groene plantendeelen ademen steeds, maar omdat wij

dit proces slecbts kennen door de gaswisseling en omdat
bij de assimilatie juist bet omgekeerde plaats beeft als

bij de adembaling en daardoor in sterke mate koolzuur

wordt opgenomen en zuurstof uitgestooten, is bet niet
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mogelijk de ademhaling bij groene plantendeelen, tijdens

de assiinilatie, waar te nemen.

s' Nachts of ook over dag, wanneer de assimilatie van

zelf of door kunstmatige middelen stilstaat^ is direct de

adeinhaling weder merkbaar. Het is dus een zeer verkeerd

denkbeeld, dat planten over dag koolzuur opnemen en.

zunrstof afgeven en *s nachts zuurstof in-, en koolzuar

uitademen.

Het laatste alleen heeft ten alien tijde plaats ; maar als

in 't zonlicht beide processen plaats hebben, wordt de

adembaling in intensiteit verre overtroflfen door de

assimilatie".

Bij de adembaling, die als eene langzame verbianding

kan worden beschouwdj ontstaat warmte. By dieren is

deze eigenwarmte, die zich door het geheele lichaam

verspreidtj hoog en goed waar te nemen. Voor den

mensch is b. v. de normale lichaamstemperatuur 37.5*^ C;

stijgt de temperataur boven 42 of daalt zij onder 35,

dan treedt de dood in en het eerste versch:gnsel hiervan

is koude, want de warmte-bron, de ademhalingj staat stil.

By planten is deze eigenwarmte minder gemakkelijk

waar te nemen, omdat de warmte zich snel in de omgeving

verspreidt.

De temperatuurgrens, waarbij het plantenleven op-

houdt ligt gemiddeld tusschen 45 en 47^ C-

. De zonnebloem sterffc tussehen 44.1 — 45.8" C.

Djagong tusschen 46 — 46.8^ C.

Djeroek n 50.3 — 52.5« 0.

Zaden en sporen kunnen veel hoogere temperatunr

verdragen; in drogen toestand 70^ en meer, droge sporen

van schimmels 120 — 130*^ C.

Bacterien worden in vochtigen toestand, bij lang-

dnrige verwarming, gedood by 100**; in drogen toestand

moet deze temperatunr opgevoerd worden tot 130" C, Dit

laatste is vooral van zeer groot gewicht, omdat hierop

ontsmettingsmethoden bernsten.

De eigenwarmte, door de adembaling veroorzaakt, kan

men meten in daartoe geschikte toestellen.
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De toename in temperatuur is echter steeds zeergering,

b. V. bij 100 -200 kiemeade envten 1.5« C,

bij meeldraden van koinkommers 0.8*^ C,

ff bloemen van Nymphaea 0.6" C,

n bloemboofdjes van kamille 1.6*' C^

IT bloeikolven van senteh^ talles en andere AroideeSn

van 4 — 15« C

Enkele bijzonderbeden omtrent het leven der planten

worden later in verschillende hoofdstukken bebandeld,

omdat liet voor goed begrip van zaken noodig is, eerst

de VoRMLEER der plantendeelen te behandelen.



HOOrDSTUK IV.

Kiemende Zaden.
^

Met een enkel woord hebben wij reeds de bewonderens-

waardige inrichting der zaden als eindproduct eener

levensperiode der planten leeren kennen.

Het rijpe zaad, eenmaal van de moederplant gesclieideii^

bevat alle gesrevens in zicb. om een nieuw individu in lietto^o

leren te roepen^ dat alle kenmerken en eigenschappen

van het moeder-individu bezit.

leder zaad bevat eene kiem^ de toekomstige plant. In

de meeste gevallen bestaat deze nit eene as^ die aan haar

eene niteinde ^^n, twee of meer zaadlobben en een knop

(het zoogenaamde plnimpje) draagt, en aan het andere

einde in een worteltje (de toekomstige hoofdwortel eindigt).

In enkele gevallen is de kiem veel minder ontwikkeld en

bestaat 6f nit eene as zonder bladachtige deelen [Iris)

6f slechts uit een weefsel van een gering aantal cellen

(Orchideen, de meeste parasieten en saprophyten ).

De kiem van onze meest bekende parasieten {Loranthus-

en Viscum-soorten of taai hoeroeng pi. XLV. B4 en Ce ),

bezit slechts 2 niterst kleine zaadlobben.

Zulk eene teere kiem is zelf niet in staat uit te

groeien tot eene krachtige plant; in de eerste levens-

periode kan zi] geen organisch voedsel bereiden en toch

heeft zij eene bepaalde hoeveelheid van dit voedsel noo-

dig om in hare levensbehoeften te voorzien. Dit voedsel

nn werd bereid door de moederplant en in zeer compac-
ten vorm opgeschnnrd in het zaad, in de onmiddellijke

nabijheid der kiem-

Nu eens zijn de zaadlobben der kiem tot voorraad-

schuren ingericht, zooals bij de peulvruchten. o a- b^* de
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assam djawa (pi. T. B. C. ) en Tcatjang-soorteny dan weer is

dit afgezet in het weefsel, dat de kiem omgeeft en de

verdere ruimte binnen het zaad aanvnlt. Dit voedsel-

hondend weefsel draagt den naam Memwit. (zie pL XLIV.
N. 0. E. S. T. en pL XLI. A. B.)-

De zaden der eerste rubriek beeten kiemwitloos

(Papilionaceae, djamhoe monjet ), die der laatste rubriek

TciemwUhoudend (palmeny pepersoorteny'pang% Monocottlen).

Voor de kiemplant komt het er weinig op aan^ wddr dit

reservevoedsel is opgeschuurd; de hoofdzaak is slecbts,

dat eene voldoende hoeveelbeid daarvan aanwezig is. Om
die reden komt hetj dat in zaden met goed ontwikkelde^

vleezige^ dns voedselhondende zaadlobben^ bet kiemwit

weinig ontwikkeld is of gebeel ontbreekt en dat omge-
keerd bij kiemwitrijke zaden de zaadlobben zeer klein

kunnen zijn-

De vragen, die w^ b:y de kieming bebben te beant-

woorden zijn:

1. Waaruit bestaat bet reservevoedsel der zaden en in

welke vormen is bet opgescbunrd ?

2. Hoe worden deze reservestoffen gescbikt gemaakt
-I

tot verbruik?

3. Welke verscbijnselen nemen wij waar bij de kieming

en de eerste groeiperiode der kiemplanten?
Eene kiemplant groeit geruimen tijd ten koste van bet

reservevoedsel, Zij heeft^ bebalve water^ noodig: kool-

bjdraten^ eiwit en minerale bestanddeelen. De drie laatste

rubrieken moeten noodwendig in bet zaad aanwezig zijn

en wel in zulke boeveelbeden en onderlinge kwantitatieve

verboudingen^ dat daarraede zddlang in de levensbeboefte.n

der kiemplant wordt voorzien, als deze niet in staat is

zicbzelve te voeden.

De eiscben^ welke verscbillende planten aan voedinga*

stoffen stellen, zijn, zooals wij reeds zagen (pag 84) ^ zeer

verscbillend ; dit geldt ook voor kiemplanten; en daarnit

volgt weer, dat de samenstelling der zaden van verscbil-

lende planten ook zeer uiteenloopend moet zijn.

Wat de kwantiteit van al bet reserve-voedsel betreft,
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zijn ons deze versctillen voldoende bekend. De Mapper

b. V. heeft zeer veel^ saga, widj% hetjoehoeng e. v. a weinig

reserve-voedsel noodig; de eerste blijft nog weken na de

kieming met bet zaad verbonden (de inlanders bangen

kiemende klappers immers op plaatsen, waar zij gebeel

buiten bet bereik zijn van voedende aarde) ; de laat-

sten steunen reeds kort na de kieming op eigen kracbt

en knnnen zonder aarde niet leven.

Water is in de zaden slecbts in geringe boeveelbeid

aanwezig, want^ terwijl overigens bet plantenlicbaam voor

70-80% nit water bestaat, bevatten de zaden daarvan

slecbts weinige percenten. Water moet derbalve van

buiten af worden opgenomen; water is bi] de kieming

eene boofdvereiscbte.

De koolbydraten der zaden zijn zetmeel, vetteu en cel-

lulose; de meeste zaden bevatten ecbter alleen zetmeel,

anderen zetmeel en eenig vet; weer anderen zijn bijzonder

rijk aan vet. Velen der laatst genoemden worden door

jkweekt, terwijl de

zetmeelboudende zaden voor een groot gedeelte in onze

levensbeboeften voorzien.

Ook cellulose komt als reservestof voor {pinang, Phytele-

phas e. a. palmzaden.)

Eiwitstoffen. Ten eerste kan, hoewel dit zeldzaam ge-

scbiedt, in de zaden levend protoplasma als reservestof

aanwezig zijn. Meestal ecbter vindt men slecbts eiwit.

By zetmeelboudende zaden is bet eiwit als kleine

ronde korreltjes aanwezig; by de zaden der peulvmcbten
ligt het tusscben bet zetmeel in; bij de granen daarentegen

js bet opgeboopt in afzonderlijke cellen, welke dadelijk

onder de zaadbuid zijn gelegen.

De granen worden door ons v66r bet gebrnik gepeld,

d. w. z zij worden ontdaan van vrucbthnid en zaadbuid,

welke innig met elkaar en met de zaadkern verbonden
zijn; bij dit pellen gaat de eiwitboudende cellaag (soms

zijn er 2 of meer lagan) gebeel of ten deele verloren,

Zulke zaden zyn daarom veel minder voedzaam dan
de ongepelden; met de zemels van tarwe en rogge^alsook
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met de dedeTc van rijst^ gaat een deel der voedende be-

standdeelen verloren.

In vette zaden komt het eiwit voor als ronde glinsterende

korrels, zoogenaamde aleuronhorrels (pi. V fig. E.) Deze
korrels bevatten steeds een rond licbaampje, dat uit pbos-

phorzure magnesia of een ander magnesinm-zout bestaat.

In enkele gevallen bevatten zij ook een goed gevormd

eiwitkristal (fig. D.) Dit merkwaardige product^ dat ook
in andere voorraadschuren wordt aangetroffen^ bezit alle

eigenschappen van minerale kristallen^ echter kunnen zy
F

opzwellen,

Meestal komen deze eiwitkristallen (kristalloiden) voor

in den octaeder- of kubusvorm, zelden als rhomboeders

{Para-noot). ^
m

Opmerkelijk is bet, dat de door ons genoemde reser-

vestoffen in bet zaad aanwezig zijn in vormen, welke als

zoodanig voor de kiemplant onnnt zijn ; zetmeel, eiwit,

vette olie en cellulose z^*n niet transportabel ; slecbts

ddar^ waar levend protoplasma aanwezig is^ kan dit direct

als bouwstof voor de jonge plant dienst doen. Ook in

andere voorraadscburen [knollen^ boUen, wortels, wortel-

stokken enz,] is dit bet geval; zelfs daar^ waar de gemak-

kelijk oplosbare en transportabele rietsuiker als reservestof

is opgeboopt, moet eene omzetting in glycose voorafgaan

aan de opname, door de kiemplant. Het meest verwon-

derlijk is, dat wij bij sommige pal men de cellulose, die

overal elders als eindproduct der stofwisseling optreedt,

als reservestof ontmoeten.
^

De kern van Phjtelepbas, uit celstof bestaande, is %66

hard, dat zij als planten-ivoor tot knoopen en andere

voorwerpen wordt verwerkt.

Al deze stoffen^ onverscMllig of zij transportabel z^*n of

niet, moeten, voor zij als bouwstoffen voor de kiemplant kun-

nen dienen, worden omgezet in andere. Hoe gescbiedt dit ?

De scbeikundige is in staat dergelijke stoffen in glycose

cm te zetten.

Deze omzettingen kunnen in bet plantenlicbaam niet

op dezelfde wijze tot stand komen als in de scheikunde.
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In de natunr hebben yele omzeitingen plaats door de

werking van organismen^ vooral door gistcellen en bacte-

rien. Deze organismen noemt men fermenten en bet proces,

dat zij te weeg brengen, in 't algemeen fermentatie.

In zieke plantendeelen moge eene dergelijkefermentatie

al eens worden v?aargenomen, in gezonde deelen is dat

niet het geval.

Hier ecbter treden andere^ niet georganiseerde stoffen

opj die evenals de fermenten omzettingen te weeg brengen.

Ter onderscbeiding noemt men deze stoffen enzymen.

In zaden worden deze enzymen in de kiem bereid , nu

eens tijdens de kieming, dan weer vodr dien tijd.

Dit is zeer gemakkelijk te bewijzen; neemt men de kiem

ui^het zaad weg, dan beeft geene omzetting van reser-

vestoffen plaats.

Het meest en reeds lang bekende enzyme is de dia-

stase. Sedert de ondste tijden wordt bier bereid uit

granen; daartoe laat men de graankorrels kiemen, waar-

door het zetmeel in suiker [glycose] wordt omgezet

en aldus een product wordt geleverd^ dat gescbikt is

om door een ferment [de gistzwammen] in alcohol te

worden omgezet. De omzetting van zetmeel in glycose

werd verricht door de diastase.

De hoeveelheid, welke van dit en van andere enzymen
noodig is om veel stof te verwerken^ kan zeer gering zijn.

Hoewel wij deze werking niet voldoende knnnen ver-

klaren is bet zeker, dat de enzymen de omzetting bemid-

delen, zonder daarbij zelf verloren te gaan. E^nzelfde

hoeveelheid diastase kan dns achtereenvolorens steeds

nieuwe hoeveelbeden zetmeel omzetten.
o

Aangezien de diastase in zeer vele zetmeelhoudende
voorraadschuren is herkend, mag men aannemen^ dat de

zetmeel-omzetting steeds door diastase of daarmede zeer

analoge enzymen geschiedt. Veel moet echter op dit ge-

hied nog gedaan worden om volkomen zekerheid te ver-

krijgen omtrent deze en dergelijke omzettingen.

Hiermede is eenigszins de omzetting van de koolhy-
draten verklaard; maar ook de eiwitstoffen molten eene
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ingrijpende verandering ondergaan. In de maag der die-

ren geschiedt deze omzetting door peptoniseerende enzy-

men, welke vrij goed bestudeerd en bekend zijn.

In liet plantenrijk vindt men wel dergelijke peptoni-

seerende enzymen o, a bij de papaija^s en de insekten-

etende planten (vergelijk Hoofdstuk VI.), maar deze geval-

len zijn zoo zeldzaam, dat zij weinig licht verspreiden

over de omzetting der eiwitstoffen in de zaden. Wel we-

ten wij, dat in de bewaarplaatsen van reservestoffen, als,

ook in jonge, groeiende deelen, eiwit wordt omgezet

in asparagine en, dat dit weder tot protoplasma wordt

verwerkt, maar of dit door een enzyme dan wel op an-

dere wijze geschiedt^ is onbekend. Voorsbands moeten

wij ons tevreden stellen met bet feit, dat de eiwitstoffen

zulke omzettingen werkelijk ondergaan.

Ook omtrent de verwerking der vetten verkeert men
nog in 't onzekere, boewel men beweert, datvette olie ten

deele als zdddanig wordt vervoerd, t^n deele in zetmeel

en sniker wordt omgezet en dat deze laatste verandering

ook door de working van een enzyme plaats beeft.

Rustperiode, Zaden kunnen, nadat zy riyp van de moe-

derplant gescbeiden zijn, slecbts in enkele gevallen direct

kiemen Doorgaans brengen zg een langer of korter

tijdsverloop in rust door en knnnen dan zelfs, in voor de

kieming zeer gunstige omstandigbeden, niet kiemen

Bij weinigen is de zeer geringe ontwikkeling van de

kiem bierVan de oorzaak; deze tocb gaat bij Coniferen

nog voort met groeien, nadat de sebeiding van de moe-

derplant beeft plaats gebad. Znlke zaden kan men ecbter

moeilijk rijp noemen,

Oogenscbynlijk is bet vreemd, dat zaden, boewel zij

gevuld zijn met voedsel, znlk eene rustperiode moeten

doorleven. In konde en gematigde ojewesten ecbter, waar
's winters, op enkele nitzonderingen na, de boomen bunne
bladeren verliezen en alle teedere krniden gebeel of

slecbts boven den grond afsterven, is deze rustperiode

noodzakelijk.
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In den herfst rijpen de zaden en vuUen zich de onder-

aardsclie voorraadschnren met voedsel, tort voor de

intrede der koude periode; konden .de laatsten dadelijk

weder nieuwe spruiten voortbrengen en de zaden direct

kiemen, dan zoudenjuist die teere, jeugdige, afhankelijke

plantjes door de koude worden gedood^ lietgeen spoedig

tot geheel uitsterveu der soort zou aanleiding geven.

Wat hier voor de planten van koude streken is gezegd^

mag misseliien niet of in minder mate gelden voor de

tropische flora, overal ecliter hebben de planten behoefte

aan eene zekere rustperiode.

Juist omdat dit verscliijnsel ook optreedt in de tropen,

waar zelden de omstandigheden tijdelijk ongunstig zijn

voor bet plantenleven^ wordt bewezen, dat deze rust

niet wordt veroorzaakt door periodiek intredende tem-

peratuursverlaging, maar dat or eene andere oorzaak in

het spel moet zijn- Lang heeft men hier naar te vei'geefs

gezocbt en nog beeft men slecbts eene bypotbese kunnen
opstellen.

Voor die zaden^ waarvan de kiem bij het afvallen nog
niet genoeg ontwikkeld is en binnen het zaad nog groeit,

spreekt het van zelf^ dat eene rustperiode noodzakelijk is.

Het reservevoedsel der zaden is echter als zoodanig

niet bruikbaar en moet door enzymen uit zijn passieven

toestand worden opgewekfc.

Deze enzymen nu ontstaan in de kiem, maar voor hunne
vorming is tijd noodig, nu eens weinig, dan weer veel.

Welke omstandigheden die vorming van enzymen bevor-

deren of vertragen is onbekend, zeker echter is het, dat

zy in onrijp zaad niety tijdens de kieming wel aanwezig zyn

en dat zij derhalve gedureode de rustperiode zijn gevormd.

De rustperiode is dus als een tijd van voorbereiding

te beschouwen.

De duur dezer rustperiode hangt af van de snelheid,

waarmede enzymen ontstaan, iets wat weder met de

individualiteit van elke plantensoort samenhangt.
De rust van zaden en onderaardsche voorraadschuren

is dus slecbts schijnbaar.

.^
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In Hoofdstnk I beschreef ik reeds de kienaing van een

assamzaad; even komen wij hierop terug. De as der kiem

is het eerste lid der plants zij draagt de beide zaadlob-

ben en daartusschen een groeipunt^ waaruit de stengel

ontstaat
{
pL L D. E. ) ; het andere einde der as gaat bijna

onmerkbaar over in ^en enkelen wortelj, die hoofdwortel

genoemd wordt. Algemeen is bet bekend^dat deze wortel

de aarde binnen dringt, terwijl de stengel zich van de

aarde afwendt^ naar boven groeit en zoo spoedig mogelyk,

dus in tegengestelde ricbting der zwaartekracbt^ de

aarde tracbt te verlaten.

Deze neiging van beide deelen der kiemplant cm in

zuiver tegengestelde lichting te groeien, is het gevolg

eener kracht^ die geotropismey wordt genoemd.

Wanneer men een kiemend zaad horizontaal legt, zal

men de punt van den wortel spoedig weder de aarde

trachten binnen te dringen; stnit hij op eenig knnstmatig

of natnurlyk beletsel, dan bnigt hij zich zijwaarts en

zoekt zoo snel inogelijk weder naar beneden te groeien.

Dat werkelijk de zwaartekracht de oorzaak van dit

verschijnsel is, kan men bewyzen door in bijzondere,

daartoe ingerichte toestellen de kiemplant in een cirkel

langzaam te laten draaien, zoodat nu het aangrijpingspunt

der zwaartekracht zich telkens verplaatst,

Bij znlke proeven wordt hetgeotropisme opgeheven en de

wortels groeien naar verschillende richtingen. De hoofd-

wortels, welke groeien in de richting dier kracht^ worden

poeitief geotropisch^ de Stengels daarentegen negatief geo-

tropisch genoemd-

Zooals wij later zullen zien^ zijn niet alle wortels

positief geotropisch en- wanneer zij het al zijn, volstrekt

niet in dezelfde mate. De hoofdwortel echter is steeds

zniver positief geotropisch.

Bij het in den grond vallen der zaden^ evenmin als bij

het zaaien, wordt er op gelet hoe de zaden in den grond

komen te liggen; de hoofdwortel komt dns bij de kieming

niet in eene bepaalde richting te voorschijn, maar nauwe-

lijks in zijn top even naar bniten gekomen of hij krnlt
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naar het middelpunt der aarde om en wel met zulk

eene kracLt^ dat hij den stand van het geheele zaad kan

veranderen en daardoor aan den kiemstengel de gelegen-

lieid opent om recht naar boven nit te groeien. Gelnkt om
de eene of andere reden die kanteling van liet zaad niet,

dan raoet ook de Stengel eene kromming maken om in

de vereischte richting te knnnen voortgroeien.

De zaadhnid wordt naar gelang van omstandigheden

vroeg of laat afgeworpen ; bij kiemwitlooze zaden, zooals

de assam, djamhoe monjet (pL VII. A- B. ) en hatajpang

(pL VII. J.) is de zaadhnid na de kieming gebeel over-

bodig; bij de assam valt zij zeer spoedig at bij Tcetapang

wordt zij mechaniscli door den stengel nog eenigen tijd

vastgehouden en bij djamhoe monjet (fig B.) verlaten de

zaadlobben slecbts langzaam de zaadhnid.

Voor den groei heeft dit langdariger verband volstrekt

geene beteekenis. Geheel anders is dit bij kiemwithondende

zaden; hier bevat de zaadkern de levensbronnen voor de
m w

kiemplant en deze blijft zdolang daarmede verbonden tot

het reservevoedsel is opgeteerd en zij zich zelve kan redden.

Dit verband wordt op zeer verschillende wijze onderhon-

den; eenige voorbeelden zullen dit nader verklaren.

In eene rijpe klapper^ die dus geen vocht meer bevat,

ontdekt men in de witte laag reserveweefsel, dicht bij

de gaatjes, welke wij op iederen klapperdop opmerken,

eene kleine kiem. Bij ondere klappers groeit deze kiem naar

binnen nit, terwyl tnsschen de vezels van den vruchtwand

eene kleine, groene spruit en wortels ontstaan. Het naar

binnen groeiende gedeelte is de eenige zaacllob, die de

klapper bezit; zij bevat het enzyme, dat het reservevoedsel

omzet in glycose; zij groeit steeds voort, smaakt zoet en

voorziet de kiemplant van voedsel. Deze zaadlob, welke

bij de Javanen als Tcentos bekend staat verricht dus zoowel

de functie van znigorgaan, als van die om de passieve

reservestoffen actief te maken. Wanneer de klapperdop

^edig is, vult de kentos bijna de geheele rnimte fpl. II T).

Opmerkelyk is het, dat hier de eerste wortels niet

naar bniten dringen en niet positief geotropisch zijn,
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maar in alle riclitiiigen den vruchtwand doorloopen,

Voor ons. die weten hoeveol water door de klappervezela

van eene droge vrucht wordt vastgehoudeUj is dit ver-

schijnsel zoo Treemd niet; al het benoodigde is in de

klapper voor de kiemplant voovlianden en de vezels

bieden eene voldoende hoeveellieid water.

Het is daaraan toe te schrijven^ dat de klappers zicli

normaal ontwikkelen, wanneer zij zonder aarde, volgens

inlandsche gewoonte, in boomen worden opgebangen.

By de pinang is de zaadkern bard, bij andere palmen

nog veel harder, het hardst zeer zeker bij de reeds be-

sproken Phytelej>has macrocarpa.

Deze hardheid hebben zij te dauken aan de zeer dikke,

uit celstof bestaande, celwanden (pL IV, V.).

Toch dringt de teei'e, weeke zaadlob ook dit kernweefsel

binnen en verwerkt den geheelen harden inhond tot

brnikbaar voedsel. Dit mechanisch onbegi'ijpelijke ver-

schijnsel wordt verklaard door de omzettende werking

der enzymen, welke in dit geval in staat zijn cellulose in

glyeose om te zetten. Tevens is dit het beste bewijs voor

het bestaan van enzymen ; hoe zou men anders een

dergelijk indringen verklarenP

En het feit staat niet alleen. lets dergelijks leerden

wi) immers by de voeding ; de uiterst teere wortel-

haren, welke by de gering.ste aanraking broken^ zijn

door plantenzuren in staat hun beeld te griften in eene

harde marmeren plaat. Zoo ook is het binnendrii.gen van

het teere, fyne mycelium der zwammen en van de znigor-

ganen van phanerogame parasieten in het harde hout

van stammen en wortels^ slechts te verklaren door de

aanwezigheid van enzymen aan te nemen.

Bij de graanvruchten ligt de kiern dicht bij het eene

niteinde, terwijl de overige rnimte binnen het zaad door

kiemwit wordt ina'enomen. De eeni^e zaadlob is schild-_^^V..*-^*-- — >. ^ -Q

vormig verbreed (soms vertakt) en dient evenals bij de

palmen als znigorgaan om het reservevoedsel naar de

kiemplant over te brengen; hier echter groeit de zaadlob

B)

9*
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Uit den aard der zaak blijven dus kiemwitliouden-

de kernen geruimen tijd met de kiemplant verbonden.

Bij e^nzaadlobbige planten bestaat de kiem ook uit eene .

as, welke aan de eene zijde het pluimpje en aan de an-

dere bet worteltje draagt. Dit laatste, de hoofdwortel dus^

konit het eerst naar buiten (pi. VII C w)^ maar nit de

as der kiem, dus uit het eerste lid, even boven de in-

planting van den hoofdwortel, komen meerdere zijwor-

tels te voorschijn, welke spoedig den hoofdwortel in lengte

en kraeht overtreffen. Het aantal zijwortels vermeerdert

steeds, terwijl de hoofdwortel afsterft, De ^enzaadlobbige

planten hebben dus zeer vele wortels, welke zich alien

wel kunnen vertakken, maar toch nooit zulk een krachtig,

sterk en uitgestrekt wortelsjsteem vormen als de twee-

zaadlobbige planten. (Vergelijk op pi. YII, fig E en H )

De jonge spruiten beginnen te assimileeren, zoodra de

eerste blaadjes hunne huidmondjes hebben geopend; zeer

worden zij in deze functie ondersteund door de zaadlob-

hen, welke, vooral wanneer zij groot en dun zijn, even-

als gewone bladeren groen worden en assimileeren.

Zelfs heeft men b^' sommige zaden het opmerkelijke ver-

schijnsel waargenomen, dat zich bladgroen in de zaadlob-

beu ontwikkelt voor de kiemingf, dus in *t duister bin-a
nen in het zaad.

Bijzonder groote zaadlobben hebben o. a* hatajpang

(pL VIL J) enpangi (ph XLIV. N2).

Zooals uit de verschillende teekeningenblijkt, hebben
de zaadlobben steeds een geheel anderen vorm dande sten-

gelbladeren.

Nog verdient vermelding, dat ieder der beide zaadlob-

ben van Tcanariey die wij om haren zoeten smaak eten, in

3 slippen verdeeld is.



HOOFDSTUK V

De wortel.

Wortels welke dienen tot

hare bevestiging in den bodem en die voor de opname
van water en minerale bestanddeelen zorgen,

De bovenaardscbe groene deelen assimileeren en hebben
eene zekere hoeveelheid minerale bestanddeelen en water

noodig; aangezien deze stoffen uitsluitend door de wortels

nit den grond moeten worden opgenomen^ spreekt bet van

zelf, dat eene plants die veel assimileert^j m. a. w. veel groene

bladeren draagt, en dus ook veel water en minerale stoffen

noodig beeft^ een wortelsysteem moet bezitten, vaa zulk

eene uitgebreidheid, als overeenkomt met bet werk, dat bet

moet verricbten.

Een boom beeft dus een uitgebreider wortelsysteem dan

een struik en deze weder meer wortels dan eene kruidacb-
r

tige plant, zooals onze granen, de tabak enz. enz.

Eene zekere plant, welke kort na de kieming eon

gering aantal wortels bezit en daarmede in hare levens-

behoeffcen voorziet, zal, omdat zij telkens grootere hoe-

veelbeden bouwstoffen verbrnikt, ook gelijdelijk haar

wortelsysteem moeten vergrooten.

Nemen wij eene tarweplant als voorbeeld. Eene
jongej pas gekiemde tarweplant^ nit de aarde genomen
en door zacht sebudden van aarde bevrijd, doet zicb voor

als in fig, M^ pi. VI is afgebeeld, Niettegenstaande de

wortels slecbts eene dikte hebben van 1 a 2 millimeter,

zijn zij door een koker van aarddeeltjes omgeven, welke

5 en meermalen breeder is. Spoelt men bet plantje voor-

zicbtig in water af, dan laten de meeste aarddeeltjes los
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en de wortels blijken bedekt te z^'n met een dicht

kleed van fijne, wit-glinsterende wortelliareii. Volkomen

laten de aarddeeltjes ecliter niet los; onder liet micros-

coop gezieiij blijken deze haren in allerlei grillige vor-

men vergroeid te zijn met fijne aarddeeltjes (fig. M3.

pi. VI).

Het doel dezer innige vereeniging leerden "wij reeds

kennen ; slechts daardoor kunnen de wortelharen het,

door de aarddeeltjes hardnekkig vastgehouden. water

opznigen en met beliulp van plantenzuren oplossend op

de- aardbestanddeelen werken.

De groote waarde van de wortelharen blijkt nit den be-

trekkelijk grooten omvang van den aardkoker^ die door den

wortel wordt vastgehonden; want nit al die aarddeeltjes

kan bij voedsel opiiemen. Neemt men het tarweplantje

eenige weken later waar^ dan zijn de wortels langer gewor-

den^ hebben meerdere takjes gevormd en dragen aan de

niteinden veel aarde, terwijl de ondere gedeelten dier

wortels nn kaal zijn en bij nadere beschonwing hnnne
wortelharen hebben verloren of slechts de verschrom-

pelde en verdroogde overblijfselen daarvan dragen (pi.

VI. M3),

Niet genoeg kan ik wyzen op de groote beteekenis

dezer verandering; de wortelharen blijken dns van zeer

tijdelijken aard te zijn en slechts kort^ met aarde vergroeid,

hunne functien te vervullen om daarna af te sterven.

Alleen in den allerjongsten toestand dragen de wortel-

vezels (zoo heeten de dunne takjes ) wortelharen en kun-

nen slechts gednrende dien tijd water en minerale stoffen

opnemen. Voor den geregelden aanvoer van deze bouw-
stoffen is het dns noodig, dat de wortels steeds nienwe
takjes en wortelvezels vormen, m. a w. het wortelsjsteem
neemt in nitgebreidheid toe in verhonding tot den leef-

tijd en de levensbehoeften der plant Het groote voordeel,

dat hierdoor wordt verkregen, is, dat de actieve gedeel-

ten van de wortels steeds met nienwe voedselrijkere aard-

deeltjes (dus met nienwe hoeveelheden voedingsstoffen)
in aanraking komen.
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Slechts wanneer eene voldoende hoeveellieid opgeloste

voedings-zouten met de wortelharen en jonge wortel-

vezels in aanraking komt^ zou zulk eene onophoudelijke

vernieuwing overbodig, zelfs onnut, zijn.

Dit nu is feitelijk het geval bij drijvende waterplanten,

welke aan alle zijden door zulk eene vloeistof omgeven
zija en jnist de wortels dezer planten zijn weinig ont-

wikkeld en dragen geene wortelharen^ hetgeen dus een

indirect bew^*s is voor de belangrijke rol, welke de wortel-

haren van in aarde levende planten te vervnllen hebben.

Ook de wortels, welke ontstaan aan onderaardsche

H
XIV

hebben water op te nemen^ missen het zachte kleed van

wortelharen,

Ook de luchtwortels^ waardoor vele epipbyten (pi, XXXV.
Bi) water uit de lucht opnemen, zijn liaarloos. Welk
nut zouden deze haren ook voor deze planten kunneu
hebben ?

tJit het voorgaande blijkt, dat het voor de meeste

planten noodzakelijk is, dat de wortels den bodem bin-

nendringen.

Laat ons nu nagaan, waardoor de wortels aan deze

neiging kunnen beantwoorden en welke krachten daarbij

in 't spel komen.
Gemakkelyk geschiedt dit binnendringen niet; wanneer

wij een dunnen stok in den grond duwen, gelukt dit

ons met veel moeite wel in lossen grond, maar te ver-

geefs wenden wij kracht aan om in een harden steen-

achtigen grond te steken. En toch wordt zulks door de

uiterst teere en fijne worteltoppen verricht. Gedeeltelijk

wordt dit verklaard door den eigenaardigen groei der

worteltoppen. De groeipunten vormen de weefsels^ waaruit

de wortels bestaan, en de eenmaal aangelegde cellen

vergrooten zieh door zoogenaamde strekking en verlengen

daardoor ook den wortel. Bij stengels en andere boven-

aardsche deelen groeien de eenmaal aangelegde cellen

ook door strekking^ maar het gedeelte, dat zieh onder
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den invloed dezer kracht bevindt is van 10 — 50 centi-

meters lang.

B^* do wortels is de groei beperkt tot een gedeelte,

dat slechts weinige millimeters lang is, hetgeen door

proeven is aangetoond.

De merkteekens^ op dekiemwortels (pi. VI. U.) aange-

bracht, wijzen nauwkeurig uit, welke gedeelten zich strek-

ken.

Deze krachtj welke bij de stengels over eene groote

nitgestrektbeid is verdeeld^ werkt by de worteltoppen

snel en plaatselijk op een zeer klein gedeelte, maar juist

daardoor wordt de worteltop met flinke kracht in de

aarde gedrukt. De kleverigbeid^ slijmerigbeid en naaktbeid

van dien top maakt bet binnendringen gemakkelijker.

Ook de inwendige bonw en groei van den worteltop

bevordert bet indringen in den bodem. Even onder den

top ligt bet groeipunt; dit zet^ bebalve de weefsels, waarnit

de wortel bestaat, nog een zoogenaamd wortelmutsje af.

Dit bedekt als een spitstoeloopend kapje den worteltop

en bestaat ait cellagen, welke van buiten af steeds ver-

drogen en worden afgestooten, terwiji van binnen even-

vele lagen door bet groeipnnt worden gevormd. Het
wortelmntsje blijft dus dezellde grootte en denzelfden

vorm behonden^ maar bestaat steeds nit nienwe, pas ge-

vormde cellen. Uit den aard der zaak meet de worteltop

bij bet krachtig dringen in den bodem in aanraking

komen met de scberpe aarddeeltjes; de teere cellen van

bet groeipnnt zonden bierdoor worden bescbadigd, bet-

geen den verderen groei van den wortel zou benadeelen.

Nu ecbter deze top is bedekt met bet, nit meerdere

cellagen bestaande, wortelmntsje, wordt bij zelf niet

bescbadigd, maar komen de bnitenste lagen van bet

laatste met de scberpe kanten der aarddeeltjes in aan-

raking en scbilferen onopboudelijk af,

Bij waterplanten (dawon apoe-apoe pi. VII. D) en bij

watercultures is verdeeling en vorm van bet wortelsysteem

alsook bet wortelmntsje bet best waar te nemen. De al-

lerfijnste deelen, waarin de wortel zicb deelt, dus alle
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wortelvezels, dragen een mutsje. Wortelharen zijn bij

dawon apoe-dpoe niet aanwezig.

Het geotropisme^ dat de wortels de aarde doet zoeken,

leerden wij reeds kennen.

Bovendien zijn er nog andere krachten, die in den

zelfden zin werken. Het licht oefent invloed uit op de

plantendeelen en doet sommige naar het liclit toe keeren,

zooals wij bij Stengels, bladeren en bloemen opmerken.

De planten in onze voorgalerij ricbten langzamerhand

al bare bladeren naar bet licbt toe en krommen ook

daarbeen bare stengels ; om den daarnit voortvloeienden^

minder sierlijken vorm te verbeteren, moet men de plant

op gezette tijden omkeeren, zoodat niet steeds dezelfde

kant naar 't licbt is toegekeerd.

Znlke organen noemt men positief heliotropisch. Som-

mige wortels en worteltoppen zijn negatief heliotropisch

;

worden zij toevalligerwijs door bet licbt bescbenen, dan

worden daardoor de groeiende worteltoppen de aarde

binnengedreven. Ook zijn deze toppen gevoelig voor

aanraking on krommen zicb rondom bet punt van aan-

raking, dus weder de aarde binnen

Voor verschil in vocbtigbeid scbijnen de wortels even-

eens gevoelig te zijn; zij krommen zicb zoo mogelijk naar

die plaatsen, welke bet meeste water bevatten.

Voor de korte, groeiende gedeelten der wortels werken

al deze kracbten in denzelfden zin en veroorzaken te

zamen, dat de wortels diep de aarde binnendringen,

Het wortelsysteem van eene dicotjle plant bestaat uit

een spitsen, flink ontwikkelden boofdwortel^ welke onder

den invloed van het geotropisme loodrecbt de aarde bin-

nendringt; aan dien hoofdwortel ontstaan talrijke wor-

teltakken, aan deze weder dunnere en dunnere takjes,

eindelijk wortelvezels en een deel van deze laatsten

is bedekt met wortelharen. Op die wijze verkrijgt bet

wortelsjsteem groote nitgebreidbeid, uiterst fijne ver-

deeling en komt over een, zoo groot mogelijk, opper-

vlak met aarddeeltjes in aanraking. De worteltakken

volgen, zooals fi^r- E. nl. VII aanereeft, niet alleu dezelfde
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richting als de hoofdwortel; zij zijn dus niet in dezelfde

mate als deze positief geotropisch; de onderste takken

vormen een kleinen, scherpen hoek met den hoofdwor-

tel, bij de hoogere takken is de hoek grooter, terwijl do

hoogste takken bij vele boomen bijna horizontaal verloo-

pen. De takken van de tweede orde volgen weder eene

andere richting en wel zoo, dat zij zich steeds zoo ver

mogelijk van elkaar verwijderen,

Hoewel wij niet weten, wat de oorzaak is van deze zeer

uiteenloopende verhouding tot het geotropisme, begrijpen

wij, dat eene dergelijke verspreiding voor de plant uiterst

gunstig moet zijn. Waren alio takken even sterk positief

geotropisch als de hoofdwortel. dan zouden zij naast

elkaar als 66n bundel, recht in de aarde naar beneden

dringen, alien met dezelfde aarddeeltjes in aanraking

komen en daardoor den voorraad voedsel en water plaat-

selijk snel uitputten.

Door eene verdeeling als fig, E voorstelt, wordt dit

euvel voorkomen en is de verspreiding der haardragende

vezels zoo groot mogelijk.

De zijwortels, welke den hoofdwortel by de monocotylen

vervangen, gedragen zich geheelop dezelfde w^'ze; ieder

dezer wortels vertakt zich, zoodat hier meerdere wor-

telsystemen instede van e^n optreden (ph VII H).

Zoo groot als bij de Dicotylenkan echter de verspreiding

der monocotyle wortels nooitworden. Hetgroote verschil

tusschen beiden bestaat hierin^ dat de hooldw^ortel der

Dicotylen diep de aarde binnendringt, en dns het voedsel

aan diepere aardlagen onttrekt, terwijl de monocotyle

wortels slechts tot de boogste aardlagen doordringen.

In den landbonw wordt van dit verschil een practisch

gebrnik gemaakt. Het jaar in jaar nit verbouwen van een-

zelfde gewas op een stuk land, maakt den grond arm;
zelfs wanneer voor goede bemesting wordt gezorgd, is

het toch noodig het land afwisselend met andere gewas-

sen te beplanten en na een zeker aantal jaren rust te

gnnnen (braak te laten liggen). In mindere mate bereikt

men dit laatste doel door afwisselend dicotyle en mo-
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nocotyle gewassen op ^en land te verbouwen, want de

eersten zuUen hun voedsel voornamelyk nit de diepere

aardlagen, de laatsten uit de oppervlakkige lagen putten,

zoodat feitelijk deze lageu afwlsselend ten deele braak

liggen

In Indie, waar roofbouw zoo algemeen gedreven

wordt^ boudt men met dergelijke omstandigbeden al

zeer weinig rekening. Eenigszins vinden wij in den

bouw van pAlAwidjA (tweede gewassen) dit beginsel terug,

maar dan ook dient de kenze der tweede gewassen eene

goede te zijn. Op een rijst- of snikerland moet dan niet

als tweede gewas djagong of talles wox'den verbonwd^ maar

Dicotyleu^ zooals ketella poho/iy Jcatjang soorten {hadeleh)y

tahah en dergelijke,

Om van de uitgebreidbeid van een wortelsysteem eenige

voorstelling te kunnen maken^ deel ik mede, dat S. Clarck

de wortels, worteltakken en vezels van eene croed ontwik-

kelde komkommerplant heeft geineten en voor het gebeel

eene lengte heeft gevonden van 25 K. M.
De. Benecke heeft de gezamenlijke lengte van het ge-

heele wortelsysteem van eene suikeri'ietplant gemeten

en vond: 87,5 K. M.
Hoe groot dan wel de gezamenlijke lengte van het

wortelsysteem van een grooten boom moet zijn, is wel

te begr^'pen, maar niet met juistheid te schatten.

Een betrekkelijk klein gedeelte van dit uitgestrekte sys-

teem komt in aanmerking als orgaan voor de opname
van water en voedsel. De oudere deelen, welke zich

met eene kurkhuid omgeven en door cambialen dikte-

groei in omvang toenemen, dienen slechts voor transport

van de minerale bouwstoffen.

Toch hebben zij nog eene andere, zeer belangrijke functie

te vervullen nl.: aan de plant den noodigen stenn te ver-

zekeren. ,Een klein plan+je, dat buigt voor de kracht

van den wind, heeft betrekkelijk weinig stenn noodig,

maar een boom, die een groot oppervlak als aangrijpings-

pnnt aan wind en stormen biedt, moet, zooals van zelf

spreekt, uiterst stevig in den grond bevestigd zijn.
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Welnn Mertoe dienen de wortels. Wanneer wij een

staak in deu grond willen bevestigen spannen wy tou-

wen, die, van den punt uitgaande, in sciiuine richting

met den grond worden bevestigd.

HetzeUde doet bet wortelsysteem met zijne talrijke

worteltakken in den stand, welke zij in den regel aan*

nemen (pi VII. E. ); iedere worteltak wordt weder door

zijne takken stevig aan de aarde bevestigd enz. enz ;

deze verbinding is z66 sterk^ dat slechts de boom met een

deel van de aardkluit, die hij met zijne wortels omknelt,

kan worden omgeworpen of de boomstam breekt onder

de krnin af.

Een merkwaardig verscbijnsel vermeerdert dezen steun

nog aanmerkelijk. Een w^ortel bestaat nit eene eentrale

vaatbundelstreng en nit schorsparencbym, waarvan de

buitenste lao^en in kurk overg-aan. Welnn zoodra de

wortels niet meer voedsel opzuigen en dus een zekeren

leeftijd bereikt hebben, heeft eene verkorting van de

wortels plaats; bet scborsparencbym bewerkt dit en trekt

de eentrale vaatbundelstreng passief mede. Meestal is

tengevolge daarvan de uitwendige scborslaag der wortels

van dwarscbe plooien en ringen voorzien.

Deze verkorting dunrt, zoowel bij den boofdwortel als bij

de takken, langen tijd voort, Het
daarin spanning ontstaat, want de duizende wortelvezels

vormen aan de eene en de boomstam aan de andere zijde

onveranderlijke steunpunten.

,Evenals de strak aangeliaalde touwen van een mast^

welke door bevocbtiging inkrimpen en daardoor den
mast krachtiger overeind houden^ verkrijgen de boomen
door de verkorting der wortels steeds hechteren stenn.

De wortels assimileeren niet, zij bezitten daarom geen
bladgroen en dragen geene groene deelen. Knoppen, waar-
nit Stengels te voorscbijn komen, worden bij wortels in

den regel niet gevonden evenroin als leden.

Tocb is dit geen regel zonder nitzonderingen. Wan-
neer de wortels van sommige planten toevallig aan het
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licht komeii; kunnen z:g bladgroen en jonge spruiten

Yormen; zelfs zuUen wij planten leeren kennen, die door
verschillende levensomstandigheden gedwongen zijn ten

deele^ somtijds zelfs gelieel^ de functie der bladeren over

te nemen.

Wanneer wij een luchtwortel van eene Orcliidee be-

vochtigen, trijgt hij eene groene tint. Deze wortela

bezitten dus bladgroen en assimileeren.

In ^^n enkel opzicbt laat de natuur voor den wortel

ecbter geene afwijking toe ; bij draagt nooit sexueele

voortplantingsorganen. Hoe sterk de spruit ook gere-

duceerd mogezijn^^^/ is hetj diedebloeinen draagt en voor

de voortplanting door zaad zorgt.

Bijwortels .

Plantendeelen
J

welke onder den grond leven, zijn

niet uitsluitend wortels; later zullen wij stengels (de

wortelstokken
)

, bollen en stengelknollen leeren ken-

nen^ welke in de aarde verseholen blijven.

Deze deelen moeten zich voeden of in ieder geval

water opnemen en hebben daartoe wortels noodig. Op
pi. XII. B — G. en pi. XIV. A — C. zijn zulke bewor-

telde wortelstokken^ op pi. XX. H-K, bollen afgebeeld.

Evenals bij de granen en andere bovenaardscbe niono-

cotyle stengelSj vindt men hier geen hoofdwortel^ maar

een groot aantal wortels, die al of niet vertakt knnnen
• *

zijn

Tor onderscheiding worden deze wortels hijworteh ge-'

noemd. Zij ontspringen niet zeer regeltnatig; wel zijn de

knoopen de plaatsen waar het eerst *en de meeste bij-

wortels ontspringen, maar bovengenoemde figuren bewlj-

zen, dat zij ook op alle andere pnnten der stengelleden

kunnen ontspringen.

De typische wortels, welke wij tot dusverre bespraken,

zijn bevestigd in den grond of, wat hetzelfde is, leven in

't water.

Er zijn ecbter planten, die ook bovenaardscbe wortels

noodig hebben. Sommigen omdat zij meerderen steun ver-

eischen en zich aan andere voorwerpen moeton vastklam-
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pen en anderen omdat zij op booinen leven en dus met

de aarde niet in verbinding staan. Het groote verschil

tusschen deze beide wortelsoortcn blijkt reeds nit bet zoo

even gezegde; de eersten dienen tot bevestiging, tot vast-

becbten en kunnen daarmede desnoods volstaan-, de laatste

knnnen ook wel tot bevestisfing dienen^ maar moeten

tevens ter wille der voeding alle funclien van gewone

wortels vervnllen Al deze bovenaardscbe wortels worden

luchiwortels genoemd of, waar zij tot steun en bevestiging

dienen, hechtwortels. Beide soorten komen uit de knoopen

of in de bunrt daarvan, soms over de gebeele lengte van

het lid (Conocephalusjy voor den dag, maar gedragen zich

op zoo verschillende wijze, dat het noodig is de belang-

rijkste indiscbe voorbeelden afzonderlijk te behandelen.

Sechtwortels vindt men bij vele indiscbe gewassen. Op
pi VII fig K is een sirih-tokje afgebeeld, waarvan de jonge

hechtwortels uit de knoopen ontspringen. Deze wortels
' keeren zich van het licbt afen zijn dus negatief heliotropisch,

zonder daarom positief geotropisch te zijn, iets wat zeer

ten onrecbte wel eens als hetzelfde wordt bescbouwd.

Deze bijwortels zoeken de aarde niet maar wel den

stam der steunplant en kunnen zich, wat bij epiphyten

veel voorkomt, van de aarde verwijderen^ m. a^ w. Iang3

den stam der steunplant naar boven groeien*

Vele andere pepersoorteuy Ficus harhata, Pothos, Scindap-

$us, Meditiilla e. v. a. javaansche planten werken zich

- met behulp van hechtwortels langs andere voorwerpen

in de hoogte, ten einde hare bladeren de noodige hoe-

veelheid zoulicht te verschaffen.

Luchiwortels.

Pandanus (pi. Vlll. A). De meest bekende soorten van

dit geslacht zijn klein en doen dienst als paggers, waar-

voor zij om hunne grillig gebogen stammen en scherp

gedoornde bladeren zeer geschikt zijn [paridan rie of samak

(Pandanus Samak)^pandan wangle (P. hagea)]y andere soorten

hebben een dunnen slanken stam, die zich zeer laat ver-

takt en aan den top een dicht gewonden spiraal van smalle

bladeren en groote kogelronde vruchten draagt. Alle
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pandansoorten, maar vooral pandan lawut (P. UttoraUs)y
^^ T

hebben onder aan den stam een aantal dikke, scbaars

vertakte Inchtwortels, die nit debladoksels (resp. knoopen)

ontspringeiij in schnine ricliting naar den grond groeien

en ten deele daarin wortelen, ten deele als korte stompen

schuin uit den stam steken. Het is alsof de slanke stam

door stijve stntten kunstmatig wordt gestennd (pi VIIL A).

Zoolang zij den grond niet raken kan men aan deze

wortels rensachtige wortelmutsjes waarnemen,

RhizopJioren. Aan lage stranden van Java e. a. eilanden

van onzen archipel tieren de zoogenaamde hako-hako bos-

sehen, bestaande uit planten, die den wetenschappelijken

naam Ehizophoeen dragen. Uit de knoopen van den stam,

soms ook van de takken, komen wortels te voorschijn,

welke als scliuine stntten den boom dragen en in den

slijkerigen, onvasten bodem vasten steun verscliaffen. De
stammen dezer boomen en strniken worden op onderen

leeft:yd geheel door deze Inchtwortels gedragen en dus.

boven den grond opgeheven.

In het wir-war dezer wortels leeft een heirleger van

krabben^ mosselen, hermietkreeften e. a, zeedieren.

Bijzonder rijk aan bako-bako zijn de oevers der Segara^

anakan aan Java's znidkust,

Boomvarens. De rechte, znilvormige stammen van som-

mige boomvarens zijn bedekt met een dieht en dik

omhulsel van dunne bijwortels^ die na de bladeren

ontstaan en zich naar beneden kronkelen.

De stam van Dicksonia nniarctica kan met eene 10 c.

M. dikke laag van zulke wortels dieht omgeven zijn.

OrcMdeeen. Hoewel wij later speciaal op deze merkwaar-

dige planten terugkomen, vermelden wij reeds nn, dat

de boombewonende orchideeen tweeerlei soort wortels

bezitten.

Die der eerste soort^ welke de plant verbinden aan de

voedsterplant en die evenals gewone wortels het weinige

voedsel opnemen van de oppervlakte van den boomstam,

waarop zij leven, zijn dun, sterk vertakt en voorzien van

wortelharen.
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De tweede soort is dik, spaarzaam vertakt en heeft

de bijzondere taak te vervullen water nit de Inclit op

te nemen. Ook kunnen deze wortels^ zooals wij reeds

zagen, assimileeren. Ter wille dezer functie bezit de

opperliuid dezer wortels een afwijkendeii bouw.

De karethoom (Ficus elasticajy Waringin fUrosiigma hen-

jaminum^ U. religiosum) e. a. Artocabpeae bezitten lucbt-

wortels, die evenals bij de orchideeen uit de knoopen

ontspringen Een groot aantal dezer wortels kronkelt

langs den stam van jonge boomen als een fijnen, beweeg-

lijken, golvenden slnier naar beneden. Zij wortelen zoodra

zij den grond bereiken en nemen in omyang toe^ slingeren

zicb als dikke koorden om den stam of vormen znilen,

die de takken schynen te ondersteunen. Bij onde boomen
zijn deze zuilen ver van elkaar verwijderd en bezitten

het uiterlijk voorkomen van stammen. Veeleer doet

znlk een onde boom denken aan een groep boomen dan

aan ^^n eckel individu.

De onde waringinboomen staan bij de bevolking in

een reuk van beiligheid; bekende onde boomen vindt

men in Bnitenzorg, Djocjakarta en Soerakarta.

De verkorting der wortels^ waarvan vroeger sprake

was, is bij deze luchtwortels zeer dnidelijk waar te ne-

men; zoolang de wortels dnn zijn en vrij naar bene-

den bangen is die verkorting niet bemerkbaar; wor-

telen zij echter, dan worden zij door die verkorting even

als vioolsnarea sterk gespannen,

Toevallige wortels,

Bebalve de reeds genoemde wortelsoorten, welke steeds

ontstaan op plaatsen, waar zij in normale gevallen aan-

wezig behooren te zijn, komen ook somtijds wortels

voor op plaatsen, waar zij in normale gevallen niet

worden aangetroffen. Deze wortels beeft men den naam
toevallige gegeven, boewel men ze even goed als hijwor-

tels kan bescbonwen. Wanneer men een tak afsnijdt

en direct in water dompelt, ontstaat nit het cambium
een nienw weefsel, dat eeltprop wordt genoemd. Uit

dit weefsel vormen zicb nieuwe, dns toevallige, wortels
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(Pl ook in den bodem
geschiedenj inaar niet alle planten zijn even geschikt om
gestekt te worden. In de tropen is de groeikraclit z66

weelderig, dat het herleven van afgesneden takken en

stammen^ die men dood waande^ tot de dagelijks voor-

komende verschijnselen behoort. Het is geen sprookje,

dat palen, welke gebruikt werden om pritnitieve butjes

en brugjes te bouwen^ weder uitloopen,

Dit krachtig herstellingsvermogen merken wy ook op
bij eenige cultuurgewassen leder stak van het suikerriet

levert eene nieuwe plant, de Icetella pohou wordt uitsluitend

uit stengelstnkken gekweekt. Levende paggers worden
zonder bijzondere voorzorgen nit stengelstnkken van

waroOy Icajoe koeda^ tikal haloengy treba djdpan^ heloentas

e. V- a. gekweekt-

Het tjanhoJcJcen

toevallige wortels.

op het opwekken van

Recapitnlatie.

Wij onderscheiden derhalve aan de planten

:

1. De hoofdworteL

2. De zijworielsy welke kortnadekieming bij monocotylen

nit de kiemas ontstaan.

3. De hijwortelsy welke aan stengeldeelen gevormd worden.

a. wortela van onderaardsche voorraadsclinren, welke

doorgaans onvertakt zijn^ geene wortelharen dragen en

hoofdzakelijk dienen voor de opname van water.

b. wortels van wortelstokken^ die niet of slechts ge-

deeltelijk als voorraadschnren dienst doen^ en welke dus

voorzien behooren te zijn van wortelharen.

c. hechtwortels.

d. Inchtwortels.

4. De toevallige wortels,

Gereduceerde wortels. Tot dusverre hebben wi] wortels

behandeld, welke hnnne norm ale functien vervnllen- Er

zyn er ook velen, welke niet zooveel werk behoeven te

verrichten als typische wortels en die hnn bonw hebben
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vereenvondigd in overeenstemming met de vermindering

van den arbeid, waarvoor zij bestemd zijn.

Eeeds merkten wij rednctie op bij de bijwortels, die

aan onderaardsche voorraadschuren ontstaan, wanneer zij

uitslnitend dienen voor de opname van water.

Eene groote categorie van planten, welke vooral in de

tropen zeer sterk is vertegenwoordigd, de phanerogame

parasieteuy waartoe bebooren de taai hoeroeng (Loranthus-

en viscum- soorten), welke op de meeste indische boomen en

strniken woekeren, de Podmo (Rafflesia Paima) en hare

soortgenooten CytinuSy Hydnora en Brugifnansia (zie lioofd-

stuk XV), de Santalaceae, Balanophob.aceae enz. enz,

assimileeren zelf niet of vormen slecbts ^en fjedeelte van

bet organiscb voedsel, wat zij noodig bebben, maar ont-

nemen dit gebeel of ten deele aan andere planten.

De beboefte aan minerale stoffen bestaat voor de eersten

niet, voor de laatsten in mindere mate dan voor normale

planten; de wortels beboeven dus minder kracbtig te

werken en zijn daarom minder ontvnkkeld, m. a. w.

in verbonding tot de normale typiscbe wortels zijn zij

gerednceerd.

Op pi. IX. fig F en G is een tak van een Loranthus

afgebeeld. Het zaad kiemde bij a, drong door den voed-

stertak binnen met niterst fijne celdraden, welke ge-

lijken op het mycelium van cryptogam e woekerplanten

(pi. Ill, E). Van den typischen vorm der wortels is bier

geen spoor overgebleven. Het weefsel van den voedstertak

wordt door de binnendringende celdraden opgewekt zijne

elementen sterk te vermeerderen en vormt eene hontroos^

die soms do grootte eener vuist kan bereiken; zulk

eene woekering, dus bestaande uit de worteldraden van

de woekerplant en elementen van de voedster^ wordt

haustorium fzuignap) genoemd.
Takken van den eersten stengel kunnen zicb langs

den voedstertak uitstrekken en vormen dan van afstand

tot afstand nieuwe zuignappen^ welke doorgaans kleiner

zijn dan deeerste; deze worden secundaire hausiorim ge-

noemd (pi. IX F. en G. h. h. h). Cm deze woekering
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duidelijker te maken, is figuur F in G op doorsnede getee-

kend. Op dergelijke wijze woekeren de meeste bovenge-

noemde parasieten (vergelijk Hoofdstiik XV).

In Indie leeft een phanerogaam behoorende tot dezelfde

familie, waartoe ook Jcaneel^ advohaat en Ttamferhoomen

beliooren, nl. een plantje {Cassytha fiUformis pi. IX. J), dat

geheel bladerloos is en dus alle organisehe bouwstoffen

nit de voedsterplant moet betrekken. Hare Stengels en

takken vormen evenals Loranthus van afstand tot afstand

zuignappen.

Vervormde wortels,

De functien, welke wij tot dusverre besproken hebben,

komen toe aan typische wortels. De natuur heeft echter

ter wille van sommige planten^ doorgaans ten gevolge

van veranderde levensvoorwaarden^ aan wortels functien

te vervullen gegeven^ welke lijnrecht in strijd zijn met

hetgeen typische wortels verricbten. Eene kleine afwij-

king noemden wij reeds nl,; dat wortels, door lang aan

bet zonlicht bloot te liggen, bladgroen en soms zelfs jonge

spruiten vormen.

Ook de assimileerende luclitwortels der orcbideeen be-

hooren hiertoe*

Wij zuUen nog eenige afwijkingen bespreken.

In de rawa's en slooten van Java leeft een lief, klein,

drijvend plantje met witte bloempjes, dat roemfoet Jcaloga

of aroi gagahoesan (Jussiaea repens pi. VIII. G) beet.

Aan de knoopen bangen dunne en, omdat zij in water

leven, weinig ontwikkelde bijwortels.

Het zwaarder dan water; enkele

bijwortels nemen ecbter eene spoelvormige gedaante aan

en bestaan uit . een grootcellig, luchthoudend weefsel.

Deze wortels dienen als zwemblazen en maken de plant

soortelijk licbter, waardoor zij in staat is te drijven.

Sommige wortels van plaii en, die in een slijkerigen

of moerassigen bodem groeieu, vinden daar geene vol-

doende boeveelbeid lucbt, welke zij tocb voor de adem-

haling noodig hebben. WQ ^ v.^. , - . * ^
luchttoevoer voorzien, moeten de wortels lucht zoeken.

40»
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tigen Stengel. WaD

DeRhizoplioren-wortels maken dtiartoe plotseling krom-

mingen naar de oppervlakte van den bodem om daarna

weder den grrond binnen te dringen. Yoor vele andere

planten is ditzelfde verscbijnsel waar^enomen en beschre-

ven door Dr. G. Kabsten.

lets dergelijks kan ieder gemakkelyk waarnemen
eene plants die aanslootkanten algemeen groeit nl.: Jussiaea

Blumeana; zy heeft gele bloemen en een opgericliten^ krach-

leer deze plant in droge aarde wor-

telt hebben hare wortels den gewonen vorin; groeit zij

daarentegen in moerassigen, vochtigen grond^ dan omgeeft

zich liet bovenste deel van den lioofdwortel en het onderste

deel van den stengel met eene 5 en meer mM. dikke

laag van tafelvorniige cellen, die er uitzien als kurkcellen

en met lucht gevnld zijn en ook werkelijk dienen voor

de circnlatie van lucht,

De wortels als voorraadschuren voor reservevoedsel.
«

De boofdvrortels van kruiden, die een zeer kort leven

bebben en geregeld doorgroeien tot zij rijp zaad hebben
voortgebracht en daarna sterven^ zijn dun,

Eene kleine categorie van planten doorleeft twee pe-

riodes; gedurende de eerste vormt de plant eene rozet

van bladei-en, die dicht byeen gedrongen even boven de

aarde nitkomen; deze bladeren sterven af en in de tweede

periode ontstaat een opgeriehte stengel met kleine blaad-

jes en bloemen. Ka het vormen van zaad sterft de plant,

De kleine blaadjes van de tweede periode zijn niet vol-

doende om z66veel te assimileeren, dat zij in de levens-

behoeften der plant voorzien; het noodige voedsel moet
daarom noodwendig gedurende de eerste periode worden
gevormd en wordt opgeborgen in den wortel^ die in dikte

toeneemt en dus tijdelijk als voorraadschunr dienst doet.

XJitmuntende voorbeelden hiervan zijn de hangJcoeang

(pl. YII. F], de lohah (pL YIL G), de Tcoolra^en enz. Ook
bijwortels kunnen als zoodanig dienst doen; de Jcetela po-

hon h. V. (pL VIII. E) heeft eene groote menigte vleezi-

ge,zetmeelhondendewortels;eigenlijk zijn het, bij de gecul-

tiveerde individuen ten minste, verdikte^toevallige wortels.
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Behalve tot verdikte wortels kunnen de wortels overgaan
in knollen; het verschil in oorsprong is van geene be-

teekenis^ wel de functie; want de verdikte wortel van
hanghoeang en lobak voedt de spruiten van hetzelfde indi-

viduj de knollen voeden eene volgende generatie.

Aangezien deze worteUcnoUen^ omdat zij als wortels moe-
ten worden bescliouwd, geene leden bezitten of knoppen
dragen, kunnen zi] zelf geene nienwe spruiten leveren; daar-

toe moeten zij steeds verbonden zijn met een stengeldeel

of met een knop van de generatie, welke de voorraad-

scbuur vormde.

Voorheelden. Vele aardorchideeen fpL IX* D) liebben

steeds twee knollen (tweelmghnollen). De oude, reeds

verschrompeldej groote knol werd gepoot en draagt

een stengel; naast deze knol ontspruit een nieuwe (in

doorsnede bij E geteekend), die gevuld wordt met reser-

vevoedsel en verbonden is met den knop a. Wanneer
het oude individu sterft^ groeit^ na eene rustperiode^ uit

den nieuwen knol eene nieuwe plant.

Vele Dioscorea^s leveren knollen, welke door de inlan-

ders als voedsel worden genuttigd;, het komt mij voor^

dat enkele dezer knollen tot de wortelknollen moeten

worden gerekend nl. de gadong f ph IX. C), oehie fjina en

oehie tangan (pi, IX. B )•

Knolletjes der Leguminosen.

Ten slotte moet ik wijzen op de kleineknobbeltjes^ die

aan zeer vele wortels van Legtjminosen voorkomen. Zeer

goed zijn zij waartenemen biJ hatjang tanah (pi. IX. A).

Hoewel men het er nog niet geheel over eens is^O ^*v.- ^

waartoe deze knolletjes eigenlijk dienen^ meent Feank
dat de, in deze knolletjes in groote massa voorkomende^

micro-organismen als 't ware met de wortels der Legumino-
sen innig samenleven^zoodat beiden uit elkaars werkzaam-

heid voordeel trekken. Symbiose noemt men zalk een

samenleven. Nu is het gebleken, dat deze knobbeltjes-

dragende planten stikstof verwerken; zelfs nam men waar

dat grond, die door het bebouwen met granen arm aan

stikstofverbindingen was geworden, door herhaaldelijk

"^
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beplanten met Lupmeri of andere Leguminosen weder snel

en aanmerkelijk rijker aan stikstof werd

Aan de samenwerking van de wortels en de micro-

organismen, die in de knobbeltjes zyn gevonden, schrijffc

men dit inerkwaardige verscliijnsel toe. Dit nu is de uit-

zondering waarvan wij reeds op pag. 78 gewag maakten.

Wortelloos zijn slechts "weinige planten: enkele oreliideeen

en Wolffia arrJma.
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De Stengel.

Dat gedeelte der kiem, dat in tegengestelde richting

van den wortel naar het licht toe gfroeit en bestemd is

om te assimileeren en de sexneele voortplantingsorganen

te dragen, is de spruit.

Bij phanerogamen bestaat de spruit uit as en bladeren.

Wanneer deze as teer en sappig is, zooals bij kruidacbtige

gewassen en bij struiken en boomen in de allereerste

levensperiode bet geval is, wordt zij stengel genoemd.

Wanneer de as boutig wordt, zich kracbtiger ontwikkelt

en dus bestemd is om lang te leven, beet zij stam,

Pbysiologisch zijn beide namen van dezelfde beteekenis,

zoodat, wanneer wij bij volgende bescbouwingen van

Stengel spreken, daarmede in vele gevallen ook de stam

wordt bedoeld.

Typische Stengels.

De Stengels dienen om de organen, welke assimileeren,

dus de bladeren, te dragen.

Waar weinig bladeren voor de assimilatie noodig zijn,

kan de steno:el ook teer en weinig ontwikkeld blijven.

Naarmate de behoefte om te assimileeren grooter wordt,

worden meerdere bladeren vereiscbt en moet noodwendig

de Stengel grooter en kracbtiger worden om bet meerdere

gewicbt te kunnen torsen.

Maar de stengel draagi niet alleen de bladeren, haar

top, haar groeipunt, hrengt ook de bladeren voort Dit

groeipunt vertegenwoordigt bet jongste gedeelte van

den stengel; gelijdelijk worden daardoor nieuwe weefsels

voor den stengel en zijdelings jonge bladeren afgezet.
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Bovendien ontstaat iets na het blad in iederen bladoksel

een knop^ waaruit zich eene zijspruit kan ontwikkelen.

Het groeipunt blijft steeds het jongste gedeelte van

den Stengel; in oudere gedeelten worden in den regel

geene nieawe bladeren gevormd. Het gevolg hiervan is,

dat de bladeren het oudst zijn onder aan den stengel en

jengdiger naarinate zij den top dichter naderen.

Een groot aantal planten vormt een zeker aantal bla-

derenj brengt bloemen voort, vormt zaad en sterft daarna.

Zulke planten hebben weinig ontwikkelde, niet krachtige

Stengels. Toch kan men bij enkelen^ b, v. bij homhommerSy

# dat de stengel in

dikte toeneemt^ hontig wordt^ zich flink vertakt en gelei-

delijk de oudere bladeren verliest, om daarvoor nieuwe aan

het uiteinde van stengels en takken te vormen.

De bladeren blijken dus slechts gednrendd een beperkten

tijd hunne functie (assimilatie) te kannen vervuUen.

In veel sterkere mate nemen wij dit waar bij langle-

vende planten; sommigen, zooals aloe*s en agave's, heb-

ben jaren lang noodig om bloemen en rijp zaad te vormen,

maar sterven^ zoodra dat einddoel is bereikt, af- Hier

duurt het gferesBld afsterven van oudere en het ontstaanC3^-^^&

van nienwe bladeren gedurende tientallen van jaren voort.

De meeste struiken en boomen brengen zeer vele malen

gedurende hun leven rijp zaad voort en hebben eene on-

ophoudelijke vernieuwing van bladeren noodig; aangezien

nu alleen de jongste deelen bladeren kunnen voortbren-

gen en met den leeftijd ookhet aantal bladeren toeneemt,

moeten de bladdragende takken steeds in aantal toenemen,
zoodat de kruin van den boom steeds grooter wordt.

Het gewicht, dat door den stam wordt gedragen, wordt
dus steeds grooter en daarmede moet de stevigrheid en het

weerstandsvermogen van den stam gelijken tred houden.
Ook is het veelal noodig, dat de bladeren zooveelmo-

gelijk aan het licht worden blootgesteld; verspreiding en

uiteenwijking van de takken is daarvoor een vereischte.

De geregelde vorming van knoppen stelt de plant in

staat aan deze eischen te voldoen.
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Deze knoppen ontstaan eerst aan de lioofdas; zelfs de

eerste bladeren der kiemplant, de zaadlobben^ dragen in

hunne oksels knoppen, welke zich echter zelden tot zij-

spruiten ontwikkelen.

leder stengelblad daarentegen draagt een levensvatbaren

knop.

Een knop is eene spruit in miniatuur ; zij bestaat uit

eene as, eindigcnde in een groeipunt; de leden dezer as

zijn zeer kort en de blaadjes, hoewel zij ten deele reeds

al hunne eelleo bevatten, zijn zeer klein. Bij het uit-

botten heeffc door opname van water snel strekking

plaats en allengs ontplooit zich een bebladerd takje^ dat

gelijkt op de boofdas en dat de verschijnselen, die wij

daaraan opmerkten, nanwkeurig herliaalt.

Zulk eene zijspruit wordt in het dagelijksch leven talc

genoemd, een naanij dien ook wij in 't vervolg zullen

gebruiken

.

De hoofdas is negatief-geotropisch; bovendien zoekt

zij het licht en is dus positief-heliotropisch ; beide oorza-

ken maken^ dat de hoofdas zich loodrecht verheft, juist

in tegengestelde richting van den hoofdworteL in wiens

verlengde, krachtige Stengels en stammen komen te

staan.

De groeiende toppen der takken staan niet in dezelfde

mate als de stengelonder den invloed van het'geotropisme

en daarom wijken zij in meer of mindere mate van de

hoofdas af. De takken van de tweede orde doen dit op

hnnne beurt met betrekking tot den tak^ die hen voort-

bracht en draagt enz. enz.; op deze wijze ontstaat eene

verspreiding en uiteenwijking van takken evenals bij het

wortelsjsteem. Dit komt de plant zeer ten goede, want

het zyn alleen de jongste takken en takjes, die de assi-

milatie- organen dragen, en deze kunnen slechts door het

zonlicht voldoende beschenen worden bij eene dergelijke

verdeelingr.

Daaraan ook is het dus toe te schrijven^ dat een boom.
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van buitenaf gezien, er uitziet als een kleed van blade-

renj waartnssclien de takjes nauwelijks ziclitbaar zijnj

terwijl men, onder den boom staande, slechts den stam

met zijne takken ziet.

Voor langlevende planten is de uitbreiding en versprei-

ding der bladdragende gedeelten over eene, zoo groot

mogelijke, ruimte even noodzakelijk als de uiteenwijking

der wortelharen-dragende wortelvezels van bet wortel-

systeem.

leder, die de pliysiologiscTie beteekenis van bladeren en

wortelbaren ten voile begrijpt, zal inzien^ dat de hoeveel-

heid der assimileerende deelen en het aantal wortelharen

met elkaar in nauw verband staan^ voor zooverre deze

planten nl. in de aarde wortelen.

De Stengel dient das in de eerste plaats tot bet dragen

van de assimilatie-organen; later brengt bij ook bloemen

en vrncbten voort; als derde functie doet bij dienst bij

bet vervoer van water en minerale stoffen naar de blade-

ren en omo^ekeerd van organiscbe stof va7i de bladerenj3^«.v.^*^ .^^ ^^^

naar de groeipunten der takken en naar den wortel.

Wij zullen bet transport van water, bezwangerd met

minerale bestanddeelen, het eerst bespreken*

Watertransport

De wortelbaren nemen water op en voeren bet naar

de wortelvezels; verder komt het water van vele wortel-

vezels samen in een worteltakje; deze vereenigen zich tot

dikkere en dikkere takken tot eindelijk de hoofdwortel

al deze waterdeeltjes in zich vereenigt. Van daar komt
het water in den stam en wordt door dit ora'aan in de

hoogte gevoerd, soms 50— 100 Meters in t(^

richting der zwaartekracht.

Bij de eersto takken van den boom verdeelt zich de
waterstroom en dit herhaalt zich bij elke nieawe vertak-

king, zoodat het omgekeerde plaats heeft als bij den wortel
nl.: eene zoo groot mogelijke verdeeling en verspreiding
van het aangevoerde water. Eindelijk komt het water in

de bladdragende takjes en door de, steeds fijner en fijner

wordende nerven en aderen, die het bUdskelet yormen^

o
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in de bladmoescellen. De overgang van de fijnste uitein-

den der aderen in hefc bladmoes is bijna onmerkbaar.

Eene opmerkzame beschouwing van een blad van djatU

hlanday waroe of djamhoe hoi, het best door liet tegen liet

licht te houden, doet ons die uiterst fijne verdeeling dezer

transportwegen opmerken.

In de aarde zijn liet de wortelharen, die het water op-

znigen; in de bladeren zijn het de even nietige, ^encel-

dikke uiteinden der aderen (der vaatbundels), die het water

afstaan aan de bladmoescellen^ welke dit weder aan de

natuur in dampvorm teruggeven of gebruiken voor het

vormen van organische stoffen,

De krachten^, die samenwerken om dat water op te

voeren, leerden wij reeds kennen nl.; de zuigkracht der

bladeren en de worteldrakking. Waar heeft echter dit

vervoer plaats ?

Een dicotyle stam bestaat uit houtkern en bast; daartus-

schen ligt het steeds werkzame cambium. Buiten den

bast vindt men bij boomen^ die niet gelijdelijk afschilferen,

nog eene schors, wier bnitenste lagen in knrk zijn over-

gegaan. Het oudste, dus binnenste^ gedeelte van het hont

(kernhout) is droog en heeft eene lichtere klenr dan de

vochtige en donker-gekleurde houtlagen, welke dicht

onder het cambium liersren. Deze laatsten vormen het

Het
splint

<vat in de natuur reeds te zien is aan de holten^ die in

oude boomstammen veelvuldig ten koste van het kerahout

ontstaan, zonder den groei van den boom ook maar in 't

minst te benadeelen.

Wanneer men van een takje een ringvormig stuk bast

afscheurt, zoddanig dat de geheele bast van het cambium

wordt gescheiden^ zullen de takken frissche bladeren blijven

dragen, want het hout levert evenals vroeger voldoende

hoeveelheid water. Splijt men daarentegen een tak over-

langs en neemt het hout plaatselijk weg zonder den bast

te beleedigen^ dan verwelken de bladeren.

^e^ Jiout is dus het orgaan voor het wateryeryoer en
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hiervan nog sleclats de voclitige lagen . van het splint.

Wanneer men een takje door middel eener caoutcliouc

buis met een trecliter verbindt en daarin water giet, ziet

men uit de sneevlatte eerst lucMbelletjes en dan water-

druppels snel achter elkaar te voorschijn komen.

De scTiors laat niets door.

Droogtmen nu het takje bij 100^ of door langdurig

liggen aan de lucbt en herliaalt daarna dezelfde proef,

dan dringt geen water door het hont, want slechts

vochtig, levend hout laat water gemakkelyk en snel door.

Hiermede is niet gezegd, dat de elementen van bast

en schors geen water kunnen vervoeren; integendeel de

cellen dezer deelen kunnen water door diffusie opnemen

en vervoeren, maar dit geschiedt langzaam, veel te lang-

zaam om 50— 100 Liter water per dag aan eene groote

boomkruin te knnnen leveren

Snelle waterstrooming heeft slechts plaats in het hout.

Dat dit water niet zijdelings van den transportweg

afwijkt^ komt omdathet hout door eene ondoordringbare,

gesloten laag cellen is omgeven. Deze laag, de druTcgrens

genoemd^ maakt, dat het water van den houtcilinder

slechts door diffusie naar buiten kan dringen, dus langzaam,

zoodat de eigenlyke vochtstrooming naar boven geregeld

kan voortgaan.

Aangezien de houtelementen zonder intercellulaire

ruimten aan elkaar slniten en die van bast en schors wel

znlke holten bevatten en door deknrkwratjes met de bui-

tenlncht in verbinding staan^ verkeert slechts het schors-

weefsel onder denzelfden druk als de dampkringslncht.

De lucht, die zich bevindt in de houtvaten en houtvezelsy

staat niet met de buitenlncht in verband en verkeert

onder eene zekere spanning.

De laag cellen, die deze afsluiting van de hontkern
bewerkt, is de grens va.n den druk en heet daarom met
recht drukgrens,

Bij Stengels, welke geen hout vormen, alsook bij mo-
nocotylen en varens, nemen wij lets dergelijks waar; de

slcerenchym-kokers, die de vaatbundels omgeven (kern- en
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vaatbundelscheede), sluiten deze geheel af van liet lucht-

voerende parenchym daar buiten,

Na deze nitwijdingen kunnen wij er toe overgaan de

vraag te beantwoordea: op welke wijze beweegt zich het

water in het hout?

Hioromtrent zijn in hoofdzaak twee liypothesen opge-

steldj welke ecbter beiden weder vrij algemeen zijn ver-

worpen^ zonder dat men daarvoor andere, betere theorien

in de plaats heeft gesteld* Ten einde verkeerde voor-

stellingen te voorkomen^ aclit ik het noodig beide by-

pothesen in 't kort te behandelen, vooral ook omdat^

hoewel de daaruit gemaakte gevolgtrekkingen verkeerd

bleken te zijuy de proeven, genomen om beide hjpothesen

ingang te doen vinden, zeer belangrijk mogen genoemd

worden

.

De oudste meening is^ dat het water door capillaire

werking in de nauwe houtvatea naar boven stijgt. Zeker

is het, dat vochten in zeer dunne buisjes (haarbuisjes)

opstijgenj maar dit geschiedt slechts tot op eene" zeer

beperkte hoogte.

Slechts in die gevallen^ waar door krachtige wortel-

drukking het water omhoog wordt gedreven, zou men
het vullen der houtvaten met water tot op eene zekere

hoogte kunnen verklaren, Wij weten echter, dat in

planten^ wanneer zij krachtig transpireeren, de woi-

teldrukking ophoudt, zoodat ook daardoor eene oorzaak

voor het ynllen der vaten vervalt.

Door capillariteit alleen is het ondenkbaar^ dat water

tot 50 en 100 Meter boven den bodera zou opklimmen-

Ook heeft de opstijging door capillariteit zeer langzaam

plaats, hetgeen niet in overeenstemming is met de groote

hoeveelheid water, die dagel^ks moet worden opgevoerd.

Op dergelijke, losse gronden de capillair-theorie verwer-

pengaatniet; daarom voerik eenige bewijzen aan, die

door Sachs, den^che'pj^er der imhibitie4heoriey zijn gegeven.

De voorstanders der eerste theorie zeggen, dat de

waterbeweging door de houtvaten plaats heeft. Dit zou

zeer goed kunnen^^ omdat de vaten met elkaw in open
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verbinding staan en aldus buizen Tormen, die de gelieele

plant doorloopen en van af de wortelvezels tot aan de

bladeren een aaneengesloten transportweg vormen, Maar

hoe wilt gij dan bet vervoer verklaren in bet bout der

Coniferen {pijn- en dennehoomen)^ dat volstrekt geene vaten

bezit en geteel bestaat nit tracbeiden en houtcellen (zie

pag. 70).

Nn zeggen de voorstanders der capillair-theorie, dat deze

vezels evenals de vaten met elkaar in doorloopend verband

staan aangezien bet dnnne vliesje, dat de beide helf-

tea der bofstippels scbeidt (pL IV. X3), spoedig ver-

dwijnt en daardoor eene vrij groote opening ontstaat,

waardoor bet water even snel van de eene boutvezel in

de andere kan stroomen als met vaten het geval is.

In stede van in de len^te met elkaar in verband te

staan evenals vaten, zouden deze hontvezels dus zijdelings

commnniceeren.

Sachs beeft door zeer practiscbe en gemakkelijk te berba-

len proeven bet tegendeel bewezen. Hij verbond een tak

van een Conifeer door middel van een caoutclionc buisje
m

met een trecbter met lansre bnis en kon daardoor eeneo
groote vocbtznil op het bont laten drukken-

Hy gebruikte eene emnlsie van water en uiterst fijn

verdeeld cinnaber, dat door zijne zwaarte en roode klenr

voor deze proef zeer geschikt is.

Het water, dat de tak passeerde^ was volkomen belder.

Bij microscopisch onderzoek bleek^ dat de cinnaber-

korreltjes wel in de bovenste vezels waren gedrongen,
wat natuurlijk is, omdat deze vezels waren doorgesneden,
maar de overige vezels waren er vrij van.

Ook vnlden zich de boven der stippels der doorgesne-

den vezels gebeel met cinnaberdeeltjes, maar op punten,
waar de bofstippels gelegen zijn tnsscben twee^ naast elkaar

liggende vezels, waarvan de eene was doorgesneden en de

andere niet was bescbadigd, was het hot slecbts gevuld
aan de zijde van de eerste vezel, terwijl de andere zijde

daarvan geheel vrij was.

Op deze wijze is dus, zoowel macros- als microscopisch.
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bewezen^ dat Let dnn gebleven gedeelte van den celwand

tnssclien de hoven der hofstippels niet verdwenen is.

Herhaalt men deze proef met kwik, een metaal, dat de

eigenschap bezit om zich door uiterst fijne openingen te

wringen (o. a. kan liet door zeemleder geperst worden),

dan verkrijgt men hetzelfde resnltaat; het kwik vult

slechts de liolten en de hoven van aangesneden vezels en

komt niet evenals water door liet hout heen.

Herhaalt men beide proeven met andere lioutsoorten^

niet afkomstig van Coniferen^ dan komt bet cinnaber^

zoowel als bet kwik, aan de andere zijde van bet hout te

voorschijnj want de vaten vormen open wegen.

Wanneer de capillair-theorie juist was^ zouden de hout-

vaten moeten gevuld zijn met water, als eene krachtige

transpiratie plaats heeft en dus eene groote hoeveelheid

water in bet hout vervoerd wordt. En juist zijn de vaten

en houtcellen in dien tijd, in stede van met water, met

lucht gevuld, en deze lucht is nog verdund.

Wanneer men een bebladerde en bloeiende tak (witte

bloemen zijn bet beste) op den middag, dus wanneer de

transpiratie bet sterkst is, in een met kwik gevulden bak,

onder kwik ombuigt en daarna doorsnydt, stijgt bet kwik

in de vaatbundels van beide deelen omhoog, dringt in bet

eene tot in de wortels en in bet andere gedeelte tot in

de fijnste adertjes van bladeren en bloembladeren door.

Dit indringen gaat zoo snel, dat bet kwik binnen eenige

secunden 10 cM., binnen 2— 3 minuten 50— 60 cM. de

wijdere vaten der vaatbundels binnendringt. Is dus de

tak niet te lang, dan kan men, vooral in witte bloem-

bladeren, de met kwik gevulde adertjes aan de blauwe

kleur gemakkelijk herkennen.

Dit indringen van het kwik zou onmogelijk zijn, indien

de vaten gevuld waren met water of met lucht van

dezelfde spanning als de dampkringslucht.

Het fwezigheid

water en 2** van de aanwezigheid van verdtinde lucht en,

Wat meer zegt, een bewijs, waarmede de geheele capillair-

theorie valt.
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Maar indien de waterstrooming nu niet in de holten

van vaten en vezels plaats heeft, hoe gescliiedt zij dan?

Wel^ zegt Sachs^ door de wanden der houtelementen.

De met houtstof doordrongen celwanden bezitten eene

bijzondere eigenscliap^ welke bij geene andere stof in de

natuur wordt teruggevonden. Deze wanden nemen gretig

water tussclien hunne moleculen op en de watermoleculen

verplaatsen zich in dien wand zeer snel.

Juist omdat de watermoleculen hier van elkaar ge-

scheiden zijn^ werkt de, in beweging zijnde, waterznil

niet door hare zwaarte, hetgeen bg een gesloten waterkolom

in buizen wel het geval is.

De moleculen worden hier als zoodanig bewogen en

vervoerd; eene geringe kracht is in staat hen in beweging

te brenoren. De zni^kracht der bladeren, ontstaan door

verdanjping van water ia de bladmoescellen, is meer dan

voldoende om deze waterbeweofinsr te onderhouden*

Het verschijnselj dat de celwanden doordrongen worden

met water heet imhihitiey het water zelf imhihitie-water.

Dit laatste wordt in de wanden snel omhoog bewogen,

vandaar dat Sachs zijae theorie, imbibitie-theorie noemde.

Wat hier is gezegd voor het hout van dicotyle stain-

men, is voor de planten met verspreide vaatbundels moei-

lijk proefondervindelijk te bewyzen; aangezien echter de

waterbeweging bij de dicotylen reeds plaats had in jeng-

digen toestand en het niet logisch zou zijn, indien dit

op andere wgze geschiedde dan op eenigszins lateren

leeftijd, neemt Sachs als zeker aan, dat in den jongen
dicotylen stengel de waterbeweging ook plaats heeft

door de verhoute wanden der vaten van de vaatbundels.

En deze laatsten zijn in hunne jeugd nog niet door interfas-

cicnlair cambium en hout verbonden; in dien toestand

gelijken zij op de vaatbundels der monocotylen, welke
gednrende hnn geheele leven verspreid staan.

By eenig nadenken zal men inzien, dat de bewijzen,

door Sachs aangevoerd, meer tegen de capillair-theorie

gericht zijn^ dan de juistheid der imbibitie-theorie vast-

stellen.



159

Groot is dan ook het aantal tegenstanders der imbibi-

tie-theorie; alleen Sachs en zijne volgers houden hieraan

nog vast.

Sachs voert dua hoofdzakelijk sleclits negatieve bewijzen

voor zijne stelling aan. Yerder heeffc men onder het micros-

coop gezien^ dat het water zich wel degelijh beweegt in

de holten der vaten.

Al is het nu niet waarschynlijk, dat deze beweging
door capiliairiteit wordt veroorzaakt, dan is daarmede niet

de mogelijkheid uitgesloten, dat deze beweging het ge-

volg is van andere krachten^ die wij ons nog niet kunnen
verklaren en die speciaal eigen zijn aan het levende hout.

Dr. TEEun decide mij mede^ dafc de mergstralen, waar-

van het levensdoel ons nog onbekend is, waarschijnlijk

aandeel aan deze vochtstrooming hebben en dat men in

ieder geval de oorzaak dier beweging niet moet zoeken

in de doode hontcellen^ maar in levende protoplasma-

hondende cellen.

Deze bewering heeft daarom groote waarde, omdat alle

belangrijke levensfnnctien in het plantenlichaam plaats

grijpen in of met hehulp van levende cellen.

Waarom zou de vochtbeweging daarop eene uitzondering

maken ?

Wij kunnen derhalve als zeker aannemen^ dat het houtj

en wel in het bijzonder het splint^ de weg is^ waarlangs

de vochtbeweging plaats heeft^ maar moeten vooralsnog

lu 't onzekere laten op welJce wijze dit geschiedt.

Het hout ah waterreservoir.

De verdunde lucht in de houtvaten en vezels heeft

haren oorsprong in de volumevermeerdering van de plan-

tendeelen. Oorspronkelijk verkeerde de geringe hoeveel-

beid, daarin aanwezige^ lucht onder normale spanning,

maar aaugezien by den groei de celinhond vermeerdert

en de aanvoer van lucht van buiten door de drukgrens
IS afgesloten, moet noodwendig de spanning der lucht

binnen de vaten minder worden^

De, met Incht verdunde, ruimte binnen de vaten en

vezels werkt aantrekkend op het water der omgeving,
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want indien water wordt opgenomeu, krimpt de luclit

in; zij krijgt daardoor meer spanning en ten gevolge der

worteldrukking kan deze spanning zelfs grooter worden

dan die van den dampkring.

De zuigkracM der bladeren is echter tijdens de trans-

piratie z66 groot, dat zij het water snel doet voort-

stroomen en de kraclitj waarraede de verdunde lucht in

de holten liet water aantrekt^ verre overtreft. Houdt

ecMer de transpiratie op^ dan beginnen zich deze holten

dadelijk te vnllen met water en vormen een water-

voorraad,. welke bij vernieuwde, krachtige transpiratie

het eerst weder wordt opgezogen en in beweging ge-

bracht.

De worteldrukking, welke kraehtiger wordt zoodra de

verdamping stilstaat of geringis, brengt veel water binnen

de plant; daardoor zou de spanning van bet celvocht te

groot kunnen worden, hetgeen noodwendig tot weefsel-

verscheuring aanleiding zou geven.

De holten binnen de houtelementen nu nemen dit

overtoUige water op^ hetgeen dus vooral bij boomen en

houtige planten plaats heeft. Kleine, sappige krniden^

die deze nnttige waterreservoii's missen, ontlasten het

overvloedige water door het druppelen (zie pag 114),

De wegen, die dit overtoUige water volgt^ zijn de inter-

cellulaire ruimten.

De met water overvnlde cellen persen het water in deze

ruimten en vandaar, door de gesloten opperhnid, maar
veelal door de huidmondjes naar buiten In kondere
streken wordt het hout tijdens den winter geheel gevuld
met vocht en het vertoont dan in 't voorjaar een dergelyk
versehijnsel als het druppelen van kleine sappige krniden.

De hoogere temperatuur doet in 't voorjaar de Incht

van de waterrijke houtelementen uitzetten en dringthet
water naar buiten.

Zij bloeden m. a w. zij scheiden aan wondvlakten^ veelal

door 't snoeien ontstaan, water af.

Ook onder gunstige pmstandigheden (dus bij geringe
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verdamping) bloeden sommige planteu ook op andere tijden,

Het water^ dat op deze wijze de plant verlaat^ is eene

zwakke oplossing van organische en anorganische zouten.

In 't Toorjaar bevat het bij sommige planten suiker, die

als voedsel aan de ontlnikende knoppen beboorde te wor-

den toegevoerd.
F

lets dergelijks kunnen w^ waarnemen bij onze palmen.

De palmvrucbten worden gevoed door toevoer van sni-

ker, welke in vrij groote hoeveelheid voor de rensacbtige

vrucbttrossen noodig is (kalaj^a^ areng).

Door den steel van een jongen vrucbttros dicbt bij

den stam door te snijden, onderbreekt men dien voebt-

stroom,

De inlanders^ die dit zoete vocht in bamboekokers op-

vangenj bereiden daarvan goela 'kala'pa of goela areng of

verwerken bet tot legen en sagueer. Dat de grootte der

verdamping invloed nitoeient op deze vocbtprodnctie

blijkt uit het feit, dat 's naebts minstens tweemaal meer

vocht nit deze palmen vioeit dan over dag. De wortel-

drukking deed dus 's nachts haar kracht beter gevoelen,

Recapitnlatie omtrent het vervoer van water

plastische stoffen

Wate
a. snelle vochtbeweging door het splint of door de

vaatbnndels-

h. langzame vochtbeweging heeft plaats tusschen

de eel]en van het grondweefsel, zoolang deze sappig

zijn (diffnssie).

De sappigheid van deze cellen is hiervoor reeds

een bewijs. In vruchten^ hoewel grootendeels uit pa-

renchjm bestaande^ worden toch groote hoeveelheden

water opgehoopt,

2, Minerale stoffen volgen denzelfdeu weg als het water.

3. Org^anisch voedsel.

a. koolhydraten worden in hoofdzaak van de bla-

deren naar de verbruiksplaatsen overgevoerd door pa-

renchymcellen.
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6. eiwitstoffen worden vervoerd door de zeefvaten,

wier protoplasma, zooals wij leerden, in doorloopend

verband staat.

4t. Gassen.

Lucht wordt door huidmondjes en kurkwratjes opge-

nomen en door de intercellnlaire mimten en luclit-

kanalen naar alle levende cellen gevoerd.

Koolzuur en znurstof volgen dezelfde wegen.

UiterlijJc voorkomen van den stengeh

De wijze waarop de stengel de functien, welke hem
toekomen, vervnlt, is verschillend bij vele planten, Dit

versebil is echter niet groot en openbaart zicli in de wijze

van vertakkingj de lengte van leden enz. enz.

Den eenyoudigsten vorm vertegenwoordigen die planten,

wier plnimpje uitgroeit tot eene onvertakte^ bebladerde

as (palmen, RavenaWsy hoomvarenSy paMs hadjij.

Doorgaans ecliter dragen alle bladeren okselknoppen,

welke tot takken nitgroeien.

De bladeren zijn in regeloiatige orde rondom den stengel

gescliaard (zie later)^ zoodat ook de, nit hnnne oksel-

knoppen voortkomende, takken diezelfde regelmaat ver-

toonen. Bij jonge planten kan men dit nog wel opmer-

ken, maar later, vooral bij boomen, wordt die geregelde

orde verbroken, doordat vele knoppen te niet gaan of

latent blijven of doordat de takken onregelmatig nitgroeien.

Op pi. X zijn in eenige scbematische fignren de regel-

matige vertakkingsvormen afgebeeld.

Bij fig. A komen de okselknoppen regelmatig tot

ontwikkeling en aan de takken herbaalt zich dit ver-

schijnsel ; de tootdas blijft steeds langer dan de zyassen.

Fig. B. De bladeren staan verspreid, d. w z. steeds ^en

blad bij iederen knoop; ieder blad draagt een knop, die

tot tak uitgroeit; de eindknop der hoofdas daarentegen
groeit niet nit; de boofdas verlengt zieh dus niet, maar
de zijas weh Herbaalt zieb dit verscbijnsel geregeld, dan

ontstaat de zig-zag gebogen Ujn fig. B.
Op lateren leeftijd is deze zig-zagsgewijs gebogen as
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niet meer te herkennen, omdat de leden in elkaars ver-

lengde gegroeid zijn (fig C), zoodat dan niet meer te zien

is, dat de as uit achtereenvolgende zijassen is opgebouwd.
Zulk eene as noemt men een schijnstam.

Fig. E ontstaat op dezelfde wijze als A, maar de lioofdas

wordt niet langer.

Fig, D. De eindknop ontbreekt; steeds deelt het groei-

punt zich in twee deelen, de toekomstige takken. Dit

verschijnsel, dichofomie genaamd, komt hoogst zelden voor •

o, a, ziet men het bij Platycerium (pL XLVIII. B) en

enkele andere varens, b^' sonimige ranken en bij de wortels

van enkele Ltcopodiaceae,

Het spreekt van zelf, dat volgens het schema A de

boom zich zoo hoog niogelyk verheft en de kruin een

pyramidalen vorm kr^'gt (tjemaray pala).

Is het verschil in lengte van hoofdas en takken minder

groot, dan is de krnin meer afgerond, zooals bij de

meeste boomen (kanariey waroe, djatti wolanda).

Soms bnigen de takken naar beneden om (waringin,

^/to/aw)^ terwijl zij b:y Viscum en Loranihus van de boomen,

waarop deze planten woekeren, naar beneden hangen

rpi. XLV).
Physiologisch heeft deze verschillende wijze van ver-

takking slechts ten doel om alle bladeren zooveel mogelijk

aan het zonlicht bloot te stellen; voor ons zijn deze

verschillen^ van belang^ omdat zy toon en teekening

aan het landschap geven.

Wat is een klapperbosch niet vervelend voor het oog,

hoe schoon ook ^en enkele klapperstam zich boven de

omgeving moge verheffen. De srormverschillen in de

boomkruinen broken de eentonigheid van het landschap.

Soms gebenrt hetj dat knoppen gedurendelangentljd blij-

ven leven zonder uit te groeien (m a. w. latent blijven); hier-

door komt het^ dat een papaya, die doorgaans onvertakt

is, zyspraiten vormt wanneer bij oud wordt of afbreekt.

De nangTcavrnchten, welke aan stammen en takken

groeien, lang nadat deze deelen bladerloos zijn geworden,

ontstaan ook uit zulke latente knoppen en waarschijn-
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lijk is het^ dat meerdere tropisclie vrucMen, die op deze

wijze aan den stam en niet zooals gewoonlijk aan de jonge

takjes ontstaan, nit latente knoppen worden gevormd

(Jcapuly nam-naniy vele Ficus-soorten).

De laagste takken zijn het oiidst en dns het meest

ontwikkeld.

Vele bamboe-soorten maken bierop eene uitzondering;

de bamboestengel groeit z<56 snel, dat een uitscbietende

bamboe^ die in 24 nnr 20 a 30 cM. groeit, geene zeldzaam-

beid is; by draagt dan kleine, breede, den stengel omvat-

tende bladeren, die slecbts nit bladscbeede bestaan en dns

scheedehladeren mogen worden genoemd. Wanneer de stengel

zijne voile lengte bijna heeft bereikt, groeien de knop-

pen in de oksels dezer scbeedebladeren nit. Doorgaans is

reeds een stelsel van knoppen aanwezig ; deze werpen het

scbeedeblad af, of doorboren dit met den zeer scberpen

en barden top van den boofdknop.

Merkwaardig is bet, dat de bovenste knoppen zicb door-

gaans eerder ontwikkelen dan de ondersten (pi. XVIIL K).

Leden.
4

Bij Stengels zijn de leden dnidelijk zicbtbaar, omdat

zg bij de knoopen bladeren dragen; vallen deze af, dan

blijfb een lidteeken over, waaraan de leden nog te ber-

kennen zijn, vooral wanneer deze lidteekens met den

stam in omvang toenemen. De papaya^s bebonden bnnne

breede lidteekens gedurende bet gebeele leven; stammen
van Mapper en pinang biyven geringd en de areng bebondt

zelts bet onderste gedeelte der bladsteelen.

Bij sterk in dikte groeiende en zicb met korst bedek-

k^nde boomen zijn de leden niet meer berkenbaar {manga,

hanariey djatti enz.)

De leden zijn zeer verscbillend van lengte. Zeer lang

zijn ze bij hamboe en de meeste grassen, bij de bloem-

steelen van haJcoeng (Crinnm), Zephyranthns en Juncus; zeer

kort zijn de leden in den knop, (pi. IX. M en N) en bij

bollen (pi. XX. J). Ook de as, die de onderdeelen der

bloem draagt, bestaat nit zeer korte leden.

De pisang levert een merkwaardig voorbeeld van korte
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leden. Hetgeen wij van den pisang zien zijn de groote
bladeren en de reusachtige, soms 3 en 4 Meters lange,

bladscheeden^ welke op breede basis even onder of boven
den grond, dicht na elkaar zijn ingeplant: zij omsluiten

elkaar bijna geheel en vormen te zamen een valschen stam.

Eerst wanneer de pisang gaat bloeien onistaat midden
in den koker van bladscbeeden eene lang: jreleede as.

De pisang vormt knoppen dicht bij den grond, maar deze

knoppen scbieten wortel en leven spoedig zelfstandig,

omdat de moederplant na de vrachtvorining afsterft.

Afwisselende korte en lange leden vindt men bij Icata-

pang (pi. IX. K) en hapoh. De regelmatige afwisseling

van korte en lange leden veroorzaakt den zeer eigenaar-

disfen vorm der kruin van beide boomen.

De Stengel kan rolrondy vierhanty driehanty glad^ ge-

sleufd of gestreept zijn.

Stammen zijn min of meer coniscb, omdat zij aan de

basis nit oudere deelen bestaan^ die dns langer in dikte

gegroeid zijn.

Bij boomvarens en het meerendeel der monocotylen,

die geen cambialen dikte-groei hebben, ontbreekt ook

de znilvorm. De klapper- en pinangstammen zijn, op een

klein gedeelte na^ zuiver cilindriseb. leder klapperblad

heeft eene basis, die even breed moet zijn als de stam;

van af de kieming: neemt de stam met ieder nieuw blad

geregeld in omvang toe, tot een zeker maximum is bereikt;

daarna neemt hij af, totdat de stam zijne normale dikte

heeft. Gedurende de eerste periode is de groei uiterst

langzaam en ontstaat een bnikvormig afgerond stamdeel

(pi. II, A), dat ten deele in den grond is verborgen.

De hnoopen zijn bij hemhang poeTcoel ampat^ Polygonum^

Commelinay Maranta en enkele anderen veel dikker dan

de leden. Znlke Stengels noemt men Jcnoopig*

Holle andere grassen.

bij vele Cokpositae, djarah enz. Het hoi zijn is bespa-

ringvan arbeid^ want de stevige. met sclerenchymkokers

omgeven yaatbtmdels geveu yoldoende stevigheid aan
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den Stengel. Een koker toch heeft bijna hetzelfde weer-

standsvermogen als een cilinder van dezeHde dikte. Het

vormen van een massieven stengel is voor deze^ doorgaans

snel groeiende, planten onnoodig. Op de knoopen, waar

de vaatbnndels zijdelings samenkomen, is ecliter een tns-

schenscliot aanwezig. Zeer duidelijk is dit bij hamboe.

Holle stammen ontstaan door onderdom en te niet

gaan van het kernhont.

Ook het merg van sommige stengels gaat door ver-

scheuring op lateren leeftijd te niet.
4

Pijpstengels zijn de van luchtkanalen voorziene stengels

van waterplanten ; deze hebben ten doel om de onderge-

dompelde stengeldeelen en wortels van lucht te voorzien.

Stand der Btengels*

Een stengel zoekt het lichtj maar is niet bij alle plan-

ten stevig genoeg om nit eigen kracht recht in de hoogte

te groeien. Zij, die dit wel doen^ worden opgerichte sten-

gels genoemd.

Wanneer een teere stengel zieh op den grond uitstrekt,

heet hy liggend (Tcatjang tanah^ hatjang tjina).

Het glaga-gras ligt voor een gedeelte op den grond,

terwijl de niteinden naar boven gericht zijn fopstijgende

stengels).

Evenzoo ondei'scheidt men : hangende^ Mimjnendey sling

e

rende en Jcruipende stengels.

Zij, die sterkere planten of andere voorwerpen tot steun

behoeven, klemmen zich vast met hechtwortelsy met grypor-

ganeriy of door zich rondom het steunsel te slingeren. De
laatsten heeten slingerplanfen^ de eersten Uimplanten.

Eigenaardig is het, dat de meeste slingerplanten 5f

steeds rechts-y 5f steeds linhs-windend zijn (de toeschouwer
denkt zich daarbij geplaatst vdor de slingerplant) Zoo
zyn b. V. de meeste Jfatjang soorten. Convolvulus en OuamocUt
linkswindend (pi X. M;, terwijl hatjang hadeleh en de hop
zich rechts winden (ph X. L). Slechts zelden komt het
voor^ dat de stengel nu eens rechts, dan veeer links

slingert {Bioscorea^s),

Kruipend noemt men een stengel, die zich op den
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bodem nitstrekt en van afstand tot afstand wortel schiet,

dawon TcaM Jcoeda (pi. X. K). Straks komen wy terug op

de zeer eigenaardige en uitgebreide rubriek van tropiscbe

klimplanten.

Knoppen-

Een knop is eeue spruit in miniatuur. Hij bestaat nit

eene as en vele bladeren; wanneer bet tijdperk, waarop

de knoppen zicb moeten ontluiken, is aangebroken, nemen
zij zeer veel water op, de leden worden langer en de afstand

tasscben de bladeren grooter, terwijl de bladeren zelve

bunne bladscbijven ontplooien.

Knoppen doorleven eene rustjDeriode ; de bladeren, in

wier oksel zij ontstaan, vervullen reeds geruimen tijd

bnnne functie, voordat de knoppen beginnen te zwellen,

Eerst wanneer de oudere bladeren allengs afvallen of

verdorren of naarmate de planten groeien, ontbotten de

knoppen. Dat zij aan boomen niet eerder ontstaan is

rationeelj want anders zouden bladeren van zeer niteenloo-

penden leeftijd gelijktijdig assimileeren en noodwendig

elkaar bet zonlicbt benemen.

Nu ecbter vallen de oudere af en benemen geen licbt

en lucbt aan jongere, kracbtiger organen.

In koude streken ligt de winter tusschen beide perio-

den en overwinteren de knoppen.

Om bescbut te zijn tegen vorst en koude worden knop-

pen, bijna zonder uitzondering, bescbermd door tot scbub-

ben vervormde bladeren, die bard en stevig zijn en de

jonge deelen dicbt omsluiten.

Soms worden deze scbubben hierin ondersteund door

afscbeiding van gom of bars. In 't voorjaar vallen deze

scbubben af

.

In de tropen is zulk eene kracbtige bescberming overbo-

dig en wel om twee redenen; winterkoude en guur weder,

die de planten tot eene tijdelijke rust dwingen of ben

dooden, komen slecbts voor op de hoogste bergtoppen;

verder is de tijd, dat de knoppen latent blijven, veel kor-

ter dan in koude streken, want deze ontplooien zicb even

v<5dr, tiidens of zeer kort na bet afsterven der oude bladeren-
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Het meest komt bij ons tet eerste voor, reden waarom

de indische boomen het gebeele jaar groen zijn. De Tea-

tapang levert een voorbeeld van bet tweede, want bij

verliest zijneoude bladeren, terwijl de jonge ontspruiten,

Tijdelijk kaal zijn slecbts enkele boomen nl,: hapoh,

randoe alas^ djanghang^ hamhodja^ sengon.

Toch worden ook de knoppen in de tropen min of meer

besebnt; zelden echter door barde knopscbubben, maar

meestal door steunblaadjes (zie later), welke zicb met den

knop ontplooien en dan of dadelijk afvallen 5f aan de

plant blijven zitten ; in bet laatste geval nemen zij deel aan

het assimilatie-proces.

De groote knoppen van Jcloweh en soeJcoen (pi. IX. M
en N-) zijn nitmnntende voorbeelden ter opbeldering.

leder blad bezit bier twee steunblaadjes^ die grooter

zijn dan bet opgevouwen blad^ waarbij zij bebooren en

waaromheen zij een kapje vormen; in zulk een knop

vindt men dus om den ander een kapje van stennbladeren

en een blad (zie fig M).

Bezie ook de knoppen van manga^ hanarie^ menghoedoBy

Ficus, waringin enz; enz.

Bij de^ op boomen levende, paritjoto (pL IX. H) wordt

de knop beschermd door baaracbtige, dikke draden-

Nogr meer in o
der tropen zijn die planten, welke geene knoppen vormen^

maar gelijdelijk bnnne bladeren ontwikkelen.

Het eenige verschil met knoppen is, dat deze korte

leden en acbtereenvolgens de bladeren vormen, terwijl bij

de bier bedoelde^ tropisehe planten bet lid, datbet jongste

blad en bet groeipunt draagt, dadelijk nitgroeit, zoodat

de knopvorm onmogelijk wordt en van zelf ook elkc be-

scherming overbodig is- Znlke planten hebben ook geene

steunblaadjes.

Zooals reeds is gebleken, onderscheidt men eindhnop-

pen en ^y- of oTcselJcnoppen.

Wat latente Icnoppen zyn weten w^ reeds.

ToevalUge hnoppen ontstaan op plaatsen, waar zij iu

normale gevallep ^iet voorkomen, dug piet in de bladok-
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sels ; op verwonde takken en aan stekken ontstaan zij

gemakkelijk.

Verder kent men hoi- en Jcnolhioppen, terwijl alle knop-

pen zonder onderscheid 5f een bloem 5f een beblader-

den tak of bloemen en bladeren beiden voortbrengen ; zij

dragen dan'omde namen hloemlcnop, hladJcnop en gemengde

Meerdere knoppen, in stede van ^^n, ontstaan somtijds

in e^nzelfden bladoksel. Doorgaans is een dezer knoppen
het oudst (hoofdJcnop)y terwijl de kleineren niet of later

tot ontwikkeling komen (bijhnoppen). Als voorbeelden noe-
,

men wij Bougainvillea (pi. IX, L)^ waarvan de bladeren,

bebalve een doom (die een vervormde tak is), 1 of 3 knop-

pen dragen ; djeroeJc (pL X. G) draagt een takdoorn en

bet groeipunt van eene nieuwe as a.

In de roode scbutbladeren van den bloemtros van pisang

staan twee rijen bloemen (later vriichten) naast elkaar;

bij sedep malem ziet men steeds twee sierlijke, witte bloemen

in den oksel der scbutblaadjes,

Ook kent leder de hnoflooTc; iedere rok van den bol

draagt ^en hoofdknop en 2 of 4 bijknoppen, fpl. XX.
G.); ook Balanites (pi. XI, C) draagt een bloeienden

tak en tevens een takdoorn.

Vergroeiing.

Soms wordt de regelmatige verspreiding der bladeren

sc^^'^fcaar verstoord, dooi'dat bet stengeldeel, dat den knop

draagt, vergroeid is met den bladsteel van zijn draag-

blad. Daardoor is de knop scbijnbaar op den bladsteel

ingeplant, wat niet practisch zou zijn, omdat de steel met

bet blad afvalt en dns ook den knop mede zon slepen

;

^zie b. V. Turnera ulmifoUa (pi. X. F); bet blad valt bier

even boven de knop af.

leder der drie roode schntbladeren van Bougainvillea

is vergroeid met eene bloem.

Gereduceerde stengels.

De Stengels dienen om de bladeren te dragen; waar

deze niet aanwezig zijn, is eene sterke vertakking en een

flink ontwikkelden stengel overbodig.
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Sommige planten moeten om op zeer ongunstige

plaatsen^ op boomen en in droge^ zeer warme streten

(o. a. woestijnen), te kunnen leven, haar transpireei'end

oppervlak sterk iakrimpen; zij verliezen daarbij geheel of

ten deele hare bladeren en daardoor wordt ook de vertak-

kiug overbodig. Aangezien er echter toeh geassimileerd

moet worden, neemt de onvertakte of scbaars vertakte

Stengel deze functie van de bladeren over.

De groene^ boekige, grillig gevormde stammen van

verscbillende Cactus-soorten en Euphorbiaceae leveren

hiervan bet bewijs. De stammen dezer planten gelijken

niet meer op die van lypiscbe gewassen en van de

bladeren is meestal niets meer over dan doorntjes of

atekeltjes. Zoo zijn de stengels Cereus giganteus en Cereus

grandiflorus kogelrond^ van Phyllocactus en Euphorbia anti-

quorum zuilvormig en diep gesleufd of boekig, terwijl boven-

dien bij de laatste plant de doorntjes op eene kussenvormige

verhevenheidrusten. De stengels en takken vande Opuntia'^s

{cochenille-cadus) zijn scbijfvormig fpl. X. Jl. Eene zeer

algemeene sierplant (BpiphyUum) beeft bandvormige, zeer

platte en breede stengels.

Kajoe oerip, die veel in paggers wordt gebraikt, is, in

tegenstelling met de genoemde voorbeelden^ sterk ver-

takt, maar bestaat nit rolronde, gladde takjes, waarvan
alleen de jongsten kleine blaadjes dragen (pL XX. A).

De rednctie beeft bij deze planten alleen betrekking

op de vertakking, want pbysiologiscb staan deze groene,

sappige Stengels eerder hooger dan de normale, vrant zij

assimileeren, eene fnnctie, die zeker belangrijker is dan
de dienst van drager of transportorgaan

In zuiver pbysiologischen zin zijn gereduceerd de sten-

gels van de bladgroenlooze, pbanerogame parasieten (pb

XL VI). Deze planten oiittrekken al haar voedsel^als 't ware

geheel gereed gemaakt^aan de plan! en, waarop zij woekeren.
Vorming van organisch voedsel is voor baar onnoodig en

daardoor zijn de groene assimilatie-organen overbodig.

Met de bladeren vervaltnatuurlijk ook den vertakten Sten-

gel, voor zooverre deze dient om de bladeren te dragen en
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hen voldoende aan het zonlicht bloot te stellen, Voor
den Stengel blijffc slecht ^ene enkele functie over en wel
die^ welke nooit door den wortel kan worden overgeno-

men^ nl. : het voortbrengen van sexneele organen.

Zooals pi. XLVI voldoende toelicht, bestaan deze plan-

ten, voor zooverre zij zich verheffen boven het substraat,

uit eene korte as, welke bladschubben en bloemen^ soms
slechts ^ene enkele bloein ipl. XLVL C en Di, draagt.

Vervormde Stengels,

Achtereenvolgens znllen wij behandelen:

1. Stengels als organen der assimilatie.

2. Stengels als waterreservoirs.

3. Stengels als organen, welke dienen om kliinplanten

te helpen zich tegen andere voorwerpen op te

werken.

4. Stengels als reservoirs van voedsel en als vegeta-

tieve voortplantingsorganen.

1. Stengels als organen der assimilatie.

De stammen en stengels van Cactus-soorten en EupTiorhia'Sj

met hare grillige en zeer niteenloopende vormen, zijn

voorbeelden dezer vervormingen; alien voorzien geheel

of ten deele in de vorming van organische stof. Is het

laatste het geval, dan zijn de bladeren z66 klein, dat zij

in verhonding tot het groene oppervlak dei stengels als

assimilatie-organen weinig in aanmerking komen.

Er zijn planten, wier stengels bij het overnemen der

assimileerende fnnctio, zich zod innig vereenigen met

hunne nieuwe taak, dat zij eenigszins den vorm van

bladeren aannemen^ m. a. w. zich in ^^n vlak sterk

ontwikkelen, ten einde eene grootere oppervlakte aan

licht en lucht te kunnen blootstellen. Een uitmun-

tend voorbeeld hiervan levert het chineesch gras {Muhlen-

hecMa platyclada (pL X. P); wel dragen de jongste nit-

einden groene bladeren, maar de leden van den stengel

zijn bladachtig verbreed.

Xylojphylla (pi. X. O) en Ruscus (pi. X. N) gelijken

nog veel meer op bladeren en worden door den leek

daarvoor gehouden; Aan beiden zien wij echter bloemen
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ontstaaDj bij de eerste aan den rand, bij de laatste op 't

midden van den bladvormiof yerbreeden tak; hierdoor

juist blijkt bunne ware natuur, want een blad kan nooit

bloemen of bladeren voortbrengen, de stengel wel.

Dergelijke stengeldeelen, welke met de functie ookden

vorm der bladeren overnemen, worden Phyllocladi'en ge-

noemdj een woord, dat ik tot myn spijt niet door een

nederlandscb woord kan vervang^en.

Indie bezit een boom, die algemeen als tjemara bekend

staat, en die, omdat zijn uiterlijk voorkomen iets berinnert

aan de vaderlandscbe dennen, ook wel indische den ge-

noemd wordt. Wat de leek voor fijne, rolronde blaadjes

houdt, zijn sleebts takjes, die aan de knoopen een

krans van niterst fijne, kleine scbnbjes, de gereduceerde

bladeren, dragen fpl. XX. B. a, a.).

Wij kunnen gerust zeggen, dat alle organiscbe stof

bier door den stengel en later door de fijnste takjes wordt

bereid.

2. Stengels als waterreservoirs.

Euphorh

reeds voorbeelden van deze vervorming, want in droge

tijden, wanneer de aarde weinig water bevat en dewortel-

baren te vergeefs water zoeken, voorziet bet celvocbt

van dit stengelweefsel in de noodzakelijkste beboeften;

ten gevolge daarvan krimpt de stengel in, verliest zijn

afgerond en gespannen oppervlak en wordt gerimpeld,

zonder daarom zijne levensvatbaarbeid te verliezen.

Vele, op boomen levende, orcbideeen bebben ^^n of

meer stengelleden, die sterk in omvang toenemen en een

7)

XXXV. A.

vullen zich in den re-

gentijd met water en voorzien daarvan de plant in droge

XVI
nog herhaaldelijk ontmoeten bij epiphytische lOp boomen
levende) planten.

3. Stengels van klimplanten.

Het tropische klimaat is bij nitstek gunstig voor eene

krachtige ontwikkeling van het nlantenleven en Java is
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bovenal bevoorrecht Nergens is de natuur weelderlger dan
hier; de zon stelt gedurende bet ganscbe jaar de plan-

ten in staat te assimileeren en water ontbreekt nooit^ want
de ligging van het eiland, aan alle zijden oingeven door

zee^ met bet gebergte dicht in de nabijbeid van de lage

knststreken, maakt dat er zelden watergebrek lieerscbt.

Elk plekje, dat van bet oerwond is overgebleven, of

dat door zijne moeilijke ligging of om andere oorza-

ken door den menscb weer aan zieb zelf is overorela-

ten, kan ons die weelde der tropen inalbaar grillige en

trotscbe schoonbeid doen bewonderen. Waar bet slecbts

eenigszins mogelijk is, wanneer ten ininste geen alang-

alixng of bourbons (temblehan) de overband verkrijgen>

groeit binnen betrekkelijk korten tijd een dicht woud, dat

door zijne lianen en struiken ondoordringbaar wordt- Spoe-

dig zijn daar te veel planter binnen eene beperkte ruimte

en dan ontbrandt onderling een strijd om de voedende

bestanddeelen van den bodem, maar meer nog om het

zonlicbt^ een strijd, die met groote hardnekkigbeid wordt

gestreden en waarbij de teerdere, veel eiscbende indivi-.

duen door de sterkeren worden verdrongen.

De dicht opeen gepakte boomen^ die ook onderling

hnnne kruinen het meest trachten te verheffen^ benemen
aan kleinere gewassen het zonlicht* Het gevolg hiervan

is, dat op den bodem der tropische wonden, behalve aan

den zoom, weinig kraiden leven

Zij^ die den strijd om het z'oDlicht volhielden, moesten

zich tot in de kruin dier hooge boomen verheffen, want

d^ar alleen kunnen zij door de onontbeerlijke zonnestra-

len worden getrojffen. De wijze, waarop de planten zich

verheffen, is tweeerlei ; de epiphyten vervormden hare

inrichting zdodanig, dat zij geheel vrij van de aarde op

boomen kunnen leven, de klimplanten daarentegen wor-

telen wel is waar in den grond, maar hechten zich op

allerlei wijzen aan boomstammen en takken vast en klim-

men daartegen op.

Uit deze korte beschrijving blijkt duidelijk, dat het

dichte, weelderige plantenkleed de oorsprong is van beide
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categorieiij reden waarom zij nergens meer en sterker

vertegenwoordigd zijn dan in de tropische wouden.

Hebben de klimplanten zich eenmaal tegen bet steun-

sel opgewerkt, dan nemen hare stengels allengs in dikte

toe en worden op hare beurt ware stammen, die weder

anderen tot steun strekken. Geen boom in bet tropische

woud of hij geeft steun aan talrijke individaen.

Aan de epiphyten wordt een afzonderlijk hoofdstuk

gewijd; nu zullen wij de klimplanten behandelen.

Slingerplanten.

E^ne rubriek dezer planten leerden wij reeds kennen

nl.: de slingerplanten ; hoe krachtig het slingeren ook

helpt om een teederen stengel langs eenig voorwerp in

de hoogte te heffen, toch bereikt deze zelden eene groote

hoogte; bovendien moet het voorwerp, waarom de ytengel

slingert, niet te dik zijn,

De steunsels in tropische wouden zijn veelal dik en de

hoogte, die de slingerplantea bereiken moeten, is groot.

Planten, die uitsluitend door slingeren zonder andere

hulpmiddelen zich moeten verheffen, zijn voor het leven

in tropische wouden minder geschikt en daaroni zeldzaam.

Het slingeren is dan ook volstrekt geen verschijnsel, dat

zijn ontstaan te danken heeft aan het leven in dichte

wouden.

Slingerplanten zijn geene typische tropenbewoners, maar
zijn over de geheele wereld verspreid.

De hulpmiddelen, waardobr klimplanten in staat zijn

zich krachtig aan anderen vast te klemmen en zich ver

in de hoogte te werken^ zullen wij achtereenvolgens lee-

ren kennen. In vele gevallen worden takken en bladeren

vervormd tot klim- en hechtor^-anen. Om niet in herha-

lingen te vervallen, behandelen wij deze brganen nu reeds

alien, ook al behooren zij in latere hoofdstukken thuis.
X

Hareuy steTcels, doornen op den stengel. (S
Vele slingerplanten kunnen zich gemakkelijker aan

(*) De meeste der bier vermelde feiten zijn ontleend aan de flAnnales du Jar-

din botanique de Buitenzorg",
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andere voorwerpen vastklemmen, doordat hare stengels

voorzien zijn van stekels, die bijna altijd min of meer
haakvormig gebogen en naar de basis des stengels toe

gekronad zijn^ hetgeen natuurlijk het grijpvermogen dezer

stekels zeer vermeerdert. Vele oe&ieVleverende planten

(Dioscorea^s) en Smilax (pL XIX. B) bezitten zulke stekels.

Stekels zijn slechts aanhangsels^ geen vervormde orga-

nen ; doornen zijn dit wel.

Ook kan hetzelfde doel worden bereikt door stijve,

naar beneden omgebogen^ krachtige haren, welke ecMer
minder stevig zija dan stekels^ daar zij uit opperhnids-

cellen ontstaan^ terwijl de stekels nit een dieper liggend

weefsel gevormd worden. Znlke haren vindt men hij Butt-

neria, Tetracera-soorten en bij Delima sarmentosa.

Opmerkelijk is het, datbij vele dezer planten de takken

van tweeerlei aard zijn^ nl.: normale, goed bebladerde,

welke geene of weinige haren dragon^ en zeer rawharige

takken, speciaal ingericht tot klimmen met een gering aantal

gerednceerde blaadjes. De takken dezer planten zijn dus

dimorph of tweevormtg.

Ook planten, die niet bepaald windend zijn, knnnen
met behulp van stekels klimmen o, a. Chylocalyx (pi.

XVUI. A), terwijl enkele Capparis-soorten iG. Roxburgh

C. Mitcheli) dit doen met doornen.

Stekels op hladeren.

Op sommige bladeren, doorgaans op de middennerf van

den onderkant, vindt men stekels (vele Datura- en Solanum-

soorten)y zonder dat deze planten klimmend zijn. Ook op

Stengels en stammen vindt men znlke stekels {Jcapohy dadap^

soorten). Volkomen zeker omtrent het biologisch nnt dezer

stekels is men niet; waarschijnlyk dienen zij als bescherm-

middel tegen grootere dieren, evenals de haren dit voor

kleinere knnnen zijn.

Stekels op klimplanten dienen echter steeds tot beves-

^-^gi^g^ Het belangrijkste voorbeeld leveren de rottan-

palmen (Calamus^ Daemonorop$)j die in Indie overbekend

zijn. Wij gebrniken de rottan om de lenigheid en stevig-

heid der dunne stengels, welke uit lange leden bestaan.

• *
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De Stengel is zeer glad, zooals wij weten; liy is dus

zelf niet geschikt om te klimmen. De rottanpalmen

bezitten ecliter zeer lange bladeren, die, wanneer zij nog

niet ontplooid zijn, er als lange zweepen uitzien en ook

even bewegelijk zijn als deze.

De middennerf dezer bladeren is bedekt met vele, iets

haakrormig gebogen^ zeer sterke stekels, diein dwarsrijen

naast elkaar staan. Het dunne uiteinde der bladeren,

dat geen zyblaadjes draagt, is onopboudelijk in beweging

en beschrijft groote cirkels, waardoor de kans, oni met

eenig steunpiint in aanraking te komen^ zeer

ook kan eene kracbtige windvlaag oudere bladeren stenn

doen vinden.

Wanneer de stekels zich eenmaal hebben vastgebaakt

laten zij niet meer los. Door de jongste bladeren heeft

de rottan zich allengs tot hoog in de kruin der boo-

men opgewerkt. Maar de bladeren vallen aan bet oudste

gedeelte af en daarmede saan ook de stekels als steun

voor den rottan verloren ; het gevolg hiervan is, dat al-

leen de jongste bladeren het voile gewicht van den steeds

zwaarder wordenden stengel moeten dra^ren en hiertoe

zijn zij slechts tot zekere grens in staat.

Is het gewicht der te torsen massa grooter dan de kracht

der stekels, dan worden deze losgescheurd en met den

Stengel, die begint te dalen, zooverre langs de stennplant

geschuurd, totdat het evenwicht tusschen gewicht en

draagkracht is hersteld. Dit geschiedt voortdurend.

Wanneer nn een rottan klimt te<^en een alleen-

staanden boom, rollen zich de naar beneden gezakte

stengelgedeelten op den bodem op, evenals een slordig

opgestapeld scheepstouw. Zulk een rottan werd door

Dr. Treub gemeten en had de verbazende lengte van 240

Meters.

Heeft de top des stengels daarentegen gelegenheid

gevonden over te gaan op naburige boomen, dan blijft

allicht een bladerloos stengelgedeelte hangen op een tak

van de eerste stennplant en bij verdere ontbladering zal

de rottanstengel zich als een naar beneden gebogen
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koord tusscben twee boomen uitstrekken. Ook andere
kracbtige klitnplaaten, welke gaandeweg bare steunsels

verliezen, gedragen zicb op dezelfde wijze {Oissus-soorten).

Zoo ontstaat bet wir-war van kale ev scbaars bebla-

derde lianeu (% dat bet tropiscb woud kenmerkt.

Een amerikaanscbe palm (Desmoncus)y die veel van onze

rottan beeft, grijpt op dergelijke wijze om zicb been
met scberpe doornea , die naar de middennerf zijn

omgebogen, evenals de baken vau een barpoen. De
uiterste bladslippen der bladeren zijn tot zulke baken

vervormd.

Klimmen met behulp van den hladsteeL

Comhretum^ Quisqualis en Poivrea bezitten bladeren, die

klimmen met een geleden bladsteel, en wel zoodanig, dat die

steel zicb eenigszins baakvormig naar beneden buigt, in dikte

en stevigbeid toeneemt en in een doorn verandert, terwijl

liet blad boven de geleding zeer spoedig afvalt, Anderen slin-

geren den bladsteelom steunsels, zonder dat de stengel deze

eigenscbappen bezit {Solanum jasminoides pL XX. M),

Tropaeolum (oostindische hers).

Doornen, dienende tot klimmen, vindt men bg Bougain-

villea.

Saken.

Eene algemeen in Indie voorkomende plant is de gam-

bir-leverende JJncaria Gamhir. In de oksels barer te-

genovergestelde bladeren ontstaan sierlijke bloemklnwels,

gedragen door een korten bloemsteel. Eenige dezer bloem-

steelengaan over in sterk gekromde baken f pi. XI. D). Dat

dit werkelijk vervormde bloeiwijzen zijn, ziet men aan vele

jengdige baken, die nog een restant van bloemen dragen

(fig. E) of in een knop eindigen.

Deze organen zijn reeds vroegtijdig bard en zijn

voor aanraking prikkelbaar; komen zij in aanraking met

een steunsel, dan buigen zij zicb naar dit steunsel om en

worden daardoor tevens opgewekt sterk in omvang toe

te nemen en boutstof in de celwanden af te zetten. Het

(') Lianen is de verzamelnaam voor zulke klimplanten.

. 42»
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gevolg van deu prikkel is^ dat spoedig het steunsel door

zulk een sterken haak wordt vastgehouden, dat lossclieuren

bijna onmogelijk is. Omknellen zij een jongen, nog in

dikte groeieaden stengel, dan verdikt deze zich niet op

de plaats, die omkneld woi'dt, maar wel daar onder en

boven, zoodat de haak als 't ware met het steunsel ver-
r

groeit en daarin schijnt binnen gedrongen te zijn. Een
hechter steun kan men zeer zeker voor eene klimplaut

niet denken (fig. Fj.

YerschiWende ArtahotryS'soorten {pi XL Gj bezitten derge-

lijke baken, welke zeer regelmatig voorkomen. Bij A ,

suaveolens zijn 3 baken bijna altijd z6(5 geplaatstj, als in

fig. G. is afgebeeld.

Hugonia en Ola;^ {pi. XL H) hebben ook baken, de

eerste als vervormde bloeiwijzenevenals TTncaria, de laatste

als vervormde takken.

Het voorkomen van takdoornen bij djeroehs is voldoende

bekend (pi. X G); bij djeroek Jcinghit zijn bet de steun-

blaadjes, die in doorntjes zijn veranderd; bij andere leden

dezer familie ontbreken zij geheel {hamoening). Als klim-

organen doen zij echter geen dienst; eene uitzondering
r

maakt een lid derzelfde lamilie, Luvunga, die onderaan

doornen, hooger op ecbter baken draagt en met behulp der

laatsten klimt.

Ranhen.

E-anken zijn lange, draadvormige , somtijds vertakte

organen van verschillenden oorsprong, welke de gave

bezitten om, wanneer zij met andere voorwerpen in aan-

rakingkomen, zicb om deze been te slingeren. Ranken kun-

nen zoowel vervormde takken en bloeiwijzen (tahranlcen),

als vervormde bladeren of onderdeelen van bladeren (&/a(i-

ranken) zijn.

Jonge ranken groeien snel en beschrijven wijdekringen
met den top; zij tasten daardoor als 't ware om zicb

been, totdat zij een stennsel vinden; de onderzijde der

ranken is gevoelig voor aanraking, welke als prikkel

dienst doet; aanraking wekt de weefsels aan den boven-

kant op zicb sterk nit te zetten en tengevolge daarvan



179

kromt de rank zicli om het stennsel heen. Blijft de

prikkel aaahoudeiij dan komen allengs jongere deelen der

ranken met het steunsel in aanrakino: en de rank slino^ert

zich in korte windiugen daar omheen.
Het rankstuk onder de plaats van aanraking maakt

deze "windingen niet mede, maar wordt tocli opgewekt
zich aan den boyenkant sneller te verlengen en daar-

door eveneens als een schroefdraad op te rollen.

Eene aldus opgerolde rank doet evenals een veer dienst;

zy trekt den stengel en het steunsel naar elkaar toe en

bezit toch veerkracht genoeg om bij de beweging^ door

wind of dieren veroorzaakt^ mede te geven en daarna

haren ouden stand te hernemen,

De ranken van Cissiis (pi. XL A) en passiehloemen

(pi. XXII) zijn vervormde takken^ die van dawon Tcopo-

Tcopo (pi XL B) takken der bloeiwijze, die der Cucur-

BiTACEAE (hetimon, haloestroe e. y. a ) bladeren^ die van de

erwt (pL XIX. A) en Smilaso (pL XIX. B) onderdeelen

van een samengesteld blad-

Ook de middennerf is bij een gering aantal planten

verlengd en begaafd met de eigenschappen eener rank.

Op pL XriL A is zulk eene plant afgebeeld nl.; Qloriosi

superha, een der sierlijkste en schoonste planten van

Indie.

Ook Flagellaria indica bezit dergelijke bladranken.

Mechtschijven aan ra^iken.

De ranken bezitten^ behalve de gave om te winden,

somtijds nog andere middelen om te klimmen.

Cissus tricuspidata bezit korte ranken en aan 't uiteinde

eene hechtschijf, die zich vastklemt aan vreemde voor-

werpen. Door dergelijke schijven kan de enropeesche

wilde wingerd ( Ampelopsis hederaoea ) tegen een kalen

mnnr opklimmen; de ranken echter/welke toch een steun-

sel vinden^ winden zich weder geheel normaal. Ook bij

onze laloestroe^ klimmende tegen een waroe-hoomy nam ik

zulke, op schijven gelijkende, verbreede en verdikte uitein-

den waar aan ranken, welke geen ander steunsel vonden

dan den waroe-stam, die voor het winden natuurlijk veel
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te dik is. Bijzonder groot zijn deze hechtschijveii bij

Zanonia.

Saren aan ranken.

Stijve liaren op ranken, vooral wanneer zy kort en

sclierp zijn en iets naar de basis zijn gericht^ moeten

natuurlijk het grijp- en hechtvermogen der ranken ver-

meerderen. lodes ovalisy lodes tomentella en Serjania

Caracasana hebben zulke beliaarde ranken.

Stehels en doornen.

Zelfs deze, veel steviger grijporganen zijn op ranken

aangetroffen. Vele acacia*s A.pluricapitata, A. rugata) zijn

met gebogen stekels of doorntjes bedekt.

Wortels als ranken dienstdoende.

De vanille bezit hecbt- en luclitwortels ; onder de laatsten

Tvorden er steeds eenigen gevonden^ die zicb om bet steun-

sel winden. Ook Derris bantamensis heeft dergelijke win-

dende bijwortels.

Deze gegevens omtrent indiscbe klimplanten zyn byna
gebeel ontleend aan Dr. Teeub's mededeelingen in de

Annales du Jardin botaniqne de Buitenzorg Vol III, 1^ en
2*^ part; zij schetsen voldoende de groote waarde vande
tot klimorganen vervormde plantendeelen. Indie is echter

z66 rijk aan klimplanten^ dat zeer zeker nog belangrijke

ontdekkingen op dit gebied binnenkort nit Bnitenzorg
zijn te verwacbten.

4. Stengels als reservoirs van voedsel en als vegetatieve

voortplantingsorgo.nen.

Vele langlevende krniden sterven wel periodiek boven
den grond af, maar blijven met andere stengeldeelen onder

• den grond voortleven ; deze laatsten groeien of onopbou-
delijk voort 5f doorloopen, na het afsterven van bet

bovenaardsehe gedeelte, eene kortere oi langere rustperiode,

De onderaardscbe stengeldeelen onderscbeidt men in

:

a, wortelstokken.

6. stengelvoet.

c. knolvormige stammen,
d. stengelknollen.
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a. WortelstohJcen.

Wortelstokken zijn onderaardsche stengeldeelen, die

doorgaans in de lengte gestrekt zijn^ duidelijk nit leden

bestaan, bladeren, takken en bloemen voortbrengen, zicli

met bebulp van bijwortels van voedsel voorzien en eindelijk

steeds aan het oudste niteinde langzaam afsterven, Zeer

vele grassen, o, a. tekie, alang-alang en glagdy hebben

zulke wortelstokken (pL XII. C) ; deze dragen scbubben

als de restanten van afgestorven bladeren; zij zijn, vooral

bij de knoopen^ voorzien van bijwortels, groeien aan bet

eene uiteinde onophoudelijk voort, brengen nn en dan bo-

venaardscbe stengels met bloeinen of stengels en bloemen

afzonderlijk voort en geven zijdelings bet aanzien aan

takken van den wortelstok.

Zulke wortelstokken worden soms zeer lang en vormen
een uitgebreid systeem, indien ook de vertakking over-

vloediof is.

Aangezien bet oudste gedeelte afsterft^ beginnen de

takken een zelfstandig leven, zoodra door vermolming de

verbinding met de boofdas wordt vernietigd. De plant

vermenigvuldigt zicb op deze wijze en de bardnekkig-

beid^ waarmede alang-alang^ glaga en dergelijke gewassen

zicb bandhaven op plaatsen^ waar ziJ eenmaal voet bebben

gekregen, is toe te scbrijven aan de levensvatbaarheid

bunner wortelstokken.

Op dergelijke wijze zijn alle wortelstokken vegetatieve

voortplantingsorganen en staan op gelijke lijn met de

bovenaardscbe, kruipende stengels, wier onderdeelen zelf-

standig kunnen worden, alsook met de kruipende takken

{uitloopers} van sommige, overigens niet kruipende planten

{aardhei),

Aangezien tijdens de periode, dat de planten boven

den grond afsterven, de wortelstokken tocb doorgroeien

en later nieuwe spruiten voortbrengen, moet steeds

reservevoedsel in meer of mindere mate in deze wor-

grassen blad-

looze periode kort duurt, is de boeveelbeid reservevoedsel

gering en blijven de wortelstokken dnn.
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Telcie maakt hierop eene uitzondering, omdat liare, overi-

gens dunne, wortelstokken hier en daar knolvormig aan-

zwellen. Het zijn deze deelen, die in de europeescTie ge-

neeskunde en ook als ialandsche obat of lekkernij worden

gebruikt.

Lampoejangan (pi. XII. D) bestaat uit eene reeks van

gezwollen leden.

Deringoe (pi. XII. E) heeft iets steviger wortelstokken,

die onder water op moerassige plaatsen of aan slootkanten

groeien. Zij zijn merkwaardig, omdat de bladeren in twee

rijen staan en met hunne breede scbeeden zoogenaamd

rijden, omdat de vele bijwortels op alle plaatsen voor

den dag komen en omdat zij voor de lucbttoevoer, Incht-

kanalen bezitten.

Weder andere wortelstokken zijn min of meer verdikte,

vleezige, goed gevulde voorraadsclinren,

Maranta (pi. XIIv G), wier reservevoedsel wy als arrow-

root gebruiken, vormt spoelvormige, zeer zetmeelbou-

dende takken (zie fig G. h.) Deze gedeelten zijn bedekt

met bladschubben, die nooit den vorm van ware bladeren

krijgen en witofgeel getint zijn; aan *t uiteinde dragen

zij een knop, die later een bovenaardscben stengel zal

leveren ten koste van bet reservevoedsel van 6, Deze
wordt daarbij gebeel nitgezogen^ verscbrompelt en krijgt

dan de gedaante van a.

De vele temoesoorten^ die algemeen op de passar worden
verkocbt, zijn ook goede voorbeelden. Als aromatieke

bijspijs worden gebruikt: hoenir (pL XII, F), djaheh, als

geneesmiddel : temoe giring, t itam^ t hoenjity L hoentji t

lamjpoejang^ t lawak^ t poetihy t poetri, t tisj zij leeren

ons de meest verscbillende vormen van wortelstokken
kennen.

Zeer eigenaardig is de vorm van Tcoenir fpl. XII. F);

de hoofdas is rond a; daaraan komen rolronde takken
van de 1% 2^ en 3« orde voor en somtijds vindt men aan
deze weder kleine, ronde takken 5.

Hoewel de normale stand der wortelstokken hori-
zontaal is,maken hierop velen eene uitzondering; die van
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arrowroot b, v. neemt, evenals vele anderen^ op lateren

leeftijd een schuinen stand aan (pi. XTL G. a)

De hoofdwortelstok van Tcoenir (pi. XII. F. a) is ver-

tikaal; ook de bekende ronde^ eetbare wortelstokkeu

van senteh (pi. XIV. A), tallas (pL XIV. B) en Tcimpoel (pi.

XIV. C) staan vertikaaL

Znlke vleezige^ afgeroade wortelstokken wordea Tcnol-

vormig genoemd. Wij zien bij laatstgenoemde wortel-

stokken de bijwortels ontstaan aan de jongste^ bebladerde

gedeelten, dus bij den top en aan de jonge knoppen,

terwijl de onde leden overdekt zijn met lidteekens van

afsrestorven wortels.

8enteh is doorgaans veelhoofdig; zoo noemt men een

wortelstok, welke in korte takken is verdeeld; by komt
van Alocasia macrorrhiza^ waarvan meerdere varieteiten op

vochtige plaatsen, vooral aan rivieroevers en moerassen,

voorkomen. Ze zijn herkenbaar aan de zeer groote, harde,

hartvormige bladeren (pi. XXIV. A). In den oksel dezer

bladeren ontstaan knoppen, die na het afsterven der blade-

ren blijven zitten (zie fignren); later groeien zij uit tot

kortere of langere, dunne wortelstokken, waarvan Let

uiteinde weder knolvormig aanzwelt.

6. Stengelvoet.

De Jcemhang poekoel ampat is in den grond bevestigd met

een sterk verdikt wortelgedeelte, waaruit normale wor-

teltakken ontspringen. Bij jonge, uit bet zaad verkre-

gen, exemplaren draagt dit wortelstuk 44n stengel; wan-

neer deze afsterft komen twee of meer nieuwe Stengels,

rondom bet lidteeken van den eersten, voor den dag

(pi. XI, J) ; aldus wordt, naarmate zicb dit verscbijnsel

herhaalt, de omvan^ van het wortelstuk al breeder en

breeder-

Een dergelijk orgaan, dat niet vermolmd evenals de

wortelstokken en geene tijdelijke voorraadschuur van re-

servevoedsel is evenals de knollen, draagt den naam

stengelvoet; dit deel bestaat grootendeels uit wortel, maar

noodwendig moet bet bovenste gedeelte als onderdeel

van den stengel worden bescbouwd; het is dus halfsten-

o
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geljhalfwortel en wordt ook wel halfwortel genoemd. Men
vindt ze veel bij Compositae, bij hidoerie^ Plantago^s enz-

c. Knolvormige stammen.

De Stengel of stam van enkele gewassen zwelt^met het

oog op zeer uiteenloopende doeleiuden^ knolvormig op.

De Myrmycodia's (pi. XLVII- E en K), waarop wij

later uitvoerig terugkomen^ zijn hiervoor goede voorbeel-

den. Ook de rondstammige cactussen kan men hiertoe

rekenen.

Onder de vele varieteiten van Brassica eleracea^ die ons

bijna alle koolsoorten levert^ zijn er twee, die knol-

vormig opzwellen; bij de eene is de wortel Jcoolraap)^

b:y de andere de stengel sterk verdikt; deze laatste

varieteit (knolkool) wordt ook in Indie gekweekt.

d. StengelJcnollen.

Geheel analoog met de wortelknoUen is de taak, die

aan stengelknollen is toevertroawd; zij worden door de

eene generatie met reservevoedsel gevuld en door eene

volgende nitgezogen: zij doenuit hnnne knoppen een of

ineerdere individnen ontspruiten^ die zij geruimen tijd

voeden.

Stengelknollen behonden alle kenmerken van den sten-

gel; zij zijn geleed, dragen of droegen bladeren of blad-

schubben, leggen knoppen aan en kunnen in vele geval-

len, evenals de stengelstnkken van hetella pohon^ in stukken
gesneden worden, welke dan ieder nienwe sprniten voort-

brengen. Hetlevendezerknollen is eehter van tijdelijken

aard; zij sterven niet geleidelijk af, evenals wortelstok-
ken, maar worden in hun geheel door de jonge spruiten
nitgezogen.

Voorbeelden van stengelknollen zijn: hetella (pi XII*
A), Tcoembielie (pL XII. B), soewoh (pi. XI. K en L), Orocus

pi. XI. M), en Colchicum pi. XI. N).
Planten, die stengelknollen bezitten, vormen den eersten

knol aan de zaadplant; deze knol is dns de eenige,
welke primair is; alle anderen ontstaan langs vegeta-
tieven weg nit dien eersten en zijn van secnndairen
oorspron^.
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Wanneer wij de knol der tijloos [ColcMcum) ^ die in

koudere streken thuis behoort^ vergelijken Diet de door-

snede van soewo\ dan merken wij vele verschillen op. De
Colcliicum-knol draagt zijdelings den jongen* knop, welke
nu bloeit; het stengelstuk, dat de jonge spruit draagt?

begint reeds te zwellen en zal, als het de grootte van den

ouden knol heeft bereikt, op zijn benrt zijdelings in den
oksel van een zijner laagste bladeren een knop dragen.

De bladscheeden, die bij jonge spruiten goed zichtbaar

zijn, blijven als droge schubben of rokken den volwassen

knol omliullen. Zulk een knol heet daarom gerokt in

tegenstelling met de naakte hnollen {soewoh^ hetella^ Tcoem,

hielie)y die hoogstens kleine schubjes, maar geene rokken

dragen.

Bij soewoTc is de onderlinge stand van oude en jonge

knollen anders; in fig L is a de oude knol, welke nu de

spruit c voedt; het stengelstuk h dezer spruit begint zich

te zetten tot knol voor de toekomstige generatie; op den

top van dien knol h is reeds de kaop d dier nieuwe gene-

ratie aangelegd. Wanneer 6 volwassen is, is er van a

weinig meer over,

Deze soewoJc-Jcnol bezit eene tweede manier van vermenig-

vuldiging; hij vormt eenige takken /, /, f^ die aan het

niteinde knoppen e knnnen voortbrengen, waarvan de as

ook tot knol aanzwelt. Deze knoppen ontstaan later dan

6, dragen geene bladeren, die mede heJpen om hunnen knol

van reservevoedsel te voorzien, maar zijn geheel beperkt

tot den voorraad van a, die echter snel door de spruit c

wordt verbruikt. Kort na het ontstaan begint, door

het verschrompelen van a en /, de knop e een zelfstandig

leven; hij schiet wortel, voedt zich zelf en ontplooit zijne

kleine bladeren; hij heeft echter geruimen tijd noodig om
zijn knol te vullen en is uit den aard der zaak zeer ach-

terlijk bij den knol 6,

Bi] Crocus (pL XI. M) ontstaan ook knoppen in de

oksels der bladeren ; deze vallen echter af en daardoor

komen de knoppen, -welke tot jonge knollen aanzwellen,

dicht naast elkaar op den top van den ouden knol te staan.
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De naakte knollen van Tcetella (pi. XII. A.) en van

onzen aardappel dragen meerdere knoppen, omgeven door

nietige sclinbjes ; deze knoppen worden oogen genoemd

en kunnen ieder eene spruit leveren.

De Jcetella der figuur is juist ontkiemd en draagt 3

nieuwe spruiten, resp. 3 riieuwe planten. De wijze, waarop

deze knollen ontstaan, is anders dan bij soewoh en Col-

chicum. Elke jonge spruit of onderdeel eener oude plant*

die gepoot wordt^ levert een liggenden stengel, die aan

de knoopen wortel sch.iet, Enkele okselknoppen groeien

uit tot een zeer langr oresteelden knol (fig. A. d).

De Jcetella doorleeft slecht twee perioden; in de eene

wordt zij gevormd en in de tweede door hare spruiten

verbruikt.

Evenals Jcetella gedragen zicli de Jcoembielie''s (pi. XII. B),

die echter ieder slechts ^^n knopje dragen, dicht bij den

langen steely betgeen in de figuur te zien is aan den

stand van den ouden knol.

De soewoJc-'knollen doorleven 3 perioden; in de eerste

wordt knop d aangelegd, in de 2*^^ ontspruit hij en vormt

knol 6j in de derde periode wordt deze verbruikt.

De knoppen^ welke aanzwellen tot knollen, lieeten Jcnol-

knoppen; h van soewoJc is dus een knolknop; de knoppen
op de Jcetella zyn bet niet.

ledere knop kan tot stengel uitgroeien en teert dan op

bet reservevoedsel van den knol; ook kan deze in ev^en

veel stukken gesneden worden als er knoppen zijn; ieder

stuk levert dan eene plant.

De naakte stengelknollen doorleven slechts twee pe-

rioden; in de eerste bereikt de knol zijne noruiale grootte

en worden zijne knoppen aangelegd, in bet tweede wordt
de knol uitgezogen. Een ander verschil met gerokte

knollen is, dat zij eerst knollen vormen en daarna bloeien

(zie fig. A, waarin de beide perioden gecombineerd zijn

geteekend en bet draadvormige stengeldeel is afgebroken);

de gerokte knollen doen juist het omgekeerde.
Gloriosa superba bezit stengelknollen, die om bun afwij-

kenden vorm eene afzonderlijke bebandeling vereischen.
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De knol, die van de voorgaande generatie overbleef en nu
begint nit te loopen (pi. XIII. B), is zeer lang, dikwijls

knievormig gebogen en met een of twee dunne, min

of meer vleezige rokken omgeven. Een jongere toestand

is afzonderlijk naast B geteekend.

Het uitemde van den langen knol is afgerond, draagt

wortels en heeft 3 knoppeu 1. 2, 3. Uit knop 1 ontspruit een

bloeiende stengel (fig. B. a), ten koste van bet reserve-

voedsel uit den peter d, Verder groeien de knoppen

2 en 3 uit tot lauge knollen (B. h, en c.)jdie bestemd zijn de

volgende generatie te voeden. Zoodra deze laatste knollen

bunne normale lengte bebben verkregen^ ronden ziebbunae

eindknoppen weer af, evenals fig. b^ enz. enz. Ook kunnen

de uiteinden van de knollen 6. en c zich afsnoeren,

maar dan bebben zij veel langer werk om een levensvat-

baar individu tot stand te breugen.

Er bestaat dus eenige overeenkomst met soewoh^ want

de lange knollen kunnen bescbouwd worden als takken,

evenals/./. van soewok. Bij Gloriosa groeien deze takken

ecbter steeds uit en vormen levensvatbare knollen.

Het aanzwellen van die eindknoppen kan men goed

waarnemen, door een langen knol af te snijden en met
de wondvlakte in water zettea. .

Knollen hoven den grand,

Het is bier de plaats te wijzen op een merkwaardig

verscbijnsel.

De Dioscorea^s brengen, behalve de reeds bebandelde

oehie's^gadong enhoembielie'syiiog eenesoort knolletjes voort

en wel in den oksel der bladeren van den klimmenden

Stengel, dus boven den grond (pi. XIL H). Deze knollen,

5 cM. groot, worden bij voorkeur als poters gebruikt.

De bovenaardsche knollen van D'loscorea hirsuta en D.

aculeata zijn glad eu rond en dragen den naam tehoehoeJc^

die van Z>. sativa en D, alata zijn onregelmatig, ruw, min

ofmeer spits en beeten Jcelimhoh. Bebalve die van gadong

zijn deze bovenaardscbe stengelknollen eetbaar.

Toevallige knoppen.

Toevallige knoppen of spruiten ontstaan op plaatsen.
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waar zij in normale gevallen niet voorkomen; wij wezen

er reeds op, dat de groeikracht en levensvatbaarlieid

in de tropen aanleiding geeft tot verwonderlijke afwij-

kingen yan het normale type*

Het merkwaardi^ste voorbeeld leveren zeker de bla-

deren van i^oijor hehhekh^ die vleezig en dik zijn en zeer

moeilijk verdrogen; afgesneden blijven zij langen tijd

friscli, vooral wanneer de sneevlakte van den bladsteel

met was of lak wordt gesloten, Hangt men znlk een blad

op, dan ontstaan uit de diepte der insnijdingen van

den rand knoppen en spoedig bewortelde spruiten (pi.

Schijfjes van sommige wortels {Ijpecacuanha^ de oehie^s en

gadong) kunnen op nieuw uitspruiten.

Op de bladeren van Begonia^Sy welke met doorgebro-

ken middennerf op vocbtige aarde of mos liggen, ont-

staan nieuwe knoppen.

Sommige varens brengen op de bladeren jonge plant-

jes voort; vooral chevelures doen dit.

Enkele boomen worden regelmatig getopt om den stam

kort te houden en de kruin te verbreeden. De steeds

talryker wordende takken, welke uit de wonden ont-

springen, zijn toevallige spruiten {waroey Icajoe Tcoeda).

Van sengon-hoomen (Albizda), in koffietuinen als seba-

duwboom gebruikelijk, die men tracbtte te dooden door

een ringvormig stuk scbors, cambium en splint weg te

snijden, stierf welde kruin, maar bet stamstuk onder de

wond leverde een gebeel boscb van toevallige spruiten.

De levensduur van stammen is zeer verscbillend.

Wij wezen er reeds op, boe enkele planten slecbts ^^nmaal,

anderen berbaaldelijk bloeien ; de eersten zullen wij eenmaal-
bloeiers ( monocarpiscb \ de laatsten veelhloeiers (polycar-

piscb) noemen.

Onder de eersten zijn er, die haar gebeele levensloop in

^eneperiode, in den zomer of in eenige maanden, afspin-

nen b, v. de rijst^ de djagong en andere graansoorten.
Anderen doorloopen 2 pen
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worielrozet en een vleezigen wortel vormen en daarna,

in de 2'ie periode^ een bloeienden stengel dragen ; weer
anderen, aloe^s en agave's^ hebben 10, 20 of meer jaren

noodig voor zij bloeien.

In koude streken ligt de winter tusscben bet ontstaan

van wortelrozet en bebladerden stengel. Ook veroorzaakt

de koude, dat vele planten baar leven in den zomer af-

sluiten door bet vormen van vracbtbaar zaad. Daarom
onderscbeidt men eenjarige [rijstydjagong)^ tweejarige {tabak,

vele Compositae), en meerjarige planten {aloe^Sy struiken en

boomen.)

Hoewel deze perioden in Indie niet door de winter-

koude worden onderbroken, bangen zij tocb eenigszins

samen met demoessons; de beide perioden van tweejarige

gewassen kunnen ecbter zeer goed binnen ^^n jaar val-

len, zoodat de termen, een-y twee- of meerjarige voor ons

niet gunstig gekozen zijn.

Bij gebrek aan beter beboudenwij ecbter deze namen;

ieder wacbte zicb ecbter te veel te becbten aan bet

woord jaar.

Langlevend noemt men die gewassen, welke langer

leven dan de ^en en tweejarigen; aloe^s en agave^s zijn

dus wel langlevend, rijst en djagong niet Vele planten

zijn in staat lang te leven door bet vormen van een

stevigen stam (boomen en struiken); anderen sterven

boven den grond afj maar blijven tot eene volgende pe-

riode onder den grond voortleven (wortelstokken).

Omdat bet afsterven boven den grond in koudere stre-

ken met bet invallen van den winter gescbiedt, en dus de

wortelstok overwintert, worden zulke langlevende planten

ook overhlijvend genoemd.

Boomen bereiken soms zeer hoogen leeftijd. In Indie

kent men wariginSy die eeuwen oud moeten zijn.

De Sequoia gigantea en Wellingtonia^s van Californie

zijn naar scbatting 1200 — 1500 jaren oud.



HOOPDSTUK VII

Het blad.

Na alles,watwi) reeds hebbenbesproken^ moet welieder

overtuigd zijn van de groote belangrijkheid der bladeren.

Zij toch zijn, op enkele uitzonderingen eu beperkingen

na, de organen^ die uitsluitend de anorganisclie bestand-

deelen der natuur in organiscbe omzetten, Beperkingen

zeggen wij, omdat ook andere deelea. zoolang zij groen

zijn, in meer of mindere mate assimileerenj uitzonderingen,

omdat de stengel en soms ook de wortel, de functie der

bladeren over kan nemen; beide rubrieken zijn ecliter

z<56 klein, dat hunne werking niets is in vergelijking tot

de ontzaggelijke boeveelheid organiscbe stof, die dagelijks

door de bladeren meet worden voortgebracbt.

De bladeren zijn de ware organen der assimilatie en

hun niterst practiscbe en samengestelde bonw is er juist

op berekend om in de rnimste mate die taak te vervnllen.

Het eigenlijke physiologiscli belangrijke onderdeel der

bladeren vormen de bladmoescellen met de daarin bevatte

bladgroenkorrels. Deze cellen zijn zoodanig gegroepeerd

(pi IV. IJ), dat zij vrij met de bnitenlucht in verbinding

staan; de intercellnlaire ruimten vormen de inwendige

wegen en de hnidmondjes als het ware de poorten, waar-

door de luchten gaswisseling plaats grijpt.

Opmerkelijk is bet, dat aan die zijde van het blad (bo-

venkant)^ waar de minste hnidmondjes voorkomen, ook

de intercellnlaire ruimten het kleinst zijn en de lang-

werpige bladmoescellen als een meer gesloten imlis-

sade-weefsel aaneensluiten, terwijl midden in het blad

en aan de zijde, die rijk is aan hnidmondjes (onder-
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kant), deze ruimten liet grootst zijn en de cellen het

meest in vorm afwisselen {sponsweefseL) Met behulp van
fig. IJ ziet men, dat het palissade-weefsel voor de lucht

even goed toegankelijk is en dat juist d^dr de meeste

bladgroenkorrels in eene kleinere ruimte zijn opgehoopt;

betrekkelijk meet dus in dit weefsel meer geassimileerd

worden dan in een even groot oppervlak van het spons-

weefsel. Aangezien nu het palissade-weefsel bijna altijd

juist aan den bovenkant^ dus aan de naar bet zonlicbt

toegekeerde zijde van het blad, gelegen is, verkeert het

in iets gunstiger conditien voor de assimilatie dan het

weefsel van den onderkant.

Dat de lucht een langeren weg moet doorloopen voor

zij dit palissade-weefsel bereikt^ is van zeer geringe betee-

kenis, maar het onberekenbare voordeel, dat de plant treki

uitde omstandigheid, dat de meeste huidmondjes aan den

•.onderkant zijn gelegen^ i% dat deze zijde minder aan het

zonlicbt is blootgesteld en dus minder verdampt^ zelfs

wordt deze zijde door de dikke laag palissade-weefsel en

de bijna geheel gesloten opperhuid van den bovenkant

beschermd voor to groote verdamping.

Hoe nietig en willekeurig eene dergelijke groepeering

der bladmoescellea ook aanvankelijk moge schijnen, bij

nader inzien blijkt zij voor de planten zoo gunstig mo-

gelijk te znn.

De nerven, zijnerven en aderen van het blad vor-

men het uiteinde van den langen transportweg voor

water en minerale stoffea en tevens het begin van den

weg, dien de bereide organische producten moeten af-

leggen. Om goed deze dubbele functie te kunnen ver-

vullen moeten zij zich zoo veel en herhaald mogelijk

verdeelen om met iedere eel van het bladmoes verband

te houden.

Het &

langrijke taak te vervallen; het bladmoes zelve is teer

en niet in staat zich als eene dunne schijf uit te sprei-

den, wat toch noodig is om alle deelen zoo veel mo-
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gelijk aan de zonnestralen bloot te stellen ; welnu om
het daarbij te ondersteunen dient liet bladskelet.

Uit den bladsteel ontspringt nu eens ^ene enkele,

stevige middennerf, die das Let meeste gewicht draagt,

dan weer strekken zicb naast de middennerf 2, 4 (pL

XV. K: of 6 nerven ult, of wel uit den bladsteel ver-

spreiden zicb^ evenals de vingers van een hand, meerdere

nerven door de bladscbijf (pL XV. H. L. P. Q. Uj; in

beide laatste gevallen verricbten deze dikkere nerven te

zamen bet werk van de middennerf der eersttrenoemde

voorbeelden en daarom kan ieder op zicb zelf dunner zijn.

leder dezer nerven nu (hoofdner/ of zijnerf) draagt

takken, en deze weder fijnere en fijnere takjes ; al dus ont-

staat een practiscb, harmoniscb gebeel, waardoor de

draagkracbt gelijkmatig over bet blad wordt verdeeld,

terwijl zy bet grootst is in 't midden en dicbt bij den

bladsteel.

Steeds vertakken zicb de nerven in een vlak; tusscben

bunne uiterst fijne adertjes blijven zeer kleine ruimten

open, waartnsscben bet bladmoes als een zeer dan laagje

is uitgespreidj terwijl bet gebeele blad wordt omsloten

door de opperbuid, die te gelijker tijd bescbermt tegen

verdamping en de gaswisseling regelt.

Om nauwkeurig bet verloop der nerven en aderen te

bestudeeren zijn de vele afbeeldingen van bladeren, op

pi. XV en volgenden gegeven, niet zaiver genoeg;boog-

stens kunnen zij de reeds besproken, grove verschillen

tusscben bet verloop der boofd- en zijnerven toelicbten.

Men zoeke das goede voorbeelden uit de naaste om-

geving; dikke, sappige bladeren, b v. van tjotjor hehhehh

(pi. XIII. C), alo'Sy ananas e. d., zijn biervoor niet ge-

scbikt, omdat zij geene dikke nerven als steun noodig

bebben en daarom boofdzakelijk slecbts fijnere aderen

voor bet transport bezitten.

Het gescbiktst zijn de dunnere, groote bladeren vnnJca-

tapang, djamhoe hoi, djatti wollanda^ dawon hahi koeda, wa-

roey manga en dergelijke.

By nauwkeurige bescbouwing ziet men, dat by al deze
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bladeren de nerven niet eindigen in den bladrand^ maar
steeds dicht bij den rand zijdelings ombnigen. Hierdoor

wordt de bladrand steeds gesteund door een dik en kracb-

tig stelsel van nerven^ dat bet inscbeuren van dien rand

verbindei't of ten minste minder gemakkelijk maakt.

De bladeren bebben veel van den wind te l^denj wel

buigen zij door de stevigbeid en veerkracbtigbeid bnn-

ner bladsteelen voor de kracbt van den wind, om daarna

snel tot bnnnen vroegferen stand terugr te keeren. maar

deze inriebting zou de bladscbijf niet voldoende tegen

inscbenren bescbermen.

leder kan zicb van deze merkwaardige inriebting door

tal van voorbeelden overtuigen^ zoodat eene wijdloopige

bespreking overbodig is. Ik wil ecbter op een paar ge-

vallen meer in 't bijzonder de aandacbt vestigen.

Melasioma ft)L XV,

XV
rand verloopende nerven; nog sterker is dat, wanneer

die nerf met den bladrand samenvalt.

De nerven van njamflong {pL XV. J) loopen dicbt

naast elkaar van de middelnerf naar den rand en buigen

daar naar boven om.

De nerven der meeste monocotyle bladeren (grassen^

Pandanus) loopen alien van de basis naar den bladtop

evenwij dig aan elkaar, zoodat bier van inscbenring in

dwarscbe ricbting geen sprake kan zijn.

Liggen de zijnerven verder van elkaar^ b. v. bij djamhoe

holy dan bnigen zij zicb bij den rand boogsgewijze om
en vereenigen zicb met de naast bijliggende nerf, aldns

een systeem van bogen langs dien rand vormende, dat

daaraan noodwendig groote stevigbeid moet geven. Ock
kunnen^ indien de takken dier nerven betzelfde doen,

meerdere op elkaar volgende bogenrijen den rand be-

scbermen.

Dit alles geldt ook voor waterplanten, omdat bare bla-

deren evenzeer moeten bescbermd worden tegen golfslag

als anderen tegen den wind (zie b. v. de 1ca7igJcong-hladeren

pL XV, Rj.

13
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Eene nitzoiidering op deze merkwaardige en practische

inrichting maken de bladeren van pisang en pisang Tcipas
;

hier loopen fijne aderen van de dikke middelnerf naar

den rand, oni daar plotseling te eindigen zonder een der

voorzorgen, welke wij by andere bladeren aantreffen. Door

bet cm de middelnerf toeyouwen van bet blad op bet

midden van den dag^ gevoegd bij de gebogen bonding van

die middelnerf, ontstaan eerst plooien in de bladscbtjf.

en spoedig daarna scbeuren. Zijn de pisang-bladeren aan

den wind blootgesteld, dan bangt de bladscbijf veel vroe-

ger in flarden uitelkaar.

Nadeel brengt dit scbeuren de plant niet toe, want zij

leeffc normaal voort en ieder der bladreepen blijft assimi-

leeren. Tocb is de verdamping, welke bij gave bladeren

verwonderlijk klein is^ na bet scbeuren veel grooter; bet

komt mij dan ook niet onwaarscbijnlijk voor, dat de

natnnr zicb bij de pisang op deze, weinig gewone wijze

belpt om de vocbtstrooming te regelen.

Zoolang de bladeren teer en dun zijn, zou voor znlke groote

bladeren de cuticnlaire verdamping niterst nadeelig kun-

nen zijn ; daarom zijn de jonge pisang-bladeren reeds by

bet ontplooien bedekt met eene vrij dikke opperbuid en

met was; deze bescbermmiddelen zijn bij gave pisang-

bladeren zoo voortreffelijk, dat de cuticnlaire verdamping
als nul kan worden bescbouwd. Wat ecbter een nood-

zakelijk bescbermmiddel was voor jonge bladeren, is

misscbien op ouderen leeftijd nadeelig, zoodat er danbe-

boefte bestaat aan snellere vocbtstrooming; even mogelijk

is bet, dat de pisang daarin voorziet door bare bladeren

te doen scbeuren, betgeen, zooals ik reeds opmerkte, niet

slecbts toevallig door den wind gebeurt, maar noodwendig
bij alle bladeren vroeg of laat meet gebeuren door de span-

ning, waarin de bladscbijf verkeert tengevolge van bet

buigen der middelnerf en bet toevonwen van de bladscbijf.

Ook de fijne verdeeling en de insnijdingen der blade-

ren verminderen bet gevaar van scbeuren, want de onder-

deelen geven dan veel meer mee dan eene ^ave bladscbijf
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zou kunneu doen, terwijl het assimileerend oppervlak
door deze verdeeling niet vermindert, maar eerder ver-

meerdert.

Gerust knnnen wij aannemen, dat de verbazend groote

verscheidenbeid van vorm der bladeren het resnltaat is

van de samenwerking van vele eischen, waaraan zij

voor een bepaald individu on der bepaalde levensom-

standigrbeden moeten voldoen.

Op oneindig vele w^zen kan hefczelfde resultaat ver-

kregen worden en daaruit juist zijn bladvormea in de

natnnr ontstaan van zulk cene groote verscbeidenheid,

dat niet alleen iedere plantensoort baar eigen bladyorm

bezit, maar dat de leden eener zelfde soort elkaar niet

Yolkomen gelijken, maar individueele kenteekenen dragen

in uiterlyk voorkomen, kracbtigar of zwakkeren bouw,

vertakking^ grootte en aantal van bladeren en bloemen

enz. enz.

Vreemd komt ons dit laatste voor niet waar? En tocb

kan de natunr niet anders dan zulke individueele ver-

scbillen scbeppen. Hij, die pas in Indie komt^ vindt, dat

alle inlanders op elkaar gelijken en velen kunnen negers

niet van elkaar onderscbeiden, terwijl wij een enkele

"Europeaan uit inillioenen zijner soortgenooten zuUen

berkennen; zelfs de grootste versebillen kunnen optreden

tnsscben kioderen van dezelfde ouders. Zoo is het bij men-

schen; zoo is het by paarden en koeien, bij kippen en

duiven, zoo is het ook bij de planten ; maar ons waar-

nemingsvermogen is niet voldoende geoefend voor het

herkennen der individueele versebillen van de laatstgenoem-

de dieren en van planten.

Alle bladvormen dragen evenals alle andere plantendeelen

wetenschappelijke namen. Het kennen daarvan is noodzake-

l^*k voor hen, die bij hunne studie^plantkundige^ systemati-

sche werken moeten gebrniken of die te doen hebben met

plantenbeschrijving of herkenning in eene bijzondere rich-

ting, zooals b. V. de a. s. apothekers. Ook heeft het kennen der

nederlandsche termen voor Nederland eenig nut, omdat met

behulp daarvan en van een wegwijzer, vraarin alle neder-
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landsclie planten voorkomen^ den geslaclits-5 familie- en

soortnaani van iedere plant, die men in 't wild vindt,

kan worden opgezocht. Yoor Indie bestaat zulk een

ezelsbruggetje evenmin als eene goede^ volledige Flora,

waarin alle planten worden besclireven; de planten zijn

nog onvoldoende bekend en geclassificeerd^ en hoewel

eenige geleerden (Bukck, Boeklagk (^J) bezig zijn met dit

veelomvattende, tijdroovende werk, znllen er zeker nog

jaren en jaren verloopen, voordat de leek in Indie met

eenig gemak en zekerheid de wild groeiende planten zal

kunnenlierkennen. Voor bem zijn dus ook de wetenscliap-

pelijke termen in vele opzichten ballast.

Wij znllen ons daarom beperken tot de boofdtrekken^

zoowel nn als in andere boofdstukken. De teekeningen

zijn echter z66 oyervloedig, dat zy beter dan door eene

droge bescbrijving mogelijk zoude zyn, bet vormverscbil

doen uitkomen.

Bladsoorten,

Aan een volkomen blad onderscbeiden y^iy.hladschij/y hlad-

steel en hladscheede. Aan een pisang-blad (pi. XY. A) komen
deze drie deelen voor. Zelden zijn eebter alle Saanwezig:

de bladeren onzer meeste boomen bebben slecbts scbijf en

steel {gesteelde hladeren pL XV- H— W), anderen scbijf en

bladscbeede {zittende hladeren pi. XY.B); weer anderen be-

staan slecbts nit bladschijf {eveneens zittend genoemd pb
XY. C, D). Bij de laatste rubriek komt bet dikwijls voor,

dat de afgeronde of spitstoeloopende belften den stengel

ten deele of gebeelotugeven; de eersten noemt men half-

XY

W
J5)

a.ntie der bladscbijf van twee tegen

over elkaar staande bladeren romdom den stengel ineen

vloeit beeten de bladeren vergroeid {Hippion pi. XY. Ej;

groeit de stengel door een blad been, dan is dit blad

(•) Sedrrt is verschenen: Dr. J. G. Boerlagk. H;mdleidiiig tot de keimis der

Flora van Nederlaridsch-Iiidie Dl. I, voor hen die dit nuttig boek wenschen te

gebruiken is hct aanleeren vau tornien wel noodzakelijk.
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doorgroeid (vergelijk pL XVIII A. hoewel hier geene werke-
lijke stengelbladeren maar schutbladeren doorgroeid ^ijn).

leder blad draagt in zijn oksel een knop of den aanleg

daarvan; een blad is met eene geleding: aan denstenerel ver-

bonden en valt in zijn gelieel af,

Aan deze beide eigenschappen lierkent men wat blad is of

niet. Er zijn nl. bladeren^ wier bladscHjf den doorloopend

gelieel vormt en anderen, welke uit meerdere onderdee-

len bestaan, die ieder op zich. zelf er als een normaal
blad uitzien j de eersten zijn enhelvoudigey de laatsten

samengestelde Uaderen (pL XVI. —S, pi. XVII F—M),

Ook de samengestelde bladeren vallen in hun geheel

af, maar dragen in den oksel der onderdeelen (hlaadjes)

geen knop.

Sommige takken zien er uit als samengestelde bladeren

o- a. dawon maneiran (pi. XVII. N). Het verschil van
deze tak met een assamblad, waarop b^ gelijkt, blijkt,

r

doordat ieder blad van N in dea oksel een bloempje

of bloemknop draagt en verder zijn bladeren allengs

verliest, terwijl de stengel blijft voortleven.

Vorm der enJcelvoudige bladeren.

Men is gewoon den uiterlyken vorm der bladeren te

vergelijken met andere voorwerpen en rekent daarbij de

insnijdingen, hoe diep ze ook mogen zijn, niet mede;
zoo is b. V. een^ djarahhlad (pi. XV. H) cirkelvormig^ om-

dat de uiterste punten van den bladrand een cirkelrond

vlak begrenzen.

Het blad van Icemhang sepatoe (pi. XV. O) is eirondy

van waroe (P) hartvormigj van dawon Tcaki Tcoeda (Q)

niervormig^ van Cissus ^uadrangularis (U) deltavormig, van

fcanglcong (R) jpijlvormigy van de grassen (B) lintvormig

enz. enz.

Bijzondere vermelding verdienen de bladeren van dawon

afoe-apoe (pi. XVI. A), die sponsacbtig zijn door de vele

lachtholten^ welke de plant in staat stellen te drijven,

De bladeren van Icalapa e. a. palmen zijn gaaf en in hunne

jeugd op eigenaardige w^'ze langs de nerven geplooid;
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eenigen tijd na liet ontplooien scheuren deze bladgedeel-

ten midden tasschen de nerven, hetgeen veroorzaakt

wordt doordat de middelnerf nog groeit en de afstand

tnsscben twee opvolgende nerven grooter maakt (soms 1 d M),

terwijl de bladschijf niet toeneemt. Oiidere palmbladeren

van bet type onzer klappers hebben daarom geheel bet

niterlijk van een gevind blad.

Het is best mogelijk, dat deze inricbting voor jonge

palmbladeren op dezelfde wijze, als wij voor de*pisang

beschreven, een bescbermmiddel is tegen te groote ver-

damping.

Ongel^he bladeren^ wier eene belft veel grooter is dan

de andere^ vindt men o. a. bij alle Begonia^s^ en djatti

wollanda (pb XV. G)

De rand der bladeren kan zyn gaaf {njamplong pi. XV
J), getand (pL XVI. C), gezaagd (pL XV. N), gekarteld (pi.

XV. Q) of gedoornd (pb XVI. D).

Diepere insijdingen beeten lohhen^ spleten en deelen. (')

Nervatuur.

De voornaamste termen voor den loop der nerven zijn:

vinnervigy pb XV. X, Y. W.
handnervig, pb XV, P. Q, IT.

hromnervigj pb XV, J.

rechtnervig, pb XV. B.

vijfnewig, (resp. zevennervig) pb XV. K.
Bij diep ingesneden bladeren verbindt men den term voor

de nervatnur met de lobben, spleten en deelen; dit geeft

aanleiding tot zes boofdtermen nb:

XVI
vinspleiigy

XVI
XVI. G, pb XV. H
XVI. H.

handdeelig, pb XVI. J.

Bladeren met onregelmatige insnijdingen, die dieper

C) Zie vcrder platen XV, XVI, XVII en bijbelioorende verklaringen.
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worden dichter bij den bladvoet, noemt men liervormig-

ingesneden (pi. XVI. K)
Bij enkele groote bladeren zijn de slippen op nieuw

ingesneden; zoo is b. v. bet blad van soewoh en hemhang
hanTceh (pi. XVI, M) dubhel of driewerf handdeelig ; hoe fijn

ook op sommige plaatsen, tocbvormtdebladsubstantie^^n

samenbangend gebeel; de overgang tot een samengesteld

blad is ecbter bij oudere bladeren duidelijk zicbtbaar.

De top der bladeren is s]pits (pi. XV. K. M. N), gesj^iUt

(Pj, aiomj) (Q)^ nitgeschul^pt [J. W) of afgeknot (pi. XVI. B).

Voor den bladvoet bestaan ook dergelijke termen; spits

(pi. XV. T, v.), stomf ( O. )y geoord (Q ).

Het is moeilijk om van voet of top te spreken bij de

bladeren van oost-indisrJie hers en Nelumhium (pi. XV, L),

omdat de bladsteel bier niet aan den bladrand. maar aan

de ouderzijde midden in bet blad is bevestigd. Zulke

bladeren heeten schildvormig.

Dimorph of tweevormig zijn slecbts enkele weinige bla-

deren ; zoo draagt de rameh, Morns indica [indische moerhei)

en Broussonetia papyrifera (de papier-moerhei of deloewang)

zoowel gave als ingesneden (pL XVI. H) bladeren.

Ook de bladeren van Euealyptus-soorten zijn twee-

vormig; in de jeugd draagt de plant breede, ovale bladeren,

welke op lateren leeftijd gebeel vervangen worden door

sikkelvormige bladeren (pL XV- Z).

Samengestelde bladeren.

De deelen van een samengesteld blad heeten blaadjes

;

deze hebben ieder bun bladsteel; te zamen vrorden zij

gedragen door den algemeenen bladsteel.

I Gevinde bladeren. De blaadjes zijn in twee rijen langs

den algemeenen bladsteel gescbaard,

Wanneer deze blaadjes paarsgewijs staan, heeten de

bladeren evengevind (pi. XVI. N. E) en als bovendien

een eindblaadje aanwezig is, onevengevind (pi.

Ook telt men in beide gevallen de paren; zoo is Tcatjang

tanah (pb XVI. R) evengevind-tweeparigy assem djawa

XVI
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(pi. XVI. Nj evengevind'Veelparig, Jcanarie (pi. XVI,

onevengevind- 3—5 parig.

Staan de blaadjes niet juist tegen over elkaar, dan

spreekt men van afwisselend gevind {hliemhieng pi. XVII.

'F) en wisselen kleine en groote bladparen af van afgehrohen

gevind (tomaten en aardappels pi, XVII. G).

Herliaalt zich het gevind-zijn^ zoodat men blaadjes

van de 2Je of 3^^ orde kan onderscbeiden^ dan spreekt men
van duhb elgevind {Jcembang nagassari pL XVII- K) en.

driewerf gevind {hellor pi. XVII. L).

2. Handvormige bladeren. De blaadjes ontspringen

dicKt naast elkaar nit den algemeenen bladsteel Bij deze

soorttelt men bet aantal blaadjes; men kent dus drietallige

hladeren {Oxalis pi. XVI. T}^ viertalUge (dawon semandi

pi. XVn. H) of zeventallige (kapoh pL XVII. J). Ook bier

kan, boewel bet zelden voorkomt, sprake zijn van duh-

helhandvormig {dawon Icopo hopo pi. XI. B) enz, enz-

Soms staat men in twijfel tot welk dezer beide rubrie-

ken een blad beboort; de bladeren van namnam (pL

XVI. P) kunnen evengoed evengevind- eenparig zijn als

iweetallig; omdat ecbter deze plant beboort tot de Papi-

xioNACEAE, die alien gevinde bladeren bezitten, -worden

z^ gevind genoemd.

Omgekeerd wordt, om eene zelfde reden, bet blad van

Oxalis
(
pb XVI. T ) drietallig en fiiet onevengevind-

eenparig genoemd.

Bij de samengestelde bladeren van het hruidje-roer-mij'

niet (pi. XVIL M) komt lets dergelijks voor; de boofd-

vertakking gelijkt op de viertallige bladeren ; omdat ecbter

de blaadjes der eerste orde gevind zijn wordt ook de

eerste vertakking als gevind-tweeparig bescbouwd,
Veel ingewikkelder is de kwestie bij de djeroekblade-

ren. Djeroeh assam of gewone eitroen (pL XVII. A) beeft

eene bladscbijf, die met eene geleding verbonden is aan

den weinig verbreeden bladsteel. Dit wijst op de samenge-

steldbeid van bet blad; misscbien bezaten de djeroeks

vroeger nog e^n bladpaar of zijn op weg zulk een paar

te kr:ygen.
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De bladachtige aard van dezea bladsteel komt meer uit bij

djeroek niepies (B) en pompelmoeSy maar bet meest bij djeroeh

poeroet (Cj, waar de bladsteel zdodanig verbreed isj dat^hij in

grootte bet eindblaadje na-bij komt De analogiemet andere

leden dezer familie pleit voor de gevinde natuur der djeroek-

bladeren, want djeroeh hinghit (D) beeft 3 blaadjes en

hamoening 5— 7.

Dergelijke vergelijkingen bebben eene zeer betrekkelij-

ke waarde en zijn slecbts van eenig belang voor de be-

scbrijvende plantenkunde en systematiek. Het gekunstel-

de van dergelijke redeneeringen blijkt reeds door de blade-

ren van verscbillende Pothos-soorten (pb XVII. Eij die

betzelfde verscbijnsel vertoonen als de djeroeks; per

analogic redeneeren gaat bier ecbter moeilijk, omdat de

Aroideen, waartoe deze plant beboort, slecbts gave of

ingesneden^ enkelvoudige bladeren bezitten.

Zulke verbreede bladsteelen beeten gevleugeld*

3. Voetvormig noemt men die bladeren, wier blaadjes

gerangscbikt zijn als fig, L. pi. XVI voorstelt.

Dit geval komt zelden voor [soewok^ hembang hankeh).

Rangschikhing der hladeren.

De bladeren zijn niet ordeloos langs den stengel ge-

rangscbikt; bnn onderlinge stand kan tot enkele weinige

typen worden teruggebracbt.

1. Verspreide bladeren (pi. XIV. G), wanneer z^* naar

verscbillende kanten gericbt zijn; schijnbaar is ook deze

plaatsing willekenrig; meet men ecbter den boek, dien

twee opvolgende bladeren met elkaar maken, dan vindt

men, dat deze constant is.

Is deze b. v. 45" dan zal bet 4e blad noodwendig
' boven bet eerste komen te liggen; verbindt men de blad-

voeten dezer 4 bladeren met eene denkbeeldige lijn, dan

ontstaat eene spiraal.

De hoek^ die twee opvolgende bladeren maken, noemt

men de hoek van divergeniie. Groot kan bet verscbil in

diyergentie van bladeren zijn^ maar alien bl^'ven de spiraal

volgen, zelfs in die gevallen, waar een uiterst ^oot
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aantal bladeren of vervormde blaadjes dicht bijeen zitten

zooals b. V. bij de dennenkegeU (pi. XLIII. D).

Wanneer de stengelleden, en dus ook de wendingen

der spiraal, zeer kort zijn, vormt zicb eene bladerrozet

zooals b. V. bij Oxalis sensativa (pi. XIV, J) of eene wor-

telrozety zooals de tweejarige planten bezitten-

2. Afwisselende bladeren staan alien in een zelfde vlak,

maar om den andere aan deze of gene zijde van den

Stengel; de boek van divergentie is dus constant 180''

djatti wollanda fpL XIV. F).

3. Tegenovergestelde bladeren staan steeds op dezelfde

hoogte recht tegenover elkander. dus een boek van 180*'

vormendej bijna zonder uitzondering staat een volgend

bladpaar loodrecht op de as, die bet voorgaande paar

verbindt, zoodat de divergentie tusscben twee opvolgende

paren 90" is. Zulke bladeren staan dan Tcruiswij^^ {temble-

han pi. XIV. E).

Zeldzaam komt bet voor, dat de boek van divergentie

van tegenovergestelde bladeren niet 90" is (koffie).

4. BladerTcransen bestaan minstens uit 3 bladeren, die

op dezelfde hoogte zijn ingeplant; Jcajoe gahoes pi. XIV.
H) heeft b- v. acbttallige kransen.

De hladsteel is in verreweg de meeste gevallen rolrond^

soms ecbter gesleufd of afgeplat

De verbinding met den stengel, waarop dus de geheele

zwaarte van bet blad drukt, wordt soms becbter en

steviger, doordat de basis van den steel als een kussentje

verbreed is (kanarie. valmen).

Waar
bet blad in den stand te bouden, dien bet voor de assimi-

latie moet aannemen.
t

Bij de monocotylen is de vorm der scbeede en bare

geleidelijke overgang in de bladscbijf eene inricbting, die

door bare V^anneer
reep dun papier van 64n Meter lengte en 3 of 4 cM.
breedte snijdt in den vorm van een Untvormig blad en
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dit aan de basis vasthoiidt, dan zal men het papier in

schuiue richting onmogelijk recht kunnen liouden. Vouwt
men ecliter liet onderste gedeelte om een gefingeerde mid-
delnerfom, dan blijft het papier gemakkelijk overeind in den
recbten standi zooals de bladeren van grassen.pandan en ande-

re monocotylen dien aannemen. De bladeren der 2}a)X(lau-

soorien bezitten deze eenvondige inricbting zeer volmaakt,

wantde breede sleuf loopt bijaatotaan den top door.

Nog steviger wordt deze stenn^ als de bladscheede bet

sfcengellid^ volgende op dat, wat het blad draagt, over

een vrg grooten afstand als een koker omslnit (pi. XV.
B, pL XVIL U).

Hoewel deze bladscbeeden geen gesloten koker vormen.

maar met de randen over elkaar slaan, worden zij geslo-

ten genoemd (pi. XVII. 0) in tegenstelliug met de gesfleten

bladscheede der Umbellifeben (pL XVII. P)-

Steunhlaadjes.

Vole bladeren hebben dicht bij de inplanting een paar

kleine blaadjes, die aan weerszyden van den bladsteel

staan. Wat de beteekenis dezer blaadjes eigenlijk is,

weet men niet met zekerheid. Men noemt ze steunblaadjes,

omdat zij in sommige gevallen^ evenals eene kleine, korte

bladscheede^ het blad stennen en helpen dragen. Zij komen

juist voor bij bladeren, die geene bladscheede bezitten,

zoodat het best mogelijk is, dat zij organen zijn^ die

analoog zijn met bladscbeeden.

Pe stennblaadjes van waroe (ph XVII. R) zijn geheel

Vrij van den bladsteel, die van hanarie (pi. XVI. 0. a)

zijn daarmede over een kleinen, die van Tcatjang tjina (pi.

XVL R) over grooten atstand vergroeid; die van Leea

(pi. XVn. S) hangen over groote lengte met den bladsteel

samen en zijn bovendien aan den voorkant z66 dicht

aaneen gesloten^ dat zij den grooten okselknop geheel

omslniten en beschermen.

Bij de tegenovergestelde bladeren der Rttbiaceae (ko^e,

hina^ menghoedoe e. v» a.) behooren 4 stennblaadjes; deze

zyn echter paarsgewijs vergroeid, zoodat wij er slechts

twee jnist tusschen de beide bladsteelen opmerken- Ook
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kan vergroeiing van steunblaadjes^ bij 66n blad beboorende,

plaats hebben; aldus vormen zij bij waringin en Mens-

soorten een peperbuisvormig kapje.

Bi) de PotjTGOKaceae zijn zij tot een gebeel gesloten en

in franjes uitloopend hohertje vergroeid (pi. XVII. T). Bij

ChylocalyxperfoUatus (pL XVIII A) vindt men doorgroeide

steunblaadjes en dito schutbladeren.

In verreweg de meeste gevallen omslniten en bescbutten de

steunblaadjes den jongen bladknop of bet blad, waartoe zij

bebooren, vddr de ontplooiing; als zoodanig bebben zy

biologiscb nut. Velen vallen na bet uitbotten afjdoor-

gaans zijn deze niet met den bladsteel rergroeid {warocy

waringin, hloweh), Bestaat deze vergroeiing wel, dan vallen

zij niet af of verscbrompelen langzamerband (kanarie

pL XVL O. a).

Blijvende steunblaadjes zijn dikwijls sappig en groen

en belpen dus assimileeren (kaijang tanah pi. XVI. E. a

en de meeste Papilionaceae) ; zelfs zijn zij bij de viooUjeSy

de erwt en Laihyrus-soorten grooter dan bet blad en ver-

ricbten dus bet grootste gedeelte der assimilatie; bij

Lathyrus Aphaoa vervangen zij de bladeren gebeel, terwijl

deze zelve zijn vervormd tot ranken.

Ket tongetje is een vleezig^ klein aanbangsel, dat bij de

grassen gezeten is op de grens van bladscbeede en scbijf

(pi. XVn. U. a).

Levensduur der bladeren.

Zooals reeds is opgemerkt, leven de bladeren betrek-

kelyk kort; kruiden verliezen binnen weinige maanden
de ondste bladeren (pisang); de meeste boomen vernien-

wen in koude streken bunne bladeren ^^nmaal 'sjaars,

zoodat zy slecbts ± 6 maanden leven.

Zeldzaam lang leven de bladeren van Welwitschia mi-

rahilis (pi. XVIII. B), die vele Meters lang zijn en op de

aarde liggen; bier is een lang leven noodig, omdat de

plant nooit meer dan twee bladeren vormt.

Op pag. 98 sprak ik over bet verwisselen der bladeren

van indiscbe boomen; deze term is voor enkelen minder
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juist gekozen, omdat niet altijd de oude bladeren geteel

door nieuwe worden vervangea^ maar dikwijls met die

jonge bladeren gelijktijdig assimileeren. *

De djatti^ Jcapoh^ randoe alas, djangTcang en Jcamhodja,

die tijdelijk kaal zija^ verwisselen werkelijk eenmaal 's jaars

van bladeren. Hetzelfde heeft tweemaal ^s jaars plaats

by hatapang en helloTy welke boomen echter slecbts zeer

kort gebeel ontbladerd zijn.

Bij de meeste onzer boomen en struiken is bet veel

moeilyker uit te maken in boeverre vernieuwing of aan-

rulling door nieuwe bladeren plaats beeft^ omdat bier

eene gebeel bladlooze periode eene zeldzaambeid is.

Dat de waringiny wanneer de jonge bladeren wat

acbterlijk zijn^ soms al zijne ondere bladeren verliest is

m. i, een bewijs, dat bij ook in normale gevallen van

bladeren verwisselt en wel tweemaal 's jaars.

Bij manga daarentegen blijven bladeren van verscbillen-

den leeftijd aan den boom zitten niettegenstaande twee-

maal 's jaars de toppen der takken eene bladerrozet voort-

brengen. De vertakking is bij manga scbaars en dit komt
overeen met de weinige beboefte om veel nieuwe blade-

ren te vormen, Vele takken dragen weinig of geene

takjes; aan deze juist kan men de bladeren van verscbil-

lenden leeftijd goed nagaan,

De bladeren van eene bladerrozet zijn wel even oud,

maar zeer afwisselend van lengte; de topblaadjes zijn

soms driemaal kleiner dan de onderste der met ben

te gelijk ontplooide bladeren. Hoewel nu later de afstand

tusscben deze blaadjes sterk toeneemt, zijn toeb de groe-

pen uit ^^ne zelfde periode aan de opvolging van groote

en kleine bladeren te berkennen: Zoo telde ik vier of

vijf groepen van opvolgenden ouderdom aan ^en boom.

De vernieuwing^ of beter gezegd, aanvuUing heeft twee-

maal 's jaars plaats^, terwijlde pudste bladeren geleidelijk

afvallen.

Op dergelijke wijze gescbiedt bij velen onzer boomen

de bladvernieuwing.

Weer auderen, waartoe de ^almen, papaya\ djeroelcs^
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6n alle kruiden behooreD, liebben geen bepaalden tijd,

waarin zij snel veel Jong groen vormen. Hoewel ook

bier den invloed van bet natte en bet droge jaargetijde

niet is weg te cijferen^ ontstaan ten alien tijde nieuwe

bladeren, terwijl enkele ouderen afvallen.

r

Bladerloos zijn enkele Yiscum-soorien (pi. XLV. C),

sommige ORCHiDEEfiN, Ouscuta en Cassytha (pi. IX. J).

Qroei der hladeren.

Het oudste gedeelte van de meeste bladeren is de top;

deze wordt dus bet eerste aangelegd, maar daarna wordt

bij naar buiten gescboven^ omdat de eigenlyke bladscbijf

zicb daaronder vormt. Eene dergelijke groeiwijze beet in-

tercalaire groeij in tegenstelling met den topgroei, dien wg
leerden kennen bij wortels en Stengels, wier toppen steeds

door een groeipunt worden ingenomen.

In den knop zyn de bladeren, wat bet aantal bunner

cellen en vaten aangaat, gebeel gevormd, maar dicbt opeen

gedrongen. Zij zijn op verscbillende wijze geplooid of

opgerold.

. Natnurlijk zijn deze blaadjes teer en bebben bescbut-

ting noodig tegen de rnwbeid van het weer; al bezitten

de indiscbe boomen daartoe geene barde knopschnbben,

tocb is ook bier dikwijls bescberming noodig.

Een opgerold pisangblad wordt flink bescbut door de

bladscbeede en de diepe glenf van den bladsteel van bet

naast ondere blad.

Meestal zijn bet de steunblaadjes die bescbutten; niet

alleen t^dens den knoptoestand maar ook gedurende

bet ontplooien. Bezie biertoe de groote stennblaad-

jes van hlowehy nangha, mengTcoedoe^ hanarie, wier stand

bij bet ontplooien der blaadjes duidelijk wijst op be-

scbutting,

De jonge, pas ontloken^ nog gevouwen of geplooide

blaadjes staan doorgaans vertikaal^ betgeen eveneens als

bescberming tegen te groote transpiratie wordt be-

sebonwd. Verder zijn vele bladeren in dezen toestand sterk

bebaard (fcamiem;; anderen zijn met eene kleverige, vernis-
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acMige stofbedett, die de verdamping zeer gering maakt;

weer anderen drageu reeds zeer jong was op de opperliiiid

fpisangj,

Wanneer de bladeren den tnop verlaten nemen zij

zeer snel in grootte toe, hetgeen mogelijk is door op-

name van veel water, waardoor de reeds geheel gevormde

bladelementen allengs nitzetten tot hanne normale grootte.

Znlk een groei wordt strehMng genoemd-

Hoe sterk znlk eene toename somtijds is zien wij aan

de pisangbladeren* Gedurende 10 dagen heb ik de leng-

te gemeten van een pisangblad, van af bet oogenblik, dat

het nit den koker van bladscheeden te voorscbijn kwam.
De volgende cyfers bebben dns alleen betrekking op

de bladschijf en een klein' stnkje bladsteel.

1^ dag toename 13 cM.

3e » If ]2
4e

ff n 32
5e /r n 33
6e

ff • » 40
7e

ff , 24
8e , if 24

9? n n 22

lOe n ti 22

rf

n

9

totaal in 10 dagen 2^340 Meter.

Bij de ronde bladeren van Nelumhium (pi. . XV. L) en

de oostindische hers kan men moeilijk spreken van top en

topgroei; bier heeft de ontwikkeling rondoni eenige

pnnten plaats-

Sommige varens bebben evenals de stengels een top,

die bet jongst is en steeds doorgroeit [Lygodium pi.

XIY. D).

Gereduceerde bladeren*

Vele parasieten nemen al bet voedsel, dat zij noodig

bebben, op nit andere planten; zy assimileeren niet en

bebben daarom geene groene bladeren noodig. Waar deze

nog voorkomen, zijn ze klein en niet groen (zie pi. XLVI).

y
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wi

ren, zijn tot schubjes^ doorntjes of stehels gereduceerd b. v.

Euphorbia^ Cactus, Opuntia (pi. X- J)^ Ruscus (pi. X. N. a)

en tjemara (pi. XX. B* a)

Als rudimentaire bladeren kunnea wordenbescliouwd : de

scbeedebladereBj welke bij monocotyleu algemeen ont-

staan als eerste bladeren der spruit en die niets meer zyn

dan scheede zonder blad. De latere bladeren dezer plan-

ten bezitten wel den normalen vorm, terwijl enkelen als

overgangsvormen tusschen de scheedebladeren en bladeren

kunnen worden bescliouwd. Onze pisang is hiervoor een

nitmuntend voorbeeld; zie ook de grassen en de temoe-

soorten.

Vervormde bladeren.

Achtereenvolgens zullen wij de volgende rubrieken be-

handelen.

1. Bladsteelen als assimilatie-org:anen.

2. Bladeren als waterreservoirs,

3. Bladeren als organen^ welke dienenom klimplantente

helpen zicb aan andere voorwerpen vast te klemmen.
4. Vervormde bladeren als bescbermmiddelen.

5. Bladeren als voorraadschuren van voedsel.

6. Bladeren. welke min of meer in betrekkins: staan tot

de sexueele voortplanting,

7. Bladeren^ welke ingericht zijn cm dierlijk voedsel te

verteren.

1. Bladsteelen als assimilatie-organen

.

De bladsteelen van enkele Acacia's (pi. XV. F a) zijn ten
deele bladachtig verbreed, dragen geene bladeren en asai-

mileeren. Ter onderscbeiding met Stengels, die denblad-
vorm hebben aangeuomen (Pbyllocladien) noemt men
zulke bladsteelen Phyllodiin. Ook de bekers van Sarracenia,
die wij later sub. 7 zullen bebandelen, zijn znlke bladsteelen.

2. Bladeren als waterreservoirs.

In tropische gewesten is de droge moesson de eenige tijd

van bet jaar,die voor betplantenlevengevaarkan opleveren.
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Te lang aanhoudende droogte doetveleplanten sterven uit

gebrek aan water; vooral de op booraen leveade planten

zyn hieraan stez^k onderbevig. De natuur beeft ecbter vele

tropen-planten, en in 't bijzonder vele boombewoners, be-

scbermmiddelen gegeven voor aitdroging; de beteekenis

der dikke opperhuid^ de afscbeiding vaa was leerden wij

reeds kennen, eveneens de stengels, die als waterreservoirs

worden ingericbt. Ook de bladerea kunnen als water-

reservoir dien'st doen.

De opperbuid van FicuSy sommige Begonia^$, Pipeeaceae

en Orchidaceae bestaan uit meerdere lagea; de cellen

der onderste laag zijn gevuld met water; zij vormen bet

zoogenaamde waterweefsel en voorzien de plant van water,

zoodra de wortels dit niet in voldoende boeveelbeid op-

voeren. Ook de bladsteelen van enkele op boomen levende

varens bevatten gebeele celgroepen, die als zoodanig

dienst doen (uitgebreider is dit onderwerp bebandeld in

boofdstuk XYl).

3. Bladeren als organen^ welJce dienen om klimplanten te

helpen zich aan andere voorwerpen vast te Hemmen.
Bladranken vindt men bij de homkommerSy Smilaxy de

erwt, Entada e. a. Vlindebbloemigei^. De middelaerf van

Gloriosa Superha (pi. XIII) en Flagellaria in^icais totrank

uitgegroeid.

Tot doornen of baken vervormde bladeren zijn bij klim-

planten zeldzaam,

(Zie verder bet voorgaande boofdstuk ).

4. Vervormde bladeren als heschermmiddelen.

a. Bladdoornen, welke niet totklimmen dienen, worden

gebonden voor organen^ die de plant bescbormen tegen

grootere dieren, welke de plant bezoeken om bladeren

ofvrncbten te eten. Deze doornen zijn van verscbillenden

Xa
XIXvan vele Acacia's (b. v. Icembang nagasari pi.

djeroeh UngUt (pi. XVII. D), het Tcruidje-roer-mij-niel,

Pithecolohium dulccy Capparis flexuosa, Zisyphus e. a. zijn

steunblaadjes.

Hoe krachtig planten zicli kannen verweren is ieder

14
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bekend, die met eene hamhoe doerie versperring, met Mam'-

pies en dergelijk teeft kennis gemaakt.

6. De overwinterende knoppen van vela struiken en

boomen in koude streken worden bescliermd door een

hnlsel van knopscbnbben, die evenals normale bladeren

regelmatig ontstaan^ maar dicht bijeen staan, omdat de

tusscbenliggende leden zeer kort blijven; deze bladeren

zijn veel kleiner dan tjpische bladeren^ niet groen en

hard; dikwijls scheiden zij gom en kleefstof af; in 't voor-

jaar vallen zij na bet uitbotten af.

5. Bladeren ah voorraadschuren van voedsel.

In de eerste plaats komen als zoodanig in aanmerking

de zaadlobben. Verder kunnen normaal functioneerende

bladeren groote boeveelheden reservevoedsel bevatten o. a.

de vleezige bladeren van agave en alok

Bollen. De gerokte stengelknollen leerden wij kennen

als voorraadschnren voor eene volgende generatie; de

stengelleden waren bier met reservevoedsel gevuld^ terwijl

de rokken dun en bladacbtig bleven. Bij de bollen

daarentegen is de as niet of slechts weinig gezwollen,

terwyl de ombuUende bladeren gevuld zijn met reserve-

voedsel.

Stengelknollen en bollen bebben dezelfde levenstaak,

alleen de plaats^ waar bet reservevoedsel is opgeboopt,

verscbilt.

Ook zijn beide vormen niet scberp gescbeiden, maar
verbonden door overgangsvormen, die dus zoowel eene

vleezige as als vleezige bladdeelen bezitten. Wanneer
de bladdeelen den bol rondloopen beet de bol gerokt

(pL XX. H), zijn ze scbubacbtig en klein, dan is bij

geschuhd (pL XX. K).

Met den bol van Orinum moluccanum (de bekende
oranje-kleurige indische lelie pi. XX. H. J ) tot voorbeeld,

zullen wij den levensloop der bollen nagaan.

Op eene zeer korte as zijne vele stengelbladeren met
breede basis ingeplant; op den top is een knop aanwezig,

die tot bloemstengel uitgroeit,

De groene bladeren assimileeren en stapelen voedsel
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op in hunne bladvoeten (de bol, in de fig, H, en J.

geteekend, is dus liet product der nn bloeiende generatie);

na den bloei sterven de dunne^ groene deelen bovea den

grond af. In den oksel van eenige bladeren ( in ons

Toorbeeld van de oudsten) ontstaat een knop, die in

eene volgende periode nitloopt, bladeren ontplooit en

begint te zwellen op kosten van den ouden bol^ die dan

verschrompelt..

Greheel anders gedragen zich de uien fpl. XX. G).

De oude bol, welke bladeren draagt en bloeit^ vult

zijne knoppen geheel met voedsel, zoodat deze gescheiden

van den ouden bol zich zelf kunnen redden^ betgeen by

Orinum niet het geval was.

Sommige uien, vooral de huoflooh (bawang poetih)^ ver-

toonen de bijzonderbeid, dat in iederen bladoksel ^en goed

ontwikkelde knop en 2 of 4 kleineren ontstaan ; de

eerste kan zelfstandig leven, de anderen zijn minder

levensvatbaar.

De bolschubben zijn nu eens gewone stengelbladeren,

die zoowel assimileeren als aan de basis vleezig zijn

{de ui pi. XX- L)^ bij ande- en zijn het sclieedebladeren.

6. Bladeren min of meer in hetrelcJcing siaande tot de

eeocueele voort^lanting.

Acbtereenvolgens zullen wij behandelen:

a* de schuthladeren en steelblaadjes,

h. de hloeischeede,

c. Jiet omwindseL

d. het Jcelkje en napje.

e. de hafjes der grassen.

/ de hloemdeelen.

a. schuthladeren en steelblaadjes:

Een «eer algemeen voorkomend plantje^ Gynandrop-

sis pentaphylla (pi XXI. A)^ vormt een sierlijken, recht-

overeindstaanden bloemtros; de stengelbladeren zijn 5

7-tal% en vrij groot; de beide boogste^ typiscbe bla-

deren zijn kleiner en bezitten veelal slechts 5 blaad-

jes; daarop volgt een blad van geheel anderen vorm,
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bet is ongesteeld en draagt slechts 3 gave blaadjes;

weer lets hooger draagt een dergelijk blaadje de eerste

bloem in zijn oksel; dit blaadje is wol 3-spletig, maar niet

meer samengesteld. Soms vindt men wel eens bet naast

boogere blaadje ook ingesneden^ maar verdei- zijn alle

blaadjes klein en gaaf ; de kleinsten vindt men aan den top.

Uit dezen duidelijken, geleidelijken overgang blijkt, dat

deze blaadjes werkelijk vervormde stengelbladeren zijn
;

zij dragen den naam scJiuthladeren, in tegenstelling met nor-

male bladeren, die ook wel stengelhladeren worden genoemd.

Later z alien wij de bloemdeelen ook als vervormde

bladeren berkennen^ zoodat eene bloem als een tak kan

worden bescbonwd. Het ontstaan dier bloem in den

oksel van een scbutblad is dns gebeel analoog met

bet ontstaan van bebladerde takken in den oksel van

stengelbladeren

.

Veel nut leveren deze scbutbladeren in den regel niet

op; enkeleu bescbutten den jeugdigen bloemknop, bij an-

deren echter blijft de bebloemde as bladloos (AroideeenJ;

zelfs komen in zeldzame gev alien de scbutblaadjes later

te voorscbijn dan de bloemknoppeo, die zij beeten te

bescbutten. Het biologiscb nut dezer scbutbladeren is

dns ook in de meeste gevallen gering; zij zijn op weg
gebeel te verdwijnen.

Bebalve de scbutbladeren^ die zoowel kunnen voorko-

men aan den voet van iedere bloem als aan den voet van

de takken eener bloeiwijze {hina pi. XXVII. A), kunnen er

op den bloemsteelj even onder iedere bloem, nog kleiaere

blaadjes aanwezig zijn ; deze komen doorgaans paarsge-
wijs voor en dragen geen knop iu bun oksel. Zij beeten
steelblaadjes. Enkele steelblaadjes zijn groot, vooral bij de

AcAtTTHACKAE (pL XVII. V; ; raeestal ecbter zijn ze klein

en nietig (assam djawaj.

Vele scbutbladeren verwisselen bunne <rroene kleur

voor eene andere, meer in bet oogloopende en krijgen

daarmede dan ook eene andere levenstaak te vervuUen,
Om redenen, die wij later uitvoerig zullen leeren kennen,
bezitten de bloemen scboone en schitterende kleuren om
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insecten aan te lokken, Welnu daarin worden zij gehol-

pen door de gekleurde schutbladeren.

Opmertelijk is het, dat in enkele gevallen^ waar de bloe-

men zelve klein zyn en weinig in Tiet cog loopen^ de

schutblaadjes zeer opvallend gekleurd zijn en dan tevens

ook bijzonder greet zijn, zoodat liier met het biologisch

nut ook de ontwikkeling grooteris geworden.

De donker- of licht-rose blaadjes, waarom w^ de Bon-

gainviUea's kweeken, zijn 3 schutbladeren, die ieder een

bloempje dragen, dat met zijn steel halverwege met het

schutblad is vergroeid. Ook de vuurroode bladeren, die

de jongste toppen van Poinsettia (pi. XVIII; C) versieren,

en die deze plant als sierplant in trek deden komen,

zijn schutbladeren, Zie ook ananas (pi XXIX. E; en

temoe-soorten ,pl, XXIII).

b, Bloeischeede, Een bijzonder seort van schutbladeren

vindt men in een beperkt aantal families. Zy zijn groot,

doorgaans gekleurd en omgeven de bloem of de bloeiwijze

5f als knop 5f ook nog eenigszins op lateren leeffcijd*

Zulke bladeren heeten hloeischeeden.

Dat de grens tusschen schutblad en bloeischeede niet

scherpkan zijn^ begrijpt ieder; het blaadje, dat bij Zejphy-

ranthus, Eurycles (pL XXXVII. Q) en de narcis (pi.

XXXVII. P) even onder de bloem zit, kan even goed

schutblad als bloeischeede zijn. De groote, donker wijnroode

djantongs van de pisang (pi. X. H), de scheeden der akoideeen

(pi. XXIV), der Commeli^aceae (pL XVIIT- J), van vele

temoe-soorteny palmen (pi, II. C) en pandan (pi. VTIL B)

wijken echter zoo zeer af, dat ook de leek ze als

bloeischeeden herkent.

c, Het omwindseL

Wanneer bloemen, die door schutbladeren gedra^en

worden, dicht bijeen staan, moeten noodwendig deze

schutbladeren ook dicht bij elkaar staan. Bij de temhlehan

(pi. XXVIII, E en E) zijn vele bloempjes (E) slechts door

korte leden gescheiden en vormen een kluwel, bestaande

uit aiwisselende schutbladeren en bloemen. Ook bij de

ananas (pi. XXIX. R) is dit het geval
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En zifn echter eenige bijzondere gevallen, waar de

bloemen naast elkaar staan; zoodat dan ook de schut-

blaadjes een krans vormen. Zulk een krans heet omwind-

$el, de blaadjes zelve omwindselhlaadjes. Typisch vindt men
dit by de ScHEKMBLOEMtaEN ([Jmbelliferen pi. XXX, A
E. F) en bij de Compositae (B. C. D ; in 't laatste geval

telt bet omwindsel iceerdere kransen.

Ook steelblaadjes kunnen een omwindsel vormen; uit den

aard der zaak omslniten zij dan slecbts 6en bloem. Zoo

beeftDisemwa (pi. XXII) 3 fijnvertakte omwindsel-blaadjes.

Een bijzonder geval vindt men bij kembang poeTcoel am-

paty die schijnbaar eene gekleurde kroon en een groenen

kelk bezit (pi. XVIII. D). Eeitelijk is bet grccne gedeel-

te^ dat wij voor kelk bouden^ een omwindsel, hetgeen

bewezen wordt, doordat in andere soorten twee bloemen

binnen 66u omwindsel besloten zijn (pi. XYIIL E)

De grootte der omwindselblaadjes is zeer verscbillend

;

groot zijn zij o. a. bij Tcapas (pi. XVIII, E).

d. Nog verdient vermelding bet omwindsel der Loran-

thus-soorten (pi. XVII. W. a), dat er gebeel als kelk

nitziet en bet napje der eiken (pL XVIIL G), dat uit

zeer vele scbubvormige blaadjes is samengesteld.

e. De kafjes der grassen (pi. XXXI. B en C), die de

grasbloemen omslaiten en daarmede de eigenaardige aartjes

vormen^ zijn ook scbntblaadjes; later komen wij hierop

terug.

f. De onderdeelen der bloem, boewel zij nog den blad-

vorm bezitten en van bladacbtigen oorsprong zyn, wyken
in functie zoo zeer af^ dat zij in een afzonderlijk hoofd-
stnk znllen worden besproken.

7. Bladeren^ welhe ingericht zijn om dierlijk voedsel te

Inseoteneiende planten.

Dabwin, Sie Joseph Hookee en vele andere geleerden
bebben belangrijke onderzoekingen gedaan over de wijze,

waarop de eigenaardig vervormde bladeren van enkele
planten in staat zijn dierlijke stoffen te verteren en als

yoedsel te gebruiken.
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Drosera.

Darwin ontdekte, dat de bladeren van Drosera in staat

zijn dierlijk voedsel te verteren.

De onderzoekingeiij door dezen beroemde natuuron-

derzoeker op dit plant] e verricht, zijn z66 in de lioogste

mate nanwkeuricr en de verkresfen resultaten z66 merk-

waardig, dat wij niet weten, wat het meeste te bewoa-

deren^ de geniale wijze van onderzoek van den geleerde

of de practisebe inricbting, door moeder natuur aan

Drosera gegeven,

Drosera rotundifolia (pi. XIX. H) leeft in Europa en

ook in Nederland op veenacbtigen beidegrond. (')

Zij is eene kleine plant; de bladeren, tot eene wortel-

rozet vereenigd, zijn lang gesteeld, ongeveer cirkelrond,

iets concaaf aan de bovenzijde en dd^r met lange baar-

acbtige aanbangsels bedekt (pL XIX, EI vergroot). Deze

aanbangsels, door Darwin tentahels genoemd, bestaan nit

een steel en eene topklier, welke bij geopende bladeren

is bedekt met een glinsterenden droppel kleverig vocbt,

die als een briljant in 't zonlicbt schittert. (Vandaar

waarscbijnlijk de naam zonnedauwy dien de plant in Ne-

derland draagt.)

Op bet midden van het blad zijn de tentakels kort

gesteeld en groen-rood; zij zijn langer en rooder gekleurd

naarmate zij den otntrek naderen, terwijl de langsten

aan den bladrand ontspringen en zelfs eenigszins naar

beneden ombuigen. Ook op den bladsteel staan enkele

zeer lange tentakels.

Kleine dieren, muggen, vliegen, mieren en andere

insecten^ die zich op de blaadjes wagen^ kleven aan de

klieren vast en bewegen zich angstig om weder vrij te

komen^ betgeen echter aan kleine dieren zelden gelukt.

Door de aanraking en beweging van bet gevangen dier

worden de klieren geprikkeld, eene gewaarwording, die

zich voortplant naar de naastbijliggende tentakels, zoodat

ook de niet aangeraakte topklieren worden geprikkeld.

(') Ook op Java komen enkele Drosera s voor.
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Ten gevolge daarvan buigen de tentakels langzaam naar

binnen^ totdat zij het dier met de klieren aanraken en

van alle zijden stevig omknellen (pi XIX J). In dezen

toestand scheiden de klieren een zuur vocht af, dat eene

stof bevat, met dezelfde eigenscbap begaafd als de pepsine

in onze maag nl. : cm dierlijk, d. i. stikstofhoudend,

voedsel te verteren en om te zetten in oplosbare prodncten,

die als voedsel kunnen worden opgenomen.

In weinio^e daojen is met uitzouderiao^ van de cbitine-

huid het geheele dier opgelost. Dan treedt eene andere

functie der klieren in werking; tot dusverre waren zij

afscheidende organen, nu ecbter zaigen zij de gevormde

voedingsvloeistof op.

Zoodra al het vocht is opgezogen, hernemen de tentakels

hunne vroegere positie en het blad is weder gereed om
eene nienwe prooi te vangen en te verslinden.

Dergelijke plantjes^ in een kamer overgebracht, kan

men langen tijd in leven honden door dagelijks kleine

stukjes vleesch, gekookt eiwit of gelatine op de blaadjes

te leggen.

Voor wij nagaan welken invloed deze bijzondere eigen-

schap heeft op de nonoale fnnctien van bladeren en
wortels, deelen wij eenige der meest merkwaardige ont-

over de gevooligheid der klieren

mede. Ik kan echter slechts een enkelen greep doen nit

den grooten voorraad feiten.

Darwin heeft o. a. nagegaan, waardoor en op welke
wijze de klieren geprikkeld en de tentakels opgewekt
worden zich te bewesrenO
Het is noodig, dat de klier zelve wordt geprikkeld ; de

dikke, kleverige droppel toch, die elke klier omgeeft, kan
zeer licMe voorwerpen dragen en dus van de klier ge-

scheiden Louden. In dit geval heeft geene beweging plaats.

Sommige voorwerpen, zooals uiterst kleine stukjes hout,
kurk, uitgebrande kool, voorziclitig op den droppel ge-

braclit, absorbeeren ecbter bet vocht en komen daardoor
in contact met de klier.

Nauwelijks is dit geschied of de prikkel plant zich

Darwin
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voort door den steel (wiens cellen daardoor van kleur

veranderen) naar den voet der tentakels en binnen eenio-e

seconden is een langzaam ombuigen waar te nemen-

Daarna wordt ook bij de naastbijzijnde tentakels de

prikkel door den steel naar de topklieren overgebracht-

Komt een insect met de binnenste, kleine klieren in

aanraking, dan plant de beweging zicb centrifagaal voort

en alle tentakels buigen zicb naar bet midden.

Zet zicb een insect op den rand van bet blad neer,

dan buigen zicb de rand- tentakels en dringen met eene

eigenaardig rollende beweging bet insect naar 't midden,

waar bet spoedig gebeel omstrikt wordt.

^ Om de grens der gevoeligheid der klieren te bepalen

nam Darwik proeven met zeer licbtevoorwerpen en vond,

dat een stnkje baar, wegende 0.000822 milligram, nog in

staat was merkbare beweging te veroorzaken.

Dierlijke stoffen, die voor de plant nuttig zijn, ver-

oorzaken eene veel snellere ombniging dan stntjes glas,

kurk, krijt, enz., die niet voedend zijn en door de bladeren

niet worden verteerd. In 't laatste geval wordt ook

geen vocbt met digestieve eigenscbappen door de klieren

afgescbeiden. •

De plant wordt op deze wijze voor veel nntteloos

werk gespaard. Want hoe licbt knnnen zandkorreltjes,

blaadjes en andere voorwerpen de klieren prikkeleu
!

,

Opmerkelijker nog blijkt deze practische spaarzaambeid

uit bet verscbijnsel, dat de bladeren kleine stooten en

sebokken kannen verdrao^en zonder dicbt te slaan. Ook
regen en wind hebben geen invloed.

Nog meer verwondering baart de groote gevoeligbeid,

die de Dros^ra-klieren bezitten voor stikstofhoudend voed-

sel. Daewiis' nam vergelijkende proeven met ammoniak-

zouten (zooals wij weten de voornaamste bron voor stikstof

in den bodem) door een droppel van zeer zwakke oplos-

singen te brengen op de klieren.

0.00445 milligram koolzure ammoniak,
0.00225 ;r salpeterzure ammoniak en

0.000423 ft oniak
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nog bniging. Wordt daarentegen een geheel blad in

eene nog veel zwakkere oplossing geJoopt, dan is bewe-

ging nog duidelijk merkbaar, indien iedere klier slechts

0.00000328 milligram phospborzure ammoniak kan absor-

beeren.

Zulk eene gevoeligheid om stikstof te herkennen wordt

alleen overtroffen door den spectroscoop.

Verdere bespreking zon den verbazenden indruk, dien

deze feiten maken, slechts verzwakken.

Laten wij nn eens theoretisch nagaan welken invloed

dit vleesch-verterea der bladeren uitoefent op de gebeele

buishonding der plant.

De onderzijde der bladeren^ eenlgszins ookde bovenzijde

en zelfs een kleine ring van de tentakels zyn groen,

m. a. w.^ de plant bevat bladgroen; en -waar dit is^ wordt

organiscb voedsel bereid. Maar ontegenzeggelijk is de

opname van dierlijk voedsel door de bladeren eene groote

besparing van werk, hetgeen ten goede moet komen aan

het bladgroen en aan de wortels. Zulke planten beboeven
noodwendig minder bladgroen dan hare normaal functio-

neerende ziiisters, en omdat de groene cellen daardoor

minder organiscb voedsel bereiden, knnnen de wortels

met een veel kleineren aanvoer van anorsranische stoffen

volstaan en behoeven niet over eene groote oppervlakte

met de aarde samen te hang:en, Hieruit vol^t, dat

vleeschetende planten weinig wortels en weinig bladgroen

noodig bebben.

De natnur bewijst de juistheid dezer theoretische be-

schonwingen. Drosera is arm aan wortels, arm aan blad-

groen en kan leven op een zeer onvrnchtbaren bodem.
Waarom? Omdat zij een groot deel van baar voedsel uit

de lucht betrekt.

Bionaea musipula.

Dit plantje, meer algemeen als amerilcaansch vliegen-

vangertje of vliegenhlap (pi. XIX D) bekend, bezit eene
wortelrozet van bladeren, die uit twee deelen bestaan:
le een bladachtig verbreed gedeelte, 2e een rond plaat-
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vormig gedeelte, dat tot klap is ingericlit. Beide helften

van dit laatste gedeelte kunneD, evenals de bladen van
een boek^ elkaar naderen, waarbij de middelnerf als

scbarnier dient, terwijl de tanden der klepranden fzie

figunr) in elkaar grijpen. Beide helften der klap, de

kleppen dus, zijn aan de bovenzijde (binnenkant) bedekt

met een groot aantal klieren^ die een kleverig vocbt

afscheiden; bovendien draagt elke klep 3 of 4 lange,

haarvormige aanhangsels fjilamenten).

Raakt men met eenig voorwerp, b v. een stukje bout,

de klieren aan, dan heelt geene beweging plaats. Eene

kortstondige aanraking der filamenten echter heeft slui-

ten ten gevolge, De filamenten scbeiden geen vocht af,

dat kleverig is of evenals pepsine werkt; evenmin kun-

nen zij organisch voedsel opnemen en zijn ongevoelig

voor ammoniakzouten , welke door de Drose? a-klieren

zoo gretig worden opgenomen. De filamenten doen uit-

sluitend dienst als voelers, die bij de minste aanra-

king geprikkeld worden en de klap sluiten. Met een

wollen draad , zelfs met een haar van €6n engelscbe

duim lengte, kon Dakwin op deze wijze de klap doen

sluiten.

Aanhoudende druk beeft seen of veel zwakkeren in-

vloed op de filamenten dan momentane aanrakingen

;

ook regen en wind zijn onwerkzaam^ De vele kleine

klieren, die de binnenvlakte der kleppen bedekken, zijn

droog bij geopende bladeren; brengt een stukje bout,

kurk, steen of glas bet sluiten der klap te weeg, dan

blijven de klieren onwerkzaam; zijn daarentegen stukjes

eiwifc, vleesch, gelatine of insecten in de klap bekneld,

dan volgt eene overvloedige afscbeiding van een zuur,

digestief vocbt, die zdolang aanboudt tot alle stikstof-

houdende stoffen zijn omgezet. Daarna verrichten de

klieren bare tweede fanctie: opslorping van bet gevorm-

de voedingsvocbt.

In even booo-e mate als Drosera bezitten de klieren

van het vliegenvangertje de gave om stikstof te ner-

kennen; sleclits wanneer dit tot voordeel der planten



220

tan strekken, werken de klieren.

Wij weten nu hoe Dionaea haar vleeschvoedsel ver-

teert; maar op welke wijze vangt zij de dieren? Een

kleveri<y vocht cm insecteu te lokken en vast te houden

bezit zij niet; van een langzaam ombuigen en omstrikken

van bet dier, zooals bij Droseray kan dus geen sprake zijn.

Noodwendig meet, bij gebrek aan klevende stof, de klap

zich snel sluiten en in den vs^aren zin van 't woord m-

secten vangen^ evenals wij dit met de hand doen.
m

Dit heeft werkelijk plaats; eene zachte monentane aanra-

king der filamenten doen de klap opmerkelijk snel slniten.

Hierbij heeft^ volgens Dakwin, nog een versebijnsel

plaats^ dat in de boogste mate onze bewondering opwekt

en bewijst hoe de natuur steeds zoo zuinig mogelijk hare

krachten en functien doet werken.

Een Dianaea-blad kan niet voortdnrend functioneeren;

integendeel zijne digestieve eigenschapis zeer beperkt. Na-

dat het eerste insect is gevangen en verteerd, heeft de klap

een zekeren rnsttijd noodig; nadat een tweede insect is

verwerkt^ dunrt deze werkelooze rustperiode langer en vele

bladeren zijn^ wanneer zij voor de derde maal een diertje

ingesloten hebben, niet eens in staat dit geheel te verteren

Driemaal hoogstens kunnen zg hunne prooi verwerken.

onverschillig of deze groot of klein is. Daaruit blijkt reeds

de noodzakelijkheid om slechts dan een digestief vocht af te

scheiden, ala er stikstofhoudend voedselaanwezicr is. Kleine

dieren kannen dus betrekkelijk weinignnt aanbrengen en

zouden de krachten der Dionaea"s noodeloos verbruiken.

Hoe helpt zich nu de natuur? De getande randen
der kleppen grijpen bij het dichtslaan in elkaar, maar
niet zoo of daartusschen blijven gedurende eenige se-

conden kleine openingen, waardoor kleine (voor de plant

te kleine) insecten de klap kunnen ontvluchten, terwijl

grootere dieren, die de moeite om verteerd te worden
belooneuj worden ingesloten.

De functien^ bij Drosera vereenigd in de tentakels zijn

Dionaea

kleppe getande randen de
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grootere dieren^ de klieren eindelijk verteren en absorbee-

ren.

Van deze merkwaardige plant is slecbts eene enkele

soort bekend, levende op eene zeer beperkte groeiplaats:

Carolina in N. Amerika.

Merkwaardig is bet, dat Drosera en Dionaea tot dezelfde

natuurlijke familie behooren, hoewel de vleeschverterende

eigenscbap, bij bet groepeeren der planten tot families,

niet in aanmerking komt. Zelfs bezitten andere leden van

dezelfde natuurlijke familie (Droseraceae; min of meer
de eigenscbap om stikstofboudend voedsel op te nemen.
Een daarvan, Aldrovandia vesiculosa^ een wortelloos, drij-

vend plantje, levende in vyvers van Midden- en Zuid-

Enropa, bezit kleppen, diegelijken opde klap van Dionaea.

Deze ecbter bebbengeene getanderanden en kunnen zicb,

indien zij eenmaal eene prooi gevangen bebben, nooit

meer openen.

Andere Droseraceae bezitten klieren, die een kleverig

vocbt afscbeiden en daarmede kleine dieren vastbouden;

zij nemen ammoniakzonten gretig op en trekken dus ook

uit stikstofboudend voedsel nut.

Het is niet voldoende bekend of zij e en digestief vocbt

afscbeiden, zooals Drosera en Dionaea, of dat zij de rot-

tingsproducten van stikstofboudende stoffen opnemen,

zooals andere bekerplanten.

Nepenthes.

Nepenthes, door de inlanders dawon gindi of halok tjek-

hoj door ons heherplanten genoemd, beboort voornamelijk

tbuis op Java, Borneo, en Sumatra. De vervormde bla-

deren (pL XX. fio^. Cj dragen de namen: hekerSy urnen,

amphoreny Jcannetjes of wel apehelken,

De Neperdhes-soovten (er zijn er ongeveer 30) zyn veel

grooter dan de boven bescbreven planten; bare Stengels

staan zelden overeind, maar klimmen doorgaans, gebol-

pen door ware ranken of bet rankvormige gedeelte der

bekerdragende bladeren, tegen andere planten op. Bloe-

lende exemplaren eindigen in eene aarvormige inflores-

centie.
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Bij de planten, die ik op den top van den Oengaran 7ond,

waren de meeste bladeren dicht aan den voet der stengels

vereenigd; zij droegen b^*na alien urnen; de ondersten liad-

den de bekers reeds verloren ; de naast lioogere bezaten

urnen van verschillenden leeftijdjterwijl delangs den stengel

gescbaarde bladeren geene urnen, slechts ranken vor-
r

men,

Een urndragend blad fpL XX. C.) bestaat nit drie on-

derdeelen: le een breed^ bladacbtig gedeeltej dat met

twee kleine oortjes den stengel omvat^ 2*^ een rankvormig

gedeelte, en 3« den beker.

Deze laatste is met zijn bodem aan de rank verbonden?

en bezit eene opening, die lets nanwer is dan het wijdste

gedeelte van den beker.

Jonge urnen zijn gesloten met een deksel^ dat nog

twee fijne^ draadvormige aanhangsels beeffc.

Hoewel men over de morphologiscbe waarde dezer on-

derdeelen strijd beeft gevoerd, heeft J. Dalton Hookee,

door de ontwikkeling na te gaan, bewezen, dat bet ge-

heele toestel als bladschijf moet worden bescbouwd, waar-

van de rank een versmald gedeelte^ de beker eene diep

uitgebolde klier en bet deksel met de beide spoorvormige

aanhangsels de bladtop is.

Sommige urnen zijn aan de buitenzijde kaal; anderen,

waaronder ook de in fig C. afgebeelde, van den Oen-

garan afkomstige beker, dragon twee overlangsloopende^

met lange wimpers voorziene, vliezige kammen; de bin-

nenzijde is met een groot aantal klieren bedekt terwijl

de sierlgk gevormde en geteckende rand der opening een

zoet vocbt afscbeidt^

De bekers zijn ten deele gevuld met vocht ; dat dit

door klieren wordt afgescbeiden en geen regenwater be-

hoeft te zijn^ wordt bewezen door de jonge, nog niet geopen-

de bekers ; zij tocb bevatten dit vocbt reeds; zoodra de be-

kers geopend zijn, is bet binnenvallen van regen slecbts ten

deele door den sebuinen stand van bet deksel verbinderd;

maar tot de oude bekers^ wier deksels reeds verschrompeld
r

en verdroogd zijn, heeft het hemelwater vrije toegang-
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Hoe gedragen zicli nu deze bekers ten opzichte van
insecten? Naar den vorm en de beschrijving te oordeelen

zon men denken. dat de nrnen werkten evenals de klap

van Dionaea, Het deksel immers is juist geschikt om zich

te sluiten na het binnentreden van eenig dier en zich

weder te openen, zoodra dit is verteerd.

Toch is dit niet het geval; de eenmaal omgeslagen dek-

sels sluiten zich nimmer weder; hun levensdoel be-

staat waarschijnlijk slechta bierin, dat zij bij jonge
bekers de snelle verdamping van het vocht verhin-

deren en bij oudere, werkzame bekers, door den

schuinen stand, dien zij aannemen, het binnenstroomen

van regen tegengaan. Dit laatste is analoog met het-

geen wij straks bij de Sarracenia^s zullen opmerken.

Insecten en andere kleine dieren, die den beker binnen-

komen, verdrinken in het vocht, dat aan de talrijke klieren

van den binnenwand digestieve eigenschappen ontleent.

Het vocht in jonge bekers, hoewel zuur reageerende,

kan geen voedsel verteren; de klieren beginnen de pep-

siue-achtige stof eerst af te scheiden, wanneer stikstof-

hondende stoffen in het bekervocht aanwezig zijn.

Het verhaal, dat in de bekers levende diertjes gevonden

worden, hoewel strydig met de boven beschreven eigen-

schappen, kan worden opgehelderd; oude bekers verteren

niet meer, maar zijn doorgaans gevuld met regenwater,

dat nu niet door het deksel wordt teruggehouden, daar

dit deel van het toestel het eerst verwelkt; in dit water

ontwikkelen zich gemakkelijk de larven van allerlei insecten,

zooals wij dit dagelijks in stilstaand water, b. v. in een

vingerglas, kunnen waarnemen.

In 't bijzonder verdient eene Nepenthes vermeld te wor-

den, wier bekers 1^2 voet lang en daardoor groot genoeg

zijn om viij groote dieren op te nemen en te verwerken.

Sarraceniaceae,

Totde familiederSARKACENiACEAE behooren driegeslach-

ten : Sarracenia ( fig. D.), Darliyigtonia en Heliamphora^ te

zamen 10 soorten vertegenwoordigende, die alien vleeschver-

terend zijn. Allen behooren thuis op het westelijkhalfrond.
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De Sarracenia's zijn kleine. sierlijke plantjes met eene

wortelrozet van bladeren, welke ten deele zijn veranderd

in. peperhnisvormige urnen^ die evenals de Nepenthes een

vocM afscbeiden en de daarin verdronken dieren verteren.

Deze orsranen moeten beschouwd worden als holle

bladsteelen, terwijl het uiterste puntje van de in fig. D.

afgebeelde Sarracema-hlB^devea bladscbijf is. Bij de door

ons afgebeelde soort is de bladschijf zonder nut; de re-

gen kan vrij binnentreden ; bij andere soorten ecbter

bedekt zij den ingang ten deele; by enkelen vormt zij

eene belmvormige en gevleugelde kap^ waardoor het bin-

nenvallen van regen geheel wordt voorkomen.

De urnen van Darlingtonia gelijken op die van Sarra-

cenia, die van Reliamphora op de bekers van Nepenthes.

Ook de urnen van deze familie scheiden een suikerhou-

dend vocht af, waardoor insecten worden gelokt.

Volledigheidsbalve deel ik mede, dat ook Cejphalotus

( familie Saxifeaoaceae ) en de MARcaEAviACEAE bekers

bezitten^ waaraan gelijksoortige eigenscbappen worden

toegesebreven.

Jltricularia,

Ongeveer 150 soorten van dit geslacbt zijn over de

gebeele aarde verspreid; velen komen op Java in stilstaand

water voor. Meest alien zijn waterplanten; enkelen leven

op bet land; de eerate bezitten alien, van de laatste

slecbts enkelen, organen om kleine dieren te vangen.

Fig. E, pi. XIX stelt een bloeiend plantje van een

in bet water levend, algemeen in Nederland voorkomend,
blaaskruid ( Jltricularia vulgaris ) voor. De bladeren zijn

in niterst fijne slippen verdeeld; vele slippen zijn ver-

anderd in blaasjes, die door fig F, vergroot en door fig.

G. in doorsnede worden weerge^even.
Hoewel

o^o

ben de blazen bebalve de vleescbverterende functie nog
een belangrijk levensdoel.

Waterplanten kannen onder water wel bloeien, maar
nooit bevrucbten. Bij alle waterplanten komen de bloemen
tegen den bloeitijd aan de oppervlakte ; moeder natuur
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heeft zelfs aan soicrai<jen bewonderenswaardige vormea
en kraditen toebedeeld om zich tydelijk bovea water te

verheffen; bet zou ons te vev voerea deze bier te be-
E

scbrijven, alleen herinnerea wq aaa Vallisneria spiralis.

Utricularia, boewel steeds drijvead, heeft ia den bloeitijd

den zwaren bloernstenorel en de bloemen te dra^en, en

moet dus soortelijk licbter worden ; daartoe vullen zich

de blazen omstreeks dien tijd met meer lucbt dan zij ge-

wooulijk bevatten.

En nu de tweede functie dezer blazen.

Plaatst men eea plaatje in water, dat vele kleine

diertjes bevat, dan bebben binnea korteri tijd vele blazen

diertjes gevangen. ledere blaas tocb heeft fij a verdeelde slip-

pen aaa den in*^ang en bovendien eene veerkrachtige, naar

binnea openslaande klep (zie fig. D). Misschien dienen

de slippen als voelers, maar zeker is bet, dat de klep zich

by de geringste drukking naar binnen opent en daarna

met vrij groote v«^e'kracht weder slnit, Een diertje, dat

zich in dien ingang waagt, hoe klein bet ook zij, kan^

hetzij door den uitgeoefenden druk, hetzij door bet op-

wekken van een prikkel, de klep openen en is dan

onhevroepelijk gevangen.

De blazen zijn dus vangtoestellen,

Verteren zij ook zooals DionaecL^ Drosera bxl Nepenthes?

Neen! Zy scheiden geen vocht af met digestieve eigen-

schappen en toch trekken zij nut uit de gevangen dieren.

Deze sterven, verrotten en vormen ontledingsproducten,

jniat zooals zij in de aarde zouden doen. De blazeu nu

bebben, evenals de wortels van normale planten, de ei-

geoschap om deze rottingsprodacten op te nemenenten
voordeele der plant aan te wenden.

Hoewel alle tot dusverre beschrevea planten vleescb-

etend zijn, doen zij dit toch op zeer biteenloopende

wyze; D/vsera, Dionaea en Utricularia vangen dieren, Ne-

penthes, en Sarracenia missen de min of meer hoog ge-

organiseerde vangtoestellen, maar verdrinken de bin-

nenkomende dieren. Drosera^ Dionaea^ Nepenthes en Sar-

15*
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stikstofho

der dieren, het hlaashruid neemt sleclits de functien

over van de woitels en sclieidt geen digestief vocht af

;

bewonderenswaardig zijn zij allen^ wat hare fijn georga-

niseerde inricliting aangaat, maar bovenal de drie eerst-

genoemden, met Dionaea aan de spits^ door de merkwaar-

dige gevoeligheid voor stikstofhoudende stoffen.

Wij hebben in ruime mate kennis gemaakt met eene

groote verscheidenbeid van bladvormen; wy weten, welke

levenstaak aan bladeren is opgedragen en boe zij in vele

opziebten die taak gebeel of ten deele kunnen vei'wis*

selen voor eene andere en daarbij tevens bun normalen

vorm verliezen.

Tocb blijft er nog veel merkwaardigs omtrent deze

bladeren mede te deelen^ waarvoor wij tot dusverre geene

geschikte gelegenbeid konden vinden. Wei znlleu wy nu

en dan genoodzaakt zijn in berbalingen te treden^ maar

dit is onvermijdelijk^ omdat bet bij znlk een uitgebreid en

veelomvattend onderwerp als het onze^ dikwijls onmogelijk

is in eens alles van een zeker plantenorgaan mede te
m

deelen. In verband met later behandelde pnnten krijgen

sommige, reeds beschreven organen eene andere beteekenis-

Waar deze berbalingen ecbter noodig z:yn5 zuUen wij

ons steeds beperken tot enkele woorden of verwijzen naar

vroegere pagina's.

De bladeren assimileeren en hebben daarom de gedaante

van eene platte, dunne schijf. Hoe eenvoudig dit ook
schijnt, tocb is de inrichting der bladeren soms zeer in-

gewikkeld en wekken de besehermmiddelen, die zij voor

vele uiteenloopende doeleinden bezitten,onze bewondering.

Besch ermmiddelen tegen te groote verdamping.
le. Hiervoor leerden wij reeds de verdikte opperhuid

en de cuticula kennen,
2e. Wasafscheiding.
3f*. Een haarkleed is in vele gevallen een zeer doelma-

tig middel om de warmte der zonnestralen eenigszins
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te temperen ; vooral jonge bladeren ti-ekken hieruit, zoo-

als wij zagen, veel nut. Deze haren^ van zeer verschil-

lenden vorm en grootte, zijn met lucht gevuld en be-

dekken nu eens het blad met een zaclit en dicht vilt,

dan weer zijn zij eenigszins stijf; nu eens liggen zij

dicht tegeu de bladscbijf aan, dan weer staan ze reclit

OYereind; in 't kort de meest verscliillende vormen kun-

nen hierbij optreden.

Dat werkelijk zulke haren ten doel hebben de ver-

damping te verminderen bljykt o. a. hieruit, dat enkele

planten, welke in Nqord- en Midden-Europa baarloos zijn,

zieh in Zuid-Europa met een dicht vilt bedekken {Silene

inflatay Campanula Speculum^ Galium rotundifoliumt Men-

tha Pulegium).

Ook is het bekend^ dat vele alpenplanten^ die op plaat-

sen groeien, welke slechts met een dun laagje vruchtbare

aarde bedekt zijn en aan het scherpe zonlicht zijn bloot-

gesteld, en die dus^ wanneer regen^ nevel en dauw lang

nitblyveuj gevaar loopen van verdrogen, met een zeer

dicht haarkleed bedekt zijn. ledereen keut het^ juist om
deze eigenschap zoo gewilde, Edelweiss. (

Gnaphalium

Leontopodium ) en de nog moeilijker te bereiken EdeU

raute {Artemisia Muiellina) en Goldraute.

Hetzelfde merken wij op bij vele plantjes, die wonen

op de kale toppen onzer bergen, waar *fc nooit regent.

Hier vinden wij o. a. Gnaphalium javanicumy Senecio

pyrophilus en eene Wahlenhergia.
4e. Vermindering van het transpireerend oppervlak.

Hiervan leerden wij reeds vele voorbeelden kennen

{Oadusy Euphorbia, vele epiphyteuy de planten met phyl-

locladien en phyllodien

)

5e. De bladeren nemen op het midden van den dag,

wanneer het zonlicht het sterkst is, een anderen stand

aan en wel zoodanig, dat zij dan slechts in schuine

richting door de zonnestralen worden beschenen.

Dit verschijnselkomt wel is waar ook voor bij enkele plan-

ten in gematigde strekeD, maar is nergens beter te bestudee-

ren dan in de tropen. Bijna ieder blad verandert hier van
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stand (pisang, de vele Leguminosen met hunne gevinde

bladeren^ bliemhieng, Oxalic enz. enz. )•

Ook in "woestijnen, prairien en steppen worden derge-

lijke planten gevonden; hieronder zijn bijzonder merk-

waardig de zoogenaamde hompasplanten. In de prairien

van Noord-Amerika vindt men eene composita, Silphium

laciniatum^ die aan een opgerichten stengel een klein

aantal groote, liervormig-ingesnedeu bladeren draagt;

deze bladeren draaien op hun bladsteel zoodtinigr, dat zi)

alien met den smallen kant naar den steugel gekeerd

zijn en alien in een vlak vallen, alsof zij tusscben

papier in dien stand zijn geperst, AUe bladeren zyn al-

dus met de bludscbijven naar 't Oosten of Zniden ge-

richt, zoodat zij door de verzengende n.iddagzon bijna

niet getroffen kunnen worden. De stand van deze blad-

sehijven is zoo zniver, dat bare smalle kanten van

Noord tot Zuid gericht zijn en dus evenals een kompas
kunnen dienen om 't Noorden te vinden. Ook Laduea

Scariolay welke veel in Znid-Europa voorkonit^ vertoont

dit verschijnseL

6<\ Het bezit van een waterweefsel is een uitslekend

middel tegen tijdelijke droogte, evenals de eigenscbap, die

souuhige Ceyftogamen bezitten, om zonder testerven uit te

diogen.

Bescherming tegen te slerk zonlicTii.

Bijna alle bescbermmiddelen, welke dienen om te groote

verdampiug tegen te gaan, doen dit ook tegen te fel

zonlicbt.

1''. De baarbedekkinsr.

2'\ Veranderitig van den bladstand bij sterk zonlicbt.
3e. Vermindering van bet oppervlak, dat besebenen

kan worden.
4t^ Het bkdgroen en ook de transportwegen van kool-

bydraten worden dikwijls tijdelijk ofvoortdurend bescbermd,
doordat in daarboven liggende cellen der opperbuid zich

kleurstoffen afzetten, die de kracbt van bet zonlicht ver-

zwakken.
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Straks komen wy bij de gekleurde bladeren op dit ver-

sebijnsel terug.

Dit beschermmiddel heeft niet, zooals de Karen enz,

meerdere functien te verr-ichtei], maar heeft uitsluitend

betrekking op de werking van bet zonlicht.

Bescherming tegen warmteverlles.

Uit den aard der zaak verkinderen de besebertnmidielen

tegeu te groote verdamping ook bet verlies van veel

warmte.

1*'. Dikke opperbuid en cuticula.

2*'. De baarbekleedingr.

3^ Vermindering van oppervlak.
^

4^ Verandering in bladstand^ Hetzelfde, wat wij bij

vele bladeren op 't midden van den dag waarnemen,

wordt in sterkere raate 's avonds en *s nachts gezien.

De assam-blaadjes, die 's ruiddags een scbuinen stand

aannemen (pL L. A ) ieggen zicb^ zoodra de zon on-

dergaat. dicht tegen ellcaar aan en beschermen elkaar

daardoor voor warmteverlieSj waarop 's nacbts door de

lagere temperatunr van de lucbt groote kans bestaat

(pi L. A,).

Beide verscbijnselen moeten niet verward worden; bet

eerste is bescherming tecjen dezonnestralen, das ook tegen

te groote verdamping en te fel licbt, het laatste tegen

warmteverlies. Ook kent men vele plantea, die wel het

laatste, maar niet het eerste beschermmiddel aanwenden.

Behalve bij stengelbladeren nemen wij beweging waar by

sommige zaadlobben^ die overdag horizontaal nitstaan, maar

8 avonda weer te^en elkaar slaan en den stand aanne-

men. dien zij in het zaad hadden.

Vooral ook bloemen, die veel warmte noodig hebbenen

zeer gevoelig zijn voor warmteverlies j hebben hiertoe

geschikte hulpmiddelen ; velen slaiten daarom hunne

bloemkronen des avonds,

De geheele bloeiwijze der ScHERaiBLOEMioEN buij:t zich

's avonds knikkend omlaa^j, waardoor de omwindselblaad-

jes boven de bloemen komen te liggen en daarover een
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bescliermend dak vormen. lets dergelijks zien wy b:y de

bloemlioofdjes der Compositae, die in den knoptoestand

eveneens omlaag gebogen zyn^ zoodat de bloempjes rond-

om door het omwindsel bescbut worden.

Bescherming iegen den wind.

le. De buigzame stengels van de meeste kruiden geven

mede en richten zicb daarna weder op. Vooral bij de gras-

sen is dit zeer duidelijk.

2^. Bij gesteelde bladeren is de bladschijf zelden zoo

stevig aan den bladsteel verbonden, dat beweging ontuo-

gelijk is
J
bijna altijd is aan de bladschijf in ruinie mate

speling gelaten om zicb been en weer te bewegen.

3«. De ingesneden en samengestelde bladeren vermin-

deren de kans van inscbeuren.

4^ De ligging en verdeeling der nerven in de blad-

schijf zijn de beste ennieest volmaakte beschermmiddelen

tegen scheuren.

MiddeleTiy die de huidmondjeSj en dus ooJc den weg voor

de gaswisseling^ vrij houden.

Het is voor de assimilatie van groot belang, dat de

gassen steeds door de huidmondjes vrg in en uit kunnen
strooinen. Wordt de opening der huidmondjes door regen,

nevel of dauw gesloten^ dan wordt die gaswisseling be-

lemmerd.

Uieryoor heeft de natimr aan de bladeren zeer practi-

sche bescliermmiddelen gegeven.

Wanneer men een blad in water dompelt, bemerkt men,
dat de bovenzyde doorgaans gebeel bevocbtigd wordt,

terwijl aan de onderzijde bet water weinig aanbangt; aan
den zilverglans berkent men bij zulke ondergedompelde
bladeren de ligging der buidmondjes.
De opperhnidscellen rondom deze buidmondjes bebben

veelal kleine verbevenbeden, papillen, waartusscben een
lucbtlaagje wordt vastgebonden, of wel haren, die met
Incbt gevuld zijnj in beide gevallen kan het water slecbts

moeilijk de buidmondjes bevocbtigen; zelfs door vrij
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flinke schokken kan men die bescbermende lucbtbellen

niet verwijdereii.

Een nitmuntend voorbeeld leveren de hamhoe-hlvLderen^

die aan de onderzijde overdekt zijn met papillen^ zoodat

de daardoor vastgebouden lucbtlaag dien onderkant als

zilver doet glinsteren, wanneer bet blad in water wordt
gedompeld.

Bij enkele bladeren zijn de buidmondjes gelegen in

groefjes en bolten, soms met vernanwden ingangj in deze

holten zijn steeds baren aanwezig, die bet water verbin-

deren de groefjes binnen te dringen (zie de bladeren van
onze Oleander), De tjemara^s bebben, zooals wij weten,

uiterst kleine blaadjes, terwijl de groene takjes de eigen-

lyke assimilatie-organen zijn- Deze takjes nu bezitten

overlangs diepe gleufjes, waarin de bnidmondjes zijn gele-

gen, terwijl ook bier baren den ingang bescbermen.

Dat bij landplanten^ vooral bij kruiden^juistde onderzijde,

die weinig van regen te lijden heeft, aldns voor water

wordt bescbut, komt, omdat deze veel last beeffc van

bevocbtigicg door den dauw, die nit den grond opstijgt.

De wimpers, die soms aan den bladrand voorkomen,

zijn in enkele gevallen in staat cm bet water van den

onderkant der bladeren te greleiden naar den bovenkant.

Bij waterplanten, wier bladeren met de onderzijde op

bet water liggen, vindt met alle bnidmondjes op de

bovenzijde der bladscbijf. Bescbntting tegen regen is bier

zeer moeilijk; tocb zijn deze bladeren z66 ingericht, dat

bnnne randen gegolfd zijn, terwijl bet blad bij den

bladsteel iets is verboogd. Door deze inriebting vloeit bet

regenwater naar den rand en vandaar van bet blad af.

BescJiermmiddelen tegen dieren.

Direct of indirect betrekken alle dieren bun voedsel

uit bet plantenrijk. Geen wonder dus, dat bet bezit van

verdedigingsmiddelen tegen dieren voordeelig is geweest

en nog is in den strijd om 't bestaan. Deze verdedigings-

middelen zijn van zeer uiteenloopenden aard ; zelden

bescbermt zulk een middel tegen alle dieren, doorgaang
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zijn zij gericht tegen gasten, die voor de plant bijzonder

nadeelig zijn.

l^. Eene dikke, leerachtige opperlioid maakt, dat bla-

deren zeer ouverteerbaar zija; zij worden dan ook door

weinig grootere dieren gegeten.

2'. De in doornen veranderde takken^ bladeren^ steun-

blaadjes en onderdeelen van bladeren, die wij in voor-

gaande hoofdstukken leerden kennen, zijn nit den aard

der zaak flinke verdedigingsmiddelen,

TJit den grooten voorraad, dien onze omgeying aanbiedt,

noemen wij slecbts de volgenden: Ofuniia, Euihorhia anti-

quorum^ djeroelc, Xanihium^ Acacia''s, Mimosa fudica^ Cap-

parts flezuosa, Zizyphus, hamhoe doerie.

Vele bladeren hebben een gedoornden rand of dragen

bovendien stekels op de middelnerf {rattan- soorten, yan-

^an), op don bladsteel idadap soorten) ofzelfsaan den on-

derkant der bladeren op de nerven (Solanumy Datura).

Onder de eersten noemen wij Delivaria ilicifolia. Pan-

danuSf Sxnicula montana^ Agave^e^ ananas.

Stekels vindt men o. a. nog op do stammen van TcapoTc

dadap, bij de meeste rozen, Smilax en Dloscorea^s.

3^. Na deze sterke verdediirinsrsmiddelen komen bet
o—

o

meest in aanmerking de vergiften, die in bet plantenrijk

algemeen voorkomen {alcaloiden, glucosiden). Vele dezer

vergiften werken doodeud voor enkele dieren, terwijl

zg dikwijls door anderen zonder nadeel genuttigd worden.

Tocb worden de giftplanten bijna door alle grootere

dieren gemeden.

Het is merkwaardig, dat de dieren blijkbaar de gave

bezitten ova deze nadeelige gewassen te berkennen, ook
dan, wanneer zij onmogelijk door ondervinding daarmede
liadden knnnen kennis maken. Het is ecbter waarscbija-

lijk^ dat de zintuigen der dieren, die veel fjner zijn dan
de onze. ben de scbadelijkbeid dezer planten verraadt.

4r. De riekende stoffen, die in vele bladeren in nit- en

inwendige klieren worden gevonud, scbrikken sommige
diereo af. terwijl juist anderen daarcloor worden aangetrok-
ken. Men kan ecbter begrijpen, dat ook de^e stoffen,
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waarvan ors geen ander biologisch nut bekend is, in be-

paalde gevallen beschermmiddelea zijn.

5«. Kleine dieren, zooals ruieren, loopen moeilijk over

een bebaard plantendeel, omdat Luane pootjes verward

raken; daarom verscbaffen baren aan sominige planten

eenige bescberming tesren bet bezoek van honigetende

of bladsuijdende mieren en andere diertjes,

6e. In denzelfden geest werken de kleefbaren^ waaraan

mieren en ook vliegende insecten blijven bangen.

7*^. Brandbaren (zie pag. 63j zijn zelfs voor grootere

dieren gevaarlijk {JJrtlca^ Fleurya).

8e. Het afzetten van kiezelzuur in de opperbuidscel-

len kan ook als zoodanig worden bescbouwd.
9*', Het water is voor de bladeren van waterplanten een

natnurlijk beschermmiddel; deze bebben slecbts bescbadi-

ging te vervvacbten van in *t water levende dieren Eigen-

aardig is bet, dat de bladeren van Victoria regia slecbts

ddar, waar zij aantastbaar zijn, stekels dragen, dns aan

den onderkant en langs de opstaande randen.

Over de Tcleur der bladeren.

Over bladeren sprekende bebben wij veelal stilzwijgend

aangenomen, dat wij *^roene bladeren bedoelden. Toeb

weet ieder, dat vele planten gekleurde of bonte bladeren

bezitten; juist orn die eigensobappen worden velen als

sierplanten gekweekt,

Ook z^'n groene bladeren niet gedurende bun gebeele

leven groen; voor zi} afvallen of verdorren verwisselen zij

bet groen voor geel, rood of brnin. Ook is de kleur van

de groene bladeren zeer verscbillend

Hoewel omtrent deze kleurscbakeerinofen nog weinig

bekend is, zuUen wij daarover tocb iets mededeelen.

<i> De groene hladeren^

Wat den leek bet naeeste zal verwonderen, is bet feit,

dnt de groene kleur van eenzalfde blad niet ten alien

tijde gelijk is. De bladgroenlicbaanipjes liggen in het pro-

toplasma en zijn daannede bewegelijk; nu werktbetzon-

licbt niet a.ltnd avati crnnfititr voor de assimilatie; terwijl te
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zwak licht deze functie zeer bemoeilijkt, is te fel zonlicbt

evenmin voordeelig.

De bladeren van vele tropische gewassen hebben, zoo-

als wij reeds zagen, de gave om 's middags van stand

te veranderen; dit is niet alleen eea beschermmiddel tegen

tegrooteverdamping, maar voorkomttevens den nadeeligen

invloed van te sterk licbt op de werking der bladgroen-

korrels. Vooral bij bladeren, die deze bewegingsverseliijn-

selen niet of in geringe mate vertoonen, veranderen de

bladofroenkorrels zelve van stand.

In het gnnstigste geval leggen zich alle korrels van

^^ne eel tegen den wand, die naar het licbt is gekeerd.

Wordt bet licht op den middag te fel, dan verplaatsen

zicb die bladgroenkorrels allengs, totdatzij tegen de zij-

wanden van die eel aanliggen, zoodat zij dan door de

zonnestralen niet direct getroffen worden.

Niet alle bladeren zijnbiervoor even gevoelig: gescbik-

te voorbeelden zyn djagong en tahah; in diffuus licbt,

dns in de scbadnw, zijn deze planten donkerder groen dan

"wanneer zij eenigen tijd door 't zonlicbt worden bescbenen.

Ook in 't dnister nemen de bladgroenkorrels van som-

mige planten een stand aan, welke gelijkt op dien, welke

zij in 't felle zonlicbt innemen.

Het is waarscbijnlijk, dat deze eigenscbap der blad-

groenkorrels nog een belangrijk voordeel oplevert voor

dikke bladeren, die nit vele opvolgende lagen blad-

moes bestaan; de niet aan de oppervlakte liggende eel-

len verkeeren eenigszins in de omstandigbeden van bla-

deren in difFuns licbt; zij worden door het hooger lig-

gende bladmoes bedekt, zoodat baar bladgroen in minder
gnnstige conditien verkeert, dan in de oppervlakkige

cellen. Wanneer echter de bladgroenkorrels der opper-

vlakkige cellen zicb tegen de dwarswanden aanleggen,

laten zij het zonlicbt tot eene diepere laag door-

dringen enz. enz.

Hiermede is in overeenstemming, dat het meeste blad-

groen aan den bovenkant in het palissade-weefsel is op-

gehoopt (pL ly, IJ).
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N"u wij dit weten, kunnen wij verklaren, waarom plan-

ten^ die voortdurend in diffuus liclit leven, zooals gewas-

sen, die op den ondergrond der tropische wouden of in

dalen en kloven, waar zij slechts korten tyd door 't zon-

licht direct beschenen worden, leven, eene liclit groene

tint bebben; zij tocb zijn genoodzaakt bare bladgroen-

korrels dicbt tegen de, naar bet licbt toegekeerde, opper-

vlakte zoo breed mogelijk nit te spreiden.

Andere verscbijnselen bangen biermede samen; bet licbt

is in deze omstandigbeden zoo zwak, dat bet niet tot

diepliggende bladgroenkorrels zou doordringen ; bet is

dus voor zulke planten geen voordeel bladeren met vele

lagen bladmoescellen te vormen. Ook is de atmospbeer in

deze wouden steeds zeer vocbtig, zoodat geene dikke op-

perbuid of andere middelen de verdamping beboeven te

temperen ; integendeel deze wordt bier zoo .
bemoeilijkt,

dat de planten baar moeten bevorderen door bet transpi-

reerend oppervlak sterk te Tergrooten.

Om al deze redenen bebben deze wondplanten zeer-

dnnne, licbt groene en groote bladeren [varens).

De invloed van bet leven in zulke bosscben op de

grootte der bladeren is zeer goed na te gaan door plan-

ten eener zelfde soort in en huiten die bosscben te ver-

gelijken; de eersten bebben steeds de grootste bladeren.

Ook palmen^ pisang en temoe-soorten vindt men nergens

grootbladiger dan aan beekjes in 't midden van bet wond.

Hiermede wordt geenszins beweerd, dat alle planten in

zulke bosscben dergelijke bladeren bezitten; allerlei eiscben

tocb kunnen andere vormen noodig maken; vele epipbyten

b. V. doen juist bet tegenovergestelde; zij krimpen bet op-

pervlak in en bebben bescbermmiddelen tegen transpiratie.

De groene tint der bladeren kan worden gewijzigd

door eene meer of minder dikke opperbuid. Is deze dik,

dan zijn de bladeren meestal donker groen, terwijl dunne

bladeren ook veelal licbt groen zijn.

Verder komt de bebaring in aanmerking, terwijl ook

de wasafscbeiding eene doffe, soms blauwacbtige tint aan

t groen kan verleenen.
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Wij zien ook hier weder de grootste verschillen op-

trelen; alle tiuten en nuances van groen zijn in onze

omjjevincr te vinden.

h- Bonte en geJcleurde bladeren.

Somtnige bladeren zija boat, doordat de bladschijf,

hoewel zij geheel groea is, tocb. niet overal evenveel

bladgroen heeft. De bladeren van Dieffenbachia zijn licht

groen met veel donkerder groene vlekken, Ook bij de

MarantaSf die veel als sierplanten worden gebruikt^ treffc

men dit verscbijnsel aan; de bladeren vaajonge planten

zijn meer bont dan die van ondere exemplaren, welke

bijaa geheel gelgkmatig groen worden; de oorzaak hier-

van is, dat de eersten minder bladgroen noodig bebben^

omdat zij het voedsel gedeeltelijk betrekken uit onder-

aardsebe voorraadsebnren.

Bladeren kunnen plaatselijk bnn bladgroen verliezen;

wanneer voor het groen geene andere kleur in de plaats

treedt, is het blad wit gevlekt (enkele Dieffenbachia\

Begonia^sU

Doorgaans echter zijn deze vlekken geel; de bladgroen-

korrels nl. worden, wanneer het groen verdwijnt, geel,

omdat er feitelijk twee kleurstoffen in aanwezig zijn:

Chlorophyl en Santhophyl.

Bladeren, die met alcohol worden behandeld, geven

eene groene vloeistof; wordtdeze met vette olie geschad,

dan gaat daarin het chlorophyl over, terwijl het xanthophyl
in den alcohol achter blyft.

Verandering van groen tot geel kan men kunstmatig
opwekken door planten in 't duister te plaatsen. De
aldas geetioleerde bladeren zijn flets geel ; hunne blad-

groenkorrels zijn geel en bebben degave om te assimilee-

ren tijdelijk verloren; sniker in zetmeel omzetten kunnen
zij echter weh Wordt de plant wedor door 't zonlicht

beschenen, dan heeft de klenrsverandering in omgekeerden
zin plaats.

De korrels, welke wij bij bonte bladeren zien in de cellen

der gele vlekken^ gelijken op deze gele bladgroenkor-
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rels. Velen onzer blad-sierplanten zya geel ^evlekt: Oo-
tonsy Aspidistra^ Coleus-soorteny Aucuha, Panax.

Dat Stengels en bladstelen minder groea zijn dan de
bladeren, korut^ omdat zij oneigenlijke zetmeelkorrels (zie

pag. 100) bevatten; zij hebben eene min of meer gele

tint.

Ook kan dit geel zich. uitstrekken tot de middelnerf en
de dikste zijnerven; hieraan heeft o. a de sierlijke bonte

dadajp
( Erythrina pida ) haar ontstaan te danken.

Weer andere bladeren hebben hunne bonte kletiren

(geel, rood, violet, blauw) te danken aan kleurstcffen,

die in het celvocht opgelost zijn en die 5f in de opper-

huidscellen df in de bladmoescellen ^oorkomen; in 't

laatste geval kunnen zij de groene kleur slechts ten deele

bedekkeu,

Bij de hlauwwieren (Cyanophyceae) is de groene klenr

in blaawgroen veranderd door eene blanwe klenrstof;

de roodwieren (Rhodophyceae) bezitten eene roode ofvio-

lette klenrstof (Fhycoerythrine of Fhycocyan).

Vele Stengels en bladstelen zyu violt;t of rood, door-

dat het celvocht'der opperhuidseellen is gekleurd door

anthocyan of bloemenblauw ; ook de n erven van soinmige

bladeren hebben eene opperhuid van die kleur.

Vele bladplanten ontleenen »daaraan hunne sierlijke

bonte bladeren (Anthunum^ Orotons).

Dit anthocjan komt ook voor in de opperhuidseellen

van bladeren, nu eens alleen aan den onderkant, [water-

flanteuj bladbegonias^ djoekoet gehwor^ Tradescantia discolor

en andere Comimelinaceaf), dan weer aan beide zijden

van het blad [Crotoiivarieteiten, ColeuSj Amaranfhus melan^

cholicus); of wel alleen de naar 't zonlicht toegekeerde

bovenzijde der bladeren is gekleurd; eindelijk kan het

rood plaatselijk als vlekken optreden {Calladium-soorleny

Dat anthocyan in allerlei nuances voorkomt, is toe te

schrijven aan twee omstandigheden; vooreerst wordt deze

kleuvstof door plantenzuren rood, door zwakke alkalische

vochten violet of blauw gekleurd (sterk alkali kk'urt

groen); in de tweede plaats kan anthocyan gemengd met
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geel aanwezig zijn, waardoor verschillende nuances van

oranje en scharlakenrood ontstaan.

Ook de bloerabladeren en vruchten hebben hunne kleu-

ren dikwijls aan dit anthocyan te danken ; echter niet

alle klenren der bloemen zijn hiervan afkomstig ; men

kent ook een hloemengeel [Xanthine), dat opgelost voor-

komtj terwgl wij vroeger reeds (pag. 49) de gele en oranje
*

klenrstofliehamen noemden.

Wei weten wy nu waaraan bladeren^ bloemen enz. de

klenren bebben te danken, maar de vraag ligt voor de

band : met welk doel zijn deze planten gehleurd en niet groen ?

Het antwoord bierop is slecbts in enkele gevallen met

zekerbeid te geven.

Waar weinig bladgroen voorkomt, (Dieffenhachia) of

als het plaatselijk vervangen is door witte, gele of roode

vlekken, kan men denken aan miadere beboefte aan

bladgroen. Hier wordt dus de assimilatie verminderd,

zonder dat bet transpireerend oppervlak inkrimpt.

Zeer sterk is dit bij bet zoogenaamde honte gras {Pha-

laris arundinacea], waarvan de lintvormige bladeren licbt

geel, bijna wit, zyn met smalle groene strepen, die soms

geen tiende gedeelte van de oppervlakte beslaan. De
witte gedeelten bebben geene of slecbts weinige, verstrooid

liggende bladgroenkorrels*

Er wordt dns weinig geassimileerd en het gevolg

hiervan is, dat de plant klein blijft en langzaam groeit.

Enkele sprniten van dit gras zijn wel eens geheel groen

en deze jnist zijn flinker ontwikkeld en hebben grootere

bladeren.

Waarom dit voor znlke planten nnttig is^ weten wij

niet; verreweg de meesten zijn door cultuur ontstaan,

maar er zijn er onder, die in de natnur deze verscbijnse-

len verkregen en voortplantten.

Eleuren als heschermmiddelen tegen te fel zonlicht.

Met geen beter voorbeeld dan de algemeen bekende
Tcool blanda kan men dnidelijk maken, wat bieronder be-

doeld wordt.
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Kool blanda heeft een korten stam met laas uitstaande,

gebogen takken; de bladeren zijn grootj zeer licht groen
en dun; beschermmiddelen van anderen aard bezitten zij

niet.

Gezonde planten zijn goed gevuld^ de bladeren staan

dicht bij elkaar en vertoonen weinig beboefte om zich

zoo te draaien, dat alien hunne bovenzijden naar 't licht

toe keeren; integendeel zij tracliten elkaar te bedekken

en te beschermen teg*en de zonnestralen,

Staat zulk een boom in de scbaduw of wordt bij slechts

's morgens en 's namiddags direct door bet zonlicht be-

schenen, dan zijn alle bladeren gelijkmatig groen.

Wordt aan zulk een boom de schaduw ontnomen^ dan

ziet men in weinige dagen de groene kleur van die bladeren,

welke 's middags direct door de zonnestralen getroffen wor-

den, in geel overgaan. Te fel zonlicht werkt nadeelig op de

vorming van koolhydraten en rernietigt het bladgroen.

De gele bladeren van kool blanda blijven wel hunne
frischheid behouden, maar assimileeren doen zij niet of

weinig; zij vorinen te zamen echter een beschermend dak

over de andere bladeren, want de zonnestralen moeten nu
eerst de gele bladeren passeeren en werken dan, wanneer
zij de daaronder gelegen, groene bladeren treffen, niet

meer ongunstig. Nauwkeurige beschouwing van zulk eene

plant doet duidelijk het nut dezer gele bladeren uitko-

men; dieper liggende bladeren worden allengs greener;

enkele overga-ngsvormen vooral zijn merkwaardig^ omdat

sommigen slechts gedeeltelijk groen, anderen eigenaardig

gevlekt en gestreept zijn.

Bij de meeste kool blanda's onzer erven zijn slechts de

top en de zijde^ die naar de zon is toegekeerd, geel.

Ik zag in een straat, beplant met 2 rijen jonge Jcool

hlanda-hoomipjeB, dat alle planten, die aan den zonkant

warden geplant, geel waren, terwijl aan de andere zijde

der straat geen enkel geel blad was te vinden.

Het geel der hool blanda-hl^dLeren was niet in staat de

nadeelige werking van directe zonnestralen op het blad-

groen voor deze bladeren zelve tegen te gaan; het bladgroen
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verdween immers uit de bladeren en daarmede vermin-

derde de capaclteit van de plant.

De botcherming voor onderliggende bladeren werd

slechts ddardoor vertregen, dat zonnestralen^ die reeds

eenige lagen van bladeren gepasseerd zijn, in -werkzaamlieid

afnemen en zelfs ten slotte voor de assimilatie geheel

onwertzaam kunnen worden.

Van geheel anderen aard is de bescberming. welke ver-

leend ^vordt door het antbocyan, dat zich bevindfc in de

opperbuidscellen van bladscbijf, bladstelen en Stengels,

Hier verdwijnt het bladgroen nit de gekleurde blade-

ren niet; dcor die opperhuid voorzicbtig te verwijderen,

beter nog door ' onderzoek met bet microscoop, ziet men,

dat de bladmoescellen belder groon zijn.

Is deze hlauwe, violette of roode Tdeur werTcelijJc een be-

schermmiddel tegen het zonlicht, en zoo ja, hoe werkt het

anihoeynn daarhij?

Men beefb proeven genomen door plan ten nit de vlakte

over te brengen naar bergtoppen (± 2000 Mj, waar zy

door veel sterker zonlicht worden bescbenen.

Het hoonenJcruid iSatnreja hortensis)^ dat groene blade-

ren beeft, bleef op de alpen in leven, maar werd daartoe

in staat gesteld door de vornjing van antbocyan. Het
lijnzaad (Linum usitatissimum) daarentegen scheen niet de

stoflFen te bezitten om antbocyan te vornien ; zijne bla.

deren bleven groen, maar spoedig stierf de plant door

bet te felle licbt.

Vele planten onzer bergtoppen bebben, wanneer zij

geene andere bescbermmiddelen bezitten^ gekleurde bia-

deren

Crotons zijn veel bonter in 't zonlicbt, dan w^anneer

zij in de schadnw geplaatst zijn.

Kunstmatig kan men soms de antboeyan-vorming op-

wekken De feciiijusiammeti van euble pisuiig-vaiieieiten

i-ijn rose getind; andeie biijven gioen tot de blad scbee-

den veidrogen.
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Kiest men een der laatsten en snijdt men voorzichtig

dicht bi] den grond de bladscheeden, die hare bladschijven

reeds hebben verloren^ door, dan blijft er, na verwijdering

dier scbeeden^ een scbijnstam over, die slechts zeer weinig

bladgroen bezit en lielitgeel, bijna wit, van kleur is.

Binnen tweemaal 24 utir wordt deze stam van onder
af aan helder rood-violet, terwijl zich deze kleur in bree-

dere en smallere strepen naar boven tot aan de blad-

schijf uitstrekt,

Allengs, maar veel langzamer, ontwikkelt zich het blad-

groen, en eerst na verloop van weken verdwijnt het

anthocjan weder.

Dubbel merkwaardig is deze proef. omdat deze scheeden

in normale omstandigheden niet rood zijn, en omdat

hierdoor praktiseh wordt bewezen, hoe snel het anthoeyan

kan gevormd worden.

De vleezige wortelstokken van arrowroot (pL XIL G. 6)

worden in 't zonlicht I'ose en veel later groen; ook vele

temoesoorten doen dit.

Men meent, dat het anthoeyan in de zoo even behan-

delde gevallen ten doel heeft de transportwegen van

koolhydraten te beschermen.

Om dit te verklaren moeten wy even iets omtrent het

zonlicht in herinnerinor breno^en.o a
Zonlicht, vallende door eene lichtbrekende stof, wordt

ontbonden in stralen met verschillende golflengte en

snelheid. Valt het iicht door een prisma, dan wordt het

witte lieht in zijne onderdeelen ontbonden en wel in een

groot aantal stralen, die op ons oog den indruk van ver.

schillende kleuren te weeg brengen.

Het op die wijze verkregen zonnespectrum vertoont in

volgorde de kleuren: rood, oranje, geel, groen, licht-

blauw, donkerblauw en violet. De roode stralen zijn het

minst, de violette het meest breekbaar. Bovendien vindt

men buiten het rood no<^ onzichtbare, ultra roode stralen

en buiten het violet ultra violette stralen.

De blauwe, violette en vooral de ultra violette stralen

zijn voor de werking van het bladgroen niet alleen on-

16»
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nutj, tnaar in vele gevallen nadeelig, omdat zij het chlo-

rophjl vernietigen en de gevormde koolhydraten weder

ontleden.

Het anthocyan houdt deze stralen ten deele tegen en,

wat meer isj voor zooverre zij worden geabsorbeerd, ontr

leedt het deze onnutte stralen en zendt daarvoor werkza-

me oranje, roode en ultra roode stralen nit.

Deze eigenscbap, om stralen van kleinere golflengte en

van eene zekere klenr, in stralen van grootere golllengte,

grootere werkzaambeid en dns voor ons oog van andere

kleur om te zetten, treft men ook aan bij het bladgroen en

het phycoerythrine of phycocyan^deMeurstof derroodwieren.

De groote waarde voor het plantenleven van deze

/ wordt, kunnen wij

door een merkwaardig voorbeeld aantoonen.

Het water kaatst een deel van het zonlicht terug;

voor zooveiTe het wordt doorofelaten, worden de stralen

sbroken en wel de roode stralenin
C3

het minst, de blauwe en violette stralen het meest; het

gevolg hiervau is, dat de laatsten het diepst in het water

doordringen. Hieraan hebben zeer diepe wateren hunne
intensief blauwe kleur te danken.

En deze stralen juist zija voor het plantenleven onnut,

zelfs nadeelig.

Nu heeft men nagegaan. dat tot op eene diepte van

90 M. nog licht doordringt, dat de assimilatie mogelijk

maakt; en toch groeien de roodwieren en enkele andere

gewassen tot op eene diepte van 170 Meter. Hoe is dit

mogelijk, daar alleen blauwe stralen tot deze diepte

doordringen ?

Het vhvcQCJuan

^

an verricht hier z^ne belangrijke functie;

het verandert de blauwe, violette en ultra violette stralen

in werkzame gele en roode, welke dan het bladgroen in

staat stellen te assimileeren.

Anthocyan, op dezelfde wijze werkende, is dus begrijpe-

lijker wijze een zeer nuttigbeschermmiddel tegen die stralen,

welke de koolhydraten ontleden en evenzeer is zijne aan^e"

zigheid jaist boven en rondom de transportwegen zeer ver-
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klaarbaar. Daarom vindt men het meest deze kleuren
bij stengelsj bladstelen en de boofdnerven der bladeren.

In sommige tijdperken van bet plantenleven moeten
veel koolhjdraten in korten tijd worden vervoerd en juist

ddar ziet men dan ook dikwijls de antboeyan-klenren

optreden.

Enkele zaadlobben bebben eene roode tint. Vele bla-

deren zijn rood gedurende den eersten tijd na het ontplooien;

zeer bekend zijn de jonge^ roode blaadjes van nam-nam, de

Tcaneelhoom e. a. Lauraceae; verder vindt men ze o. a. bij

Oissus, en manga.

Bij het rijpen der vruchten wordt veel stof verplaatst

en ook daar treedt het anthocjan op.

Nogmaals herinneren wij er aan, dat lang niet alio

kleuren der vruchten van anthocyan afkomstig z^'n.

Eindelijk is er nog eene levensperiode^ waarin snel,

soms binnen weinisfe dasren. alle aanwezi^^e materialen

worden vervoerd, nl. bij het afvallen der bladeren (verge-

lijk pag. 98). De bladgroenkorrels verschrompelen dan

tot kleine, weinig zicbtbare klompjes, terwijl eene gele

kleur optreedt; dit geel is niet gelijk aan de gele^ oneigen-

lijke bladgroenkorrels, noch aan de korrels, die wij bij

de gele bladeren van Jcool blanda of in de geel gevlekte

bladeren van Croton, Aucuba^ e. a. aantreffen, maar doet

zich voor als olieachtige droppels. Tevens treedt in vele

gevallen een bruine kleurstof op; het rood en oranje

van vele afvallende bladeren is echter toe te schrijven

aan anthocyan.

Aangezien weinig planten in Indie al hare bladeren

tijdelijk verliezen, letten wij minder op de kleur van de

enkelen, die afvallen; deze komt zelden uit tegen de

overstelpende massa groen. Toch weet ieder dat b. v.

de Jcatajjang tijdens het afvallen der bladeren oranjerood

is.

In gematigde streken, waar op enkele uitzonderiugen

na alle planten ongeveer ter zelfder tijd deze verandering

ondergaan, prijkt het landschap in den herfst met de ver-

rukkelijkste tinten en kleurschakeeringen; overal zien wij
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geel, rood en bruin met restanten van green gegroepeerd

tot zulke heerlijke tafereelen als ons Indie, hoe sehoon

en trotsch zyn plantenkleed ook 4s, onmogeiijk kan

aanbieden.

Eene andere functie van het anthocyan leerden wij reeds

kennen nL: het beschermen van het bladgroen teoren teo —

o

sterk licht; dat hiermede de werking als fluoresceerende

stof niet wordt opgeheven, spreekt van zelf. TJit den aard

der zaak is de klenrstof in daze gevallen aanwezig aan

de bovenzijde der bladeren, die naar het licht is toege-

keerd.

Ook het bladgroen is sterk flnoresceerend ; eene alcoho-

lische, meernog eene aetherische oplossing van bladgroen,

is groen bij doorvallend, bloedrood bij opvallend licht.

Het bladgroen zelf ontleedt dus ook de onwerkzame

stralen van het zonnespectrum in nuttige, maar nog

verder strekt zich deze werking uit, doordat stralen

worden geproduceerd, die wij niet zien kunnen^ maar die

als ultra roode- of warmtestralen bekend zijn.

Evenals bloedgroen zet ook anthocyan licht om in

warmte. Dit geeft eene verklaring voor de aanwezigheid van

anthocyan aan den onderkant van de, op het water drij-

vende bladeren van waterplanten, en aan dienvan gewas-

sen, welke in 't duister der wouden tieren.

Een. drijvend blad heeft eene veel hoogere tempe-

ratuur dan het water en gemakkelijk kan deze warm-

te aan het blad worden onttrokken: al is nu bij ons

niet zulk eene verlaging van temperatuur te verwach-

ten, dat het blad zal sterven, toch wordt daardoor

over dag de assimilatie, die tusschen 30 en 40" C het gun-

stigst is, zeer benadeeld. Het anthocyan, dat bij velen

dezer planten aan den onderkant der bladeren aanwezig

is, komt hierin te gemoet door licht in warmte om te

zetten en dus feitelijk mede te werken tot het constant

houden der temperatuur.

Op den ondergrond van bosschen dringt slechts diffuus

licht door; bovendien hebben da^r de zonnestralen reeds

meerdere lagen bladgroen gepasseerd en hebben daardoor
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veel van hunne werkzaamlieid verloren. Het antliocjan,

dathieropde boYenzijde der bladschijf geen nnt zou lieb-

ben, komt echter aan den onderkant dikwijls voor en

kan dan de minder werkzame zonnestralen ten behoeve

der plant in nuttige stralen en warmte omzetten {Bego-

Planten, die in 't voorjaar bij lage temperatunr ont-

sprniten^ alsook alpenplanten^ welke dicht hij^ soms door

de sneenw been groeien^ bebben veel warmte noodig. Ook
zij bebben dikwijls bladeren met gekleurden onderkant.

Bij genoemde alpenplanten kanookklenr op de bdven-

zijde als warmte-bron van nnt zijn,
I X

Vele grassen ( Briza media, Fesiuca nigrescens^ Aira caes-

pitosa e. a.)? die in de vlakte groene kafjes bebben, zijn

in bet booggebergte rood, bruin of violet. Bescberming

van bladgroen is bier overbodig, want deze kafjes beb-

ben zeer weinig bladgroen; bier is de kleur dus werke-

lijk een middel tot instandbonding der temperatuiir.



HOOFDSTUK VIIL

De bloein*

Wat eene bloem is, behoeft nauwelijks nadere toelichting;

er is geen natuurproduct, dat meer door iedereen bewon-

derd wordt en meer de belangstelling opwekt dan de

bloem. Meestal kent de leek, behalve enkele in *t wild

groeiende, slecbts de bloemea onzer gecultiveerde sier-

planten. Deze laatsten hebben door voortdurende bescber-

mins: en verzororins: veelal kenmerken verkre^ea, welke
o —" o

bare in *t "wild groeiende zusters niet bezitten.

Voor den tuinier is de boofdzaak: rijkdom van kleuren

en klenrschakeerlngen, groote of sierlijk gevormde bloe-

men, liefelijke, aangename geuren en de zoogenaamdd

dubbele bloemen.

Genoemde eigenschappen tracht de tuinier kunstmatig

te vermeerderen en te veredelen, maar bijna zonder uit-

zondering gescbiedb dit ten nadeele der geslaehtswerk-

tuigen, welke door deze vertroeteling bunne gescbiktbeid,

cm levensvatbaar zaad voort te brengen, gebeel of ten

deele verliezen. In Indie verkeeren wij in veel gunstiger

omstandigbeden om kennis te maken met bloemen, zooab

zij door de natunr worden voortgebracht ; de kweekkunst

strekt zicb bier slechts nit tot een beperkt aantal planten,

waaronder de rozen wel de voornaamste plaats innemen.

Wei zijn velen onzer sierplanten van elders ingevoerd,

maar zij worden door bloemenliefbebsters aangekweekt

en vermeerderd in den wilden, oorspronkelijken vorm.

De overgroote meerderbeid der planten, die onze bni-

zen versieren: varens, chevelures, tjahrortjihri, patjar, malattiUy

sohka^s, orchideem en bonderde andere soorten, alsook d?
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gewone tuin- en paggerplanteiij worden meestal dicht in

de buurt, vooral in de bergstreken, in 't wild gevonden.
Wij Indiers leeren daarom meer dan in Europa de bloe-

men kennen, zooals ze werkelijk zija en niet zooals zij door

den menscb zijn verbastord. In den atlas zal men dan ook
bijna nitslnitend goede bekenden aantreffen.

Volhomen hloemen bestaan nit eene as met zeer korte

leden en 4 verschillende kransen van deelen. Van buiteu

af beginnende, merken wij op: een groenen kelJc, eene ge-

Meurde bloemkroon, een zeher aantal meeldraden, welke de

manlijke voortplaatingscellenj de shdfmeelkorrels . voort-

brengen^ en eindelijk gelieel in bet midden een of meer

stampers, waarin de zaadknoppen zicb bevinden.

Leden.

De bloembodem bestaat nit leden. Dat werkelijk de

kransen door leden der as zijn gescheiden en dus evenals

de stengelbladeren door een lid worden gedragen, ia

gemakkelijk te bewijzen.

le. Bij sommige planten zijn enkele leden duidelijk ver-

lengd; bij tjampaka (pi, XXIX. G) worden de stampers,

bij de passiehloemen f-pl. XXII) stamper en meeldraden door

een verlengd lid gedragen; bij Capparis (pL XXI. G) en

Cleome (pL XXI. F) is het lid tusschen stamper en meel-

draden verlengd; zelfs vindt men bij Gynandropsis ("pi. XXI.

B) zulk een lid tasschen kroon en meeldraden en een

tweede tusscben meeldraden en stamper.
2e. De leden kunnen zicb na de bevrachting ver-

lengen; de stampers van tjampaka zitten dicht bijeen op

een verlengd stuk van den bloembodem (pi. XXIX. G)

;

de rijpe vrnchten echter zijn zoover van elkaar verwijderd,

dat de leek bet gebeel als afkomstig van vele bloemen

bescbonwt rpL XL. S); de vrnchten van hananga en van

andere leden derzelfde familie (anona.cea.e) worden ieder

door een lang lid gedragen (pi. XLII. R Q).

Alle onderdeelen der hloem zijn vervormde bladeren

Wat kelk en kroon betreft, bestaat ergeenbezwaardeze

stelling dadelgk als waar aan te nemen; wel zijn de
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kroonblaadjes teer en doorgaans van anderen vorm en an-

dere klenr dan de stengelbladeren, wel wijken zij iets meer

af dan de kelkbladeren, maar in vele gevallen is de over-

oranof van schntbladeren tot kelkbladeren, en van dezeo^—o
tot bloembladeren, zoo geleidelijk, dat reeds daarait de

ovoreenkomst blijkt, evenals dit voor de scbutbladeren

van Gynandropsis werd bewezen door den geleidelijken

acLteruit^rano: der steng^elbladeren.

De groote bloemen der, in rawa*s levende, Nelumbiums

(pi. XL. P) bezitten een groot aantal witte of rose

blaadjes, waarvan de buitensten schutbladereuy de binnen-

sten hroonhladeren zijn^ zoodat er een geleidelijke overgang

van de eersten tot kelkbladeren en van deze tot kroon-

bladeren plaats heeft. Bij de Cadus-bloemen en Camellici's

is hetzelfde waar te nemen.

De wit bloeiende Nymphaea^s onzer rawa's (pi. XXIX. C)

bewijzen ecbter veel meer; hare onderdeelen, in D af-

zonderlyk geteekend, vertegenwoordigen alle overgangs-

vormen van kelkblad (8) tot kroonbladeren (6 en 7) en

van deze tot den typischen meeldraad (1).

Hoezeer een meeldraad (pi. XXIX. A) ook in vorm

moge afwijken van den bladvorm^ de overgangsvormen van

Nymphaea bewijzen voldoende zijn waren oorsprong.

De typische stamper (pi, XXIX. B) gelijkt evenmin op

een blad, maar deze heeftin de bloem noglangniet zijne

voile ontwikkelingbereikt. Is ecbter devrnchteenmaal rijp^

dan laten dikwijls de deelen, die den stamper samenstel-

len, elkaar los en verraden dan bunne overeenkomst met
bladeren zeer duidelijk (zie vrucbten op pi. XLI).

De natnur zelf doet ons boveadien in de zoogenaamde
monstruositeiten kracbtige bewijzen aan de band. Op pag.

19 zeide ik reeds, boe door terugslag oude, oorspron-

kelijke, lang verdwenen vormen plotseling weder te voor-

schijn kunnen komen. Zoo ontstond b. v. eene roos (pi-

XXIX. E), waaraan kelk, kroon en meeldraden vrij nor-

maal waren gebleven, terwijl de as^ in plaats van door een

stamper, werd gekroond door 5 groene bladeren, gedragen

door een verlengd lid.
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Zoo groeide bij een appel de as door, zoodat bo-

ven op de rijpe vrucht een bebladerde tak werd ge-

vonden.

Ook de kunstmatige monstruositeiterij die wij dubbele

bloemen noemen, bewijzen den bladaehtigen oorsprong

der geslachtsorganen, want het dubbel worden van de

kroon beeft plaats, doordat een aantal meeldraden den
bladvorm aannemen; in 't hart van goedonderbonden ro-

zen treft men meeldraden noch stampers aan; alien zijn

veranderd in bloemblaadjes. Laat men zulke rozen ecbter

verwilderen^ dan bernemen zij langzamerband bare vroe-

gere vonaen; in de meesten van zulke rozen treft men dan

een groen bart aan, waarin de geslacbtsorganen vp'eder

te berkennen zijn.

De groene roos, die enkelen als merkwaardigbeid kwee-

ken, is dit ook werkelijk in botaniscben zin, want zij

bestaat gebeel nit groene blaadjes, die evenals stengel-

bladeren een gezaagden rand bebben.

Een belangrijk, hoewel zeer gecompliceerd, voorbeeld

van overgangsvorraen tusscben kroon en meeldraden le-

veren onze oleanders Een typiscb kroonblad draagt van

binnen een, in franjes verdeeld tongetje (pi. XXIX. ¥
Ij, dat overeenkomt met bet tongetje der grassen (pl-

XVII. U); de typiscbe meeldraad (7) bestaat nit helm-

draad a. helmknop h en een bebaard, lang aanbangsel

e, De vreemdste overgangsvormen tusscben beide niter-

sten vindt men in eenzelfde oleander-bloem (2, 6, 8);

bij 3, 4 en 5 beeft bet aanbangsel reeds den blad-

vorm; bij 2 en 8 is bet aanbangsel nog goed gevormd,

bet kroonblad aanwezig, terwijl zoowel de aanleg van

den belmknop 6, als een restant van het tongetje d

zichtbaar is.

Eene bloem is dus te bescbouwen als eene vervormde

spruit met korte leden en dicbt op elkaar gezeten bla-

deren, die ter wille van verscbillende funetien (alien

de sexneele vermenigvuldiging ten doel hebbende) meer

of minder zijn vervormd*
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Yoor het ontplooien der kelk- en kroonbladeren heet

deze spruit, hloemTcnop.

De levenstaak der verschillende kransen knnnen wij in

weinige woorden verklaren: stampers en meeldraden zijn

de eigenlyke organen der sexueele vermenigvuldiging;

de beide andere kransen, bloemhehleedselen genoemd, heb-

ben zeer uiteenloopende beteekenis. Later znllen wij zien,

dat de meeste bloemen zicb zelve niet kunnen bestuiven,

maar dat het stuifmeel uit de eene bloera naar den stam-

per eener andere moet worden gebracbt om daar bevrueb-

tend te werken. Doorgaans zijn het vliegende insekten,

welke dit transport bemiddelen; zij moeten echter door

de planten aangelokt worden en daartoe dienen de hel-

dere, soms schitterende kleuren of kleur-contrasten der

bloemen. Bijna altijd z^n het de teedere en grootere

bladeren der bloemkroon, die met deze functie zijn belast

en die daarom geklenrd of welriekend zijn

De kelk is klein, stevig en doorgaans groen ; hij dient

om in den knop de overige bloemdeelen te bescbermen.

Soms echter neemt hij geheel of ten deele de functien

der kroon over, evenals wij dat vroeger reeds opmerkten

bij de gekleurde schutbladeren.

Met deze korte niteenzetting moeten wij ons voor 't

oogenblik tevreden stellen.

Wij moeten nl. een belangrijk verschil maken bij de

behandeling der bloem en de reeds vroeger behandelde

organen. Bij stengel, wortel en bladeren stelden wij de func-

tie voorop en zagen daarna, welke vormen die deelen aan-

nemen om hunue functien goed te vervullen. Al den

arbeid, door deze organen verricht, heeft ten doel de

geslachtswerktuigen met de daarbij behoorende hulpor-

ganen (bloemlcroon en Tcelk] te doen ontstaan en de eer-

sten in staat te stellen de kiem te leggen tot de vorming
van levensvatbaar zaad.

De bloemen zijn daarom in zekeren zin eindproducten

;

en het is afhankelijk van de goede werking der producee-

rende en geleidende organen (bladeren, stengel, wortels)

of deze bloemen slagen*
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De bloembekleedselen helpen bij de bestuiving en
kunnen dit doen door het bezit van schitterende kleuren

of door de afscheiding van doordringende geuren^ waar-

door insekten worden gelokt om bet stuifmeel en de

honig dier bloemen als voedsel te gebruiken en tevens

passief dienst te doen als overbrengers van het stnifmeel

nit de eene bloem op de stempels eener andcre. Deze
functie der bloembekleedselen is echter gebeel afhankelijk

van bnnnen vorm en van den onderling^en stand der

onderdeelen van een krans. Daarom is het hier noodig

eerst de vormen^ waaronder de bloembekleedselen optre-

den, en daarna hunne fanctien te beschrijven, Zelfs zullen

wij meer in bijzonderheden afdalen^ dan v^ij in voorgaande

hoofdstnkken deden, omdat ieder vormverschil^ iedere

afwijking van het type eenigeii invloed heeft op de wijze,

waarop bloemen haar levenstaak vervnllen.

Bloemsoorten.

Wanneer alle vier kransen aanwezig z^n, is de bloem vol-

Tcomenj ontbreekt e^n der onderdeelen^ dan is zy onvolkomen.

Bij de laatsten kunnen wij onderscheiden :

1- Tcroonlooze bloemen, als slechts een krans van bloem-

bekleedselen aanwezig is.

2, naakte hloemen^ als de bloembekleedselen ontbreken^

zooals bij vele pepersoorten fpl. XXIX. H), die op een

schildvormig schutblad twee meeldraden dragen, vele

Aeaceae (pi. XXIV).
3. manlijke hloemen^ als de stampers ontbreken ; Artocar-

pus (pi. XXIX K), pala (pi XXXVII. E ), Tcamoelcoes

tjemara, hoenie enz.

4). vrouwelij'ke hloemen, die natuurlijk ook gevonden

worden bij pala (pL XXIX. L), hamoeTcoes (pi. XXIX. M)

en de andere onder 3 genoemde planten.

5. onzijdige bloemen^ die geene geslachtswerktuigen be-

zitten en 5f alleen uit bloembekleedselen (Compositae) 6f

nit gereduceerde geslachtsorganen hestaan. Vele ARoioEEfiN

bezitten neutrale bloemen tusschen de manlijke en vrou-

welijke in (deze zijn op pi. XXIV met x gemerkt ).

Bloemen, die beide geslachten bezitten, heeten iweeslachr
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tig; zij die eenslachtig zijn, worden dicUnisch genoemd.

De laatsten kunnen weder verdeeld worden in :

a. eenhuizige hloemen^ wanneer manlijke en vrouwelijke

bloemen op ^ene plant aanwezig zijn b. v. nangTca^ klowehy

ijemara, pohon oepas {Antiaris toxicaria^, vele Euphorbtaceae

en TJrticaceae
;

5, tweehuizige bloemen, wanneer de eene plant iiitsluitend

manlijke^ de andere alleen vrouwelijke bloemen draagt

b, V. hoenie, hamoeJcoes (Ouheha), oebi^Sy Smila^;

e. veelteelige bloemen^ wanneer behalsre eeoslachtige ook

tweeslachtige bloemen aanwezig zijn b. v. ^papaya, djam-

ioe monjet, Amaranthus, mangistan, ramboetan en vele

jpalmen,

' De papaya^s zijn als zoodanig het meest bekend. leder

weet, dat de papajaboom zeer vele vrucbten heeft, welke

op korte stelen dicht tegen den stam zijn aangedron-

gen ; deze zijn ontstaan nit bloemen, welke, op enkele

uitzonderingen na, vrouwelijk waren. Andere papaya's

bezitten zeer lange, rijk vertakte bloeiwxjzen, welke uit-

slnitend manlijke bloemen dragen; sleckts aan liet uit-

einde dezer bloeiwijzen vindt men een of weinige twee-

slachtige bloemen, die vruclit kunnen leveren; dit ziyn

de veel minder lekker smakende vruchten^ welke door

een zeer langen steel gedragen worden.

Rangschikking.

Eene bloem kan ongesteeld zgn of door een bloemsteel

worden gedragen. Deze steel is een deel der as; een

groot verscbil maakt dit met den bladsteel der bladeren,

die niet tot de as behoort, maar deel uitmaakt ran het

blad-

Bloemen kunnen alleen staan of met 2^ 3 of meer op

bepaalde wyze gegroepeerd zijn.

Wanneer 2 bloemen bijeen staan, kan er nauwelyks
sprake zijn van eene bloeiwyze; 3 daarentegen kunnen
reeds eene zeer eenvoudige bloeiwyze vormen,
Hoewel het onmogelijk is alle bloeiwijzen voor een be-

paald systeem pasklaar te maken^ zijn er toch velen, die vol-

gens bepaalde wetten zijn opgebouwd en vertakt.
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In 't kort zullen wij deze bloeiwijzen behandelen.

Twee hoofdgroepen, de hepaalde en de onhepaalde hloei-'

wijzen^ worden aangenomen; de eersten hebben een beperkt,

de laatsten een onbeperkt aantal vertakkingen; de bloemen
der eersten ontluiken van binnen af, waar zij het oudst

zijn^ bet eerst; die der onbepaalde bloeiwijzen z^'n het

oudst aan den voet of aan den rand* der bloemgroep en

ontluiken dus ook daar bet eerst,

Uitzonderingen op dezen regel zijn er te over; ook

worden beide groepen soms vereenigd, zoodat b v.

bepaalde bloeiwijzen onderling vereenigd zijn tot onbe-

paalde of, wat meer voorkomt, de vertakkingen der Iste^

2de of 3de orde volgen de regels der onbepaalde bloei-

wijzen, terw^'l de bloemen aan de jongste takjes kleine

bepaalde bloeiwijzen vormen,

Voldoende blijkt hieruit reeds, dat dit geheele systeem

kunstmatig is. Tocb beeft bet zijn nut de voornaamste

bloeiwijzen te kennen, vooral omdat in vele familien de

rangscbikking der bloemen steeds op dezelfde wijze plaats

beeft; ook beeft de systematicus namen noodig voor

zekere vormen.

Alleenstaande bloemen.

ZephyrantkeSf de lilakleurige bloempjes (bolgewassen)

,

welke als randen van bloemperken bij ons algemeen

gekweekt worden en zeer veel op crocuses gelijken, vormen

op een langen bladsteel e^n enkele groote bloem* Ook
de groote, witte bloem vBsJx Pardanthus (bier en daar in

*t wild groeiend) beeft zulk eene bloem.

Planten met een vertakten stengel kunnen aan het

einde der takken e^ne bloem dragen; deze beet dan

eindhloem.

Yeel algemeener staan de alleenstaande bloemen in den

oksel van stengelbladeren en z^*n dan ohselstandig b. v.

Disemma (pi XXII), Barleria (pi. XXVIII. M), tjeploeHn

(pb XXV. A),

Bloeiwijzen.

Aan eenebloeiwijze onderscbeiden wy : een algemeenen

bloemsteel, byzondere bloemstelen, schutbladeren aan den
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^
I
^

voet der takken van verschillende orde en eindelijk steel-

blaadjes.

Onhepaalde hloeiwijzen.

1 De aar; hoofdas onvertakt, bloemen niet of kort

gesteeld: Jcata^pang (pi. XXIX. Q, bovenste bloemen man-

lijkj de ondersten tweeslaehtig).

De annanas kan worden beschouwd als eene aar met

eene dikke as en groote schutbladeren, die op den top

der as weder den vorm van gewone bladeren aannemen (R.)

Samengestelde aren. Aartjes zijn tot aren gegroepeerd.

Deze aren vindt men hoofdzakelyk bij de grassen; zy

verdienen . eene bijzondere bespreking.

Op pi. XXXI. (BJ is een aar van bet suiherriet afge-

beeld. ledere bloem (B^) bezit 2 gereduceerde dekblaadjes

c, Cy 3 meeldraden en een stamper met 2 veervormige stem-

pels. Zulke eene bloem wordt omsloten door 2 scbut-

blaadjes, waarvan bet buitenste iets grooter is en bet

binnenste ten deele omvat; bet grootste draagt den naam
van helkkafJ6y bet binnenste van fcroonkafje; beide kafjes

van dit riet zijn aan den voet omringd door lange

baren (B^.)

ledere groep van een kafje en eene bloem stelt een

zeer eenvoiidig aartje of bloempakje voor ( fig. 3 beeft dus

4 aartjes ). Yele aartjes zijn vereenigd tot eene samen-

gestelde aar (BJ en deze weder tot eene groote bloem-

pluim (Bj).

De hamhoe (pi. XXXT. C) brengt dicbt bij den grond

betrekkelijk kleine bloeiwijzen voort (0^), welke van af-

stand tot afstand een onregelmatig kluwen van aartjes

dragen (Ba).

leder aartje {C^} bestaat uit vele onderdeelen, welke scbe-

matiscb in (CJ zijn voorgesteld. Van onderen afaan ziet men
2 kelkkafjes a; daarop volgt eenkelkka^emet ^^nkroon*

kafje h; aan bet volgende is eene as zicbtbaar; bet zesde

kelkkafje eindelijk draagt, bebalve bet kroonkafje^ 66ne

bloem; daarop volgen weder 3 aartjes zonder bloemen.

De feam5oe-bloem (C^) bezit denzelfden vorm als die van

bet snikerriet, maar 6 meeldraden.
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Bij de rijst bestaat ieder aartje uit 2 kelkkafjes (O2 a. a.)

en 2 kroonkafjes 6, h, wraarvan er 6en eene zeer lange

ha/naald draagt.

Aldus leveren de grassen eene eindelooze reeks van

verschillen op, want het aantal bloemen in ieder aartje

is zeer afwisselend, terwijl de aartjestot pluimen^ trossen,

scliermen enz. kunnen vereenigd zijn (zie fig- A, B^ Cj D^ E).

2, De tros; hoofdas lang, bloemen gesteeld; fco/oe sappati

(pi. XXIX. Sj, Gynandropsis (pi. XXI, A), laos (pL XXIII.B).

Wanneer.de onderste bloemen zoolang gesteeld zijn,

dat zij ongeveer in hetzelfde vlak komen te staan als

de hoogeren, heet de tros schermvorm'ig ; hoenga merah

(pL XXIX. T).

. 3, Katjes zyn aren, die in haar geheel afvallen en

doorgaans ^^nslacbtige bloemen dragen; pepersoorten pi.

. H, Tcamoefcoes (pi. XXIX. M).

4. De bloeiholf: boofdas onvertakt, dikwijls dik en vlee-

zig en in de jeugd geheel, later ten deele omgeven door

eene bloeischeede.

Indie is lijk aan goede voorbeelden dezer bloeiwiyze.

Op pi. XXIV zijn vele Akageae afgebeeld^ eene familie,

die juist door het bezit van bloeikolven gekenmerkt is

A is de bekende senteh; haar bloeikolf fB) bezit eene

groote scheede; dekolfzelve(C) draagt vronwelijke, naakte

bloemen (2), manlijke bloemen {1} en neutrale organen

daartusschen.

Bij eene audere Aracee (D) vinden wij dezellde 3 soorten

van bloemen, terwijl de top der as tot eene naakte, spits

toeloopende knots is nitgegroeid.

De hemhang hanJcch {R) heeft eene veel kleinere bloei-

scheede, geene nentrale organen, maar eene zeer lange

knots 0, Wanneer de bestuiving heeft plaats gehad, sterft

de as boven de vrouwelijke bloemen af {(3).

De bekende dauon apoe-apoe onzer rawa's heeft zeer

kleine bloeikolven {H), waarvan de betrekkelijk groote

scheede in twee deelen is verdeeld; hiervan bevat het

onderste een stamper, het bovenste een manlijk orgaan

met 4 helmknoppen.
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De kolf van deringoe {J) is merkwaardig, doordat de

bloeischeede er als een gewoon blad uitziet en in het ver-

lengde ligt van den bloemsteel, zoodat de bloeiende as

zijdelings scbijnt te staan.

De bloeikolf van Pothos Horsfieldii (pi. XVII, E. a) is

klein^ kogelrond en bezit eene zeer kleine scbeede.

Bij de Mapper (pi II. C), de siwalen (pi. II. G. H)

en andere palmen vindt men rensachtige bloeikolvenj die

meestal eene vertakte en zeer bloemrijke as bezitten; dit

zijn samengestelde hloeikolven,

De klapper heeffc eene groote bloeiscbeede {majang)

en talrijke aren met zeer vele manlijke en weinige

vrouwelijke bloemen.
,

Bij siwalen beeft iedere hoofdvertakking eene bloei-

scbeede, terwijl de manlijke kolven (G) op eene andere

plant groeien dan de vrouwelijke (J),

De fandans (pi VIII) bebben^ evenals de lontarpalm,

manlijke bloeikolven met vele bloeiscbeeden (B)^ terwijl de

vrouwelijke kolven eenen kogelronden vorm bezitten (A).

De vrouwelijke bloeiwijzen van (ijagrowgr, met baar groot

aantal^ bet gebeel omvattende, bloeiscbeeden, kunnen

ook als bloeikolven worden bescbouwd.
5. Het seherm: eene onvertakte boofdas draagt op den

top een aantal langgesteelde bloemen; doorgaans beeft

iedere bloem een scbutblad; deze vormen te samen bet

omwindsel. Een zeer eenvoudig scberm van 3 kortgesteel-

de bloemen beeft dawon TcaU hoeda (pi. XXIX. O).

Enkelvoudige schermen vindt men bij hakong^ Jcapas

tjindeh. Eurycles^ Jcedondong (Panax fruticosum )

.

Het van de

familie der Scheembloemigen of Umbellifeeae, waar-

toe ook dawon Icahi hoeda beboort; meest alle leden dczer

familie bebben ecbter een samencresteld scberm. Wei
draagt dan de boofdas een omwindsel en een scberm van

takken, maar ieder dezer laatsten bezit een eigen

scbermpje en omwindseltje b. v. de peen (Daucus Carota),

hatoemhar^ adas en enkele aealtaceaE (pi. XXX. A).

In deze laatste afbeelding zijn slecbts twee groote om-
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windselblaadjes overgebleven, terwijl 2 andere bladeren

als steelblaadjes geplaatst staan. Fig. A is sleclits een der

takken der gebeele bloeiwijze, die 4 a, 5 dM. middellijn

heeft; zij is dus feitelijk dubbel-samengesteld.

Een zeer afwijkenden vorm bezit de bloeiwijze van

Sanicula montana (pL XXX. F); zij gelijkt veel meer op
een hloemhoofdje (B. C. E.) dan op eon schei^m; alle scherm-

BiiOEMiGEN hebben ecbter zeer typische bloemen en

vrucbten; men treft doze ook bij Sanicula aan^ zoodat er

geen bezwaar bestaat deze plant tot deze familie te bren-

gen en hare bloeiwijze scherm te noemen.

6. Het hloemhoofdje. ( zie schematische teekening pi.

. C). Eene korte as draagt zeer vele^ ongesteelde

bloemen ; aangezien dns vele bloemen op den top van den

bloemsteel naast elkaar plaats moeten vinden, moet

deze zich noodwendig sterk in de breedte nitzetten; het

daardoor ontstane deel heet algemeenen hloemhodem. Aan-

gezien iedere bloem een schutblad kan hebben^ vereenigen

deze blaadjes zich tot een omwindsel van 1, 2 of meer rijen

;

de buitenste omwindselblaadjes zijn doorgaans bloemloos ;

de binneDste, op den bloembodem staande^ zijn kleiner

en soms tot stijve borstels of haren gereduceerd of wel

ZIJ outbroken geheel.

De bloembodem kan daarom zijn: geschuhd, hehaard of

naalcL

Het eigen aan de groote

en algemeen verspreide familie der Compositae. In Indie

kent men van deze familie slechts enkele sierplanten: de

aster. Zinnia, de zonnebloem. Het zal echter niemand moei-

lijk vallen in 't wild menige vertegeuwoordiger dezer

soort te ontmoeten. In tropische wouden vindt men

boomachtige Compositae, Vernonia^s (pi. XXX. D), wat

voor den Westerling zeer vreemd is, omdat de in Ne-

derland groeiende leden dezer familie ( ± 130 soorten

d. i. ^ der nederlandsche flora) alien kruiden zijn.

De bloemen, die zulk een hoofdje samenstellen, beboo-

ren tot twee, zeer verscbillende typen; bet zijn 5f lint-

bloemen (pi. XXXIII. K) 5f huishloemen (pi. XXXIII. D).

17
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Naar de plaats ondersclieidt men rand- en schijfbloemen.

Bgzondere vermelding verdienen de bloemlioofdjes van

Siegesbeckia fpl. XXX E) en Elephantopus scdber. De eerste

plant groeit in de bergen en bezit een gering aantal bloe-

men, die door een krans van 5 normaal gevormde en

door een krans van 5 grootere, spatelvormige omwind-

selblaadjes omgeven zyn; de tweede, die algemeen tus-

bchen het gras voorkomt, draagt op een langen^ niet of

schaars bebladerden en weinig vertakten stengel bloem-

boofdjes met weinige^ vrij groote^ blauw-paarse bloemen

en groote omwindselblaadjes, die iets berinneren aan de

bloeischeede van Tradescantia (pi. XYIIL Jj.

7. De pluim (pi. XXX. G); boofdas lang en evenals de

takken sterk vertakt ; de boofdas blijft steeds langer dan

de takjes, zoodat bet gebeel een pyramidalen vorm ver-

krijgt; manga^ djamhoe monjet.

De aarijes van vele grassoorten zijn tot groote^ rijk ver-

takte plnimen vereenigd: teboe^ glaga^ padie.

8. De tuil; boofdas sterk vertakt evenals bij de pluim, maar

korter. dan de oudste takken ; de bloemen staan daardoor

dicbt bijeen gedrongen: Jcassoemba Ming^ dawon heloentas.

Bepaalde hloeiwijzeuj meer algemeen hijschermen genoemd.

9. Het eenvoudigste bijscberm vindt men bij malatti

(pi XXIX. P), bestaande nit 3 bloemen, waarvan de

middelste bet meest ontwikkeld is; deze is ontloken, ter-

wijl de beide anderen nog knoppen zijn.

Het verscbil van deze bloeiw:yze met bet daarnaast

geteekende scberm van dawon haki hoeda (Oj is, dat de

middelste bloem van bet scberm bloeit, terwijl de beide

anderen ouder zijn en reeds vrucbt bebben gezet.

Wanneer de beide zijassen van een bijscberm zicb weder

op dezelfde wijze in drieen splitsen, ontstaat een 5-, 7-

9-bloemig scberm enz. eoz; de bijscbermen van dawon sem.

hoean (pi. XXVI. D) zijn b. v- 9-bloemio-^ die van Mus.

CA)

X
schroef. Wan



259

inislnkken, kan dit zeer onregelmatig of wel met zekere

regelmaat geschieden; zoo kan b. v. de eerste zijas gelieel

verloren gaan, zoodat daardoor een ^^nzijdig ontwikkeld
bijsclierm ontstaat. Wanneer elkejongere zijas steeds aan
denzelfden kant mislukt, ontstaat een bijsclierTn, dat even-

als een slakkenhuis is opgerold (pi XXX H). Wij noemen
dezen vorm schroe/j zij komt voor bij de Commelina^s {p\-

XXX. K}, waarvan de groote schutbladeren de schroeflijn

duidelijk aangeven.

11. De schicht, Mislukt de zijas nu eens aan de eene,

dan weer aan de andere zijde, dan ontstaat een zigzag-

gebogen lijn (pi. XXX. J), die echter door strekking de

gedaante kan aannemen van eene schijnas met afwisselende

bloemen (onderste helft van fig L)»

Meestal zyn deze scbichten eyenals eene schroef opge-

rold ; Tourne/ortia^ heliotroop (6.g. L).

Bij de indiscbe. rijkbloeiende gewassen vindt men vela

bloeiwijzenj die wij^ wat den vorm betreft^ voor onbepaald

bouden, terwijl bij onderzoek blijkt, dat bet kleine bij-

schermen zijn, die tot pluimen [djoeary boengoer^ djarak,

mindi pi. XLV. A2), of tot tuilen (^soZcfcapL XXVII. K. L)

zijn vereenigd.

Ook worden de meeste, dicht ineen gedrongen bloem-

groepen, die niet tot een der behandelde typen kunnen

gebracht worden, gerekend te bestaan uit bijschermen

b. V. Tca^oh (pi XXX M), moendoe (Nj.

12. De kogelronde bloem groepen van ^caaVs(pl. XXXI.
M), gamhir fpl. XL D), temblehan ^pl. XXVIII E), peteh

e. V. a. worden ook wel eens hoofdjes genoemd; zy wij-

ken van debloemhoofdjesslecbtsaf door bet gemis van een

breeden bloembodem en doordat de scbntbladeren niet

tot omwindsels zijn vereenigd; zie ook de bloemen van

menghoedoe (pi XXVII. G), wier kelken onderling ver-

groeien.

13. BloemJcoek is de naam van een beperkt aantal

bloemgroepen, wier talrijke^ kleine bloemen gezeten zijn

op een dikken^ vleezigen bloembodem van verschillenden

vorm



260

De vijgeboomen, waartoe de waringin en de harethoomen

beliooreii^ dragen tweemaal *s jaars ronde, roode vruchtjes,

die door vogels gretig worden gegeten. Wat hier door den

leek voor vruclit wordt aangezien is slechts een vleezige^

zakvormige^ algemeene bloembodem, die aan den top eene

opening draagt, welke door eenige haaraclitige schutbla-

deren woidt bewaakt^ terwiji de gebeele binnenzijde be-

dekt is met kleine vrucbtjes en, in een vroeger stadinm,

met manlijke en vrouwelijke bloempjes (pi XXX, S)

De pohon oepas {Antiaris toxicaria pi. XXX R) draagt

op eene ronde scbijf schutbladeren en bloemen

De kloweh heeft eene knotsvormige, manlijke bloeiwijze,

die nit eene sponsachtige as (pi XXX. O en O.a) en een ont-

zettend groot aantal naakte nieeldraden {0.&) bestaat. De
vronwelijke bloeiwijze is kogelrond en draagt op eene

afgeronde as een groot aantal bloemen. ieder bestaande

nit een buisvormig bloemdek en ^^n stamper met langen

stijl. Men meent, dat deze bloemdekken zijdelings ver-

groeien en dat de stekels op de vrucht de niteinden dezer

deelen zijn; anderen meenen, dat de naakte bloemen, even-

als later de vrucbten, gedoken zijn in holten van de as.

Eene rijpe bloeiwijze (0 en P) is eene verzameling van

vele vrucbten en mislukte , bloemen (zie P),In de varieteit

zonder pitten (soekJcoen) zijn alle bloemen mislukt.

Bijzondere vermelding verdienen de bloeiwijzen der

Labiatae (pi XXVIIL A), die in een krans scbijnen

geplaatst te zijn^ betgeen bij dawon remoeh djoeng ook

vr^ wel bet gevai is. Bij de meeste liphloemen vindt men
geene alleenstaande bloemen, maarkorte bijscbermen^ tot

een krans vereenigd; van daar, dat men bij deze familie

steeds spreekt van schijnhransen.

De typische hloem bezit 4 kransen van deelen, welke

alien als vervormde bladeren te bescbouwen zijn en die^

tot zeer korte leden beboorende, diebt opeen gedrongen
zijn. Elke krans bestaat nit vrije deelen, wier aantal wel
zeer niteen loopt bij verscbillende familien, maar bij de

soorten en meestal ook bij de geslacbten standvastig is-
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Zoo bestaat b. v. de bloem vau Geranium (pi.

H) uit 5 kelkbladeren, 5 kroonbladeren, 2x5 meeldra-
den en een stamper gevormd door 5 rruchtbladeren.

Het aantal bloemen^ dat zuiver dit of een ander tjpe

vertegenwoordigt^ is zeer gering; verreweg de meesten
wijken in eenig opzicbt daarvan ai.

Omdat de bloemdeelen overeenkomen met stengelbla-

deren, zijn zij in bunne rangschikking gebonden aan de-

zelfde wetten als daze. Nu kunnen zy df op ieder lid

een krans vormen, 5f alien staan in een dicbt gewonden
spiraal, evenals de verspreide bladeren.

De derde naogelijkbeid is, dat 1 of 2 kransen werkelijk

kransen zijn, terwijl de overige bloemdeelen in een spiraal

geplaatst zijn^ eene combinatie, die bij stengelbladeren

niet wordt gevonden,

De systematicus let in de eerste plaats op het aantal

onderdeelen van iederen krans.

Zelden zijn alle 4 kransen even talrijk; meestal begint

de afwijking met de vruchtbladeren, wier aantal veelal

kleiner is dan bet aantal onderdeelen der overige kransen

Eene symmetrische hloem kan sleclits door 64n vlak (bet

vlak van symmetrie) in twee gelyk en gelijkvormige helfteii

worden verdeeld ; beide helften bebooren dns elkaars

spiegelbeeld te zijn, Zulke bloemen vindt men algemeen

in de familie der vlinderblobmigen" (pi. XXXIII. M. O).

LaBIATAE fpl. XXVIII. A ;, ACANTHACBAE (pi. XXVIII M),

de lintbloemen der Compositae fpl. XXXIII. K) enz

Begelmatige bloemen knnnen door meerdere vlakken in

twee gelijk en gelijkvormige belften worden verdeeld ; zij

beboorden eigenlijk poly-symmetriscli genoemd te worden*

Het beeft echter geen bezwaar den ouden naam, re-

gelmaiige bloemen, te bebouden, als men slecbts in 't oog

hondt, dat deze eenvondig eene tegenstelling is van

symmetriscbe bloemen. Eegelmatig zijn vele Monocotylen

(palmen, Liliaceae), Solanaceae (pi XXV.), Rubiaceae

(pi. XXVI en XXVn) enz enz.

De afwijkingen, welke bij bloemen 2rijn op te merken

znllen w^' acbtereenvolgens bebandelen nl.;
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!• Vergroeiing der deelen vau ^^nzelfden krans.

2. Vergroeiing van verscliillende kransen.

3. Ongelijkheid der deelen van een krans.

4. Deelen^ welke in hunne ontwikkeling gestoord of

gelieel mislukt zyn.

5. Vermeerdering en verdubbeling van deelen.

6. Aanhangsels*

7. Abnormale uitgroeiing van leden der as.

1. Vergroeiing der deelen van ^^nzelfden krans is zeer

algemeen. Kelkbladeren zijn bijaa altijd ten deele ver-

groeid De kroonbladeren zijn o. a vergroeid bij de So-

LAifACEAE (pi. XXV), EuBiACEAE (pL XXVI on XXVII),

Labiatae en Acanthaceae (pi. XXVIII).

Men spreekt in deze gevallen van vergroeidbladigen Tcelk

of Icroonj minder juist is eSvhladige kelk of kroon.

Alle meeldraden eener bloem kunnen vergroeien, nu

eens over geringe lengte (djamhoe monjet pi. XXXI G),

dan weer over byna de gebeele lengte (vele Papilionacbae

pi. XXXVII. D;, By andere leden dezer laatste familie

vergroeien 9 meeldraden, terwijl de lO'^^ vrij blijft (F); z^"

vormen dus 2 groepen en heeten twee-broederige meeldraden,

in tegenstelling met de eersten, die een-hroederig zijn.

Evenzoo kent men drie- en veelhroederige meeldraden

{ djeroeJc pL XXXVIL G, moendoe U).

Onder de vruchtbladeren is vergroeiing zeer algemeen.

leder vruchtblad kan met de randen vergroeid zijn en dus

66n stamper vormen, zooals de peulen (pi. XXXVIII D);

doorgaans ecbter vergroeien 2, 3, 4, 5, of vele vruchtbla-

deren tot ^^n enkelen stamper, welke eerst bij bet open-

springen der vmcbt zich als zoodanig doen kennen (zie

de droge vmcbten op pi. XLI en XLII).
2. Vergroeiing van deelen^ hehoorende tot opvolgende hransen.

Men stelt zich voor, dat deze vergroeiing gescbiedt,

doordat de bloembodem onder de beide kransen ringvor-

mio[ uitorroeit en dus de beide kransen in de hoogrte beffc-D O
Kroon en meeldraden vergroeien dikw:yis en dit gaat

doorgaans samen met bet vergroeien der kroonbladeren

onderling. Wanneer men dus zulke vergroeidbladige
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kronen van den bloembodem trekt, neemt men de meel-

draden mede. Verwydert men op deze wijze de kroon van
een hembang sepatoe (pi. XXXI. Tj, dan neemt men de,

tot een koker vergroeide, meeldraden mede; het vergroeide

gedeelte is echterklein. Snijdt men een jpopai/a-JcrooTi open,

dan ontdekt men 10 kleine meeldraden, die midden nit

de kroon schijnen voorttekomen (pi. XXXI. H; zie ook
pi. XXV — XXVIII).
Dat meeldraden en vruchtbladeren kunnen vergroeien

bewijst Nymjphaea (pi. XXXI. J)^ waarvan de eersten op

verschillende hoogte rondom en op bet vrucbtbeginsel

zijn ingeplant. Hiertoe beboort ook de zoogenaamde stem-

pehuil der Orchideeen en AristolocMa^s; hierover echter

later in boofdstuk IX.

Het nitgroeien van een deel van den bloembodem kan
ook zoodanig plaats bebben, dat kelk, kroon en meeldra-

den in de hoogte worden geschoven, zooals b. v. bij

hoengoer (pi. XXXI. K) en patjar Tcoehoe. In deze voor-

beelden blijft de stamper gebeel vry^ evenala de vele

stampers der rozen (pi. XL. E).

Vergroeit nu ecbter dit ringvormige uitgroeisel van

den bloembodem met het vrucbtbeginsel, dan schijnen de

bloembekleedselen en meeldraden random of op den top

van het vrucbtbeginsel te staan, hetgeen feitelijk onmo-

gelijk is, omdat bladeren geene andere bladeren kunnen

dragen. Aangezien zulk eene vergroeiing ook tijdens de

vracbtvorming blijft bestaan, zullen de overblijfselen of

lidteekens (vooral van den gteviger kelk) nog op de vruch-

ten zichtbaar zijn; b. v. by onze djamboe^s (pi. XL. F, en

pi. XLEE. V), dalimah (pi. XLII. M), katapang (pi. XXXI.
L) e. V. a, Spreekt men das van een onderstandig vrucbtbe-

ginsel en van eene bovenstandige bloem, dan weet men,

dat dit slechts termen zijn, voor den uiterlljken vorm ge-

kozen.

3. Ongelijkheid in grootte of vorm van deelen^ welhe tot

eenzelfden hrans hehooreuy geven noodwendig aanleiding

tot het vormen van symraetrische bloemen of, in een

enkel geval (Canna pL XXXIII. A) tot zulke bloemen^
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die door geen eakel vlak in 2 gelijk en gelijkvormige h elf-

ten knnnen worden verdeeld. Soms is die ongelijkheid z66

gering, dat zij op den uiterlijken vorm der bloem geen

invloed heeft, b. v. "het bezit van 6en zeer grooten meel-

draad tusscben vele kleineren bij djamhoe monjet (pi.

XXXI. G).

De vlinderbloemen^b. Y.Jcemhang telang (pi. XXXH. J),

dadap (pL XXXIII. 0), Jcetjiper
(

pL XXXIII. M), bebben 5

bloembladereUj die zeer in grootte verscbillen en het

zoogenaamde vlindertype vormen. Zulk eene overwegende

ODgelijkbeid der deelen van een krans beeft ook in-

vloed op den stand en vorm van andere deelen.

Bij de CoMMELiNACEAE
{
pL XXXIII. L ) bestaat ieder

der beide kransen van bloembekleedselen uit 2 groote

en 1 veel kleiner blad a, a, a en 6. 6. 6, zoodat de bloem

er scbijnbaar 4-bladig uitziet.

By de moo^ijes is bet de spoor van een der bloembladeren,

die de symmetrie veroorzaakt.

In vele gevallen valt de ongelijkheid der deelen samen

met onderlinge vergroeiing en daardoor ontstaan de sym-

metrische bloemen der Labiaten (pi. XXXIII. E— J), Acan-

THACEAE (pL XXYlU.U),Aristolochia (pi XXXII. ' G) enz.

4. Deelen^ welJce in hunne ontwihJceling gestoord of geheel

misluM zijn. Om allerlei redenen, doorgaans doordat zy

in onbrnik geraken^ kunnen deelen zeer achterlijk blij-

ven in ontwikkeling en eindelijk geheel verdwijnen; de

gereduceerde bloemdeelen wijzen ons dikwijls den weg
ter verklaring van de geheele mislukking [ahortus) in an-

dere bloemen van dezelfde soort of betzelfde geslacht

De dadap b. v. (pi. XXXIII. 0) bezit eene zeer groote

vlag en 4 kleine kroonblaadjes ; deze laatsten blijven bij

sommige soorten geheel verscholen binnen den kelk. Bij

ulmorpJla zijn deze 4 kroonblaadjes geheel mislnkt; dat zij

er geweest zijn bewijst jnist de dadap.
De beide kroonblaadjes van assam djawa (pi. I, Fj, die

nn en dan door terugslag weder te voorsehijn komen
(G), geven een ander voorbeeld nit deze familie,

Onder de meeldraden worden vele gevallen van mis-
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4

lukking aangetroffen; de Papilionaceae en CAESALPimACEAa
hebben normaal 10 meeldraden (zie pi XXXIL J4); bij

vele soorten zijn deze ten deele acbterlijk, ten deele mis-

lukt. Bij assam zijn slechts 3 volwassen meeldraden over-

gebleven; daartusschen worden nog 4 anderen, door nut-

telooze uitsteeksels vertegenwoordigd (pL I. K), terwijl er

3 geheel mislukt zijn.

De Cassias bieden nog grootere afwisseb'ng- Cassta^ori^ia

fdjoewar pi. XXXIII. Nj heelt 3 groote en 3 kleine, vrucbt-

bare meeldraden en 3 gerednceerde^ onvrucbtbare. Cassia

alata (pi XXXIV. M) beeft nog maar 3 vrucbtbare en

6 onvrucbtbare meeldraden enz. enz.

Soms zijn de gereduceerde meeldraden^ zoowel als de

kroonbladeren, vervormd tot bonig-afscbeidende organen

of nectari'en.

Bij Icellor (pi. XXXVIII. A) beperkt zicb de rednctie

tot 5 der 10 meeldraden, die hunne belmknoppen bebben

verloren. In de grasbloemen zijn, in stede van 2 typiscbe,

3-tallige kransen van bloembekleedselen, slecbts overge-

bleven 2 kleine bonigscbnbjes (pi, XXXI- B^ c, c); bo-

vendien knnnen er normaal aanwezig zijn 6 meeldraden^

die werkelijk bij hamhoe (pi. XXXI. C5 ) voorkomen, maar

bij alle andere grassen voor de belft mislxikt zijn.

Gebeele kransen kunnen mislukken of beter zij worden

niet aangelegd. Aldus on tst^^n Jcelkloozey Tcroonloozey naaTcte,

eenslachtig6 en onzijdige bloemen.

5. Vermeerdering van deelen*

Dit kan gescbieden, doordat de bloem een grooter

aantal kransen of spiraalwindingen krijgt. De anonaceae

(zuurzaJcy hoewa nonna) en Magnoltaceae (tjampaJca

)

bebben b. v. eene kroon van twee kransen, De Nijm-

phaea^s (pi. XXIX, C) en Cadussen bebben zeer vele kroon-

bladeren.

De meeldraden of stampers of beiden zijn bij soramige

familien zeer talrijk. Zeer vele meeldraden bebben b. v.

Papaver, Nymphaeay Dillenia (pl XXXIII. C )

Vele meeldraden en tevens vele stampers vindt men
bij anonaceae. Magnoliaceae, Rosaceae,
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Eene andere vermeerdering heeffc plaats, doordat een

orgaan zich verdubbelt. zoodat er in de plaats van een,

2, 4 of zeer velen komen te staan. Doorgaans is eene

dergelijke vermeerdering eene vertakking, welke nu

eens dicht bij de basis van het deel, dan weer booger

op kan beginnen^ of vrel de nieuwe deelen knnnen

gebeel gescbeiden zijn en dus ieder als een zelfstandig

orgaan worden beschouwd. Zulk eene yertakking komt

overeen met diep ingesneden bladeren en de laat^e soort

met bandvormige bladeren.

De meeldraden van djarah zijn berbaaldelijk vertakt

(pi XXXI. N), die van de Mtrtaceae en Stebcdliaceae

in mindere mate.

Geheel vrije^ verdubbelde meeldraden vindt men bij de

Crnciferen (pi. XXXVII. Aj; dat ook hierinden aanleg

vertakking plaats beeft, blijkt uit eene monstruositeit^

(A-z)^ waarvan een der beide paren werkelijk als ver-

takt orgaan aanwezig was.

Bij de Malvaceae (pi. XXXIL Hj beboorden^ in over-

eenstemming met de 3 overige kransen, 5 meeldraden

aanwezig te zyn; deze zyn ecbter sterk vertakt en^ wat

het geval nog ingewikkelder maakt^ later onderling tot

XXXII. H
Het

komen van vertakte en vergrroeide meeldraden zeer veel

overeenkomt, zoodat aan de volwassen organen niet meer

te zien is, tot welk dezer beide rubrieken zij bebooren.

Nauwkeuriore stndie der ontwikkelinofsorescbiedenis moeto o
in deze en dergelijke gevallen tot beslissing leiden.

6. Aanhangseh,

Stengelbladeren kunnen ieder twee steunblaadjes be-

zitten, welke soms tot 66n vergroeien ; ook kan op de

grens van bladscliyf en scbeede een tongetje ontstaan

(grassert).

Welnu overeenkomstige onderdeelen kan men ook bij

kelk en kroon en soms bij meeldraden aanwijzen.

Sommige Rosaceae hebben onder den kelk een hijJcelk,

die nit 10 ofdoor mislukking uit minder blaadjes bestaat;
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zij worden als steunblaadjes van de 5 kelkbladeren be-

schonwd.

Van de vela bloembladeren van tandjong, sawo manila
e. a. worden Vz als steunblaadjes bescbouwd.

De zijdeling'scbe klieren aan sommige meeldraden der

Lafraceae {haneelj advocaat pi. XXXVII, L en M) zijn

vervormde steunblaadjes. . Overeenkomstig met bet ton-

getje der grassen ontstaat een aanbangsel op de bloem-

bladeren van Oleander {i^\. XXXIIL X), dawon hopo-Tcopo

{schuhjes)y Allamandra catliartica (pi. XXXIII, W, vijfbor-

stels], j^aii^i met eene schub en Erythroxylon Coca met eene

geplooidoj groote scbub op ieder bloemblad.

Bij de narcis zijn de aanbangsels groot en tot eene

hijTcroon vergroeid (pi. XXXVIL P).

Bovendien vindt men dik^ijls aan de bloemdeelen baar-

acbtige aanbangsels of franje^ welke geene morpbologiscbe

beteekenis bebben en dus ook onregelmatig verspreid

staau. In de familie der Kitbiaceae vindt men deze haren

veelal in de buis der bloemkroon (pi. XXV en XXVI);
zie ook de baren van Aristolochia

(
pL XXXIV. K, ).

Zeer opvallende aanbangsels vindt men in de bloemen

der passiebloemen (pi. XXII); meerdere kransen van baar-

acbtigO; gekleurde draden van verscbillenden vorm en leng-

te volgen op elkaar.

7. Verlengde leden van den hloemhodem.

Een verlensfd lid tusscben kelk en kroon beet hloemdra-

ger (anjelierenj ; tusscben kroon en meeldrB^den meeldraden

en stamperdrager Cpctssiehloemen^ GynandropsisJ^ en tusscben

meeldraden en stamper stamperdrager (Capparis^ Cleome).

Eindelijk kan de as doorgroeien en vele stampers tot

steunplaats strekken (tjampaka, anonaceae) Bij Nelum-

hium is zulk een asstuk naar boven coniscb verbreed

(pL XL. P); ook kan de as, als drager der vrucbtblade-

ren, zicb verlengen in 't midden van den stamper^ die

uit 2 of meer vrucbtbladeren is gevormd. Zulke vrucht-

dragers worden eerst zichtbaar na bet openspringen der

, vrucbt {Geranium pi XLI. M^ Umbelltpeben pi. XLI, C)-

Om langdradige bescbrijvingen te voorkomen en nauwken-



268

rig den onderlingen stand der deelen weer te geven, heeft

men zoogen^B^mdediagrammen eahloemformules aangenomen

,

Een diagram (pi XXXII) is een platte grond^ waarop

ieder bloemdeel in doorsnede is geteekend^ maar zoodanig,

dat door bijzondere teekening en schematisclie toevoe-

ging de juiste stand en onderlinge verhouding der deelen

worden aangewezen.

Zoo worden de kelkbladeren gearceerdy de schutblaad-

jes wity de kroonbladeren zwart geteekend. De meeldraden

worden voorgesteld door de doorsnede bnnner belmknop-

pen in den stand^ waarin zij openspringen; voor den

stamper wordt het aantal vrucbtbladeren aangegeven, de

wijze^ waarop deze onderling vergroeid zijn^ bet aantal

zaadlijsten enz. enz.

Vergroeiing van deelen eener krans wordt door verbin-

dingsteekens uitgedrnkt.

Het omtrent de ver-

honding der kransen in vertikale ricbting. Wij kunnen

nergens zien^ of de bloemdeelen onder- of bovenstandig

zijn, evenmin of 2 opvolgende kransen met elkaar ver-

groeid zijn. Hierin komen de bloemformnles te gemoet;

in deze tocb geeft voor iedere krans een cijfer het aantal

deelen aan; deze cijfers worden voor de 4 kransen acbter

elkaar geplaatst en door komma's gescbeiden. Vergroeiing

der deelen van een krans wordt door ( ), van opvolgende

kransen door j
J

uitgedrukt,

Deze teekens voor de bloemformule zijn b- v.

5 kroonbladeren^ 5-

10 kroonbladeren in 2 kransen, 5 -j- &•

5 meeldraden verdnbbeld, .
5*.

5 meeldraden sterk vertakt, . . . . . . . 5 °°-

5 meeldraden vergroeid, .(5)

5 kroonbladeren en 5 meeldraden vergroeid, |
5,5

Een bovenstandig vrucbtbeginselvan 5 vrucbtbladeren,^^

Idem onderstandig, * . . . (5).

Vele meeldraden, . . , 8

.

«
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Vele deelen in spiraalstelling, to^ oo .

6 gereduceerde of vervormde meeldraden met 3 vrucht-

bare meeldraden. 3 t6.
Diagram en bloemformule vullen elkaar aan. Op pi.

XXXII heb ik voor hen, die hieromtrent iets meer wii-

len weten, van eenige planten naast elkaar geteekend : de
bloem, haar diagram en hare formule.

Toelichting tot pi. XXXIL
A. Buhia tinctorum debloemen kunnen 4- en 5-tallige

kransen hebben: 1 schutbladj Ikrans van4bloembekIeed-
selenJ met elkaar yergroeid (kroon), 4 meeldraden en 1

vrucbtbeginsel van 2 vrucLtbladeren, 2 hokjes vormend.
In de bloemformule lezen wij, dat ook de meeldraden

vergroeid zijn met de kroon en dat het vruchtbeginsel

onderstandig is.

B. Piper nigrum (lada^ maritjaj: 3 scliutblaadjes, kelk

en kroon ontbreken, 2 meeldraden, ^^n stamper uit ^en

vruchtblad, natuurlijk bovenstandig,

C Gynandropsis pentaphylla; 1 scbutblad, 4 kelk- en 4

kroonbladeren, 6 meeldraden, een ^enhokkig vruchtbe-

ginsel uit 2 vruchtbladeren.

Formnle: vrnchtbeginsel bovenstandig.

De verlenging der leden wordt noch door het diagram

noch door de formnle uitgedrnkt.

B. Tamarindus indica (assam djawaj: 2 steelblaadjes, 4

ongelijke kelkbladeren, 3 kroonbladeren, 3 vruchtbare en

6 gereduceerde meeldraden met elkaar vergroeid, een

^^nhokkig vruchtbeginsel van een vruchtblad.

Formnle : vruchtbeginsel bovenstandig.

E. Melastoma polyanthum : 2 steelblaadjes, 5 kelkbla-

deren, 5 kroonbladeren, twee kransen van 5 meeldraden,

alien naar binnen openspringend, 46n 5-hokkig vruchtbe-

ginsel, uit 5 vruchtbladeren gevormd.

Formnle ; vruchtbeginsel bovenstandig.

F. Anona muricata (zuurzak): 3 kelkbladeren, 2 kransen

van 3 kroonbladeren, een spiraal van zeer vele meeldraden,

die naar buiten openspringen, eene spiraal van vele ^en-

hokkige, enkelvoudige stampers.
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Formule: idem.

G. Aristolochia Clematitis: 1 vergroeidbladige krans van

bloembekleedselen (kroon)^ 6 naar buiten openspringende

meeldraden^ met den 6-hokkigen stamper vergroeid.

Formule; kelk o^ vruchtbeginsel onderstandig.

fl". Hibiscus rosa sinensis (Jcemhang sejpatoej: vele schutbla-

deren [hijTcelk , 5 vergroeide kelkbladeren^ 5 vrije kroon-

bladeren, 5 herhaaldelijk vertakte meeldraden, 5-liokkig

vruchtbeginsel

.

Formule: de 5 vertakte meeldraden zijn onderling en

met de kroon vergroeid, vruchtbeginsel bovenstandig.

I. Clitorea ternatea {telang): 5 ongelijke, vergroeide kelk-

bladereUj 5 ongelijke kroonbladeren^ waarvan er 2 ver-

groeid z^'n, 10 meeldraden, waarvan 9 vergroeid en 1 vry,

1 vruchtbeginsel van 1 vruchtblad.

Formule; vruchtbeginsel bovenstandig.

Vorm der hloemhehleedselen-

Wanneer er twee, duidelijk te herkennen kransen aan-

wezig zijDj gebruikt men de termen Tcelk en Jcroon.

Is daarentegen geen verschil in grootte^ stevigheid en

kleur van beide kransen merkbaar, dan spreekt men van

bloemdeJcn Ook als er feitelijJc slechU Sen krans aanwezig is,

zonder dat men per analogie met soortgenooten kan aan-

nemen^ dat de tweede krans mislukte, is de naam hloem-

dek gebruikelijk.

Men is gewoon in de beschrijvende plantenkunde den

uifcerlijken vorm van ieder der bloembekleedselen te bepa-

len naar voorwerpen^ waarop het deel gelijkt. Men spreekt

b. V. van stervormige, trechtervormige^ trompetvormige^ Tdok-

vormige, Icroesvormige^ huisvormige^ lintvormige kelken en

kronen enz.; en bij symmetrische bloemen van Upbloemen,

vlinderhloemen enz.

Met behulp der vele afbeeldingen van bloemen^ g^S^'
ven in den atlas, kan de lezer zich zelf voldoende op de

hoogte stellen van de vrij groote verscheideuheid der vor-

men; wij beperken ons slechts tot eenige noodige op-

merkingen.
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De Icelk.

Hoewel de kelk doorgaans regelmatig is, neemt hij soms
bij symmetrische bloemen ook een min of meer afwijkenden

vormaan. Zoo zijn de kelken der Labiaten fpl. XXXIIL J) en

der Papilionaceae dikwijls 2-lippigy die van patjar ajer (pi.

XXXVni. DD. 2) geklenrd en gespoord; hetzelfde vindt

men bij de gekweekte halsaminen (kleine spoor), de oost-

indische hers ( zeer lange, oranje spoor ) en de ridderepoor.

Set vruchtpluis.

In de familie der Compositae trefb men boven op het

rruchtbeginsel wel eene buis- of lintvormige kroon, maar
geen kelk aan. In stede van dezen kelk komt tijdens of

soms ook na den bloei een krans van fijne haren voor

den dag, die op de vrucbt acbter blijven en deze in staat

stellen zich met den wind te verplaatsen; vandaar ook

den naam vruchtpluis.

Dit vruchtpluis is gesteeld (pi. XL. J) of zittend (G). In

enkele gevallen is deze kelk door borstels vertegenwoor-

digd; Elephayitopus scaher (pi, XL. H).

De kelk der UMBEiiiiiFEREK en van vele Rubiaceae is

byzonder klein of mislukt. Bij Mnssaenda is daarente-

gen 6en der 5 kelkbladeren uitgegroeid evenals een goed

ontwikkeld stengelblad (pi. XXVL H. a); in fig. B, is

eene bloem geteekend, na wegname der kroon ; daar-

uit blijkt voldoende, dat er 4 kleine kelktandjes en bet

vergroote kelkblad 'aanwezig zijn, Dit kelkblad is wit en

dient om insekten naar de bloemen te lokken.

Ook bij eene soort van menghoedoe (pi. XXVIL G) vindt

men op bet^ door samengroeiing der kelken ontstane,

kluwen kleine, groene blaadjes, die men lang voor scbut-

bladeren beeft gebouden. Volgens Dr. Bubck zijn bet kelk-

met die van Mussaenda (dawon poetri)^

De kelk is gekleurd bij assam djawa^patjar ajer^hahemi-

XXXIV
XXV

migen kelk, die na den bloeitijd afvalt tot op een klein

kraagj

aan de vrucbt zicbtbaar is (T).
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Aanhangsels^

Behalve de veelvuldig voorkomende liaren en klierdra-

gende haren treft men op den kelk van enkele indiscbe

Solanum-soorten (pL XXV. D) stekels aan,

Vele Malvaceae (kembang sepatoe pi- XVII. X) en Eo-

SACEAE bezitten een bijkelk.

Ook berinneren wy aan bet kelkje van Loranthus (pi.

XVII. W. a).

De hloernkroon.

De kroon biedt oneindig meer verscbeidenbeid aan dan

de kelk,

Stervormig is o. a. de bloemkroon van Dillenia (pi.

XXXIIL C), hoengoer (S), mindi (pi XLV. A 2)^ Solanum^

lomhoTc (pi. XXV. J), widoeri (pi. XXXVII. MM),
Trom'petvormig : papaya, sohJca (pL XXVII. L\ hina (B),

Tcoffie (H.)^ Mussaenda (pL XXVL Cj, malatti fpl XXIX. P).

Trechtervormig : Convolvulus (pi. XXXIII. Qi, waroe^

hemhang sepatoe (pi. XXXIL H).

De bloem van hetjoehoeng is bnis-trecbtervormig.

KloTcvormig : Codonopsis cordata (pL XXX III. B)

Buisvormig noemt men de bloempjes der Compositae,

ook al is de vorm iets klokvormig (pi. XXXII. D. 1 en 2).

Tweelippig noemt men eene kroon, als een gedeelte der

slippen (2 of 3) naar eene zijde en de rest naar de tegenover-

gestelde zijde is gericbt. Zij is eigen aan de familie der

Laeiatae, (pi. XXXIII. E en Jb Acanthaceae, Vebbe-

isTACEAE (pl. XXVIII.), Scbophulabiaceae (pi.XXXIV. A).

De Acanthacee, Delivaria ilicifolia (pl XXXIII. F) beeft

slecbts ^en lip der kroon overgebouden; de rest is mislukt;

deze kroon kan eenlippig worden genoemd.
Grijnzend is eene tweelippige kroon^ waarvan de bo-

venlip gevormd is als bij Leucas (pl. XXXIII. G).

Lintvormige bloemen vindt men bij de Compositae (pl.

XXXIII K).

Vlindervormig is bet eigenaardige 5-bladige type^ dat

doordePAPrLioiJACEAEwordtvertegenwoordigd. De blaadjes

dragen afzonderlijke namen; bet grootste blaadje beet
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XXXIII M vleugeh of
zwaarden (&. 6); de beide anderea^ Tvelke doorgaans rer-

groeid zijn, vormen de Mel {c. c). Vergelijk ook de bloe-

Phaseolus (pi. XXXIV. E).

XXXII

Caesalpintace

vlindertype nog eenigszins te herkennen aan de plaatsing

der 5 mje kroonbladerea; djoewar {igl. XXXIII, N)^ assam

djawa (pi. I. F).

Vrije kroonbladeren kunnen zitlend zijn of door een
korten steel [nagel) aan den bloembodem bevestigd zijn.

De laatsten, genagelde hroonhladeren genoemd, viadt men
o. a. bij boengoer (pi. XXXIII. S).

Bloembladeren van zeer bijzonderen vorm treft men
aan bij de tjohlaat (pi. KX.XIIL U. 1 end)endjattiwollanda

(V. 1. 2); die van Elaeocarpus (pi XXXIII. T) zijn inge-

sneden, een zeldzaam geval, wat echter ook bij de BiHi-

zoPHOBEN en enkele UMBELLiFEREif wordt aangetrofFen.

De in fijne slippen en franje verdeelde, sierlijke bloe-

men van eene kemhang sejpatoe {Hibiscus schizopetalusj zyn

een zeer scboon voorbeeld van ingesneden bloembladeren.

Gespoord zijn o* a. de kronen der orchideeen (pi. XXXV
en XXXVI), van de viooltjes en de ridderspoor, die alien

4^ne spoor bezitten, terwijl de 5 bloemblaadjes van

AguiUgia ieder in eene spoor eindigen.

AanJiangsels,

Overeenkomstig met het tongetje der grassen, bezitten

de bloembladeren van Oleander eene scbub (pi. XXXIII. X);

dergelijke aanbangsels vindt men bij andere leden derzeifde

familie (apocykaceae) ; AUamanda cathartica b. v. (pi.

W, 2.) heeft 2 rijen borstels en daaronder een

bebaarden ring. De plaats^ waar deze aanhangsels bij ver-

groeidbladige kronen zitten^ is doorgaans de Iceel (afschei-

ding tusschen buis en zoom); Vinca rosea, eene zeer alge-

meen gekweekte bloemsoort^ lieeft daar een gezwoUen ring.

-De rarah bezit scbnbjes, die met de bloemblaadjes

afwisselen ; andere leden dezer familie (Sapindaceae)

schubjes op den nagel der vrije kroonbladeren,

18»
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De tandjong en sawo (Sapotaceae)^ wier vergroeide,

welriekende kronen als halssnoeren en versierselen bij

javaansche feesten worden gebruikt^ hebben 18—24; in

2 kransen geplaatste^ kroonblaadjes. Men neemt aan, dat

6 of 8 dezer blaadjes ware kroonbladeren en de 12 of 16
u

overigen hunne steunblaadjes zijn.

Eene hijhroon bezit de narcis (pi. XXXYIL P).

In Tndie vindt men zulke ware bijkronen niet; wel

gelyken daarop de organen binnen de bloem van Eury-

cles (Q), Pancratium en mindi (0. 1. 2J, maar deze blijken

tot den krans der meeldraden te behooren en niet tot

de bloemkroon.

Haren en franje vindt men zeer algemeen, vooral b:g

de RuBIACEAE.

Vervormde hroonhladeren vindt men in zeer verscbillende

familien; meestal zijn zij veranderd in honig-afscbeidende

organen, die later afzonderlijk znllen worden bebandeld.

Gereduceerd zijn o. a. de kronen van dadap en AmorpJia.

Levensduur. De kroon heeft een kort leven; zoodra bare

functie is verricbt en de bestuiving heeft plaats gehad,

verscbrompelt zij en valt af. Eene nitzondering maakt
Codonopsis, wier kroon in verdroogden toestand op de

vrucbt acbterblijft (pi. XL. A).

XXXIV
XXIX. K)

(pi. II. E, D)^ Dioscorea*Sy Liliaceae. AmaryliiIDAceae

(pi XIII. A), Aristolochia (pi. XXXIV. K)
la fpL XXXIU. L) fi. V. a.

Het
in bet laatste geval ongeveer in grootte en kleurmoeten
overeenkomen.

Men kent groene of TcelkachUge en gekleurde of Tcroon-

acTitige bloemdekken.

Kelkaebtig en nietig zijn de bloemdekken van de ITe-

TiCACEAE, nanglca, palmen^ tjemara^ gekleurd en sierlijk^ die

van haTcong {Orinum asiaticum wit), Crinum moluccanum
(oranje), Oloriosa (oranje en geel), sedep- malam^ Pardanihus^
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Eurycles (pi, XXXVII. Q)^ Celosia cristata {hanehammenj

.

Be hemhang poehoel ampat Iieeft schijabaar eene kroon;

wy zagen echter reeds, dat de groene krans daar omlieen

een omwindsel is, zoodat deze plant evenals andere leden

derzelfde familie (Bougmnvillea^ Pisoma alba of Tcool banda,

P. sylvesiris ofwidjojo kesoema) eea gekleurd bloemdek bezit,

MoeilijJcheden leverea de bloemea van enkele familien,
r

omdat hare bloembladaclitigf vervormde ortjanen niet

direct ran de ware bloembekleedselen te onderscbeidenzijn.

Wij zullen daarom deze bloemen af/onderlijk beschrijven.
r

ZiJfGiBEKACEAE. Hiertoe behooren de temoe-soorten: laosy

hapoelaga, lanhwas^ patjing enz.

AIs voorbeeld nemen wij laos (zie pi- XXIII). Een
tros van groote, sierlijke bloemen (B) bezit slechts in

jeugdigen toestand schutblaadjes. ledere bloem is gesteeld

en draagt een gekleurd steelblaadje (C. 1).

Hot vruchtbeginsel is onderstandig, de kelk vergroeid-

bladig met 3 korte, eveneens geklenrde slipjes (0. 2);

de kroon is driebladig (C. 3). Br behooren 2 kransen,

ieder van 3 meeldraden te zijn; de bnitenste kraus is

vertegenwoordigd door een bloembladacbtig orgaan, het

lipje D, dat veel grooter en scheller gekleurd is dan de

kroonbladeren en daarom het meest de insekten aanlokt

en verder door twee sterk gerednceerde organen, welke met

het lipje vergroeid zijn (D. 4. 4). Dit lipje is ook min of

meer vergroeid met den vrachtbaren meeldraad van den

binnensten krans (E).

De binnenste krans bestaat nit ^^n vrachtbaren meel-

draad, die met zijn helmknop den stijl omsluit en twee

sterk gerednceerde meeldraden (E 5. 5). Deze laatsten

zyn beter zichtbaar bij hapoelaga^ waar het lipje niet

vergroeid is (H. 5)

Bijzonder groot is het lipje van patjing (P. 4).

Ook knnnen alle drie meeldraden van den buitensten

krans in bloembladeren overgaan: Tcoenjit {IS. 4. 4. 4).

Canna is no^ veel ingewikkelder gebouwd; het schijnen

alien smalle, roode of gele bloembladeren te zijn, die

men aan deze bloem ziet fpL XXXIIL A).
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De verandering in bloembladaclitige organen gaat liier

nog verder dan bij de zit^giberaceae^ want men herkent:

3 kelkbladeren a. a. (^en niet zichtbaar), 3 kroonbladeren

6. &. & , 3 vervormde meeldraden van den bnitensten

krans c. c. c.^ waarvan er een, bet breedste en omgekralde,

het lipje is, 1 vrucbtbaren meeldraad en 2 gereduceerden

aan den voet des stijls. De vrucbtbare meeldraad ecbter

is voor de belft bloembladacbtig geworden d en draagt

dusslecbts 1 helmbokje d. Eindelijk gelijkt destijl/ook

op een bloemblad.

Dat deze overgranof van meeldraden tot bloemblad-

acbtige organen een nienw bewijs is voor de stelling,

dat alle deelen der bloem vervormde bladeren zijn, be-

boeft nanwelijks gezegd te worden.

Orchidaceae. De vele op pi. XXXV en XXXVI getee-

kende orcMdeeen komen alien hierin overeen^ dat zy

twee kransen van bloembekleedselen bezitten, waarvan

steeds ^^n blad veel grooter en kleuriger is dan de 5

anderen, en dat tevens de grilligste vormen aanneemt en

in eene kortere of langere spoor eindigt.

Dit blad wordt eveneens lijpje genoemd. Wij zien

daaruitj dat deze term niet van toepassing is op een

bepaald vervormd orgaan, maar slecbts gekozen is voor

dat bloembladacbtige deel der bloem^ dat het meest in

het oog loopt en door klenr en vorm het meest geschikt

is cm de kruisbestniving te bemiddelen.

De bloembekleedselen der Zingiberaceae, Cannaceae
en Orchidaceae worden doorgaans als bJoemdek, door

enkelen als kelk en kroon beschonwd, Voor beide mee-

ningen is lets te zeggen; het verschil tusschen de beide

kransen is eehter in de meeste gevallen zoo groot, dat wij

gernst van kroon en kelk mogen spreken.

Vervormd hloemdeh, Bij Typha is het bloemdek in

haren, bij sommige Ctperaceae in borstels veranderd.

Het dek bestaat bij bamhoe nit 3 in honigschnbjes

veranderde blaadjes; bij de overige grassenvindt men er

slechts 2.
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De bestuiving.

De voortplantingscellen der phanerogamen zijn : manlij-

ke stuifmeelkorrels, die zicli als vrije cellen van de moe-
derplant afzonderen en vrouwelijke eicellen, die zich

bevinden bianea de eitjes, welke bij de overgroote meer-
derheid der phanerogamen besloten zijnbinnen den eierstok,

De Gymnospermen maken hierop eene uitzondering, want
bunne eitjes liggen op een geopend vruchtblad.

Uit den aard der zaak moeten zicb de stuifmeelkorrels

begeven naar de eicellen om deze te kunnen bevruchten.

Bij de Angiospermen moeten zij daartoe op den stempel

aanlanden, da^r de stuifmeelbuis vormen (zie pi. XXXIX.
At^ By C)y bet stijlkanaal doorloopen of bet weefsel van
den stijl doorgroeien, om eindelijk binnen den eierstok

de eitjes op te zoeken^ d^^r binnen te dringen en de
eicel te bevruchten.

Dit belangrijke proces vervalt dus in twee gedeelten

:

1^. bet overbrengen van stuifmeel op den stempel,

2\ betgeen daarvan bet gevolg is, eindigende met de

bevrucbting der eicellen-

Het eerste proces beet hestuiving^ bet tweede hevruchting.

De stempels zijn voorzien van baren of zijn bedekt

met oneffenheden, waardoor bet stuifmeel gemakkelijk

wordt vastgebouden (pi. XXXVIII. fig. L-U); bovendien

scheiden zij, wanneer ze rijp zijn, m. a. w. wanneer zij

gereed zijn om bet stuifmeel te ontvangen, een kleverig

vocbt af, waaraan de stuifmeelkorrels vastkleven en dat

baar tevens in staat stelt op te zwelleu en de stuifmeel-

buis te vormen.
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De stuifmeelkorrels zelf zijn ook kleverig of bedekt

met oneffenlieden of uitsteekseltjes (pi XXXIS A); en-

kelen zijn glad en droog en voldoen daardoor het meest

aan den naam stuifmeel (Conipebe:n', palmen en nanglca).

De meeste planteu hebben tweeslachtige bloemen.Wat zou

gemakkelijker zijn dan dat haar stuifmeel den stempel van

dezelfde bloem bevruchtte? Toch. is dit zelden het geval.
F

Op pag- 7 merkte ik reeds op, dat de oudere botaniei

vele bijzonderheden der bestuiving kenden, omdat dit

proces met bet bloote oog is te volgen.

Opmerkelijk is bet^ hoe goed Koelreuter (1761) en

Speengel (1793) hieromtrent op de boogte waren. Eerst

yeel later is de studie van dit onderwerp uitgebraider

beoefend door Dabwin (1859) e. v. a.

Het resultaat dezer onderzoekin^renis: dat zelfbevruch-

TENGj d. i. hevruchting door stuifmeel van dezelfde hloem

uitzondering i$, terwijl de KRUiSBEVBUCHTiNa, d. i. hevruch-

ting door stuifmeel van andere hloemen van dezelfde plant

of veel meer nog van andere planten^ regel is.

Het beste bewijs voor deze stelling heeft Dabwin ge-

geveuy door kanstmatig de zelfbevrucbting te doen plaats

hebben en bet resultaat te vergelijken met dat, wat bij

andere individuen verkregen werd door kruisbevrucLting.

Het bleek, dat sommige planten moeilijk, soms in 't ge-

heel niet, door eigen stuifmeel konden worden bevrucht

en bijna zonder uitzondering werden door zelibevrucliting

minder zaden verkregen dan door kruisbevruchting en dan
nog leverden de eersten minder ontwikkelde planten, die

minder geschikt waren om de soort voort te planten.

Eene andere vraag is: of stuifmeel, op de stempels van

andere soorten of geslachten komende, ook bevruchtend
werkt ?

^

Door nauwkeurige onderzoekingen is het gebleken, dat

zeer na met elkaar verwante soorten hiervoor het meest

geschikt zijn. Strasburger nam waar, dat vreemd stuif-

meel wel buizen vormde, maar dat deze het minst ont-

wikkeld waren naarmate de verwantschap met het te

bevrucbten individu geringer was.
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Wanneer meerdere stuifmeelsoorten op ^^n stempel
komen/ zal alleen het meest verwaate bevruclitend werken,
en wanneer vreemd stuifmeel de bevruchting bewerkt, zijn

tocb de individuen^ die daaruit voortkomenj zwakker en
V

keeren doorgaans na eenige generaties terug tot een der

beide stamvormen,

Niet alle familien hebben soorten, die elkaar kunnen
bevrncbten of m. a. w. die gescbikt zijn om hastaarden tQ

vormen. Gescbikt zijn o. a. Liliaceae, Ntctagineae, So-

LANACEAEj PaSSTFLORACBAE^ CaCTACEAE^ MaLVACEAE, RoSA-

ceae; ongescbikt daarentegen zijn de soorten der familien:

GrAJMCINEAE, UrTICACEAE, LaBIATAE, OONVOLVtJLACEAE, Pa-

PIIilONACEAE e. V. a.

Hiermede is niet gezegd, dat iedere soort dezer fami-

lien j^er se gescbikt of ongescbikt is om bastaards te vormen.

Onder de Solanaceae zijn b. v. de soorten der geslacbten

Solanura en Physalis niet^ die van Nicotiana en Datura

WEL gescbikt bastaards te vormen.

De Tcemhavg poehoel amjpat, die wij kennen in vele

varieteiten met gele, rose, witte of tweekleurige bloemenj

kan bovendien gemakkelijk bastardeeren met bare soort-

genoot Mirabilis longifolia.

Dat geslacbten onderling elkaar bevrucbten komt

hoogst zelden voor.

Er zijn ecbter bastaarden^ die zeer gemakkelijk ontstaan,

nl. de varieteit-hastaarden.

Dikwijls ontstaan, door verandering van standplaats,

grondj klimaat, aard der bemesting enz, wijzigingen in

den vorm en de insnijding der bladeren, in de klenr der

bloemen enz.

Zulke afwijkingen zijn varieteiten, Zij ontstaan wel in

de natnnr, maar tocb vrij zeldzaam; bij cultunrgewas-

sen en sierplanten ecbter komen zij veel voor en wor-

den zelfs knnstmatig in stand gebouden, waardoor de

eenmaal verkregen afwijking, die erfelijk is, nog sterker

uitkomt. Er is bijna geene bekende sierplant ol zij beeft

varieteiten gevormd, die onder allerlei fantasie-namen

worden verbandeld. Voor den botanicus bebben deze
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cnltnur-varieteiten sleelits eene zeer beperkte waarde.

Als voorbeelden noemen wij er enkelen; de Crotons zija

varieteiten van een Co(2iaet*w, die op javaansclie kerkhoven

algemeen voorkomt, de hoolsoorteuy bloemkool^ witte kool^

savoye kool, koolrapen, boereukool, brusselscliekooltjes en

het koolzaad zijn alien varieteiten van Brassica oleracea^

Hoevele varieteiten kennen wij niet van suikerriet en

rijsty van Mapper en pisang^ van enkele djamboe-soorten

{Jamhosa domestica), van appelsy peren, aarheien^ in bet kort

van bijna alia eultuurplanten?

Welnn deze varieteiten vorinen onderling zeer geinak-

kelijk varieteit-bastaarden^ betgeen ons niet kan verwon-

deren, omdat zij alien van een stamvorm, van eene soort

afkomstig zijn.

Dat tnsscben geslacbten niety tnsscben soorten en va-

rieteiten wel bastaards voorkoinen^ wordt nog begrijpelijkerO "'^O
•«

als wij onze aandaclit vestigen op betgeen "wij zien bij

dieren, wier soorten vrij wat beter door den leek ge-

kend worden dan die der planten. Varieteiten van de

soort mensch [Somo sapiens) zija de rassen. Wij, bewoners

van Indie, weten boe meniojvnldig: bastaarden uit de ver-

menging der rassen voorkomen ; wij kennen b,v. kin-

deren van Europeaaen en Javanen, van Enropeanen en

Negers, van Europeanen en Mongolen, van Negers en

Javanen, van Mongolen en Javanen enz. enz.

Hierbij is nog niet in aanmerking genomen^ dat de

rassen tot in 'toneindige onderverdeeld zijn in varieteiten

en vormen, die ieder hnnne bepaalde afwijkingen bezitten,

Wat kennen wij niet een varieteiten van paarden^ kippen,

koeien, duiven en andere bnisdieren ?

Soorten vermengen zicb nog een enkel maal; van paar-

den en ezels ontstaan b. v. muildieren en muilezels, al

naarmate bet manlijke individn paard of ezel was.

Vermenging der geslacbten beboort onder de dieren

tot de abnormaliteiten.

Ik meen, dat door deze nitwijding bet verscb:ynsel der

bastaardvorming onder de planten meer begrijpelijk is

geworden.
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RecapituleereB wij eveiij wat nu onder planten han
geschieden.

Bastaards ontstaan: •

1. onder varieteiten zeer gemakkelijk,

2. onder soorten gemakkelijk (van enkele geslachten

ten minste),

3. onder geslachten hoogst zelden,

4. onder familien waarschijalijk niet.

Het gevolg hiervan is, dat in de natuur de planten-

soorten en geslachten vrij standvastig zijn, al is de vorming

Maar in 64ne en dezelfde

soort heerscht juist de omgekeerde regel^ want naverwante

bloemdeelen, b. v. nit d^nzelfde bloem of van de bloe-

men van 6enzelfde plant^ zijn minder geschikt elkaar

te bevruchten dan organen^die op verschillende individuen

thuis behooren.

Zeltbevruchting is bij de planten uUzondering , kruisbe-

vruchting regel, De natuur heeffc bovendien aan de sexneele

organen eigenschappen en aan de bloembekleedselen

vormen gegeven, die de zelfbevruchting bemoeilijken of

onmogelijk maken.

Het stuifmeel moet dus van de eene bloem op de andere,

zelfs van de eene plant op de andere worden overgebracht.

Hoe geschiedt dit?

Hiervoor bestaan voornamelijk twee middelen: de wind

en de insecten.

Het stuifmeel^ dat door den wind wordt overgebracht,

is droog, niet kleverig en wordt in grooten overvloed

s ComFEREK bezitten zelfs

twee, met lucht gevulde blazen, waardoor het trans-

port over groote afstanden mogelijk is (ph XXXIX. A^).

De grassen worden ook door bemiddeling van den wind

bevrucht5maar op eenigszins andere wijze dan de Conifebei^

Cdamar poetihy dennen, sparren, cypressen); de n:!eeldraden

hebben, wanneer zij rijp zijn, lange maar zeer dunne

helmdraden, waaraan de helmknoppen ver buiten de bloem

naar beneden hangen. In dien stand is de zelfbevruch-

ting geheel onmogelijk ; de wind echter brengt de hal-

es
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men in beweging en strooit het droge stuifmeel nit op

(le lagere bloemen van de aar, maar veel meer nog op

naburige halmen.

[Nau-wkeurige onderzoekingen van indiscbe gewassen

omtrent dit pnnt ontbreken; tocb geloof ik^ dat nangha,

soekhoeUy Mowehy sirihy pepersoorteny de hennep (gandja)y pal-

men eu tjemara's door den wind worden bestoven.

Bloemen, die door insecten worden bestoven, moeten

eigenschappen bezitten om insecten te lokken. Deze tocb

bezoeken de bloemen niet met het doelomde bestuiving

te bemiddelen, maar om honig (nectar) te zoeken, die door

den bloembodem of door andere normale en vervormde

bloemdeelen wordt afoescbeiden.

De lokmiddelen zijn: heldere, in H oog loopende hleuren^

groot contrast in kleur der verschillende deelen en doordrin'^

gende geuren.

Het bezit van geklenrde bloemen is \roor znlke plan-

ten voordeelig, omdat zij daardoor sterk atsteken tegen

bet groen der bladeren en reeds van verre door bet

scberpziend oog der insecten worden opgemerkt.

Verreweg de meeste bloemen met heldere klenren^

fijne scbakeeringen of grillige vormen worden ook door

den menscb als scboon geacbt en daarom onder de sier-

planten opgenomen.
Bij den genr der planten is deze toevallige overeenstem-

ming minder algemeen; wel vinden ook wij de liefelijke

geuren van malatti^ djeroeTc, tjampalcay Dendrohium cru-

minatumy hamoening e. v. a. aangenaam, maar de stank,

die Tcembang hanheh (pi. XXIV. E), dawon Tcoentoet^ ghajam en

dergelijke produceeren, met betzelfde doel als eerst-

genoemde planten bare fijne geuren, doet de reukzenuwen
van den menscb boogst onaangenaam aan.

Soms gaan heldere kleuren met gear of stank samen,

zooals bij malattiy djeroeh^ tjampalca en oleander^ maar

in den regfel is de natuur niet zoo kwistiar met bare

gaven en geeft aan iedere bloemsoort slecbts ^^n lokmid-

del. De sierlijk gevormde en scboon gekleurde orcbideeen

zijn, op enkele uitzonderingen na, geurloos; evenzoo is



283

het gesteld met Tcemhang sepatoe, waroe^ de sohJca% Com-

COMPOSITAE

en vele andere schoonbloeiende monocotylen {Grinum,

Zephyranther).

Omgekeerd verspreiden vele kleine, weinig in 't oog
loopende bloemen sterke geuren b, v, manga*Sy patjar Tcoe-

koe^ patjar tjina, ghajam.

De menschj zich op het standpunt plaatsende, dat al-

les in de natuur ten zijnen belioeve bestaat, meent allicht^

dat ook de bloemen alleen voor hem schoon zijn en heer-

lijke geuren verspreiden. Hoe gebeel anders is de werke-

lijkheid; de mensch maakt wel handig gebruik van alles,

wat hij vindt en wat hem eenig nut of genot kan aan-

brengen, maar niets in de natuur leeft (zonder het per-

soonlijk toedoen van den mensch) uitsluitend voor hem
alleen.

De bloemen zijn schoon en geuren, omdat dit voor de

instandhouding der soort noodzakelijTc is

Treffend zijn de vele bewyzen, die wij hiervoor kun-

nen aanvoeren. De natuur verspilt hare gaven niet te

vergeefs; indien zij schoone kleuren of geuren verleende

aan bloemen, die door den wind worden bestoven, zou

zij lets overtolligs schenken; en al deze bloemen zijn in

werkelijkheid klein en geuren niet; ook scheiden zij geen

honig af en zijn groen of zeer weinig gekleurd. Wat zijn

de bloempjes niet klein bij nangha en hare soortgenoo-

ten, bij sirih en pepersoorten? Hoe weinigen merken de

bloemen op van grassen en tjemara*s?

Bloemen trekken de aaudacht der insecten en dit te

eerder naarmate zij grooter en intensiever gekleurd

zijn. Het bezit van groote bloemen was dus eene gunstige

eigenschap in den strijd om ^t bestaan en dit voordeel

werd bij de nakomelingschap steeds volmaakter.

Groote bloemen, waarvankort na het ontluiken de bloem-

bekleedselen waren weggesneden, werden slechts spaar-

zaam bevrucht.

De grootte der bloemen is geen absoluut begrip, maar

moet geschat worden in verhouding tot de grootte der
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plant; wij knnnen b. v. niet zeggen, dat znlke flinke

boomen als hoengoer^ waroe en djeroeTc groote, of wel de

struiken van malattiy de grassen, de sida's en dergelijke

ongeproportioneerd kleine bloemen bebben.

Geheel auders is bet gesteld met de planten, die op

de alpen, dicbt onder de sneeuwgrens, of wel in 't booge

noorden en in andere ongunstige omstandigbeden leven.

In 't booge noorden, op de alpen, in woestijnen en

boog in de toppen der boomen, waar enkele zonlievende

orcbideeen leven, zijn weinig insecten aanwezig en in

beide eerstgenoeinde streken zijn zij zeldzaam. Slecbts

die planten, vrelke zicb in bet bezit van de grootste bloe-

men verbeugen, worden daar opgeoierkt en bevrncbt.

Maav de reden^ waaroin de insecten aldaar scbaars

zijn, is gebrek aan voedsel, konde, groote warmte of

watergebrek; en al deze factoren veroorzaken, dat de

planten klein blijven.

In de woestijn beerscbt watergebrek en groote bitte;

slecbts die planten, welke baar transpireerend oppervlak

sterk bebben gereduceerd en die bovendien kracbtige

bescbermmiddelen bezitten tegen te groote transpiratie

knnnen bier leven.

De cacius-soorien^ met bare ronde, ovale, znilvormige,^

hoekige of ineengedrongen stammen zoader bladeren^

nemen niterst weinig in omvang toe en blijven dwerg-

acbtig; zij zijn de woestijnplanten bij uitnemendbeid.

De zonlievende epipbyten verkeeren, wat voedsel en warm-
te aangaat, in dezelfde omstandigbeid als de woestijnplanten

en evenals deze zijn zij betrekkelijk klein en transpireeren

weinig.

De kroon ecbter spannen de planten van 't booge
noorden en van de alpen. Hoe noordelijker of hoe

booger men komt, des te dwergacbtiger worden de planten-

De koude, die bier beerscbt, doet alle planten jaarlijks af-

sterven en de korte zomer maakt bet noodzakelijk, dat de

planten zoo snel mogelijk de boogst noodige stengeldeelen

en bladeren vormen, voldoende om ^^n of weinige groote

bloemen voort te bren^en en te voeden. Het gebeele
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levensproces, van af de kieming tot het ontlasten van
kiembaar zaad^, moet in zeer korten tijd worden afgespeeld,

Voor al deze planten is het voordeelig, zelfs eene levens-

voorwaarde^ om groote, schitterend gekleurde bloemea te

bezitten^ ten einde de scliaars voorkomende insecten van
beinde en ver te kunnen lokken.

Theoretiscb komen wij dus tot de conclusie, dat de

planten in die streken grootebloemen dienen te bezitten.

Peitelijk is dit ook het geval. Deleelijke (iw;er^-cactosert

bezitten wonderscboone, zeer groote bloemen (sommigen

M boog in de

takken der boomen groeien endaar tusschen al het green

als bedolven zijn, hebben groote bloemen met sterk spre-

kende kleurschakeeringen.

In 't hooge noorden en op de alpen is dewanverhon-

ding tusschen de groote, schoone bloemen en de niterst

kleine planten^ nog opmerkelijker. Zoo vond ik op de

tjroler bergen eene gentiaauy waarvan de bloem 5 c. M.
en de geheele stengel 3 c. M. lang was; en wie kent niet

het wit-behaarde Edelweiss^ waarvan het bloemhoofdje

M gel Jz 6 c. M. lang

Door al deze feiten wordt bewezen, dat de bloemen

Bchoon zija en geur of stank verspreiden voor een be-

paald doel nl.: het aanlokken van insecten, die honig

en stuifmeel (een uitmnntend voedsel) in de bloemen •

komen zoeken.

Schoon te zijn is voor al deze hloemen eene levensvoorwaarde.

Als lokmiddelen kunnen, behalve de bloembekleedselen*

ook dienen: gekleurde steelblaadjes fJmAer^fia, vele Acait-

thaceae)^ omwindselblaadjes (Bougainvillea)y bloeischeeden

(Aroideeen), kelkbladeren (Mussaenda pL XXYl A. a) en

eindelijk gekleurde schutbladeren {Poinsettia pulcherrima

pi. XVIIL C).

Vele insecten-soorten werken mede tot de bestuiving,

maar vooral zijn het bijen, wespen en vlinders, die daarvoor

in aanmerking komen; ook mieren kunnen daartoe in

hoogst enkele gevallen worden gerekend; ik zag n). de dikke
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kelk- en bloembladeren van zuurzak zoo weinig opengaan,

dat sleclits zeer kleine dieren binnen knnnen komen.

Mieren zijn in deze bloemen steeds te vinden.

Door haar glad licbaam zijn de mieren ecbter minder

geschikt om stuifmeel te transporteeren.

Het is niet Yoldoende^ dat eenig insect de bloem bezoekt;

integendeel vele bloemen bebben insecten van bepaalde

groo'tte en zekeren vorm hoodig, anderen weder een bepaald

insect, zonder betwelk geene bestniving kan plaats hebben.

De verscbillende vormen, die de bloemkronen aan-

nemen, zijn hiermede in overeenstemming ; de meesten

zijn z66 ingericbt, dat bet gewilde insect, om de honig

diep binnen in de bloem te zoeken, een bepaalden, nanw-

keurig afgeperkten weg moot volgen, ten einde het stuif-

meel van andere bloemen op den stempel te brengen en

bi) bet wegvliegen weder stuifmeel mede te nemen.

Dat een bepaald insect noodig kan zijn, is bij eene

belangrijke cultuurplant, de vanille, feitelijk bewezen. De
vanille uit haar vaderland, Mexico, in den tuin te Bui-

tenzorg overgebracht. gaf flinke planten en bloemen,

maar geen zaad. Het mexicaansche insect, dat de bestui-
r

ving bezorgde, leeft op Java niet en de bloem is zoo

eigenaardig gebouwd, dat geen der javaanscbe insecten

voor de bestniving geschikt schijnt te zijn.

TfiTSMAira" nam toen de rol der insecten over en bracht

de stuifmeelklompjes met een penseel op de stempels

van andere bloemeu, liefst van andere planten en wel

met zulk een uitmuntend succes, dat deze methode nog
steeds wordt gevolgd.

De middelen, die bij bloemen worden aangewend cm
de kruisbevruchting te bevorderen en de zeltbevruchting

te bemoeilijken of onmogelijk te maken, zijn: dicUnie^

dichogamies Jiercogamie^ heterostylie en de reeds besproken

onwerlczaamhied van eigen stuifmeel,
^

. Diclinie,

Wanneer ^^nslachtige bloemen op een of twee planten

verspreid staan (d. w. z. bij ^^n- en tweehuizige planten)

kan natuurlijk van zelfbevruchting geen sprake zijn.
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Hiertoe behooren de v

. Cycadeae (paJcis hadji)^

Palmen*^

Pandakaceae (vandan).

XXIV fig. A—GK
Ctperaceae (tehijy

CupuLiEERAE {passan-soorteUy sarangan)^

CASTTARrNACEAE {tjemara^s)^

PiPERACEAE (sirihy Tcamoekoes)y

Ukticaceae (rameh, "koweh, hendahy nangJcaj^

Menispekmaceae (androwalli of toeha hidjijy

Myristicaceae {pala)y

CiiUsiACEAE (mangistan)^

EuPHOEBiACEAE (niet alle: hoewa malakhay CrotonSy Jcemirie^

djarak tjina),

Begoniaceae (de gewone gekweekte soorten),

Ctjcdrbitaceae (nl. de meesten : semangTcay papareh,

halahassa^ Jcetimon, Luffa).

Ik
-^ eenige voorbeelden van

daartoe behoorende^ algetneen bekende gewassen op om
^ ^ ielfbevmch

ting vrij algemeen voorkomt.

Dichogamie.

Dicbogamie noemt men bet verscbijnsel, dat belmknop-

pen en stempels niet op hetzelfde tijdstip rijp zijn, zoo-

dat zelfbevrnchting onmogelijk is. Ten dienste der kruis-

bevrucbting nemen bovendien de sexueele organen dik-

wijls bepaalde standen in, of veranderen tijdens den bloei

bun stand, ten opzicbte van den weg, die door 't insect

wordt gevolgd om bonig te zoeken.

Wan
spreekt

jprotandrie; zijn de stempels eerder rijp, zoodat zij door stuif-

meel uitjongere bloemen worden bestoven, dan gebruikt men

deniermjprotogynie.Ket eerstekomt bij zeer vel ebloemen voor.

Protandrie,

Protandrie komt voor bij Compositae en de meeste La^

BIATEN.
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Geranium yratense (pi. XXXIV. H. 1 en 2) heeft 10

meeldraden^ die zoolang zij onrijp zijn dicht tegen den

stijl en de nog dichtgeslagen stempels aanliggen. De 5

buitenste meeldraden zijn Let eerst geopend^ worden door

inseeten ootlast en buigen zicb naar buiten om (fig. H. 1);

later doen de 5 anderen hetzelfde.

Wanneer dit is gescbiedt ontplooien zicb de 5 stempels

(fig. H. 2). Eigen stuifmeel, wanneer bet nog aanwezig

mocbt zijn^ kan in dezen stand niet meer bestuiven.

De zoogenaamde gehrohen hartjes ( Clerodendron-soorten

fig. B 1 en 2 ) bezitten witte kelkbladeren en donker kar-

mozyn-roode kroonbladeren, door welk kleuren contrast

de inseeten worden gelokt. De meeldraden^ gekromd in

den knop, strekken zicb recht vooruit^ zoodat het insect

noodwendig de belmknoppen moet aanraken; de stijl is

in dit stadium naar beneden omgebogen, de stempels zijn

nog niet geopend (fig. B. 1).

DeD volgenden dag zyn de geledigde meeldraden naar

beneden omgekruld, terwijl de stijl met geopende stem-

pels nn recbt voornit steekt, zoodat deze dan door de

inseeten kan worden bevrueht (fig. B. 2).

Bij eene Campantjlacee : Symphyandra (fig. C. 1 en 2)

vormen de belmknoppen eene bnis, waarbinnen de nog korte

stijl zoo gedoken is^ dat de tegen elkaar aanliggende 3

stempels even naar buiten komen, De rijpe belmknoppen

openen zicb naar binnen en zettea het stuifmeel af op

denstijl juist onder de stempels (fig 0. 2), Daarna strekt

zicb de stijl, neemt de aanbangende stuifmeelkorrels mede

en opent de stempels (fig. C. 1), die ecbter niet meer

door eigen stuifmeel te bereiken zijn.

Bij vele CoMPOsiTAE beeft lets dergelijks plaats; ook bier

vormen de meeldraden eene buis, waarbinnen bet stuif-

meel wordt afgezet; de stijl ecbter is dan nog zeer kort

{fig. D. 1); zoodra de stijl zicb strekt^ scbuiftbymet den

gesloten stempel een prop stuifmeel naar buiten (fig. D.

2). Openen zicb de stempels eindelijk^ dan buigen bunne
met stuifmeel bevracbte uiteinden zooverre naar beneden

om, dat de rijpe bovenvlakten niet door dit meel te be-
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reiken zijn^ tnaar door vreemd stuifmeel moeten bestoyen
M^orden ( fig. D. 3 )•

Onder de Eubiaceae zijn vele sokJca^s protandrisch (XX VIL
K. L.); ook met Carina is dit het geval.

Protogynie.

Scrophnlaria (pL XXXIV. A. 1^ 2, 3) heeft onrcgelmatige

bloempjesmet 5 kroonslippen,, waarvan de grootste {het lipje)

naar voren is uitgespreid en een uitmuntende aanlegplaats

vormt voor insecten (fig. A. 1), die voorovergebogen op
den bodem der bloem honig zoeken. Alleen de stempel

is zichtbaar en steekt reclituit naar buiten, zoodat bij

de bijen^ bevracht met stuifmeel van jongere bloemenj

daarvan ontlast (fig. A. 1 en 2 ). Den volgenden dagligt de

stempel slap op bet lipje^ terwijl de helmkaoppen zich

bebben gestrekt en nu voor de bijen bereikbaar zijn^fig.

A. 3).

Parietaria (fig. J. 1, 2, 3), eeiie kleine Ueticacee, heeft 4

bloemdek-blaadjes, die nog gesloten zijn als zij de onrijpe

meeldraden omsluiten; de stijl met kwastvormigen stempel

steekt naar buiten en wordt door vreemd stuifmeel bevrucht

(fig, J. 1). Nadat het bestiiiven en het binnendriiigen der

stuifmeelbnis heeft plaats gehad^ verdroogt de stijl en

valt af, terwijl de bloem zich verder opent (fig. J. 2). Wan-
neer eindelijk de helmknoppen rijp zijn, is geene bestui-

ving meer mogelijk (fig. J. 3j.

Aristolochia Glematitis (fig. K. 1, 2) bezit eigenaardig ge-

vormde bloemen, die met 6 of meer in de bladoksels ge-

zeten zijn. Het bloemdek bestaat uit een rond, ketel-

vormig gedeelte^ eene buis en eene wijde opening, die

in een breeden zoom eindigt. De buis is van binnen be-

zet met stijve haren, die als met een scharnier naar bin-

nen omslaan. De onbestoven bloemen staan recht ovei^-

eind en lokken met wijd geopend bloemdek de insecten

tot zich (fig. K. 1).

Zonder door de naar binnen omslaande haren verhin-

derd te worden, komen kleine insecten [vliegen) in de

ketelvormige ruimte en vinden daar rijpe stempels, die

naar beneden zijn omgekruld en die de helmknoppen, wiei

19»
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helmdraden met den stamper vergroeid zijn, volkomen

bedekken en daardoor voor de insecten ontoegankelijk

maken. Wanneer deze stuifmeel van andere bloemen mede-

brengen^ bestuiven zij den stempel^ maar knnnen door den

tegenstand der stijveliarendebloemniet verlaten. Meerdere

rliegen knnnen aldus worden gevangen gebonden^ totdat

de bestuiving gelnkt is. De bestniving nn werkt als prik-

kel, welke vele veranderingen te weeg brengt. De ope-

ning der bloem wordt gesloten en laat geene insecten

meer binnen^ de baren in de buis verdrogen en laten

den doortoeht vrij, de bloemsteel buigt naar beneden om
en doet de bloem eengrooten boog bescbrijven, totdat zy

met de opening naar beneden is gekeerd^ de stempels

cindelijk krullen naar boven om en ontblooten de inmid-

dels rijp geworden helmknoppen (fig. K. 2).

De gevangen insecten nemen^ voordat zij de bloem
4

verlaten, weder stuifmeel mede.

Hercogamie.
'

'

Wanneer stempel en stuifmeel gelijktijdig rijp zijn,be-

staan er tocb dikwyls nog allerlei beletselen voor zelf-

bevrucbting. Dit ve'rscbijnsel beet hercogamie en v^ordt

veelvuldig aangetroffen bij: Papilionaceae, Yiolaceae en

Obchidaceae.

Bi] de gewone boon (Tcatjang hoontjes), waarvan meerdere

varieteiten ook in Indie worden gekweekt, vinden wij

paarse of rose bloemen (fig.E. 1, 2, 3 enF. 1, 2, 3,). De vlag

is naar boven gericbt, de kiel is slakkenbuisvormig ge-

draaid en omsluit den stijl en de meeldraden/ die alien

deze kromming mede maken; de yleugels staan recht

vooruit en vormen eene gescbikte aanlegplaats voor

insecten (fig. E. 1). Hetzelfde is bii E. 2 vergroot, na

verwijdering van vlag en vleugels, en bij E. 1 op doorsnede

geteekend. De stijl is bebaard ; daarop zetten de belmknop-

pen bet stuifmeel af (fig. E. 3). Wanneer zich nu een in-

sect op de vleugels neerzet, worden deze naar beneden

gedrnkt; daardoor komt de punt van den stempel nit

de kiel te voorscbijn en komt in aanraking met den

rug der insecten, waarop zicb reeds stuifmeel bevindt.
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Bij meerdere drukking is ook het staifmeel zicTitbaar

en wordt op het insect uitgestrooid (fig. E. 3 en ver-

groot r. 2). Zelfbevrueliting ishier, juist door de heftige

beweging der insectenj niet gelieel uitgesloten.

Kalmia-hloemen (fig. G 1, 2) bezitten 10 meeldraden, wier

helmknoppen ook na het ontluiken verborgen zijn in

groeven van de bloemkroon. De meeldraden zijn sterk

gespannen. Loopt nu een insect over de bloem, dan
springen de meeldraden met kracht recbt en siingeren

bet stuifmeel nit de top-porien der helmknoppen weg en

wel het meest buiten de bloem. Ook hier is zelfbestniving

niet onmogelijk,

Het merkwaardigst zijn in dit opzicht de bloemen

der orchideeen; zij bieden onuitputtelijke vormverschil-

len aan en zijn zoo ingericht, dat een bepaald insect,

de honig der spoor komende zoeken^ daartoe slechts

een juist afgeperkten weg kan volgen, "waardoor vreemd

stuifmeel bij het binnenlcomen op den stompel wordt afge-

zetj terwijl eigen stuifmeel bij het uitgaan wordt medege-

nomen. De kans op bevruchting is bij vele orchideeen veel

kleiner dan bij andere planten Zij toch bezitten stuif-

meelklompjes ofpollinia^ die in hun geheel vervoerd moeten

worden, Soms zelfs wordt al het stuifmeel eener bloem te

gelijk vervoerd en daarmede kan slechts eene enkele bloem

worden bevrucht Bij andere planten komt verlies van

stuifmeel er minder op aan; bij de bloemen, die door dea

wind worden bevrucht, is op groot verlies gerekend, even

zoo bij die bloemen (Cassia's b. v), wier stuifmeel als

voedsel voor insecten dient en die sfeen honig afscheiden,
o^"'" ^

Er moet dus spaarzaam met de pollinia worden omgegaan

;

de nauwkeurige, juiste iurichting der bloemen is hiermede

in overeenstemmina*

Het is hier de plaats om over deze bloemen lets meer

uit te wijden met behulp van pi. XXXV en XXXVI,
waarop zijn afgebeeld

:

Dendrobium cruminatum fXXXV. A, 1-7),

Vanda suavis (XXXV. B. 1-3),

Phajus Blumei (XXXVI. A. 1-4*,
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u

Fhalaenojpsh grandijlora (XXXVL B. 1-3),

Platanihera Susannae (XXXYI. C. 1-4),

Oypripedium javanicum (XXXVI. D, 1 en 2).

De vorm der bloemea is zeer sierlijk; men moet echter

do levende planten met hare fijne kleurschakeering en

teekening hebben gezien om ten voile hare schoonheid

te kunnen waardeeren, De orchideeen hebben twee

kransen van 3 dekbladeren, waarvan er 5 dikwijls den-

zelfden vorm en dezelfde kleur hebben^ terwijl het zesde

in vorm, insnijding, kleur en teekening geheel afwijkt.

Dit blaadje, het lipje of lahellum^ is in de figuren door

a aangewezen, Soms zijn 2 der 5 blaadjes sterk geredn-

ceerd, zooals bij Plantanthera ; bij Oypripedium zyn zij

vergroeid.

De eierstok is onderstandig, doorgaans gedraaid en

VFordt door leeken veelal voor bloemsteel aangezien, te

meer omdat hij tot lang na de bestuiving dun blijft.

Alle orchideeen hebben een stemijelzuily die ontstaan
is door vergroeiing van stijl en meeldraden. Er zijn drie

meeldradeuj waarvan er bijna zonder uitzondering twee
gereduceerd zijn en als zijdelingsche uitsteeksels of aan-

hangsels naast den eenen vruchtbaren meoldraad geze-

ten zijn [d, d in fig. A. 3 pi. XXXV en h^ h, fig. C. 2

pi XXXVI). .

De helmliokjes zijn 2, 4 of soms 8 in getal ; ieder hokje
bevat 66n polliniuin. De poUinien zijn door een steel

verbonden aan eene sterk kleveude scbijf, die van groot
belang is bij de bestuiving.

Nu eens beeft ieder pollinium eene afzonderlijke klier

(schijfj, dan weer zijn uieerdere klompjes door e^ne klier

verbonden. Zoo beeft o. a.

Plafanthera Susannae 2 pollinia, ieder met ^ene klier

(XXXVI. C. 4;.

Orchis-soorten 2 pollinia met e^ne klier (XXXVI. Tj,

Phalaeuopsis 2 „ v n n (XXXVI. B. 2, 3),

Dendrohium 4 " n n n

Phajus 2x4 „ „ , n (XXXVI. A. 4),

CalantU % „ » „ „ (XXXVI. C>
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Oypriped

die bij andere orchideeen steriel zijn, juist vruchtbaar en
klein (D. 2. c)^ terwijl de derde meeldraad daartusschcn

groot is, eene schildvormige^ bloembladaclitige gedaante
bezit en in de bloemen dadelijk in het oog valt (D. 2, h).

Men neemt aan, dat er oorsproakelijk 3 stempels aan-r

wezig waren, waarvan er ^en, de bovenste, doorgaans is

vervormdtot bet zoogen^^mde rostelluniy waarvan een vlie-

zig gedeelte de klieren der poUinien als een zakje omgeeft.

De beide andere met elkaar vergroeide stempels verricbten

de normale functie. Bij Platanthera (XXXVI. C, 2, 3) zitten

de beide pollinia c nog in de zakjes van het rostellum h;

daaronder bevinden zicb de beide andere stempels % i.

Bij Dendrobium (XXXV. A. 4, 5) is s bet rostellum, ter

wijl de toegang tot den eierstok door den stempel e is

gesloten.

De klier der pollinia moet zicb becbten aan het lichaam

van bet bestnivende insect, Zoolang deze klier in bet

zakje is verborgen kan dit niet gescbieden. Nu bebben
deze zakjes de eigensebap om naar bniten te kunnen
omslaan^ maar naar binnen nooit.

De Vandals zyn uitmuntende voorbeelden om dit toe

te licbten. Fig. B. 3 is bet profiel van bloem B. 2. pi. XXXV;
zij bezit een labellum a^ dat bijzonder gescbikt is voor

aanlegplaats. Een insect van gescbikte grootte, dat zicb op

dit donker gekleurde lipje neerzet en de bonig in de spoor

wil zoeken, strijkt met zijn kop langs den onderkant van

c, het met rostellum bedekte helmknopje, maar opent dit

niet. Vreemd stuifmeel passeert echter en wordt op den

stempel e afgezet.

Zoodra het insect zicb terugtrekt, blijft bet haken

tegen c, wipt het rostellum op, raakt de klier der pol-

linia aan en neemt beiden mede. Met eene potloodpunt

kan men bij deze en andere orchideeen de werking van

het rostellum nagaan (zie figuur). Bij de doorsneden

van Dendrobium (XXXV fig. A. 4 en 5j komt deze in-

richting goed nit; in dit geval wordt echter het geheele

helmhokje opgelicht, zoodra een uitgaand insect in de
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richting es, lansfs s schnift en daardoor het hokje c in den

stand A. 5 bren<jt. Deze doorsnede doet tevens zien hoe

de pollinia op den sterk klevenden stempel e worden af-

gezet. In hoofdzaak geschiedt de bestaivingop deze wijze,

hoewel met oneindig vele^ kleine afwykiagen en v^orm-

verschillen, bij de ons bekende orcbideeen.

Vlinders zijn bij uitnemendheid gescbikt voor de bestui-

ving van orcbideeen. die lange sporen bezitten, want al

zijn deze klein bij de meeste, door tnij afgebeelde soorten,

bij velen^ o. a. bij Platanthera Susannae (XXXVI. fig. C. 2 . f ),

zijn zij bijzonder lang en slecbts vlinders met een langen

znig5nnit kunnen de punt der spoor bereiken om haar
I

van honig te ontlasten.

Het hangt gebeel van den vorra der bloem en van het

correspondeerende insect af, op welk deel van hot lichaam

de pollinia vastkleven; pi. XXXV. fig. E stelt een insect

voor, dat vele bloemen van Orchis heeft bezocht en vele

stnifmeelklompjes aan zijn zuigsnuH draagt. In fig- D. 1

en D. 2 is een insect voorgesteld, dat de pollinia op de

oogen draagt, D. 1 kort na de opname, D. 2 lets later.

De pollinia^ die dus eerst recht vooruit staan, zijn la-

ter naar beneden onigebogen, wat goed is, omdat dan

de pollinia in aanraking kunnen kon^en met den stem-

pel en daaraan blijven vastkleven ; bleven de pollinia

in den stand D. 1, dan zouden zij in andere bloemen

steeds tegen de helrnknopjes stuiten en niet tegen den

lager liggenden sterapel.

Hiermede is m. i. voldoende gezegd over de bewonderens-
waardige inrichtingen voor kruisbevrnchting der orchi-

deeen; men vergete echter niet, dat nit den grooten voor-

raad feiten door mij slechts een enkelen greep is gedaan;
zij, die hieromtrent meer wenschen te weten, kunnen de

vele vrerken over orchideeen naslaan; vooral DAitwiNs

//Fertilisation of Orchids'' is aan te bevelen.

De AscLEFiADACEAE, waartoe eenige javaansche soorten

behooren, bezitten evenals de orchideeen pollinia, maar
zonder klier. De stempel is breed, doorgaans vijthoekig ea

Scheldt aan den rand of aan de hoeken een vocht af.
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waaraan de stelen derpolliniablijven kleven (pi. XXXVIL
MM, 3), zonder het rijpe gedeelte van den stempel, dat
bovenop gelegen is^ te kunnen bereiken.

Kruisbevruchting wordt daardoor voor deze planten
ook noodzakelijk.

De voornaamste soorten zijn: ividoerie ( Calotropis gigantea

fig. MM. 1— 3), hapas tjiendeh {Asclepias citrassavica fio^. NN.
1—3)^ malatti tongTceng [Pergularia odoratissima) en de

Hoya-soorten.

Heierostylie.

Heterostylie is bet verscbijnsel, dat in bloemeu van

dezelfde soort de meeldraden en stijlen ten opzichte van

Wanneer er twee verscbillende

vormen voorkomen^ noemt men de bloemen dimorph^ ziJn er

drie vormen, trimorph.

Dimorplie bloemen vindt men vri) algemeen in de familie

der EuBiACEAE, waaraan de platen XXVI en XXVII
gewijd zijn.

In de bergen algemeen voorkomende planten zyn de

Mussaenda-soorteiiy welke zich onderscbeiden door bet

bezit van een groot, wit, op een stengelblad gelijkend

kelkblad bfj eenige bloemen der inflorescentie (XXVL A
C). De bloemen van vele Mussaendas zijn dimorpb; op

^^n indivada neemt men bloemen waar met zeer korten

stijl en boog in de kroonbuis geplaatste helmknoppen;

dit is de kortstijiige vorm C 2. Anderen, de langstijligen,

hebben zeer lange stijlen, terwijl de helmknoppen veel

lager in de bnis zijn geplaatst C. 1.

(XXVII
C on D).

Het is
^^

komstige lengte gelijktijdig rijp zijn en dus elkaar kunnen

bevruchten. Zelfbevruchting is daardoor uitgesloten.

Trimorph zijn o. a. Lythrum 'XXXIV. L. 1

—

^3), Oxalis,

cara

de beide laatsten allengs dimorph worden*

Fig. L op pL XXXIV stelt 3 vormen voor van de
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europeesche Lythrum Salicaria; bij 1 is de stijl langer

daii alle meeldraden, die 5 aan 5 in lengte verschillen
j

bij 2 is de stijl korter dan 5 meeldraden en langer dan

de anderen; bij 3 overtreffen alle meeldraden den stijl

in lengte. Aangezien de organen van gelijke lengte bij

elkaar behooren^ zijn er zes combinaties mogelijk.

Aan 't slot dezer bescbouwingen wil ik nog van eenige

zeldzame transportiniddelea voor 't stuifmeel .melding

maken.

Belial ve door den wind en door insecten , worden

sommige bloemen door vogeltjes^ anderen doorbemiddeling

van bet water bestoven. Groote bloemen van Jcemhang
r

sepatoG o. a. ziet men dikwijls bezocbt'door kleine vogels

;

waarschijnlijk helpen deze bestaiven.

Onder de waterbloeiers noem ik slecbts ^en enkel^

maar zeer belangwekkend voorbeeld nl. Vallisneria spiralis,

eene plants die in beken en riviertjes van Znid-Enropa

leeft. De plant vormt hare bloemen onder water dicht

bij den bodem; zij blijven daar totdat de bloeitijd aan-

breekt. Onder water kan de bestuiving niet plaats heb-

benj daarom' is bet noodig, dat de ^^nslachtige bloe-

men boven water komen. Dit gescbiedt ook, raaar op

eene wijze, die treffend de praetiscbe spaarzaambeid der

natuur doet nitkomen. De vrouwelijke bloemen bezitten

een langen bloemsteel, die als eene spiraal is opgerold.

Tegen den bloeitijd ontspant zlcb deze spiraal en brengt

de bloem boven water; zoodra de bestuivinij met succes

beeffc plaats gebad, trekt de spiraal weer samen en de

vrncbt vormt zicb onder water.

Niemand zon zicb verwonderen als de manlijke bloe-

men op eene derg^lijke spiraal naar de oppervlakte wer-

den gebracbt, maar voor de plant is deze, soms zeer

langen bloemsteel overbodig, omdat na de bestniving

bet manlijk apparaat afsterft. Het vormen van zulk een

manlijken bloemsteel zou verloren werk^ verspilde kracht,

zijn

En wat gebeurt er met deze bloemen ? Zij hebben korte

stelen, die tegen den bloeitijd verdorren en de manlijke
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bloem vrijlaten Deze is luchthoudend en soortelijk lich-

ter dan water, zij stijgt naar de oppervlabte, ontplooit

zich daar en opent bare meeldraden. De strooming voert

deze bloem en in de buurt der vromvelijke-

Andere waterplanten, die in normale gevallen met de

bloemen boven water uitsteken en zicli kruisbevruchten,

knnnen in sommig-e ongunstige gevallen, b. v. wanneer
hare bloemstelen te kort zijn, gesloten blijven en zich

zelf bevruchten; al is dan ook het resnltaat minder

gunstig dan bij kruisbevrachting, voor deinstandhouding

der soort is cjezomd.

Zelfhevruchting.

Hoewel het bewezen is, dat bij verreweg de meeste

gekleurde en riekende bloemen kruisbevruchting plaats

heeftj zou men zeer verkeerd doen te meenen, dat dit

bij alien zonder nitzondering geschiedt.

Integendeel is het gebleken, dat er moer bloemen zich

zelve bevruchten dan men wel dacht; de laatste onder-

zoekingen omtrent dit punt, door Dr. Burck (Anualesdu

Jardin de Buitenzorg) gedaan, hebben o. a. aan het licht

gebracht, dat bij vele Eubiaceae zelfbevruchting voor-

komt en soms onvermiideliik is. De meeste bekenden

hiervan zijn: eenige Gardenias [Tcemhang hatja piering)^

Morinda citrifolia JcoM^

deria tomentosa {dawon Tcoentoet XXVL D, F), Hydnophy-

tum montanum, Myrmecodia echinata en Uncaria Gamb'ir.

De bloemen van Myrmecodia openen zich volgens Dr.

Burck nooit; deze bloemen hebben 4 meeldraden, die

dicht bij elkaar gezeten zijn en eene kleine rnimte in 't

midden openlaten voor den stijl; deze laatste is gekroond

door vier naar buiten omgekrulde stempels, dievanbuiten

zoowel als van binnen met papillen bezet zijn en merk-

waardiger wijze niet met de meeldraden alterneeren,

zoodat iedere stempel juist boven een nog ongeopen-

den helmknop ligt. Onder de meeldraden bevindt zich

een dichten krans van haren en daaronder eene hoereel-

heid nectar.

In een later stadium is de kroonbuis verlengd; daar-
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door stuiten de lielinknoppen ieder tegen een stetnpel en

sluiten dien, terwijl zij zelf opengaan. Er is dus een

nauw contact tusschen de sexueele organen en wel zoo,

dat de stnifuieelbuizen zich reeds vanuit de hotjes vor-

men, terwijl anderen naar beneden vallen en op den

haarkrans kieraen.
w

Myrmecodia is zeer vruclitbaar; van de 4 zaden in iede-

re vracht nocb van de vruchten mislukt er zelden een.

Het onverklaarbare bij deze bloemen isj dat zij overvloe-

dig honig afscheiden en helder witte, in 't oogloopende

bloemen bezitten, welke eigenschappen in dit geval vol-

kotnen overbodig zijn, Deze planten worden steeds be-

woond door mieren (vergelijk Hoofdstuk XVI), die den,

met kanalen en gangen doortrokken, knolvormigen sten-

gel tot woning hebben ingericht. Het is dns, zegt Dr.

Bitrck:, best mogelijk, dat de mieren andere insecten

verdrijven en daardoor de bestuiving benadeelen.

De mieren met haar glad lichaam tocb kunnen niet

gerekend worden tot de meest geschikte bemiddelaars

bij de bestuiving. Tocb zijn zij liefbebbers van honig,

bezoeken de bloemen en brengen daarin stoornis aan.

Het is dus best mogelijk, dat het gesloten zijn der bloe-

men een gevolg is van de omstandigheid, dat zonder

het bezoek van mieren, de bevruchting, al is het ook

zelfbevruchtinor, beter oreschiedde en dat dit voorrecht

langzamerhand volmaakter wordt en dus, dat de Myrme-
F

codias zich nog in een overgrano-sstadium bevinden en

later ook de overtollige geklenrde kroon en hare nee-

tarien znllen verliezen,

Dat het gesloten blijven nog geen overoude eigenschap

is, blijkt uit de bloemen van de aanverwante soort,

Rydfiophytum, die steeds op denzelfden boom als Myr-

mecodia wordt aangetroffen. Hare bloemen gaan open en

bevruchten zich, op geringe uitzonderingen na (wanneer

de mieren stuifmeel verslepen), steeds zelf.

Dr. Bttrck heeft de inrichtingr van vele Gassia-soortenn
bestudeerd en is tot de conclusie orekomen, dat de bloe-

men van dit geslacht zoodanig zijn ingericht^ dat zelf-
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bevruchting wordt begunstigd, ook indien de insecten

deze bloemen bezoeken.

Op pi: XXXin fig. N is eene Cassia-hloem afgeboeld

met wijd uitgespreide;, gelc bloembluderen; 't is de bekende
djoewar; het aantal en de grootte der meeldraden is

karakteristiek : 3 zeer lange met groote lielmknoppeii, 3

kortere met groote helmknoppen en 4 sterk gere-

duceerde^ korte meeldraden, die zeldeh stuifmeel voort-

brengen.
r

De stijl is zoodanig gebogen, dat de spitse stempel on-

geveer op dezelfde hoogte als de beide grootste helmknop-

pen komt te staan^ en wel of in het vlak van sjmmetrie

5f iets naar links of rechts daarvan afwijkend, zoodat de

stempel daardoor diehterbij eenvande twee helmknoppen
komt, welke ongeveer even ver van het vlak van symmetrie

staan. Deze stand is nog duidelijker waar te nemen
bij Cassia alata en andere soorten, wier meeldraden nog

sterker gereduceerd zijn.

Cassia alata (XXXIV. M ) heeft slechts 3 vruchtbare

meeldraden overgehouden en van deze hebben de 2 links

en rechts staanden veel gi'ootere helmknoppen dan de

derde. Wanneer nn eene bij de bloem bezoekt, raakt zij

met den bnik dien 3*^'-" heloiknop aan. terwijl de stenjpel

over haar rug strijkt.

De beide zijdelingsche helmknoppen, wier top-openingen

naar bniten zijn gericht, geven aan de bij geen stuifmeel

af. Krnisbevruchting is dus niet goed mogelijk, hoewel

niet geheel voorkomen.

Toch is de bewoging, die het insect maakt, gunstig

voor de bloem, want daardoor stniven kleine wolkjes

stuifmeel ait de helmknoppen en komen vrij zekei op

den eigen stempel te recht.

Dr. Btjrck: meent, dat ^e Cassia's, vroegeralgemeen door

insecten kruisbevrucht, overgaan tot vormen, waarbij de

zelfbevruchtino- wordt verzekerd. De vereenvoudigring en

temggang van vele meeldraden (zelfs 7 der 10 bij Cassia

alata) is hiervan het direct gevolg. Dat deze bloemen

nog verkeeren in die overgangsperiode, wordt bewezen
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door tet groote verschil in aantal der vruchtbare en

half gereduceerde meeldraden bij de verscliillende soorten.

Ten slotte hebben wij nog een eigeaaardig proces van

zelfbevruchtiug te beschonwen, dat in eeaige, zeer van

elkaar verschillende familien voorkomt. Bij Viola^ Oxalisy

Lamium, Tmpatiens^ Campanula^ Scrojphularia en e. a._, die

alien geklenrde bloemen bezitten, welke door insecten

worden bezocht, k'omen dikwijlskleine^ groene^ scbijnbaar

mislukte bloempjes voor, die ecbfcer goad gevormde meel-

draden en stampers bezitten, welke zoo gepJaatst zijn^

dat zelfbestuiving moet plaats hebben.

Aangezien de bloempjes zicb nooit openen en tocb

kiembaar zaad lereren moet zelfbevrucbting hebben

plaats gehad

Zulke afwijkende bloemen wordea pelorien genoemd.



HOOFDSTUK X.

Vervolg van de bloem.

De geslachtsorganeii.

De meeldraden, Een typisclie meeldraad (pi. XXXVIL
S) bestaat uit een helmdraad a en twee TielmhoTcjes 6, welke

aan elkaar verbonden zijn door liet helmhindsel c^ datals

eene voortzetting van den helmdraad kan vporden be-

schonwd.

Het aantal meeldraden is zeer uiteenloopend, van een

[manga pi. XXXVIII. IJ, nangha^ pi. XXIX. K^ tjemaraj

tot zeer velen (zuurzaky tjampahaj.

Koewel in vele sfeslachten het aantal meeldraden stand-

vastig is en daarom tot de voornaamste punten behoort,

waarop bij het herkennen en bestemmen van planten moet

worden gelet, heeft toch de getalsferkte der meeldraden

in eene bloem hare groote belangiijkheid verloren, sedert

het stelsel van Linnaeus is vervangen door een zooge-

naanid natunrlijk systeem, dat de plant rangschikt en

groepeert naar vele kenmerken en niet naar 6en enkel.

nnm iionr liAf n.nnf.n.l rnftpldraden* 20 MassenLinnaeus

aan en verdeelde ieder dezer weder in orden naar gelang

van het aantal stampers of stempels.

Het is noodiir senile termen betreffende de meeldraden

te leeren kennen.

De helmdraad.

Verschil in grootte.

Tiveemachtige meeldraden ; twee groote en twee kortere

in ^^ne bloem (Labiatae pi. XXXIII. E, J).
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ViermacJitige meeldradew, twee groote en vier kortere

(Ckuciferae pi. XXXYiL A. 1).

Vergroeiing of vertakking.

In de besclirijvende plantenkunde wordt er niet op

gelet of een bundel van meeldraden is ontstaan door

verg-roeiing of vertakking.

Eenhroederige meeldraden; vele Papilionaceae (hetjipper

pi. XXXVIL 'D}^pala (B), Malvaceae fkemhang sepatoe

pi. XXXI. F), ijoldaat (pi. XXXIII. U- 2).

Tweebroederige meeldraden \ andere Papilionaceae ftZa^on

gattel pi. XXXVII. P).

Drie-. vijf-, veelhroederige meeldraden; djeroeh (G), moendoe

(H), mangistan, djarak^ randoe alas.

Tot vergissing geven aanleiding Eurycles (Q) en de

mindi (O. l€n2). De breede, bandvorraige, korte lielm-

draden van Eurycles vormen schijnbaar eene bijkroon

;

(vergelijk narcis P ). Nog meer gelijkt hierop de lange,

donker paars gekleurde bnndel van meeldraden der mind^

(0. 1)^ welke van boven in fijne tandjes eindigt;liier ecliter

zijn deze tandjes slechts aanbangsels der meeldraden (zie

doorsnede O. 2), die werkelijk eenbroederig zijn.

Yertakkiiig,

Allium (de ui) draagt aan weerszijden van denlielmdraad

een onvracbtbaar takje (I>; Oxalis beeft 5 meeldraden

(de kortsten in fig. N 1) met een honiggroefje op den

belmdraad en 5 anderen met een aanhangsel (N. 2).

Een der meeldraden van Monochoria hastaefolia (etjeeng

gedeh J) draagt een takje-

In de familie der Lattraceae zijn gesteelde klieren

(gelijkstaande mot steunblaadjes) aan meeldraden een vast

kenmerk. Bij kaneel en advocaat (L) hebben 3 der 12 meel-

draden zulke klieren.

Het tweeslippig, bladachtig aanhangsel van Meliosma

(K) wordt voor een rudlmentair kroonblad gebonden.

Hare/t komen veelvuldicr aan helmdraden voor o. a. bij

vele Commelinaceae (Tradet^cantiay Cyanotis. R/.

De vorm van den belmdraad is doorgaans rolrond,

soms ecbter is bij verbreed en bandvormg {B en C).
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De Jielmknof.

De rfjpe helmkuop is doorgaans een ovaal^ eirond of

langwerpig lichaam^ bestaande uit een weefsel^ dat de
wanden der hokjes yormt en uit de vrije cellen daarbln-

nen (fig DD). De helmdraad verlengt zich als heluibindsel

tusschen de beide helften van den helmknop, leder dezer

helften besiaat^ zooals de recbter zijde van fig- DD ook
duidelijk aangeeft^ reeds uit 2 goed gescheiden hokjes,

zoodat eigenlyk iedere typiscbe beluiknop vierhokkig is.

Aangezien befc openspringen gescbiedt, zooals de linkerbellt

van DD aangeeft, scbijnt het, dat de geopende helmknop
slecbts 2 hokjes bezit. En deze van ouds in zwang zijnde

term, de helmknoppen zijn twee-hokkig, is nog steeds in

de sjstenmtiek in gebruik.

Blijvend vierhoJckig zyn de helmknoppen van de Lauka-

CEAE (Lj en tjoTclaat (pi. XXXIIL U. 2). Vele hohjes vindt

men bij Yiscum (pi. XLY. C. 3).

ESnhokkig is natnurlijk de halve helmknop van Canna;

hetzelfde geldt voor De^livaria ilicifolia (pi. XXXYIL JJ),

vele Malvaceae, Salvia^ Rosmarinus^ Cyclanthera en kom-

Jwmmers.

Een zeer byzonderen vorm hebben de helmknoppen

van Acalypha (pi. XXXVII. C).

Bij helmknoppen let men er op, of zlj als e^n stuk met

den helmdraad san]enhangen, zoodat de helmknop niet

bewegelijk is, of wel dat de helmdraad in een fijn puntje

eindigt, waarop de helmknop zich been en weer kan

Me (B, K,

M X)

De helmknoppen springen open met overlangsche spleten

(T, \J, BB), met Ueppen (L, EE), met porien aan den

top (V, W, HH, KK") of met porien aan de basis.

Zij springen naur buiten of naar biunen open (zie

diagrammen pi. XXXII).
Aanhangsels op den helmknop zijn zeldzaam.

De beide hokjes van soldca, gambir en vele Compositae

loopen van onderen in zeer spitse tandjes uit; die vau

djaheh (pi. XXX VII. FF) in 2 gekromde hoornen.
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De helmknop van Delivaria is behaard (JJ).

Het helmbindsel is bij de meeste helmdraden 2<56 dun,

dat het tusseben de beide belmbokjes niet of weinig

zicbtbaar is en daarboven slechts zeer weinig uitsteekt

(S) Is het helmbindsel echter zeer Mein, dan hangen de

helmhokjes slechts over een klein gedeelte samen; hierdoor

ontstaan de x-vormige helmknoppen der grassen (T). Is

het helmbindsel bandvormig verbreed, dan staan de hokjes

ver van elkaar (V); is het wigvormig dan wijken de hokjes

van onderen niteen (U). Dit laatste kan zoo ver gaan^ dat

de spleten der beide hokjes in elkaars verlengde komen

te liggen, zoodat het helmknopje daardoor schijnbaar

^^nhokkig is (X).

Is het helmbindsel draadvormig verlengd, dan wijken

de hokjes zeer ver niteen (Z. 1).

De meeldraden van Salvia ( Z. 1^ dragen aan eene zijde

van dit verlengde helmbindsel 66n vruchtbaar hokje, aan

de andere eene klier.

Bij Rosmarimis ligt het uitgegroeide helmbindsel in het

verlengde van den helmdraad (Z. 2j; ook hier is het eene helm-

hokje vrnchtbaar, het andere tot een tandje gereduceerd.

Bij vele Mela^stomace^e draagt het helmbindsel aan

de eene zijde 2 kleine kliereu (W). Het helmbindsel van

Gyclanfhera is schijfvormig en wordt rondom omgeven

door een helmknop, die met eene ringvormige spleet open

springt en eenhokkig is tLL).

Eigenaardig is de gedraaide vorm der helmknoppen der

CucuKBiTACEAE
(
komkommers GG, 1 en 2

'.

Aanhangsels boven op het helmbindsel zijn zeer algemeen

rzie fig AA, BB, CO).

De familie der apocynaceae nmnt nit door zeer groote

aanhangsels van verschillenden vorm. Twee der meest

bekende soorten mogen als voorbeeld dienen

Ascle^pias curassavica (hapas tjiendeh) heeft oranje kleu-

rige bloemen, wier kroon spoedig naar beneden omslaat

(N N. 1); de meeldraden zijn tot eene buis vergroeid en

dragen ieder een kleinen helmknop, waarin 2 slnifraeel-

klompjes (yollinien).
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Het
' O CD O

en daaromlieen eeu bloembladachtig kap]e(NK 2). Vijf

dergelijke kapjes vormen een sierlijk geheel, dat wel eens

hijJcroon wordt genoemd. De stamper heeft een dikken

knotsvormigen stempel t NN. 3).

De widoerie {Calotropis gigantea) heeft weder eene geheel

andere bijkroon. De bloem is grooter en blanw-paars

(MM 2 ge-

teekend* Vijf zulke aanhangsels zijn onderling vergroeid

(MM. 1). De stempel is vijflioekig en draagt aan de

hoeken eene kiier, die een klevedg sap afscheidt, waaraan

de pollinien^ die bij het opengaan der hokjes juist daar

tegen over fctaan, blijven kleven (MM, 3). Ditzelfde gebeurt

ook met klieren op den knotsvormigen stempel van hapas

tjiendeh.

Gereduceerde meeldraden zijn zeer algemeen. Den een-

voudigsten vorm treffen wij aan bij Jcellory waar doorgaans

5 der 10 meeldraden den helmknop missen; zulke meeldraden^

die^ voor zooverre wij kunnen nagaan, geen biologisch

nnt hebben, worden staminodien of valsche meeldraden

genoemd (van stamen = meeldraad).

Tusschen de vruchtbare meeldraden van de ijoJclaat

staan lange onvruchtbare (pi. XXXIII. U. 2). Verder vindt

men zulke staminodien algemeen bij de volgende familien:

LaUKACEAE^ CAESALPmiACEAE^ CoMMELTNACEAEj LaBIATAE,

ANACAEDIACEAE

.

Dikwijls komthet bij ^^nhuizige, tweehuizige enpolyga-

mische bloemen voor^ dat m de vrouwelijke bloem ge-

reduceerde meeldraden en omgekeerd in de manlijke bloe-

men een overblijfsel van den stamper wordt gevonden.

Bij de manglstan (ph XXXVIIL B) zijn vele miniatuur

meeldraden rondom het vrachtbeginsel geschaard; even-

zoo bij Jcomlcommers en pangi.

Vervormde meeldraden,

Deze hebben doorgaans wel eene biologische beteekenis.

De bloembladachticje meeldraden der temoe-soorten en

Canna hebben wij reeds leeren kennen.
20*
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Edn der 6 meeldraden van pisang is in eene schub

veranderd.

Dikwijls veranderen de meeldraden in lionig-afsclieidende

organen (nedarien) ; hierover echter later.

De stamper.

De samenstelling van bet vrouwelijk geslaclitsorgaan

is slechts dan goed te begrijpen^ wanneer wij steeds in 't

oo£:liouden, dat het nit een of meer vervormde bladeren

( vruchtbladeren ) is ontstaan.

Het eenvoudigste geval treft men aan bij de peulen;

haar vruchtblad slaat om de middelnerf om en vergroeit

weder met de randen; de middelnerf is verlengd, vormt

een steelvormigf, rond aanbangrsel en eindigt in een
, *^^v* ^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^v*-^

knopje (pi. XXXVIIL D. 1 ). Zoo ontstaan de drie dee-

len van den stamper: de eierstok of het vruchtheginsely

de stijl en de stempeL Wanneer de vrucbt rijp is, springt
r

hot vruchtblad weder uiteen, doordat de vergroeide ran-

den elkaar loslaten (D. 2).

De taak, welke aan stijl en stempel is opgedragen,

hebben wy reeds leeren kennen ; de stijl is slechts een

tnsschenorgaan, dat zeer goed gemist kan worden, in

welk geval de stempel zittend wordt.

De stempel heeft veel grootere beteekenis, omdat zijne

haren^ Mieren en haarachtige aanhangselen de stuifmeelkor-

rels moeten vasthonden en tot kiemino^ brengren.

Het vruchtbeginsel eindelijk brengt de zaadknoppen

voort en blijft hen omsluiten en beschermen^ totdat het

zaad die periode van rijpheid heeft bereikt, waarin het

den toevoer van voedsel kan ontberen.

Sommige bloemen volstaan met een vruchtblad; an-

deren bezitten meerdere of zeer vele eenhladige of enTcel-

voiidige stampe]

weer anderen, en hiertoe behoort de overgroote meer-

derheid der familien^ hebben vele vruchtbladeren, maar

deze zijn vergroeid tot Sen stamper.

Wij zullen ni

eene dergelijke vergroeiing aanneemt.

Magnoliaceae

o
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Twee vruchtbladeren kunnen met de randen vergroeien

en dan ook aan die randen zaadknoppen dragen,

Deze randen zijn, als voortbrengers en dragers der

zaadknoppen^ min of meer verdikt en vormen lijsteriy die

zaadlijsten of zaaddragers worden genoemd,

Bij dittype is dus het vruclitbeginsel eenhoTckig en zi}n

de zaadknoppen wandstandig (pi. XXXVIII E. 1).

De reeds vergroeide randen kunnen ecbter ook naar

binnen omkrullen, totdat zij in het midden van den eier-

stok de beide andere randen onttnoeten. Zij vormen dan in

'f midden zaaddragers en verdeelen met een tnsschenschot

den eierstok in twee hokjes iCjRuciFERAE E. 2, Eubiaceae).

Op dergelijke wijze kunnen 3^ 4^ 5 of vele vruchtbla-

deren aan de vorming deelnemen. Zoo heeft Disemma

(E. 3) een driebladigen^ denhokkigen eierstok en wand-

standige zaadlijsten en hetella pohon een driebladigen,

drie-hokkigen eierstok en ohselstandige eitjes (E. 4).

Een geval met 5 vruchtbladeren is afgebeeld in fig. E 5.

De bladranden, die elkaar in 't midden van den eier-

stok hebben ontmoet, kunnen weder naar buiten omkrul-

len^ totdat zij den wand van den eierstok naderen en daar

hunne zaden vormen {homkommers F; de dofiFe lijnen

begrenzen de ware tusschenschotten, die vleezig werden,

terwijl de donkere, dunne lijnen de op nieuw naar buiten

gebogen zaadlijsten voorstellen),

Ook kan het gebeuren, dat 5 of vele vruchtbladeren

tot een e^nhokkigen eierstok vergroeien, zonder zaad-

lijsten voort te brengen; dan is de as der bloem iets

verlengd en zij verandert in een knotsvormigen zaaddra-

ger of centralen zaadkoeh (G. 1),

Ook kunnen de randen niet ver senoeg naar binnen

groeien om elkaar te ontmoeten; daardoor ontstaan on-

vollcomen tusschenschotten {Papaver G. 3).

Verder kunnen andere deelen der vruchtbladeren, evenals

de randen, uitgroeien en tusschenschotten vormen; deze

heeten echter ter onderscheiding valsche tusschenschotten;

hunne ware natuur blijkt, doordat zij geene zaadknoppen

dragen (Capparidaceae G- 2, Linum G. 4).
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De Gtmnospekmen vormen geene gesloten eierstokken;

het vruclitblad blijft geopend en draagt dus onbedekte

zaadknoppen. Zeer scboon zijn de vruchtbladeren van pa-

his hadji {Cycas), die in grooten getale in een krans

rondom den stam geplaatst staan. Zij hebben den vorm

van ware bladeren behonden en zijn evenals typiscbe

stengelbladeren in bladslippen verdeeld; de onderste

bladslippen zijn tot zaadknoppen vervormd. In de fi-

guren H en K zijn twee vormen dezer vrucbtbladeren

geteekend.

Naar bet aantal bokjes noemt men bet vrncbtbeginsel

een-^ twee-^ driebokkig enz. Verder let de systematicus op

den stand der zaadknoppen, op den aard der tusscben-

scbotten en op den stand van den eierstok ten opzichte

van andere bloemdeelen (dus of bet vruebtbeginsel onder-

of bovenstandig is).

De valscbe tnsscbenscbotfcen vermeerderen bet aantal

bokjes, door mislukking verminderen deze. liijpe kanarie-

vrucbten hebben dikwijls e^n groot bokje met goed ont-

wikkeld zaad en 2 kleinere bokjes (J),

lets dergelijks vindt men bij tjengfceh^ rarah (pL XLII. S),

DieterGcarpus e. v. a.

De stijh

Wanneer de stamper nit e^n vrucbtblad bestaat, is er

van zelf slecbts sprake van 46n stijl en ^^n stempeL Zoo

ook beboort bij ieder blad van een vergroeidbladigen

stamper ^^n stijl en ^en stempel.

Tocb kan die stijl zicb vertakken; ofwelde stijl is gaaf,

maar de stempels zijn vertakt.

Normale gevallen zijn: le. dat er evenveel vrije stijlen

als vrucbtbladeren zijn^ 2«. dat de stijlen vergroeid zijn

en de stempels vrij bleven.

In den regel kan men uit bet aantal stijlen of stem-

pels opmaken nit boevele vrucbtbladeren de eierstok is

gevormd. Zijn daarentegen de stijlen of stempels ver-

takt^ dan kan dit tot misverstand aanleiding geven. Zoo

hebben de grassen ddn vrucbtblad en twee veer- ofpluim-



309

vormige stempels (pi. XXXL B. 4) en de Compositae
66n vruchtblad en 2 naar buiten omgekrulde stempels
(pi. XXXyill, TJ). leder der 3 stijlen van djarah heeft

2 stempels (S) en de stempels van papaija hebben vele

kleine slipjes (T).

De stijl is hoi of massief, doorgaans betrekkelijk kort,

in sommige gevallen ecbter lang {sohka M, tevens knots-

vormig van onderen ).

Wanneer de stijl ontbreekt zijn de stempels zittend

Dillenia (pi. XXXIII. C), Nymphaea^ Papaver (pi. XLIL
D), mangistan (pL XXXVIII B ).

De stijl van Canna is bloembladachtig (pi. XXXIII.
A. e).

Be stem-pel.

Na betgeen boven is gezegd over het aantal stempels,

rest ons slechts opmerkzaam te maken op de vele vorm-

verschillen^ die bij den stempel optreden.

Hij kan zijn hnopvormig (djamboe monjet pi. XXXVIII, L^

hemhang sepatoe pi. XXXII. 11)^ draadvormig {djagong)^ ve'

der of Icwastvormig (grassen), gehaard (ketjipper pL XXXVIII.
Q.), tweelippig (R)^ vijfhoekig (kapas tjiendeh pi. XXXVII.
MM 3 ), enz enz.

De zittende stempels van Dillenia^ Nymphaea en Papaver

vormen een gestraald stempelschild.

Codonopsis (pi. XXXVIII. I^') heeft een hnotsvormigeriy

drie-deeligen en hollen stempeL Hnra crepitans (0) heeft een

bladachtig verbreeden stempel- Thunhergia bezit een soort

schoteltje (P). Bloembladachtig zijn de stempels van Iris.

Honigbakjes of nectarien.

De groote rol, die deze, den bloemenhonig of nectar

afscheidende, deelen bij de bestuiving spelen, lokt tot

nadere kennismaking uit.

Scherp moeten wij trachten in 't oog te houden, dat

een deel der nectarien vervormde organen zijn, terwijl

anderen slechts aanhangsels zijn.

Naarmate de nectarien den vorm van eene klier of
-I J -
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van schubjes aannemen, spreekt men van honigMieren en

Konigschuhjes.

a. Nectarien van den hloemhodem.

Meermalen ontstaat op den bloembodem eene scbijfvor-

mige nitzetting, die lionig afsclieidt en schij/ wordt

genoemd.

Zeer typiech is dit bij djeroeh (pi. XXXVIII. W) en

Quassia amara waar de schijf den stamper draagt, Meest-

al editor ligt de schijf als een ring rondom het on-

derste gedeelte van bet vrucbtbeginsel ; Thunbergia (P),

Convolvulus^ Anacakdiaceae enz. enz.

Bij de mindi (pi. XXXVII, O. 2 ) is die ring zeer klein

;

by Meliosma is hy in tandjes verdeeld; dawon hopo-Tcopo

heeft slechts aan ^ene zijde van den eierstok zulk een ring.

Ouphea heeft een spoorvormig aanhangsel aan den

bloembodem,

Bij enkele Eufhorbiaceae vindt men 5 groote klie-

ren rondom de meeldraden geschaard {Tcetella pohon pi.

XXXVIII. V)- Patjar koehoe bezit 8 honigschubjes aan

d€n voet der meeldraden (EE).

Bij onderstandige vruchtbeginsels is de schijf op den

eierstok gezeten, b, v. bij de Rubiaceae en Umbellifeken
(pi. XLL CC); in *t laatste geval loopt de voet van den

stijl in eene dikke schijf uit.

6. Klieren op den TcelTc vindt men by enkele Apocy-

NACEAE aan de binnenzijde^ bij Hibiscus radiatus en H.

suratlensis aan de buitenzijde- Patjar ajer, de halseminen

en de oost-indische hers bezitten een gespoorden kelk (ph

XXXVIII. DD. 1 en 2)^ die tevens nectarinm is.

c. Klieren als vervormde dehhladeren zijn de 2 of 3 ho-

nigschnbjes der grassen (pi. XXXI. B 4. c, c).

d* Nedarien als vervormde Icroonhladeren behooren thuis

by de familie der Eanukculaceae. De 5 kroonblade-
ren van de ridderspoor vormen te samen e^ne spoor; die

van Aquilegia_ dragen ieder ^^ne spoor. Aconitum {de

monnilcsJcap) heeft een geklenrden kelk van zeer eigenaar-

digen vorm, terwijl de kroon mislukt op 2 blaadjes na, die

den vorm van gesteelde nectarien aannemen (pi XXXVUL
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X. 1). Dergelijke nectarien, maar ongesteeld en peperliuis-

vormig, staan in deplaatsder bloembladeren ra^n Hellebo-

rus (X. 2).

f. Nectarien als vervormde meeldraden, De 5^^^ meeldraad
der AcANTHACEAE en Scrophulariaceae is dikwijls tot

klier^ de 6^® meeldraad van de pisang tot schub vervormd.

Het eene belmhokje. van Salvia (pi. XXXYIL Z. 1) is

klier geworden,

Bij manga vindt men 5 groote klieren^ die soms nog een

restant der meeldraden dragen (pi. XXXVIII. IJ).

Klieren als aanhangsels der meeldraden vindt men bij

de Lauraceae (pi XXXVIL L, M).

De meeldraden van hemhang poekoel amjpat zijn aan de

af(pl. XXXVIILZ).
Eene bijzondere bespreking yerdienen de bloemen der

Euphorbtaceae- Sommigen hebben bet normale type

(
ketella pohon) ; anderen wijken daarvan zeer sterk af.

Fig. AA. pL XXXVIH stelt eene EwphorhiumAAoem

voor. Op een coniscben bloembodem zyn ingeplant: een

kroesvormigen, vijf-slippigen kelk en 5 daarmede afwisse-

lende klieren van zeer verschillenden vorm (nneensbal-

vemaansvormig AA^ dan weer bloembladachtig en in slip-

pen verdeeld ). Verder draagt de as zeer vele meeldraden

en een stamper, die door een verlengd lid der as wordt

gedragen; vooral na de bevrucbting virordt dit lid vrij

lang (AA),

Anderen bescbouwen dit gebeel als eene bloeiwijze, be-

staande uit vele manlijke bloemen en ^^ne vrouwelijke. De

aiialogie met de norniaal gevormde bloemen van de ketella

pohon, Bicinus e. a. pleit ecbter voor onze beschrijving.

Bij de bekende sierplant Poinsettia pulcherrima (BB) is

slecbts dene zeer groote klier aanwezig.

De Zaadknoppen of eitjes,

Vooraf moeten wij er op wijzen, dat de naam zaadknop

volstrekt geene aanleiding moet zijn om deze organen met

knoppen (miniatuur spruiten) te vergelijken.

Zij worden, op enkele uitzonderingen na, voortgebracbt
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door de vrucTitbladeren en deze ktmnen^ juist omdat

zij vervormde bladeren zijn, geen knoppen voortbren-

gen. Gycas wijst ons den weg om de ware natuur der

zaadknoppen te begrijpen; hare zaadknoppen zijn vervorm-

de bladslippen (pi. XXXVIII. H, K) en als zoodanig

moeten ook de zaadknoppen der bedektzadige planten

worden bescbou-wd.

Wei is waar hebben nauwkeurige onderzoekingen ge-

leerd^ dat het nu eens de bovenzijde dan weer de onder-

zijde van znlk een vrnchtbladslip is, die de zaadknoppen

voortbrengtj voor ons beeffc slecbts bet feit beteekenis,

dat wij den zaadknop te danken bebben aan de eigen-

aardige vervorming dezer slippen.

Aan een zaadknop nemen wij waar ^^n of twee eivlie-

zen en eene eihern; de eersten zijnplooien van het vrucht-

blad. De kern bestaat oorspronkelijk uit weinige cellen^

die door deeling het aanzijn geven aan bet kernweefsel

en aan den kiemzak, of aan den kiemzak alleen.

SxASSBUBaETf heeft bet ontstaan van zaadknoppen nauw-

keurig nagegaan en in teekening gebracbt (pi. XXXIX
E. 1—10) en wel voor de Orchidee; Gymnadenia conopsea.

In een der vroegste perioden doet zicb de zaadknop

voor als in 1 is geteekend; het binnenste eivlies omgeeft

eene groote eel (dof geteekend) en eene reeks van klei-

nere cellen ; deze groote eel is de moedercelj waaruit

later een bijzonder orgaan, de hiemzalcy zal ontstaan

;

onder en buiten het binnenste eivlies zijn eenige cellen

geteekend, waaruit bet buitenste eivlies zal worden ge-

vormd. De alleronderste cellen vormen de streno-, waar-

mede de zaadknop met denzaaddrager in verbindingstaat

en waardoor voedsel aan den zaadknop wordt toegevoerd.

Deze streng beet navelstreng, eene term, die weder wijst op
de overeenkomst, die men vroeger zeer ten onjuiste zocht

tusscben planten en dieren.

In 2 is het buitenste eivlies aaugelcgd, terwijl de na:

velstreng zeer in omvang en cellental is toegenomen.
Yerder zullen wij slechts de ontwikkelingder moedercel

van den kiemzak volgen.
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In fig. 2 is zlj reeds in drie cellen gedeeld, waarvan
de onderste de aanstaande kiemzak is, terwijl de bei-

de andere cellen klein zijn en spoedig te niet gaan
(3). De kiemzak neemt in omvaug toe; spoedig ontstaat

Merin^ zoowel aan het onderste als aan liet bovensteuit-

einde, eene kern, waar ombeen zicb protoplasma ophoopt

en daardoor bet aanzijn geeft aan twee naakte cellen,

welke zicb spoedig deelen (4). In een volgend stadium (6)

zijn deze cellen vergroot en beeft zicb nog eene derde eel

gevormd. 5 stelt een stadium voor tusscben 4 en 6. Ook
vormen zicb in den kiemzak nog 2 vrije celkernen (6) Dan
be^ at dus de kiemzak, walke ten deele met celvocbt,

ten deele met protoplasma is gevuld, aan bet eene uit-

einde 3 naakte cellen, waarvan er 6^n, die in fig. 6

gedeeltelijk zicbtbaar is, de eicel is, die later zal be-

vrucbt worden, terwijl de twee anderen bij de bevrucb-

ting belpen en daarom helpsters genoemd worden.

De 3 cellen aan bet andere uiteinde van den kiemzak

worden antipoden genoemd; omtrent bare beteekenis en

functie weet men nog niets.

Eindelijk vindt men in den kiemzak de beide vrije

celkernen. Deze laatsten vloeien tesamen tob^en celkern

en daarmede wordt de vorming van een zaadknop, die

gescbikt is cm bevrucbt te worden, afgesloten.

Onderwijl bebben de eivliezen zicb uitgebreid; ook vor-

men velen slecbts 6en eivlies.

De grootte en omvang der zaadknoppen, alsook de

dikte der eivliezen verscbilt zeer bij verscbillende planten.

Bij zeer vele planten vormt zicb tusscben de eivliezen en

den kiemzak een zetmeel- of olieboudend weefsel, het

hernweefseL

Niet altijd ontstaan de zaadknoppen nit de bladranden.

Soms scbijnen zij nit den top der as voort te komen,

zoodat dan bet zaad nit den bodem van bet vrucbtbegin-

sel naar boven steekt igrassen, Compositae). Bij enke-

len ontstaan zij aan een centralen zaadkoek (Myesina-

CEAE, Pbimulaceae pi. XXXVIII. a. 1); anderen dragen



314

de zaadknoppen op de geheele binnenzijde der vrucht-

bladeren [NympJiaea), weer anderen eindelijk op de tus-

scbenschotten [Pwpaver G. 3).

Deplaats, waar de navelstreng met denzaadknop samen-

hangt, heet navel^ dus in fig. J pi. XXSIX onderaan; de

plaats, waar de eivliezen metde eikern sameuhangen, heet

eivoety dus in fig J direct boven den navel; de opening op

den top tusscben de beide eivliezen eindelijk is bet poortje.

Dit poortje is de plaats^ waar de stnifmeelbnizen bin-

nendringen ; de eicel en hare twee belpsters vormen

zicb in den kiemzak ook steeds dicht bij bet poortje.

Naar de onderlinfje verboudinsr en den stand der verschil-

lende onderdeelen, die wij aan een zaadknop opmerken,

kunnen zij worden gebraebt tot een vijftal typen.

le type, rechte zaadknoppen (fig. J); navel, eivoet en poortje

liggen in eene reebte lijn: Urticaceae, Pipeeaceae en de

NAAKTZADiaEN.

'Oadhnopp

liggen recbt tegen over elkaar, maar de navel naast bet

poortje, terwijl eene streepvormige verbevenbeid loopt van

den navel langs de eene zijde van den zaadknop tot aan

aadnerf
• •

lengd gedeelte van de navelstreng en voert bet voedsel

tjP

CoaiPOSITAE, E.ANUNCUL

type, gekromde eivoet ligt

dicbt boven den navel, maar de eivliezen en de kern

zijn eenzijdig zeer sterk ontwikkeld, zoodat de afstand

tnsscben eivoet en poortje zeer klein blyft, waardoor dit

poortje naast den navel komt te li^sren; Ceucifebab.
4e type, toegevouwen zaadknoppen (fig. M '; stelt men zicb

een zeer lang nitgerekten, smallen, recbten zaadknop voor,

die in 't midden omgebogen wordt, dan beeft men eene

goede voorstelling van dit type. Wei liggen dus navel

en eivoet onder elkaar en bet poortje daarnaast, evenals

bij de gekromde zaadknoppen, maar de vorm van eikern

en eivliezen is gebeel anders,

Dit type is zeer zeldzaam.
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5® type^ half toegevouwen zaadhnoppen (fig. L); deze staan

tussclien de rechte en omgekeerde zaadknoppen in; de navel

ligt echter midden op de eene zijde van den zaadknop,

zoodat de zaadnerf sleclits half langs den zaadknop
F

loopt. Eveneenseenzeldzaamtype; sommige Loganiaceae.



HOOFDSTUK XI.

De bevrucMing.

De phanerogame planten brengen in de bloem de

geslaclitsorganen in engeren zia voort. In de meeldraden

ontstaan de stuifmeelkorrels (pi. XXXIX. A. 1— 7), welke

^^ncellig zijn^ behalve bij enkele naaktzadige planten

(A. 6. 7); in den kiemzak ontstaat eene naakte eicel.

De stuifmeelkorrels zijn steeds vrij, terwijl de eicel

passief blijft en dns op de toenaderiag der stuifmeelkor-

rels wacht.

Dit proces vervalt in twee deelen^ de bestuiving, die

reeds aitvoerig in Hoofdstuk VIII is behandeld^ en de

bevruchting.

De stuifmeelkorrels worden op de eene of andere wijze

vastgehouden op de stempels en beginnen te kiemen in

het vocM^ dat door den stempel steeds wordt afgescbei-

den, De stuifmeelkorrel bezit 2 wanden en een proto-

plasma-rijken inhoud; de buitenste wand barst en de

inhoud groeit aan tot eene stuifmeelbuis, die door den

binnensten wand omsloten blijft (A 7).

Nu eens vinden deze buizen een geopend stijlkanaal,

dat van binnen met tepeltjes is bedekt (C), dan weer
4

moeten zij door het stylweefsel been dringea (B en Dj.

Is de stijl eenmaal doorgroeid, dan komt de stuifmeelbuis

in de raimte binnen bet vruchtbeginsel^ beweegt zich

langs de wanden, die ten deele met tepeltjes bedekt zijn,

zoekt bet poortje van een zaadknop op en dringt da^-r

binnen.

De volnme-toename van de stuifmeelbuis, die zeer

grcot kan zijn, wanneer de te doorloopen wegf lang is
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|bij djagong o. a. is die weg 20—40 cM), lieeft eerst plaats

door opname ran water, later ook door opname van
yoedsel, hetzij uit het weefsel van den massieven stijl, hetzij

"uit de reeds genoemde tepeltjes, welke in het stljlkanaal

en op den binnenwand van den eierstok aanwezi^ zijn.

Bij de naaktzadige planten komen de stuifmeelkorrels

natuurlijk direet terecTit op de zaadknoppen.

Wanneer men bedenkt, dat voor iederen zaadknop ^^ne

stuifnaeelbuis wordt vereischt en dat soms honderde en
duizende zaadknoppen in e6n vrnchtbeginsel aanwezig

LB

zijn en er dus evenvele stuifmeelkorrels benoodigd zijn,

dan staat men verbaasd over de zekerlieid^ waarmede deze

bnizen baren weg tot het poortje vinden.

Hoewel vele reeksen van kleine verhevenheden in het

open stljlkanaal en op den binnenwand van het vrncht-

beginsel de stnifmeelbuis den weg naar het poortje wijzen^

moeten deze toch eigenaardige krommingen beschrijven

om het poortje te bereiken, terwijl bij andere planten^

die deze wegwijzers niet bezitten, de stnifmeelbuizen toch

haren weg met verwonderlijke zekerheid vinden.

De grillige vorm der zaden, die dadelijk in het oog

valt, krijgt nn meer beteekenis. *

Waar rechte zaadknoppen voorkomen is doorgaans

slechts een zaadknop in ieder vrnchtbeginsel aanwezig en

deze ontstaat op den bodem, zoodat het poortje verticaal

onder den stijiis gelegen; kromming zou hier overbodig zijn.

De stnifmeelbuizen dezer planten dringen, na den stijl

doorloopen te hebben, recht naar beneden.

In alle andere gevallen, waar de stnifmeelbuizen zich

langs den wand voortbewegen, zijn de zaadknoppen zd<5-

danig gevouwen of gegroeid, dat het poortje dichtbijden

wand ligt en daardoor gemakkelijker door de stnifmeel-

buis is te bereiken. Zeer wel mogelijk is het, dat alleen

om deze reden de zaadknoppen die schijnbaar onnoodige,

vreemde krommingen maken^ welke bij de typen 2, 3, 4

en 5 worden waargenomen (zie fig. K—L).

De tijd, die deze buizen noodig hebben, voor zij bevruch-

ten^ is niterst afwisselend Soms zijn eenige uren voldoende
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bij de naaktzadigen hebben zi] een vol jaar noodig ; zelfs

vallen Jn het laatste geval de bestoven zaden somtijds

af, voordat de kiem is gevormd. Ook gebeurt bet bij enkele

planten, dat, terwijl de stuifmeelbuizen reeds naar binnen

dringen^ de kiemzak met zijne cellen nog niet is aangelegd.

Laten wij nu STEASSBUEGER'sbeschrijving der bevruchting

van Gymnadenia verder volgen.

De stuifmeelbuis beeft het poortje bereikfc^ dringt door

tot den top van den kiemzak en legt zich tegen de help-

ster aan. Of nn eene bepaalde stof door den celwand

van den kiemzak diffundeert naar de helpsters of naar

de eicel, dan wel of eene samenvloeiing van protoplas-

ma plaats heeft^ is niet bekend.

De eerste verandering nemen w^ waar in een der

helpsters, waarin 2 kernen ontstaan (fig. E. 8)^ die spoedig

tot elkaar naderen ea ineeavloeien; daarna schijnt de eicel

bevrucht te worden, want zg begint zich te deelen^ eerst

in twee, later allengs in meerdere cellen^ terwijl de help-

sters inkrimpen (E. 9).

Spoedig ontstaan in de eicel eenige celrijen, waarvan

alleen de ondersten de kiem leveren, terwijl de bovenste

celrijen zich sterk verlengea en de kiem verder den

kiemzak binnen schuiven (E. 10). Deze langgerekte cellen

vormen den Tciemdrager.

In fig. D zijaschematisch de binnendringende stuifmeel-

bnis en de voornaamste phasen, die de bevruchting door-

loopt, voorgesteld; de zaadknop 1 is juist bevrncht, 3 heeft

reeds eene kiem met kiemdrager en 2 is nog meer in

ontwikkeling gevorderd.

In den kiemzak hebben ten gevolge der bevruchting

ook belangrijke veranderingen plaats; de celkern deelt

zich herhaaldelijk en daar oraheen verzamelt zich pro-

toplasma; op de grens van twee zulke protoplasma-groepjes

vormen zich celwanden en aldus ontstaat in den kiemzak

een weefsel. Dit weefsel vormt zich het eerst tegen den

wand van den kiemzak (D^ 3); vandaar nit groeit het naar

binnen en kan zich zoodanig vermeerderen, dat het de ge-

heele ruimte binnen den kiemzak, rondom de kiem, aanvult.
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Dit weefsel, dat allengs gevuld wordt met reserve-voedsel,

heet endosperm of binnenkiemwiL

Soms strekt zicli de vorroing van binnen-kiemwit niet ver-

der lait dantot eenige lagen dicht bij den wand yan den kiem-

zak. Eeu nitmuntend voorbeeld hiervan leveren de klap-

pers, de kiemzak is hier z66 zeer in omvang toegenomen,
dat hij zich als een dun vlies tegen de zaadhuid aanlegt.

Zooals wij weten^ bestaat hier het kiemwit nit eene betrekke-

lijk dnnne laag wit, eetbaar weefsel, terwijl de overige ruinate

is aangevuld met klapperwater^ dat in eene oudere periode

ook verdwijnt. Ook bij andere onrijpe zaden vindt men
bet binnenste ofedeelte van den kiemzak gfeTuld met vocbt.

Bij de naaktzadige planten geschiedt de bevrucbting

eenigszins anders. Uitmuntende voorbeelden hiervan le-

veren de zaadknoppen yan pahia hadji (pL XXXYIII. H^

K)j die bijzonder groot zijn en waarin de kiemzak met
het ongewapend oog te herkennen is (pi. XXXIX. ^],

terwijl de eieel soms 2—3 m.M. lang is.

Onze algemeen bekende Cycas circinalis heeft volgens

Dr. Tkeub 3—8 eicellen in den top van den kiemzak.

De kiemzak is echter reeds lang voor de bevrucbting

gevuld met binnen-kiemwit^ hetgeen een groot verschil

maakt met de hedeMzadige planten.

De eicellen hebben hier een anderen vorm, want naar de

zijde van het poortje vindt men op de eicel nog twee zeer

kleine celletjes en bij andere naaktzadigen zelfs 4 {waarvan

er 6, behoorende tot 3 eicellen, goed zichtbaar in fig. G).

Dit geheele toestel draagt den naam archegonium ; het

bestaat dus uit eene groote centrale eel of eicel en eenige

(2-4) halscellen. Bij de bevrucbting moet de stuifmeelbuis

om de eicel te bereiken tusschen deze halscellen dringen.

In ieder der archegonien der naaktzadigen kan eene

kiem gevormd worden; bij de den ontstaan er dikwijk

drie in ^^n zaad (fig G), bij Cycas blijven doorgaans

alien op ^^n na onvruchtbaar (fig, E). De kiem wordt

door een korter of langer kiemdrager naar binnen ge-

schoven en moet dus hier een deel van het reeds ge-

vormde kiemwit-weefsel verdringen.
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Dit bevruchtingsproces wordt ook bij de hoogat oatwik-

kelde cryptogamen aangetroffen en vormt eene belang-

rijke schakel van het voortplantingsproces^ dat bij alle

planten zonder ondersclieid op dezelfde grondbeginse-

len berust. Er bestaat geen reden meer cm de crypto-

gamen scherp te scheiden van de bedektzadige planten,

alleen omdat zij zich op geheel andere wijze zouden voort-

planten.

Nu de voortplanting der naaktzadigen nauwkenrig bekend

is, weten wij, dat zij den overgang vormen tusschen cryp-

togamen en pliacerogannen. Bij de cryptogamen vindt men
archegonim (pLL. Kj, die iets meer ontwikkeld zijn dan

die van Cycas; zij hebben meerdere rijen halscellen en

eene reeks cellen daartussehen, die later in slijmovergaan

en daardoor den hals openen v6<5r het binnentreden der

manlijke voortplantingsccllen; ook zijn de eicellen 5f

omgeven door een weefsel, evenals bij CycaSy 5f door een

eigen wand.

De opschuring van reserve voedsel iii de zaden geschiedt

op velerlei manieren.

De kiem kan in hare zaadlobben zooveel reserve-voedsel

vormen, dat zij de geheele mimte binnen den kiemzak

aanvult. Soms wordt het hinnen-kiemwit niet eens aangelegd

(orchideeen) ; by anderen wordt het, hoewel eerst govormd,

toch weder verdrongen door de sterk aanzwellende zaad-

lobben.

Znlke rijpe zaden zijn dus Memwitloos (hoonen e a. zaden

van peulvrucJiten).

Een tweede geval is^ dat het binnenkiemwit blijft be-

staan en een derde, dat ook in de oorspronkelijke eikern,

die den kiemzak omgaf^ reserve-voedsel wordt opgehoopt^

zoodat er dns buiten den kiemzak ook voedsel aanwezig

IS. Dit laatste weefsel heet daarom buitenhiemwit (fig. ^
gestippeld geteekend).

Later bij de zaden komen w^* op het kiemwit terug.

*/



HOOFDSTDK XII.

De vrucht.

De bevruchting doet niet uitsluitend haren invloed ge-
voeleu op de zaadknoppen, maar ook op andere deelen.
Zoodra de bestuiving plaats heeft gehad^ wat^ zooals
wij weteB^ korter of lanorer voor de bevruchtincr ore-

schiedtj yerliest de bloem hot bekoorlijk uiterlijk, waarom
wij haar schoon vinden ; haar levenstaak is verriclit

en de bloembekleedselen^ zoowel als de meeldraden^ ver-

"welken en vallen af. Dan komen de stempels en veelal

ook de stijl aan de benrt; hoewel meestal een deel van
den laatste nog op de rijpe vrucht zichtbaar is, valt hij

tocb doorgaans geheel of ten deele af, kort nadat hij de

stnifmeelbnis naar de zaadknoppen heeft geleid.

Veelingrijpeuderisde verandering,welke de vruchtwand,
soms ook de bloembodem endebloemsteel ondergaan^wan-

neerzijdoorde bevruchting,somszelfs reeds doorhetbinnen-

dringen der stuifmeelbuis, worden geprikkeld en opgewekt

tot levendiger groei, welke gepaard gaat of met het hard

en droog worden 5f met het vleezig of sappig worden

der vrnchtbladeren enz.

A/wijkingen,

Wanneer alle zaden binnen ieder hokje van het vruchtbe-

ginselwerden bevrueht, zou de vrucht, wat het aantal zaden

en hokjes aangaat, het vergroote evenbeeld zijn van den

eierstok. Dit nu is dikwijls niet het gevah Wanneer

zaadknoppen niet worden bevrueht, ontwikkelen zij zich

niet verder en worden of door de meer bevoorrechte zaden

dicht tegen den vruchtwand gedrongen of zij gaan geheel

te niet; zelfs het aantal hokjes kan op die wijze vermin-
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deren, hoewel zelden zoodanig, dat er geen restant van

die oorspronkelijke hokjes zichtbaar blijft.

Zoo is de eikel {passan-soorten), die ook op Java's bergen

in tal van soorten wordt gevocden, ^^nbokkig en ^^nzadig,

terwijl de eierstok driehokkig en iederhokje driezadig was.

Bij de A;anam.-vruchten (pi XXXVIII. J) zijn zeer dikwijls

twee der drie bokjes veel kleiner dan het derde, dat een

goed ontwikkeld zaad bevat. In de Ttiangistan en doehoe^s

zijn eveneens enkele zaden minder ontwikkeld enonvruclit-

baar ; in 't kort het kost geene n^oeite biervan talrijke voor-

beelden in onze omgeving te vinden.

Aanhangsels,

Eene andere afwijking treedt op door het ontstaan van

aanbacgsels op de vrucbt, welke niet of veel minder

sterk ontwikkeld op den eierstok voorkwaraen.

Vleugelvormige nitgroeiingen treft men aan bij Ailan-

ihus fpl. XLI. F)^ Hiptage (E), Tcajoe sono (S), Icetjipper (TJ).

Stekels ontstaan op de vrucbten van hetjoehoeng (pi

XXV. T) en djarak fpl XLI. J).

Blijvende hloemdeelen,

De meest verscbillende bloemdeelen kunuen op de vrucbt

acbterblijven, nu eens in verschrompelden toestand en

zonder eenige biologische beteekenis^ dan weer vervormd

tot deelen, die aan vrucbt of zaden ten goede komen.

Achtereenvolgens zullen wij deze bloemdeelen behan-

delen,

a. De hloemTcroon blijft als een onnnt^ verschrom-peld

propje op enkele vrnchten achter; dit geschiedt slechts bij

vergroeidbladige kronen o. a. bij de CampakulaceaEj waar-

van Codonopsis cordata (pL XL A) eene javaanscbe soortis.

Kelk en kroon blijven zitten bij tjotjor hehhelch {Bryo-

fhyllum calycinum).

h. Een blijvend hloemdek beeft o a, Celosia (pl. XLII
E). Het sappige bloemdek van de moerhei (pi. XLIIL A)

omgeeft de vrucbt en wordt door ons gegeten.

Twee dekslippen groeien aan tot vlengels bij Gyrocar-

pus (pL XL. D).
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c. Een blyvende helh is zeer algemeen; bij Labiaten en
AcANTHACEAE (pi XXVIII. N) oiDgeeft hij de kleine

vrucht geheel.

' Ook bij SoLANACEAE is de vruchtkelk groot; bij de terong

(pi. XXV. F) groeit hij met de vrucht mede en bereikt

een aanmerkelijken omvang; bij lomhoh is hij klein (L),

bij Hyoscyamus groot (O); hetjoeboeng eindelijk heeft wel

een grooten kelk, maar deze valt ten deele af, zoodat

daarvan aan de vrucht slechts een gedeelte als een oin-

geslagen kraagje zichtbaar is (T). Eene andere zeer alge-

meen voorkomende soort dezer familie, de tjeploeTcan (C)y

heeft een kelk, die zeer in omvang toeneemt en de vrucht

als een opgeblazen hulsel omgeeft. Ook de djattl bezit

zulk een opgeblazen kelk (pi. XXVIIL H)^ die een veel

kleinere vrucht (J) omgeeft.

Zeer klein is daarentegen de kelk van vele peulvruch-

ten enwaroe (pi. XLII. F)^ grooter is die van mangistan

(pi. XL. C).

Al deze kelken waren ondersiandig en niet vergroeid

met de vrucht.

Waar de kelk door de eigenaardige vergroeiing van

bloembodem en vruchtbeginsel (pag. 263) op de vrucht

gezeten is, valt hij uit den aard der zaak veel minder

gemakkelijk af. Daarom hebben de djamhoe^s /'pi. XL. F
en XLII V), dalimah (M), Una [C), doeet (U) e. v. a.

blijvende kelken.

Bijzondere vermelding verdienen de kelken der Compo-

siTAE, die vervormd zijn tot vijf stekels {Elephantopus

scaber pi. XL, H) of tot een krans van haren (G en J).

Deze haarkrans, zaadpluis (beter vrucMpluis) genaamd, is

5fzittend(G) 5f gesteeld (J) en is zeer nuttigomde vruclit

door den wind transportabel te maken.

De kelk van den hoviieoschen kamferhoom{Dryohalanop$

Camphora pi. XL. L) groeit nit tot 5 zeer groote slip-

pen of vbugels, waardoor ook deze vruclit vervoerbaar

•wordt.

Dergelijke vleugels bezit Dipterocarpus {K, twee der vijf

kelkbladeren zijn vergroot).



324

De geklenrde kelk van Tcemhang ^poehoel ampat is ten

deele buisvortnig en rondom het vruchtbeginsel lets

verwijd. Na de bevruchting valt de kelk af boven het

verwijde gedeelte (pi. XL. jST. 1), dat met de vrucht

mede ^roeit, hard wordt en dns een valschen vrnchtwand

vormt (N. 2 en 3).

d De stijl blijft o* a, zitten bij enkele peulvruchten,

BanunculaceaEj Cmbelliferae (pi. XLT D^ CC). Bij Ven-

tilago is hij langs zijne geheele lengte vleugelvormig ver-

breed (pi. XL M).

e. Zittende stempels kiinnen moeilijk afvallen ; zij

groeien met de vi'ucht mede; mdngislan (pi- XL C), Pa-

faver (pi. XLII D), NympJiaea hoenie e. v. a.

/. Op <jrond van de ontwikkelincrsgeschiedenia weten

wij, dat de bnitenste lagen van eene onderstandige vrucht

eigenlijk deelen van den bloembodem zijn ; natuurlijk is

het^ dat zi] met de vrncht mede groeien en zoowel hard en

hontig, als vleezig en sappig kunnen worden.

Het eerste is het geval by dalimah f'pl. XLII. M) en

hina (C), het'laatste by al onze eetbare djamhoe^s, bij doeet

(pi. XLII. U), enz.

De bloembodem van de aardhei wordt vleezig en eetbaar

(pL XL. Qj; de vele kleine, gele vruchtjes, afkomstig uit

eene enkele bloem, zitten op dien vleezigen bodem.

Ook de zakvormige bloembodem der rozen wordt vleezig

(pi. XL. R), evenals de spil van zuurzak, boewa nonna en

sirilcaja, alien vruchten, die aikomstig zijn van eene en-

kele bloem.

In Nelnmhium (Pi is een gedeelte van den bloembo-

dem naar boven tot een omgekeerden kegel nitgegroeid.

Ook het langer worden van den bloembodem bij tjampaTca

(S tusschen^ en bij hananga (pi. XLII. P), Unona \Q),

Uvaria e. a. anonaceae onder de vruchten, geschiedt als

gevolg der bevruchting.

g. De lloemsteel van djamhoe monjet wordt vleezig en

levert ons de bekende lekkernij ph XL E); de daarop

gezeten pit, die door leeken voor zaad wordt gehon-

den, is de werkelijke vrucht*
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Bij Semecarpus is eene dergelijke verdikking veel minder
in het oog vallend (O).

X

De schntbladereu en bloeischeeden nemen somtijds met
de vrucht in omvanof toe.

Een voorbeeld van liet eerste levert sarangan^ wier
stekelig- omhulsel (omwindsel) geheel uit schutbladeren

bestaat; een voorbeeld van het laatste treffen wy aan

bi] ananas en djagong.

Uit deze beschrijvingen blijkt voldoende, dat de be-

vrucliting haren invloed veel verder uitstrekt dan tot de

zaadknoppen en het vruchtbeginseL Ook zien wy, dat de

veranderingen of deaanhangsels dikwijls voorde plant voor-

deelig zijn, want daar^ waar vleugels of een vruchtpluis

voorkomen, dienen dezeom de vruchten door den wind te

verspi-eiden, terwijl hetzelfde door vleezige vruchten of

de mede gegroeide, vleezige deelen wordt bereikt, omdat

zij door dieren worden gegeten.

Soorten van vruchten.

Men heeft de vele, zeer uiteenloopende vormen, welke

de vrucht aanneemt^ in groepen verdeeld en hen ter on-

derscheiding namen gegeven.

Hierbij wordt gelet, of de vruchten hard^ houtig of

vleezig zijn^ of zij openspringen of niet, op welke wijze zij

zich openen en nit hoeveel vruchtbladeren zij bestaan,

De houtige vruchtwand, hoewel niet uit een homogeen

weefsel bestaande, wordt toch als een geheel beschouwd;

bij de vleezige wanden daarentegen is dikwijls een zeer op-

vallend verschil tusschen opvolgende lagen merkbaar

;

men onderscheidt dan huiten-, midden- en hinnen-vrucht'

Wand,

Men kent:

A. enhelvoif^dige vruchten] 1 vrucht in iedere bloem.

B. veelvoudige vruchten] vele vruchten in e^ne bloem.

C. samengestelde vruchten] groepen van vruchten uit de

bloemen eener bloeiwijze afkomstig.

. Wijze van ojpenspringen.

a. De splitvrucht. De vrucht splitst zich in evenvelo
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sttjkken als er hokjes zijn, maarieder dezer deelen houdt

zijoe zaden omsloten.

&. De slinger- of TcluisvruchL Eerst splitst de vrucht zich

in evenvele kluisjes als er hokjes zijn; daarna barstea

deze kluisjes aan de binnenzijde met eenig geweld open,

zoodat de zaden worden wegrgreslinorerd.

Bij a en 6 vallen de vruchten weder uiteen tot de

oorspronkelijke vrnchtbladeren.

c De doosvrucht De vrucbtbladeren blijven met elkaar

in verbinding en barsten op de eene of andere wijze open,

Dit kan gescbieden met spleten, tanden^ MeppeUy porien

of met een dehsel.

Schema voor de verdeelinq^ der vruchten.

1. Bedektzadige, enkelvoudig^e vruchten-
A. Droge vruchten.

niet openspringend*
1. de graanvrucht.

2. de dopvrucJit

3. de noot.

openspringend.
a. splitvruchten.

1. duhbele dopvrucht^

2. drievoudige w rt

3. vijfvoudige n n

6. kluisvruchten.

!• driekluizige vrucht.

2 vyflduizige p

3. veelMuizige »

c. doosvruchten.

X uit 66n vrachtblad gevormd.
1. de JcokervruchL

2. de peuL

y X nit 2 vrnchtbladeren gevormd.
1. de hauw.

XXX uit 2 of meer vrnchtbladeren sfevorrad.

1. de doosvrucht in eno-eren zin.
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B. 71eezige vruchten.

a. niet openspringend.
1. de steenvrucht

2 de homJcommervrucht.

3. de oranje-vrucht.

4 de pitvrucht

6. de gra naatvrucht

6. de hes.

h. openspringend.
1. de spUtvruchL

2. de doosvrucht
m

11. Bedektzadige, samengestelde vruchten,

A. droge vruchten.

1 doosvruchten.

B. vleezige vruchten.

1, steenvruchten.

2. lessen.

+

III. Naaktzadige vruchten.

vruchten vinden in dit schema geene

afzonderlijke plaats.

Achtereenvolgeus zullen wij de representanten der in-

disehe flora volgens deze verdeeling leeren keanen.

De graanvrucht.

De graanvrucht is droog, ontstond uit ^en vruchtblad,

bevat een zaad en springt niet open. De vruchtwand

vergroeit met de zaadhuid en deze weder met de zaadkern,

zoodat, hetgeea wij graanJcorrel noemen en door leeken

als zaad wordt beschouwd, feitelijk vrueht is.

Deze graanvruchten zijn meestal besloten binnen een of

meer kafjes.

De gahah b. v. wordt door oppervlakkig stampeu ont-

daan van de kafjes {dedelc Jcassar); daarna wordt de korrel in

het rystblok ontdaan van vruchtwand en zaadhuid, waarby

ook eenige cellagen van ^e zaadkern verloren gaan [dedek].
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Bij granen noemt men de eerste bewerking dorschen.

De graauvruclit vindt men uitsluitend bij grassoorten

(pi. XLI. A. B).

De dopvruchL

Eene droge, niet openspringende, eenzadige vruclitj

waarvan wel de vracbtwand en de zaadhuid kannen ver-

grocien, maar de kern vrij blijft. Zij kan dus gedopt

worden; Compositae, Polygonaceae.

De vruclitjes op den vleezigen bloembodem van de

aardbei (pi. XL. Q) zijn ook dopvruchtjes.

De dopvruchten der Compositak dragen meestal een

vruchtpluis (pi. XL. G, H, J).

De dopvrucht van Jcembang poekoel ampat is merkwaar-

dig door liet^ als scbijnvrncbtvvand daar omheen gegroei-

de en verharde kelkstuk (zie figuren N. 1^ 2, 3).

De ro&en hebben dopvraclitjes binnen een urnvorciigen,

vleezigen bloembodem (pi. XL. E).

Be nooL

De noot is eigenlijk eene dopvrucbt, maar men zondert

haar af, omdat zij een vry liarden vracbtwand bezit;

djamboe monjety Semecarpiis (pi. XL. O), Nelumbium^de eikel

(pi. XVIII, G), sarangan, rabarber, gandja (heunep) enz.

De twee eerstgenoemden steunen op een vleezigen

vruchtsteel ; de nootjes van Nelumhium zijn gedoken in

het conisch verlengde deel van den bloembodem ; de

eikel wordt ten deele omo^even door eene meuiofte kleine

schntbladeren^ die tot een houtig napje zijn vereenigd;

de sarangan of kastanje wordt door een stekelig of lang-

harig omwindsel gebeel omsloten.

Splitvruchten.

De dubbele dopvrucht valt uiteen in twee^ zich niet

verder openende deelen. Men vindt haar bij Umbelliferae
en enkele Araliaceae.

Opmerkingen,

De beide dopvrncbtjes der Schermbloemigen blijven,

na bet splijten^ hangen aan de beide armen van een

zniltje (pL XLL C 1),

leder halfvruchtje wordt gekroond door den stijlvoet
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en draagt. overlangs vijf uitstekende ribheUy waartus-
schen dalen gelegen zijn. De eersten onderscheidt men
in rugrih (C. 2. c, c)^ twee zijdelingsche rihhen by h en twee
randribhen a, a.

In het weefsel van dea vriiclitwand, even onder de
dalen, Hggen verticale oliestriemen (op doorsnede duidelijk

zichtbaar).

De vrucliten van dawon Jcakikoeda (CC) zijn bovendien
netvormig geaderd; die van katoembar {D) hebben tusscben

de vijf ribben een tweede stelsel van ribben, die door an-

dere teekeuing duidelijk zijn te herkennen.

De drievoudige dopvrucht vindt men bij de oost-indische

hers {Tropaeohim majus Hj, de gevleugelde bij Hiptage

Madablota (E)y waarvan ieder deel drie vieugels draagt.

Eene viervoudige dopvrucht hebben de Labiatae, Selio-

tropium^ De oorspronkelijk tweehokkigej later vierbokkige

eierstok valt ten gevolge eener eigenaardige wijze van

groeien in 4 deelen uiteen (pi XXVIII. B, 0, D).

Eene vijfvoudige dopvrucht hebben de meeste Aralia-

CEAKj eene veelvoudige dopvrucht sommige Malvaceae.

De 5 dopvrucbten van Ailanthus zijn gevleugeld (pi-

XLL F).

KluisvrucJiten

.

Klaisvruchten vallen niteen in stukken, die zich daarna

zelve openen.

Eene drieJcluizige vrucht hoeft djarah, Bdcinus^ hetella

pohony djarak kapri (Jatropha Curcas. J)*

Eene vijtkluizige vrucht hebben vele Geraniaceae (M);

de figuur geeft aan, op welke wijze zij hare zaden weg-

slingert.

Eene veelkluizige vrucht hebben weer andere Malvaceae

(K) en Sura crepitans (L).

Laatstgenoemde plant opent hare vruchten plotseling en

slingert de zaden met groote kracht weg. Men moet zulk

eene vrucht gezien hebben, om zich een denkbeeld te

kunnenmaken van de spanning, die tusschen de kluisjes

ontstaat ; een kleine schok of val is voldoende om de

vrucht met een sterken knal te doen uiteenspatten.
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Om een gespleten kluisje weder in den oorspronkelij-

ken vorm terug te brengen is veel kraclit noodig,

Doosvruchten.

Doosvruchten z:yn droge vrucliten^ nit 6611 of meer

vruchtbladeren gevormd; zij openen zich op zeer verschil-

lende wijze, maar de stukken blijven daarria nog ge-

durende korter of langer tijd met elkaar in verband.

De TcokervruchL

De kokervrncht is 6enhokkig en nit ^^n vrnchtblad ge-

vormd; zij opent jich langs den bladrand, doorgaans van

boven naar onderen

Nu eens opent de kokervrncht zicb langs den bniknaad

alleen aan den top^ en beeft daardoor den vorm van een

kokertje, dan weer over de gebeele lengte.

Kokervruchten bebben de Magnoliaceae {tjampaka pL

XL. Sj adas tjina pi. XLI O).

Twee zeer groote kokervrncbten beeft hamhodja
(
Plu-

mieria acuiifolia),

De kokervracbten zijn vrij, zooals bij tjampaka^ of blij-

ven met elkaar verbonden zooals steranijs (adas tjina).

De peul.

De penl is eene ^^nbokkige, ^^nbladige, droge vrucht,die

zich en aan de mgzijde ^n aan den bniknaad (dns met

twee kleppen), doorgaans van boven naar onderen^ opent

(pi. XXXVIII. D. 1 en 2, pi XLI. P—V).

Zij is eigen aan de reeks der LEGUMiNOSEi^r, welke drie

familien omvat, nl: Papilionaceae, Caesalpiniaceae en

Mtmosaceae,

Vele indische penlvrnchten wijken sterk af van bet bo-

ven beschreven type, zelfs zoodanig, dat aan enkelen den

naam penl alleen wordt gegeven^ omdat alle leden dezer

drie familien eenmaal een penl heeten te bezitten.

Nu eens zijn de penlen door dwarsche tusschenschotten

verdeeld, zonder dat de deelen uiteenvallen^ dan weer

deelt zich de penl in vrije leedjes, evenals de splitvrncb-

ten. Anderen zijn ^^nhokkig, d^nzadig en blijven geslo-

ten, waardoor zij tot de dopvruchten naderen.

Bg de volgende opgave zien wij, in hoeverre wij met
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Dormaal gevormde penlen of met een der talrijke afwij-

kingen te doen hebben.

Echter hebben alien dit gemeen: 1p. dat zij uit ^^n
vruchtblad bestaan, 2^. dat^ op eene uitzondering na
(Diphaca)^ sleclits ^^n peul door iedere bloem wordt
voortgebracht.

1. goed gevormde peulen met twee Meppen openspringende'^

saga pohon (Adenanthera pavoriiria ), djoewar (Cassia Jlorida),

telang (Cliiorea ternatea), saga ( Abrus praecatorius) y de

meeste kafjang soorten (Phaseolus)^ Parkia^ Grotolaria.

2. niet openspringende^ eenzadige peulen: hajoe sono (Pte^^

rocarpus pi. XLI, S).

3. niet openspringendey meerzadige peulen; Tcatjang tanah

(Arachis hypogaea, T), assam djawa (pi- 1- M), Cassia fistula

en Cassia javanica (pL XLI. V).

4. peulen tusschen de zaden samengedruJct (onvolkomen

Mu

/<

dadap.

5. peulen met dwarsche tusschenschotten : nila {Indig

iinctoria)^ PachyrrhizuSy Cassia javanica (E)-

6. peulen over dwars in leedjes uiteenvallend: DesmodiumlQ)*

T.gevleugeldepeuhn: Pterocarpus met rondloopenden vleu-

gel^ Jcetjipper (Psophocarpus tetragonolobus, U) met vier

overlangsche, onregelmatig ingesneden yleugels, kateppeng

met 2 overlangsche vleugels.

8. gesteelde peulen^ d. w z. wanneer zij door een verlengd

lid van den bloembodem worden gedragen: daiap^p/os^oA.,

telang, Pterocarpus.

9. peulen met vruchtmoes: assam djawa. Cassia fistula,

Dialium indum,

10. vleezigcy eethare peulen: nam-nam en in onrijpen toe-

stand vele katjang soorten ( Phaseolus, Dolichos >, ketjipper

en toeri [Agati grandiflora).

11. peulen, die na de hevruchting in den grond dringen

en daar rijpen: katjang tanah (Arachis hypogaea) en ka-

tjang manila
(
Voandzeia suhterranea).

12. sterk behaard of gestekeld zijn de peulen van Mucuna,

Medysarum en Guilandina*
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13. zeer dik, hard en houiig zijn de peulen van kajoe

sappan {Caesalpinia Sappan)^ Cassia fistula en C javanica.

14. gedraaid en min of meer afwijkend van vorm zijn de

peulen van saga pohon {Adenanthera i^ assam djawa en

djenkol ( Pithecolohium higeminum).

De hauw.

De hanw is gevormd door twee vruclitbladeren; de

zaadlijsten zijn wandstandig en daartusschea is een vlies

gegroeid, dat de hauw overlangs in twee hokjes ver-

deelt. De vrucht springt open met twee kleppen, die aau

den top het langst vereenigd blijven (W); koolsoorten,

sasawL De hauw is het keninerk der Critciferae.

Hanwen, die weiniglanger dan breed zijn, heetenhauw-

tjes] Nasturtium.

De hauw van Baphanus caudatus (lohak) is in leedjes

verdeeld.

De doosvrucht.

Verdeeling naar de wijze van opensprmgen.

a. met kleppen: kellor (IJ), kapok (Z), kapas^ kas-

soemha kling,'

6. met spleten: Orchidaceae (pi. XLII. A)

c. met porien: Papaver (pi. XLIl D).

d. met een deksel: Celosia (E)^ Plantago, vele Portu-
r

lCaceae^ Hyoscyamus (pi XXV. P).

e. met tanden: Stellaria (pi XLII. B).

Verdeeling naar de plaats^ waar de vruchthladeren splijten,

a. hokverdeelend \ als de spleten ontstaan aan de rug-

zijde der vruchtbladeren, zoodat de zaden op 't mid-

den der kleppen gezeten zyn; waroe ( F. 1 en 2), moeadoe,

Oxalisy kassoemha kling^ kapas.

h, schotverdeelend; de vruchthladeren laten aan de

randen los, zoodat de zaden aan den rand der kleppen

hangen; kina (pi XLII. G. 1 en 2), Gloriosa^ poeieran of

R XXV. H).

c schotverhrekend ; de vruchtbladeren wijken uiteen,

maar de gezamenlijke tusschenschotten met de daarop
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aanwezige zaden blijven in 't midden der vrucht ach-

ter. Zie doorsnede van Tcetjoeboeng (pi. XLIL Gi, dawon
Tcopo-Tcopo (J). Bij deze en andere Datura^s springen de

kleppen met onregelmatige stukken open tpl. XXV. T).

OpmerJcingen over eenige doosvruchten,

De vrucht van djaiti woUanda (pi. XLII. H. 2) is bedekt

met zwarte 'wratten, springt niet of zeer laat met een

paar tandjes open en is door houtige schotten in vakjes

verdeeld (H. 1).

De doeren is bedekt met stekels en is ons slechts on-

geopend bekend ; tocb bewijst de gemakkelijkbeid, waar-

mede wij deze vrucbt kunnen splijten, dat dit bij oude

vruchten op die wijze van zelf of door het afvallen

gesebiedt.

De vrucbtkleppen der orchideeeii blijven van onder en

boven lang samenbangen : op elk der 3 vrncbtbladeren

ontstaat aan w^eerszijde van den rugnaad eene spleet,

dus zes in *t grebeeb

De halsaminen en patjar ajer fpl XLI I^. 1 en 2) hebben

5 kleppen en in 't midden een zuiltje; in de rijpe vrncbt-

bladeren oritstaat eene sterke neiging om zieb naar

binnen om te krnllen ; daardoor springen rijpe vrucbten

van ze]f of door geriugen druk met kracbt open in den

stand N. 2.

De porien van Papaver (pb XLII D) zitten dicht on-

der bet stempelschild en zijn met klepjes g«3sloten»

Dawon Icopo-Jcopo (J) beeft vliezige, sterk opgeblazen

vrncbten.

Capparis [ip\ XLI X^ beeft doosvrncbten, die gelijken op

eene bauw: bet vliezigre tusscbenschot ecbter ontbreekt.

Ook hoenglie (Calosanthes indica) beeft vrucbten^ soms van

Met
die er als eene bauw uitzien; wat wij voor tusscbenschot

aanzien, zijn platte zaden, die met hunne groote vleugels

(pi- XLIV. H) dicht opeen gedrongen zijn.

De steenvrucht.

Steenvrucbten hebben een vleezigen vruchtwand, waar-

van de binnenste la^ren nit steencellen bestaan. Door-
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gaans is deze steen of pit zeer hard, bij anderen ecliter

hoornaclitig of slechts 64n cellaag dik.

Bij deze en andere vleezige vruchten kan men aan den

vruchtwand twee of drie verscMllende gedeelten on-

derscheiden. Bij manga h. v. is de schil huitenvrucht-

wandy het gedeelte, wat wy eten, middenvruchtwand en

de pit
(
pi. XLII. L 2 ), die 't zaad omsluit hinnen^

vruchtwand,

Vele indische vruchten zijn steenvruchten: manga,

hoewa gandaria^ ghajam. Mapper en andere palmvruchten^

mindi (pi XLV. A 4). De steen van hoenie en temhlehan

is zeer dun en het vleesch sappig, zoodat de leek deze

vruchten voor bessen houdt.

De zoogenaamde hatoq der klapper is de steen; zoo ook

de Ttoornschil van koffie (pi XXVII I) en de pit van gani-

trie^ die tot halssnoeren en bidkransen verwerkt worden
De steen van hanarie is driehokkig (pi. XXXVIII. J)^

die van Elaeocarpus, djaiti (pL XXVIII K^ L ) en mindi

meerhokkig.

Meerdere vrije steenen in 6^ne vrucht vindt men b^

siwalen (3) en koffie (2).

De Tcomlcommervrucht

Deze vrucht, uitsluitend eigen aan de Cucurbitaceae, is

gevormd uit drie vruchtbladeren, die naar binnen omslaan en

drie hokjes vormen (zie fig. F. pi XXXVIII, dedoffe lijnen);

de bladranden groeien echter, nadat zij elkaar in t mid-

den der vrucht ontmoet hebben, weder naar buiten aldus

ieder hokje door een valsch tusschenschot in tweeen ver-

deelende (fig. F donkero lijnen).

vru

te liggen en wel juist bij de rugzijde der drie vruchtblade-

ren De tusschenschotten worden evenals de wand vleezig.

De Jceiimon, semangha^ de pompoen en meloen zijn in

rijpen toestand eetbaar; anderen, haloestroe^ Icalabassa^

papareh^ zijn half rijp vleezig, muar worden tegen het

rijpworden hard, droog en vezelig.

Zanonia indica is merkwaardig, omdat hare vruchten
met kleppen openspringen (pi. XLII. Ky
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De oranjevrucht,

Als voorbeeld ter deniOBstratie is eene pompelmoes (N)

zeer gescMkt.
4

De buitenvruclitwaiid is de dikke, sfroene schil, waarin
zeer vele olieklieren zich bevindenj de middenvruchtwand
wordt gevormd door bet witte^ sponsacbtige, iets bittere

weefsel daar onder; de biniienvrucbtwand eindelijk levert

de vliezige tusscbenscbotten, maar ook een groot aantal

traanvormige zakjes, welke gevuld zijn met vrucbtvleescb

en sap (zie ia fig N bet bokje met vrijgelegde blaasjes).

Bij andere djeroeTcs is de samenstellmg van bet smake-

lijke vrucbtvleescb minder goed waar te nemen. De meest

bekende djeroeks zijn: dj. manis^ dj. niepies, dj assam of

citroen, dj\ hali of pompelmoes^ dj papaya^ dj. poeroeCy dj.

hinghit Verder rekent men biertoe: madja {Aegle Marmelos)

en Tcawista {Feronia elephantum)y die eenbarden scbil bebben.

Be pitvruckt of appelvruchL

Zij is eigen aan de europee£;cbe appels en peren ; de

binnenvrucbtTvand is een leeracbtig klokhnis, dat in

kamertjes is verdeeld.

De granaatvrucht

(M). De
scbil is bard^ de middenwand sponsacbtig bard; bet aantal

bokjes is zeS;, welke eigenlijk in twee kransen geplaatst

?ijn; de drie buitensten zijn met den bloembodem mede
naar boven gegroeid en zijn elkaar daar genaderd; bier-

door is de yracht van boven drie-, y o^n onderen zesholclcig

,

De hes.

In bet dagelijkacb leven noemt men bessen sappige

vrucbten met dunne scbil en verstrooid in 't vrucbtvleescb

liggende zaden. Aan deze bescbrijving voldoen de druiven^

tjeploehan (pi. XXV. C) en Solanum-vruchten.

De botanici ecbter noemen allerlei vleezige yrucbten,

welke niet gebracbt knnnen worden tot een der voor-

gaande rnbrieken^ bes. Vooral de meeste indische vmcbten,

die botanisch als bessen bekend staan, wijken zeer af van

liet type ; zij zijn soms bard, sponsacbtig of leeracbtig, de

scbil is dikwijls dik, terwijl de zaaddragers niet sappier
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worden en de zaden dus niet verstrooid liggen in het

vruchtvleescli.

Sappige bessen : Solanum nigrum, tjeploeTcan.

Bessen met vruchtmoes: sawo manilay Theohroma Cacao

(tjoTclaat pi. XLII. Kj, Opuntta^ Strychnos,

Yleezige bessen : djamhoe ajer, djamhoe ajer mawar (pi.

XL F), sempoer, hliemhieng, papaya, terong, fpl. XXV. F),

tomaten, djamhoe hidji (pi. XLII. V)^ moendoe^ djamhlang

(U) en andere Eugenia-, Syzygium- en Jamhosasoorten.

Bessen met een min of meer harden of drogen vrucbt-

wand: ramboetan (pi. XLIV. L)^ doe'koe, langsep^ Tcohossany

mangislan Cpl. XL. C), lomhoh (pi XXV. L), Icamoelcoes {^\.

XLII. O^, Uvaria, JJnona »Q), Kananga (P), pepersoorttn,

OpmerMngen omtrent enhele hessen.

De ANONACEAE bobben veelvoudige vrucbten (dns vele

vrucbten nit eene bloem); sommigen blijven onafhankelijk

van elkaar en worden, door bet lano-er worden van een

deel van den bloembodem, gesteeld [Unona Q, hananga

P), anderen vergroeien onderling tot vleezige vrucbten
^

(zuurzahy hoewa nonna, sirikaija pi. XLITL Bj.

De steel der TcamoeJcoes-VYuchien is geen verlengde

bloembodem, maar een nitgroeisel van den vruebtwand.

Hetgeen -vvij van ramboetan, doekoe, langsep, kokossan

en mangistan eten, beboort niet tot den vruebtwand^ maar

tot bet zaad (vleezige zaadrokken/
Onder de vleeziw, enkelvondiee vrncbten bebben er

eenigen eenige toelicbting noodig,

De rarak' of lerek- vrncbten (pi. XLII. S) zynoorspronke-
lyk driebokkig; twee dezer bokjes zijn onvrucbtbaar.

De tjermeh (pL XLIIL C) is besacbtig, maar tocb vier.

of vijfkluizig; evenzoo is de vrucbt van Emhlica offi-

cinalis {hoewa malakka) driekluizig en ieder klnisje eene

bes.

De pala-vrncht (pi. XLII T) wordt tot de vleezige

vrncbten gerekend, boewel de rijpe vruebtwand vrij bard

is; zij springt open evenals eene doosvrucbt.

Samengestelde vruchten.

Enkele bloeiwijzen leveren vrucbien^ die zeer dicbt bij-
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een staan of met elkaar vergroeien^ zoodat zij voor ^^ne
vrucht worden gehouden; na eens zijn zulke samengestel-

de vruchten droog, dau weer vleezig.

Droog zyn b. v. de vruchten van rassamala en tjemara^s.

Vleezige, samengestelde vruchten zijn de steenvruchten

van hatapang^ die dikwijls tot groepen vereenigd zijn,
r

nangha^ hloweh, soehkoen (pi. XXX. O)^ waringin e. a. Fitus-

soorten.
^ m

Eenige vijgen zijn eetbaar (Ficus CaricaJ.

De moerhei (pi. XLIII, A) heeft sappige bloemdekken;

iets dergelijks treffc men aan bij haar soortgenoot, Brous-

sonetia papyri/era, wier vruchten echter niet eetbaar zijn.

Be vruchten van we^igffcoe^ioeCpL XXVIL G) zijn bessen,

die met de kelken vleezig geworden en onderling ver-

groeid zijn.
r

De ananas (pi. XXIX. R) is eene vergroeiing van spil,

sehutbladeren en vruchten, die alien vleezig geworden zijn.

NaaTctzadige, enTcelvoudige vruchten.

Zoowel de zaadknoppen als de zaden zijn niet binnen

een eierstok besloten. De vruchtbladeren van palcis

hadjiy die zulke zaden voortbrengen, zijn veel kleiner dan

de normale bladeren, maar hebben toch den bladvorm

behouden; zij zijn met bruine haren bedekt en in slippen

verdeeld; deze slippen zijn langer bij Oycas revoluta dB^n bij

onze gewone palcis hadji {Oycas circinalisl^

NaaJctzadige, samengestelde vruchten vindt men bij de

CoNiFEEEK, die voornamelijk in koude streken thuis be*

hooren. De vruchtbladeren van Juniperus communis e. a.

sluiten na de bestuiving rondom de zaadknoppen en

worden daarbij vleezig, zoodat de vrucht er uitziet als

eene bes; anderen worden houtig.

De vruchten van den^ zilver-den en spar (pi. XLIH. Dj

verdienen nadere verklaring. Jonge bloeiwijzen bestaan uit

schubvormige dekbladeren, die in hun oksel eene tweede

schub, het vruchtblad, dragen. Teder vruchtblad heeft

twee zaadknoppen, later gevleugelde zaden (D. 3 en 4). Bij

rype vruchten groeit nu eens het vruchtblad veel sterker

dan het dekblad (D. 2), dan weer blijft het veel kleiner.

22»
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Bene monstruositeit^ die bij de reuzenpapaya zeer alge-

meen voortomt, is op pi. XLIIl. fig. E. F en G geteekend,

De kleine vruchtjes binnen de groote zien er doorgaans

nit als halve vrucliten ; nooit zag ik ze gebeel gesloten

;

sommigen dragen kiembare zaden, anderen slecbts ver-

schrompelde zaadknoppen of wratacbtige nitwassen. Het
yaltmoeilijk aante nemen^dat deze kleine vrnchten binnen

den gesloten eierstok zijn ontstaan; hoe toch zou dan

de bestniving en bevmchting hebben plaats gehad?

Veeleer meen ik, dat wij bier met eene vertakking van

de vruchtbladeren te doen hebben.

'^



HOOFDSTUK XIII.

Het zaad.

Het zaad is de bevruclite zaadknop, waarin de kiem

reeds een blijvenden vorm heeft aangenomen,

Rijp zaad bestaat nit zaadhuid en zaadkern. De zaad-

huid bestaat meestal uit twee deelen^ de uit- en inwendige

zaadhnid, welke zeer in hardheid en dikte verschillen.

De uitwendige zaadhuid is doorgaans hard en hoornach-

tig, de inwendige dun (pL XLIY. N. 2, R, S),

Zeer duidelijk zijn beide lagen herkenbaar bij de groote

zaden y^n pahis kadji {pi. XXXIX. F).

Niet altijd zijn deze zaadhuxden ontstaan uit de beide

eivliezen.

De uitwendige zaadhuid is glad of vertoont eene bij-

zondere teekening; pangi (pi. XIAY. ]^)y papaya en papa-

rehy de beide laatsten met wrattige zaden, Vele Solana-

CEAEen BegoniaCEAE hebben zaden met netvormigestrepen*

De zaadhnid der Oechideeen is bijzonder dun en vormt
r

een los zakje cm de zeer weinig ontwikkelde kiem, welke

niet door kiemwit is omgeven (pL XLIV. A).

De zaadhuid ontbreekt b^ vele Santalageae en Balano-

phoraceae,

De onderdeelen, die wij uitwendig bij de zaadknoppen

. opmerkteuj navel^ poortje^ zaadnerf en vaatmerh, z^'n niet

altijd aan het zaad terug te vinden. Het meest duidelijk

blyffc de navel en de zaadnerf (zie pangi).

De kromming, eenmaal in de zaadknoppen bestaande,

vindt men terug bij de zaden, zoodat ook deze onder-

scheiden worden in: rechte^ gehromde, toegevouwen^ omge-

keerde en half omgekeerde zaden.



340

De zaadhuid van bet vldSy van Plantago^ hweepitten en

widji verdienen meerdere aandacht^ omdat de buitenste

laag cellen der opperbnid in water opzwelt en tot slijm

overgaat. Vooral de widji is ons goed bekend; zij wordt

door de tjao-verkoopers als eeu verkoelenden drank

rondgevent.

Hetgeen wij van dalimah eten, zijn eenige lagen sap-

pige cellen van de zaadbnid (M ).

Aanhangsels van de zaadhuid. \

Deze komen nu eens over de gebeele oppervlakte zon-

der regelmaat te voorscbijn^ dan weer onispringen zij

nit een bepaald pnnt, b. v. dicbt bij bet poortje of bij

den navel.

De biologiscbe beteekenis dezer aanbangsels is gebeel

onafbankelijk van de plaats, waar zij ontstaan; wij znl-

len deze daarom eenvoudig bniten rekening laten.

Deze aanbangsels zijn : hareriy vleugels en wraiten. De
beide eersten dienen om bet zaad over groote afstanden

vervoerbaar te maken.

XLIV
as (boomwolu havas

voor den menscb van belang zijn; de beide laatsten leveren

plantenzijde. Yerder zijn bebaard enkele soorten van

hembang sepaioe (C), Strophanthus (D)^ Strychnos e. v. a.

WraijeSy ook wel hiempropjes genoemd, zijn kleine,

sponsacbtige of vleezige verbevenbeden^ die plaatselijk ont-

staan rondom bet poortje of op andere plaatsen. Zeer

algemeen komen zij voor in de familie der Euphobbiaceae
{djaraTc, Croton).

Vlengels van allerlei vorm en grootte vindt men bg

de zaden van indiscbe planten; de grootsten zeer zeker

bij hoenglie {Calosanihes indica H) en Jcamhodja. De hina

beeft onregelmatig ingesneden vlengels (F); gamhir draagt

drie slippen (G), hellor drie groote vlengels (J) en

Zanonia 66n langwerpigen vlengel (E).

De zaadmantel of zaadroh is een aanhangsel, dat bet

zaad gebeel of ten deele als een zakje omgeeft. De
passiebloemen hebben een zeer duidelijken, sappigen
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XXII XLIV
doeJcoe en mangistan is juist dat gedeelte, wat wij eten.

De donkerroode, in slippen verdeelde zaadmantel, dia

het pala-zaad {-pi, XLII. T) omgeeffc, wordt als krnider^"

gebruikt {foelie^ Ttembang pala ofdjangli). Klein en ontoerei-

kend om het zaadgeheel te omhullen zijn de zaadmantels

van Tcassoemba Ming (pi. XLIV. R)^ Turnera (K), dawon Icopo^

leopo en van sommige Commelinaceae en Zhtgibeeaceae.

De Acanthaceae ontleenen hun naam aan een liaak-

vormig aanliangsel der zaden (een verhard en achterbly-

vend gedeelte van de navelstreng).

Het MemdeTcsel is een duidelijk omschreven gedeelte van

de zaadhnid, gelegen dicht bij den top van bet worteltje,

dat bij de kieming dit stukje evenals een deksel oplicht,

Bij de palmen komen op die plaats weekere gedeelten

voor, waardoor de wortel en de kiem been groeit. Op
den top van iedere Mapper vindt men drie zulke ga-

ten; bij siwalen heett ieder der 3 zaden eener vrucht

^^ne opening,

De zaadkern bestaat 5f nitsluitend nit kiem 5f nit kiem

en kiemvrit ; vandaar de verdeelnig in hiemwitlooze en

Memwithoudende zaden.

Wat de beteekenis is van bet reserve-voedsel, dai in

de zaadlobben der kiem of in bet kiemwifc is opgeschnnrd,

zagen wij reeds in boofdstuk lY. 0ns rest alleen eene

nadere bescbouwing dezer deelen.

Kiemv^itloos zijn de zaden der peulvruchten (pi. XLIV-
P), djeroehs, Acanthaceae, Clusiaceae^ ramhoetan e- v. a.

Het kiemwit wordt onderscbeiden in hinnenTeiemwit,

dat binnen den kiemzak wordt gevormdj en bet huiten-

Tciemwii, wanneer bet kernweefsel buiten den kiemzak

gevuld is met reservestoffen

Zeer vele zaden bezitten binnen-kiem^vit; naar verbouding

zijn de zaadlobben bij deze zaden klein en weinig vleezig;

pangi (N), hassoemha Ming (E), dalimah (M), Solanaceae

(S), Capparidaceae (T), grassen (pb XLI. A, B) enz enz.

In boogst enkele gevallen komt^ naast een klein binnen-

kiemwit, veel bniten-kiftmwit voor.
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t
Bij de pepersoorten ^pl- XLIV, 0) is eene zeer kleine

kiem omringd door binnen-kiemwit (gestreept geteekend),

fcerwijl de overige ruimte is gevuld met buiten-kiemwit

( gestippeld ). In 't midden hiervan vindt men bij niet ge-

heel rijpe zaden eene met vocbt gevulde of ledige ruimte.

Wat w:g peperkorrels
(
lada ) noemen, zijn nu eena

onrijpe vrucbten (zwarte peper^ 0) of rijpe zaden, welke

ontdaan zijn van den vruchtwand (witte peper).

Ook de ZmaiBERACEAE bezitten tweeerlei soort kiem-

wit (pi. XXIII. M)
Het hiemwit bevat die, zetmeel, soms die en zetmeel,

enkele malen celstof (Phytelephas^ pinang); wat de consisten-

tie aangaatj kan kiemwit zyn: meelig (grassen), vleezig

hoi)

yffie)^ steenhard

tephas)y waterig (jonge Mappers),
^ Bij sommige zaden is de inwendige zaadhuid met on-

regelmatige strooken en strepen naar binnen gegroeid,

zoodat daardoor het kiemwit een gemarmerd uiterlijk

^^\)g^; pinang^ pala^ vele Anonaceae (pi. XLIII B. 3j.

Het hoi zijn van klappers en enkele weinige andere

zaden hebben wij reeds besproken.

Eene zeer eigenaardig gevormde holte treft men aan

in de koffieboonen (pL XXVIt J). Het is misschien niet
r

overbodig de samenstelling der koffievrucht nader toe te

lichten- De rijpe vracht is eene roode steenvrucht ; zij wordt

ontdaan van de weeke lagen en de beide koffieboonen, ieder

omsloten door den hoornschil (steen), worden gedroogd.

Wordt de hoornschil verwijderd, dan blijft een zaad

over met twee zaadhuiden ea overvloedis kiemwit, waarin

haakvo

Het kiemwit omringt doorgaans de kiem; bij de gras-

sen vult het de geheele ruimte van de kern, terwijl de

kiem zijdelings aan de zaadhuid grenst. Bovendien kan

de kiem, al wordt zij door kiemwit geheel omgeven, toch

excentrisch zijn feo^e, pala); eindelyk kan het kiemwit

in enkele gevallen ten deele door de kiem worden omgeven
hemhang poekoel amvat (nl. XL N. 3).
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De Mem kan zijn: recht (pangi pi XLIV. N), papaya^ assam
djawa (P)y ramhoetany gehromd (kassoemha Ming K.), djo/mhoe

monjet (pi. XL. E), ringvormig (ketjoehoeng), hoejijzervormig

(kemhang poehoel ampat, Gapparis pL XLIV. T), als eene

horlogeveer opgerold {Solanum) of als een spiraal gewonden
{Ouscuta).

Toegevouwen is de kiem der Crucifeeen (U).

Naar de ligging van het worteltje ten opzichte van

den navel en voor de krommingen, die de kiem daarbij

maakt^ heeft men een aantal termen aangenomen, die

ecliter voor ons van minder belang zijn.

Men dient in aanmerking te nemen, dat bij de clas-

sificatie der planten tot geslacbten en familien, de

scbgnbaar nietige onderdeelen, die bij het zaad worden

aangetroffen, van groot gewicbt zijn en in vele gevallen

een veel jnister en scherper middel ter ondersclieiding

aanbieden, dan de meer in het oog vallende kenmerken

van bloemen en bladeren.

Somtijds is de kiem, nog voor het zaad van de plant

aivalt, eenigszins nitgegroeid. Bij de manga is de zaadhnid

doorgaans binnen de vrucht reeds gebarsten, zoodat zg de

groote kiem slechts gedeeltelijk omsluit (pi. XLII. L. 3).

Bij de EmzoPHOREN (haTcohako) is alleen dewortelzeer

sterk ontwikkeld (pL XLIV. Vj ; soms is deze wortel reeds

4s k 6 cM lang, terwijl de vrncht nog aan den boom

hangt. Voor de plant is deze eigenschap zeer nuttig, want

de vrij zware wortel dringt by het afvallen met den

spitsen top loodrecht in den slijkerigen grond, waar hg

snel wortelschiet.

Over de onderdeelen der kiem hebben wij reeds ge-

sproken in Uoofdstuk IV^ zoodat wij genaderd zijn tot

ons pnnt van uitgang en hiermede den geheelen levensloop

der phanerogame planten hebben afgehandeld.



HOOEDSTUK XIV

De haren.

Herhaaldelijk hebben wij in voorgaande hoofdstukken

haren ontmoet, die soms eene zeer belangrijke, biologiscbe

beteekenis voor de plant liadden, terwijl /ij in andere

gevallen scbiinbaar onnut zijn.

Wy zuUen kortweg de rol, die deze haren in het plan-

tenleven vervullenj recapituleeren en verder uitbreiden.

Hieronder zijn ook begrepen de klierdragende haren

en enkele met deze overeenkomende organen.

Achtereenvolgens zullen wy behandelen:

1. De wortelharen*

2. Haren voor wateropnarae aan bovenaardsche deelen.

3. Haren aan bovenaardsche deelen ter opname van

dierlijk voedseL

4. Haren van klimplanten.

5. Haren als beschertnmiddel tegen te sterke verdam-

ping enz. enz.

6- Haren, welke direct de voortplanting bevorderen.

7. Haren, welke indirect de voortplanting bevorderen*

8. Haren als producten van te weelderigen groei.

9. Haren als middelen ter verspreiding.

1. De wortelharen zyn zeer zeker het beste bewijs voor

de groote beteekenis, die deze nietige organen heb-

ben, Zie hoofdstuk V.

2. Haren aan hovenaardsche deelen, hestemd voor de op-

name van water.

ScHiittPER heeft verschillende west-indische epiphyten

ontdekt, behoorende tot de Beomeliaceae, welke geene

of zeer weinige, tot bevestiging dienende wortels, bezitten.
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en die door de bladeren water en voedsel knnnen opzni-

gen. Twee opvolgende bladeren van enkele Bkomelia-
CEAE zijn z6(5danig met hunne basis opeen gedmkt, dat

daartusschen eene ruimte openblijffc, die zijdelings wa-

terdicbt is en die naar de punt eindigt in eene uiterst fijne

slenf, waardoor water binnen de ruimte kan vloeien,

terwijl bet verdampen en uitvloeien van water zeer moei-

lijk is. Deze ruimten zijn dus waterreservoirs*

Andere leden dezer familie, gelykende op de ananas

vangen bet water op in de trecbtervormige ruimte door

de, in de lengte omgekrulde, bladeren gevormd.

Bladeren nemeu ecbter in normale gevallen geen water

op; deze Bromeliaceag kunnen dit wel en worden daar-

toe in staat gesteld door schubvormige baren van zeer

bijzondere samenstelling, die gretig water opnemen en

daardoor de plant voeden.

Er is eene soort, Tillandsia usnoides^ die zulke water-

feservoirs niet bezit, want zij is bladerloos, wortelloos

en bestaat gebeel nit dunne Stengels, die er uitzien als

fijne vertakte, grijs-witte draden, welke sterk gelijken op

bet haardmos {taai angin, JJsnea)^ dat in onze bosscben

dikwijls in groote menigte van de takken van ondere

boomen afbangt.

Deze Tillandsia^s zijn overbedekt met scbubvormige

baren, welke gebeel voorzien in de beboeften der plant.

3. Haren aan hovenaardsche deelen ter opname van dier-

lijk voedseL

Wij berinneren slecbts aan bet besprokene in hoofd-

stuk VII; de insectenetende planten danken hare bij-

zondere eigenschappen gebeel aan klierdragende baren

»

welke peptoniseerende vocbten afscbeiden.

4. Haven der hlimjplanten. Over de haren, die op den

stengel van slingerplanten of op de ranken van klim-

planten voorkomen zie boofdstuk VI.

Hoewel de stekels iets meer zijn dan haren, omdat zij

gevormd worden door bet weefsel, dat onder de opperhuid

ligt (soms met bebulp van vaatbundels), knnnen zij tocTi

in etikele gevallen als overeenkomstige organen worden
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bescliouwd en tebben dan ook dezelfde taak als de haren

te vervullen; o. a. is dit het geval met de stekels der

klimplanten {rottang palmen en Dioscored's),

5. Haren als heschermmiddelen iegen te groote verdamping

en andere invloeden van huiten.

Een groot aantal knoppen en jonge plantendeelen,

takken zoowel als bladeren, zijn bedekt met haren, die

spoedig het celvocht verliezen en dns met lucht gevuld

en wit van kleur zijn, Zulke haren bij jonge deelen,

dicht naast elkaar ingeplant, vormen een donzig overtrek,

waardoor de nadeelige inrloed van te sterke verwarming,

zoowel als van te groote koude wordt verminderd. Wan-
neer men opmerkzaam vele planten beschouwd^ zien wij,

dat deze soort van haren veel algemeener voorkomen dan ^

men oppervlakkig zon meenen.

Ook bij de varens is dit het geval; de jongste deelen

van den wortelstok en de nog opgerolde bladeren zijn

omhnld door lange, rood-brnine strooschubben ofdoor lange

haren {Penghawar djambiy pahoe Tcidang).

Deze haren staan, bij ondere deelen veel wijder van

elkaar, zoodat zij dan minder in het oog vallen. Anderen
vallen af, zoodra hnnne bescherming overbodigis geworden

.

Een zeer goed voorbeeld hiervan levert ons de hamirie;

de jongste bladeren zijn met een spiaragachtig vilt over-

trokken, de onderen zijn groen en zoo goed als onbe-

haard.

De haren bij varens, alsook de stervormige haren op

de achterzijde der bladeren van vele Polypodia^ceae (pi.

XLVII) en Platyceriums zijn blijvend, evenals die van
sommige Begonia^s^ Labia^en e. v. a. planten, die door

het zachte haarkleed altijd een woUig uiterlijk bezitten.

Men kent verschillende termen om den aard der beha-

ring aan te geven; eene familie ontleent zelfs haar naam
aan de algemeen voorkomende, rnwe haren nl. de Aspe-
RipoLiAE. Zie verder Hoofdstnk VII.

6, Haren^ die direct de voortplanting hevorderen^ vindt men
in de hloemen*

Vooreerst komen aanme
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op den stempel, welke dienen om de stuifmeelkorrels
vast te houden.

De tepeltjes, die binnen den eierstok als wegwijzers
dienen, zijn, als voortbrengsels der opperhuid, van haar-

achtige natuur.

De haren in de keel der bloemen (zie pi. XXVI) spe*

len somtijds eene rol bij de kruisbevruchting. Zie ook
Allamanda pi. XXXIII. W. 2.

Veel gewichtiger is de rol der haren in de bloem-

dekbuis van Aristolochia (pi. XXXIV. K. 1 en 2); verge-

lijk pag. 289.

In vele gevallen kenuen wij de beteekenis der haren

op bloemdeelen niet, zooals de franjes van vele bloem-

bladeren, de baard der meeldraden van Delivaria (pi.

XXXVII. II), alsook de haren aan de meeldraden van

eenige CoaiMELir^ACEAE (R).

Het is ook zeer wel mogelijkj dat zij geene biologische

beteekenis hebben.

7. Hareuy welke indirect de voortplanting hevorderen.

De planten lijden dikwijls zeer veel schade door de

vraatzucht en vemielzucht van sommige dieren. Tegen

de sterkeren helpt geen beschermmiddel, maar tegen mid-

delmatige en kleine dieren bezifcten enkele planten uit-

muntende wapens in de doornen en stekels, die zij op

den stam, aan de takken of op de bladeren dragen

(kapohy dadapy djeroeh^ klampiesy hamhoe doerie, pandariy

hetjoehoeng^ Solanumsoorten enz. enz).

Zeer gevaarlyk is het bezoek van mieren, want zy zoe-

ken, als echte liefhebsters van houig, de klieren in de

bloem op en berooven haar van de honig, die eigenlijk

besteind was om vliegende insecten te lokken.

De mierenkunnen daartoe zelden iets bijbrengen, want

de stuifmeelkorrels blijven niet aan haar glad lichaam

bangen.

De bloemen hebben behaarde, vliegende insecten als

bemiddelaars noodig en geene mieren. De laatsten zyn

das in 't algemeen voor de bloem onwelkome gasten.

De planten hebben echter wapens om deze dieren van
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de bloemen verwijderd te Louden. Doornen of stekels

kunnen hiertoe niet dienen, maar haren wel. Over eene

behaarde oppervlakte kunnen mieren zich moeilijk be-

wegen; hare pootjes raken in de haren verward en zel-

den ziet men haar zulk eene hindernis overschrijden.

Nog betere wapens zijn de klierdragende baren^ die

een kleverig vocbt afscheiden, waarin de mieren blijven

bangen. Op vele stengels en takken komen deze klieren

voor, maar meer nog vindt men baren of klieren op den

bloemsteel of op den kelk der bloem en nit den aard

der zaak zijn deze verdedigingsmiddelen voor de bloem

het gunstigst.

Ook is de vorm van vele bloemen reeds een beletsel

voor de mieren om bonig te roovea; soms is de rand van

het bloemblad z66 dun, dat eene mier zich daarop niet

staande kan honden. Hangt dus de bloem met de ope-

ning naar omlaag^ zooals bij de Campanula's (pL XXXITI.
B), dan zal de mier, dien rand willende overschrijden,

steeds naar beneden vallen.

Ook verbergen vele bloemen de honig zoodanig onder

schubjes of plooien der bloembekleedselen of in den

top van lange sporen, dat de mieren niet tot de honig

kunnen doordringen en dat slechts insecten van bijzonde-

ren vorm en zekere grootte daarvan wel kunnen genieten.

Ook de zaden en vruchten (granen) worden door som-

mige soorten van mieren verzameld. Hoewel de versprei-

ding van zaden en vruchten door dieren tot de zeer al-

gemeene verschijnselen behoort, is toch de verzamelzucht

der mieren voor deze deelen bijzonder nadeelig, want het

is gebleken, dat de in een mierennest opgeschuurde zaden

en granen bun kiemvermogen verliezen.

Een ander, zeer groot nadeel brengen de bladsnydende

mieren aan de planten toe; zij snijden stukken uit de bla-

deren en verminderen daardoor het assimilatievermogen.

Vele planten moeten zich dien honig- of zaadroof en

die beleediging der bladeren laten welgevallen ; ande-

ren bezitten in de haren en in de kleefstof-afscheidende

klieren wapens; weer anderen zoeken juist een bescherm-
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middel door, hoe ongerijmd het ook schijnt, eene bepaalde
mierensoort aan te lokken en te herbergen.

Zij maakt daarbij gebniik van de bekende strijdvaardig-

heid en kamplust der mieren. Waar zich eene bepaalde

mierensoort heeft ingedrongen, worden alle andere soorteu

geweerd.

Wij tropen-bewoners weten dit; waar de kleine, zwarte

mier optreedt, wordt de roode verjaagd^ of omgekeerd.

Welnu eene plant verscbaft zich, door zulk eene mieren-

maatscbappij te lokken en te herbergen, een staand le-

ger, dat haar beschermt tegen de aanvallen van andere

mierensoorten, van kruipende dieren, soms zells van groo-

tere dieren.

Waar b. ^v. zulk een leger bestaat uit mieren, welke

geene bladeren snijden, is dit in streken, waar bladsnijders"

leven, reeds een groot voordeel voor de plant,

Maar om de bevriende mieren tot het bewonen der

plant nit te noodigen, moet de plant gnnsten en voordeelen

aanbieden.

Deze zijn van zeer verschillenden aard.

a. Het hezit van holten^ welke bijzonder gunstig zijn voor

het inrichten van mierennesten.

Hiervan zullen wij uitmuntende voorbeelden leeren

kennen in hoofdstnk XVI, handelende over epiphyten."

{Myrmecodiay Hydnophytum, vele varens^ verder de wortel-

kluwens van epiphyten, hoUe rietstengels enz.).

6, Mierenvruchtjes.

c. Extra-nuptiale klieren.

Behalve dat vele planten in de holten van stam, tak-

ken en bladstelen geschikte woningen aan de mieren

aanbieden, scheiden zij op bepaalde plaatsen vette olien

en eiwitstojffen af, welke de mieren tot voedsel dienen.

Zulke organen worden mierenvruchtjes genoemd. Voor

enkele amerikaansche planten zijn deze inrichtingen meer

nauwkeurig onderzocht (Schimpeb); er valt echter niet

aan te twijfelen of ook in ons mierenrijk Indie zyn in

deze richting zeer belangrijke onderzoekingen te doen.

Het derde lokmiddel ziin klieren, welke niet in de bloem
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tHuis behooren en dus ook niet dienen om insecten voor

de bestuiving. le lokken^ maar die op andere plantendee-

len, takken, bladstelen of bladeren, voorkomen. Zy wor-

den, juist omdat zy niet direct met de voortplanting in

betrekking staan, exi/ra-nuftiale klieren genoemd,

Sommige geleerden meenen, dat deze klieren de mie-

ren afleiden en daardoor het ledigen der nuptiale klie-

ren voorkomen; anderen daarentegen meenen, dat zij

evenals de mierenvruchtjes dienen als voedsel en lokmid-

del voor eene bepaalde mierensoort, met nitsluiting van

nog lastiger gasten, en verder, dat zij door hunneplaatsing

(vooral op bladstelen) de mieren den weg versperren om,

hetzy de bloemen te bezoeken, betzij de jonge, nog niet

volwassen, bladeren als voedsel te gebruiken. Voor de

laatste meening zyn zeer trefFende voorbeelden op te

sommen ; wij echter moeten ons tevreden stellen met

bet feit, dat deze extra nuptiale klieren bestaan en som-

tijds werkelijk indirect voordeelig zijn voor de voort^

planting. Toen eenmaal de aandacht op de beteekenis

dezer klieren was gevestigd, bleek het^ dat zij veel alge-

meener voorkomen dan men meende, F. Delpiko, een

italiaanseh botanicuSj heeft deze klieren bij ± 2000 plan-

tensoorten aangetroffen; als indische voorbeelden noem
ik de yolgende: djarak (2 klieren op den bladsteel, dicht

bij de 8cbijf)j djenkol (een klier op 't midden van den

hl^idsieel), peteh {66n klier), Turnera (2 klieren, pi. XV.
N), dadap (twee klieren).

8. Haren als Tuiddel ter verspreiding der soort

Deze bebben wij leeren kennen zoowel bij de vruchten
als bij de zaden.

9. Haren alsproduden van te weelderigen groei. In zeer vele

gevallen weten wij niet, waarom de plant haren draagt

;

bet gebeel ontbreken van haren is nl. uiterst zeldzaam
(Coniferen)

; hoewel dikwijla uiterst dun gezaaid, komen
toch op de meest verschillende plantendeelen haren voor,

zonder dat wij hunne functie tot een der besproken
rubrieken kunnen brengen.

. Mogelijk is het, dat wij omtrent enkele gevallen nog
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veel te leeren hebben, maar waarschijnlijk komt het mij

voor, dat de meeste dezer ordeloos verspreide haren het

gevolg zijn van te weelderigen groei.

De inrichting en geheele hnishouding der plant is wel
uiterst practisch en geregeld, maar stoornissen komen
daarb:g veelvnldig voor, hetzij door verminking van eenige

deelen^ door verkeerd of te krachtig voedsel, door ziekten

van allerlei aard enz. enz.

Nu wordt er wel eene zekere boeveelbeid stof bereid

en eene andere boeveelbeid in de groeiplaatsen verbruikt,

maar beide factoren zijn niet altijd even groot.

Is er gebrek aan toevoer, dan nemen de groeipnnten

weinig toe en kan de groei eindelijk gebeel stilstaan.

Maar beeft de plant ook voor het omgekeerde geval

een beschermmiddel ? Hetgeen meer wordt geproduceerd

dan verbruikt, kan^ zooals wij weten, op den transportweg

o. a. als zetmeel worden opgeschnurd. Maar tot hoeverre

strekt zich dit redmiddel nit en is dit wel in alien deele

voldoende? Zeker weten wij dit niet; maar aannemende,

dat er momenten zijn^ waarop de aanvoer van organische

bonwstoffen te groot is, dan moet er noodwendig span-

ning in de jonge weefsels ontstaan; er is dan een groote

drang tot het vormen van weefsel^ maar daartoe biedt het

compacte samenstel van de cellen der weefsels geene ruim-

te aan; slechts de aan de oppervlakte gelegen cellen en

de cellen, welke luchtholten en luchtkanalen begrenzen,

knnnen nog in nitgebreidheid toenemen en doen dit door

haren te vormen.

Vooral doordat hiermede het optreden van haren

binnen de luchtkanalen en luchtholten van waterplan-

ten [Nymphaea) en vele tropische AeoidekEn, waar zij

Yolstrekt geen biologisch nutkunnen hebben, verklaarbaar

zou zijn, wordt deze stelling meer waarschijnlijk*

Tot deze soort haren zouden dan ook behooren de

franjes der bloembladeren, alsook de haren aan stami-

nodia in verschillende bloemen. Eigenaardig toch is het,

dat bij de Commelinaceae, bij Verhascum e. a., waar

meeldraden bezig zijn in ontwikkeling achteruit te gaam
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jnist deze meeldraden behaard of sterker beliaard zijn,

dan de goed gevormde.

Het is zeer wel mogeii^kj dat bij den teruggang van den

helmknop de drang tot voitten zich uit door het voort-

brengen van haren op den belmdraad.

V +
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Woekerplanten.

Tot dusverre hebben wij ons bijna uitsluitend bezig

gehouden met planten^ die bladgroen bezitten en daar-

door in staat zijn uit anorganische bestanddeelen organi-

scbe stof te vormen, waardoor weder alle bouwstoffen

voor het plantenlichaam worden geleverd.

De insectenetende planten maken hierop ten dfeele

eene uitzondering ; zij tocb voorzien gedeeltelijk in hare

levensbeboeften door bet verteren van dierlijk voedseL

Een groot aantal planten bezit geen bladgroen en

mist daarom de gave om organiscb voedsel te berei-

den. Wei kunnen enkeleu (schimmeh). uit allerlei opge-

loste anorganische verbindingen, organische stof vormen,

mits bovendien slechts eene organische stof aanwezig is;

ook kunnen zij de meest verschillende organische ver-

bindingen omzetten in andere, waaruit haar lichaam wordt

opgebouwd. Bij deze planten is daarom het gemis vaii

de gave om organische stof te bereiden, slechts betrek-

kelijk; assimileeren kunnen zij echter niet en daarom zijn

zij in meer of mindere mate beperkt tot de organische

stoffen, welke door andere, groene planten worden bereid.

Dit organisch voedsel is in de natuur op tweeerlei wijze

te vinden; 6f in het levende organisme van planten en

dieren, 6f in de tallooze stoffen, welke na den dood uit

deze organismen door verroiting, vermolming, gisting enz.

ontstaan.

Zij, die op levende wezens voedsel zoeken, heeten pa-

rasieten; zij, die van doode organismen of van de orga-

nische ontledingsprodiicten de/er wezens leven, heeten

saprophyten.
23'
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De meeste saprophyten en parasieten behooren tot de

cryptogamen; dit weet ieder, die er aan denkt^dat bijna

alle hem bekende pbanerogame planten groen zijn.

De thallophyteri of loofplanteriy een der afdeelingen der

cryptogamen/ worden b, v. verdeeld in twee rubrieken

:

de wieren met bladgroen en de zwammen zonder bladgroen,

welke laatsten dus parasitisch of saprophytisch moeten

leven.

Saprophyten^

De bederfzwammen {schimmeUy gi$tzwammenyhacterien)vfor-

den besehouwd als de bewerkers van al die ontledingen

in de natuur, waarbij organiscbe stoffen worden gesplitst

in minder samengestelde. Ook de paddestoelen leven op

rottende bladeren of op droog hout; alle zyn dus sapro-

phyten.

Onder de saprophytische phanerogamen noemen wij:

Gonyanthes Candida^

Epirhizanthe cylindrica ^ mdische orchideeen.

Monotropa (familie: Ericaceae).

Lathraea (familie: Scrophulariaceaej.

Neotiia^ Coralliorrhiza en Epipogon [ familie : Orchidaceae).

De meesten leven op humusachtigen bodem tusschen rot-

tende bladeren; zij bezitten weinigontwikkeldewortels en

eene bloemdragende as, waaraan, in stede van groene

bladeren, geelachtige schubben aanwezig zijn. Volko-

men zeker weet men niet, of deze planten geheel ver-

stoken zyn van bladgroen.

Parasieten.

Parasieten vindt men eveneens onder de zwammen; zij

leven zoowel op dieren als op planten. De mensch b. v.

wordt geplaagd door velehuid- en haarziekten. Ringworm

en l^ruw o. a warden veroorzaakt door zwammen.
Bij planten brengen zij veelvuldig allerlei ziekten voort;

er zijn weinig eultunr- gewassen, die niet door de een

of andere parasiet worden bedreigd. Op de bladeren van

manga^ djeroek e. a. vindt men dikwijls bruine, gele of
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roode vlekjes; hoewel aan de indiselie plantenpathologie

nog weinig gedaau is^ kan men vrij zeker aannemen,
dat deze vlekken door liet woekeren van schimmeldraden

worden veroorzaakt en dat de planten reeds da^rdoor

schade lijden, omdat in de aangetaste plekken het blad-

groen verdwijnt en dus het assimileerend vermogen
vermindert.

De koffiebladziekte b. v. wordt veroorzaakt door een

zwam {Hemileia vastatrix); kiemende sporen van den para-

giet dringen de buidmondjes der bladeren, vooral der pas

ontplooide^ binnen en yormen in de intercellulaire bolten

een kracbtig mycelium^ waaraan weder sporen ontstaan.

De kracbtige oatwikkeling der zwam is afhankelijk van

betweeren openbaart zieb door het optreden van gel e en

oranje vlekken, het verdwijnen van het bladgroen eneindelijk

door het verdrog:en en afvallen der bladeren.

Soms treedt dit stadium in tijdensofkortvoordenpluken

dan brengt de ziekte weinig nadeel aao. Treurig is echter

het aaDzicht van een tuin^ wanneer dit stadium intreedt,

voordat de vruchten rijp zijn; dan zijn zij reddeloos

verloren, want de bladeren kunnen niet meer assimileeren

en voedsel voor de vruchten leveren.

O. Kbude vond op de padie niet minder dan 25 verschil-

lende zwammen. Ook het suikerriet wordt door vele

zwammen bezocht, al is het ook niet uitgemaakt of de

sereh-ziekte door een plantaardigen parasiet wordt ver-

oorzaakt.

Phanerogame parasieten komen in koude en gematigde

luchtstreken zelden voor. In Europa kent men op oude

appelboomen het vogelUjm (Viscum) en verder het war-

hruid {Ouscuta)y dat zijn bladerlooze stengels slingert om
vlas^ MaveTy lupinen en andere kleinere gewassen; verder

Orobanche, een op wortels parasieteerende plant.

Van deze drie geslachten komt alleen Viscum in Indie

voor en wel vrij algemeen.

Wat, met betrekking tot de phanerogame parasieten,

in Europa uitzondering is, is bier een algemeen voorko-

mend verschynsel.

ir-
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Wie kent niet de zoogenaamde taaihoerongy die in al-

lerlei vormen op onze vrucht- eu schaduwbooinen para-

siteert.

In de tropen leven vele planten op boomen^ zonder

daarom alien parasieten te zijn; integendeel het grootste

gedeelte leeft op boomen en zoekt, met dicbt tegen de

schors aangedrongen wortels, op de schors voedsel^ zon-

der in bet weefsel der stennplant door te dringen.

De parasieten zijn dadelijk daaraan te berkennen, dat

zy geene zichtbare wortels bezitten^ aangezien deze ge-

beel binnen de voedsterplant gelegen zijn.

Op pi. XLV zijn twee der meest algemeene javaanscbe

parasieten afgebeeld ; beiden bebooren tot de familie

der LORAKTHACEAE.

Eene familietrek tusscben beiden, Loranthus (fig. B
1 — 4) en Viscum (fig. CI— 6), is bij oppervlakkige be-

scbouwing moeilijk te berkennen; de geheele bonw ver-

scbilt, want terwyl Loranthus aan normaal ontwikkelde

Stengels breede bladeren draagt, is deze Viscum-soort bla-

derloos, niaar bezit daarentegen groene, breede stengelle-

den. De bloemen van Loranthus zijn gevormd volgens bet

gewone type, die van Viscum wijken daarvan gebeel af.

Znlke schijnbare tegenstrijdigbeden komen in de sys-

tematiek meer voor; uiterlijk zeer verscbillende plantea

worden wel eens tot dezelfde familie gebracbt en bijna

altijd^ omdat de belangrijkste kenmerken worden gezocbt

in bet, voor alle planten gewicbtigste orgaan, bet zaad.

Wanneermen fig. B, 3 en 4 met fig. C. 6 vergelijkt, is dan

ook de overeenkomst sprekend.

De hiev ?L.fgehee\de Loranthus pentandra is een der meest

algemeen verspreide onder de talrijke javaanscbe soorten ;

zij woekert op den mindi {Melia Azedarach^ A), een mid-

delmatigen boom met fijn loof en sierlijke, lila-bloempjes.

In bet weefsel van den m'lndiheeh Loranthus een systeem

van iijne worteldraden gevormd, dat veel overeenkomst

beeft met bet mycelium van scbimmels en paddestoelen;

de draden zyn doorgaans een eel breed en vertakken

zicb herhaaldelyk in alle ricbtingen.
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Ook al bestaat er eenig verschil in Torm, de functie

van een mjcelium en van deze worteldraden is dezelfde;

beiden nemen voedsel en water op nit levend weefsel

Wll wortelgedeelte det

plant beschouwen, mogen wij dit ook doen met betrek-

kiug tot de celrijen en draden der parasieten,

Waar een Loranthus-zaad kienit, wordt bet weefsel van
de voedsterplant opgewekt tot levendige vermeerdering
barer elementen; daardoor ontstaat een met fijne wortel-

draden van Loranfhus doorwoekerd, bard^ boutig, onre-

gelmatig gebeel, dat veel dikker kan zijn dan de tak der

voedsterplant.

Deze woekering beet hanstorium; daaruit ontspringen

een of meer stengels, die er normaal uitzien en groene

bladeren dragen^ welke in vorm en grootte zeer verscbil-

len met de m^w-d^-bladeren.

Sterk ontwikkelde planten kunnen door ^^n baustorium

niet worden gevoed; daaromkrnipen enkele stengels, evenals

nitloopers, dicbt langs den tak van den mindi en vormen

van afstand tot afstand nienvve, maar kleinere banstorien,

welke talrijke worteldraden naar binnen zenden (vergelijk

fig. F. en G, van pi. IX). Door bet verbreken van de ver-

binding met bet eerste, groote baustorium kunnen de

baustorien van den tweeden rangr zelfstaadior worden.«^**^^«—J,

Door deze vermenigvuldiging langs vegetatieven weg
kan een boom door talrijke woekerplanten worden over-

dekt; vooral komt dit sterk uit^ wanneer bovendien meer-

dere zaden gelijktijdig op verscbillende takken kiemen.

Hoewel over de voeding dezer parasieten weinig bekend

is, is bet tocb zeker, dat de groene bladeren zelf organiscbe

stof bereiden,

mecJiteroohoTQanischvoedseluitde voedsterplant op?Nemen zij ecjiter ooh organisch voedsel wit de

Er bestaat nl. nog eene andere roogelijkheid, dat zij

uit de voedster slecbts water en de daarin opgeloste

anorganiscbe bestanddeelen, die bestemd waren voor de

bladeren der voedster, opnemen en verwerken. Ook is bet

mogelijk, dat zoowel organiscbe als anorganiscbe stof

worden opgenomen.
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Eenige yerschijnselen kunnen misschien tot opheldering

dezer kwestie aanleiding geven.

De voedsterplant wordt natuurlijk door de parasieten

in haren groei belemmerd; toch lijden sommigen daaron-

der niet merkbaar; oleanders b. v. zag ik, met vry groote

parasieten bedekt, normaal voortleven.

Doorgaans echter verliest de voedstertak eenige bla-

deren, soms zelfs alien. Voor zooverre ik kon waarnemen

gaan zelfs bladerlooze takken^ wanneer zy door parasieten

bezet zijn en al hunne bladeren verloren liebben, na

langen tijd, niet dood.

Hoe komt dit?

Wanneer de bladeren en knoppen herhaaldelijk kunst-

matig van een boom worden weggenomen, verdroogt en

sterft deze; de vochtstrooming, die door de transpiratie

wordt onderhouden, hondt op en wanneer de transport-

wegen eenmaal verdroogd zijn^ kunnen zij niet opnieuw

water en anorganische stoffen aanvoeren. Een tak, met

parasieten bedekt, verbruikt echter steeds water; de

bladeren der parasieten vervangen de bladeren der voed-

ster geheel en trekken, evenals deze, water.

Het gevolg hiervan is, dat zulke takken niet verdrogen

en dat hunne knoppen, al is het ook latent, knnnen
blijven leven om, zoodra zij weer flink gevoed worden^ zich

te ontplooien.

Dit gebeurt wanneer de parasieten van znlk een tak

worden verwijderd, zonder de takken zelf te verwonden.

Het is daarom waarschijnlijk, dac de Loranthaceab
juist datgene doen, wat de bladeren der voedster zouden

doen, dus, dat zij anorganische stoffen tot zich trekken

en deze zelf verwerken.

Viscum woekert ongeveer op dezelfde wijze als Lo-

ranlhuSy behalve dat de geheele plant door ^dnhaustorinm
wordt gevoed en er dns geene nitloopers, noch secundai-

re hanstoria worden gevormd. De leden van Viscum zyn

plat, voorzien van parallelloopende nerven en breeder aan

den top dan aan de basis (C. 2). Deze leden zgn groen; de

bladeren komen paarsgewijze aa» deu top van ieder lid
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te voorschijn; in iederen oksel ontstaat 66n tak, zoodat
de vertakking zuiver gaffelvormig wordt. De groene leden
assimileeren, zelfs zijn er enkele soorten o, a, de iu fig.

C 1 — 6 geteekende Viscumarticulatumydie geheel bladerloos

zijn en waarvan de stengelleden de functie der bladeren

geheel hebben overgenomen. De bloemen van Viscum
zijn 46n- of tweehuizig en komen in kort ineengedrongen,

weinig-bloemige bijschermpjes aan weerszijden van den
top der stengelleden te voorschijn,

De levenswijze van Viscum komt met die van Loran-

thus geheel overeen. Een zeer groot aantal boomen^ veaar-

onder bijna alle schadnw- en vruchtboomen, kunnen door

deze parasieten worden bezocht.

Op palmen en in 't algemeen op monocotyle gewassen

woekeren z^ echter niet.

Behalve in de reductie der wortels wijken de Loban-

THACEAE niet merkbaar af van normale planten ; in de

bloemen echter is eene vereenvoudiging op te merken, die

misschien door de parasitische levenswyze wordt veroor-

zaakt. De bloembekleedselen, meeldraden en stamper van

Loranthus bieden nog geene belangrijke verschillen aan. Bij

Viscum (C» 4) echter is het kelkje vp'einig ontwikkeld, terv^ijl

de 4 kleine dekbladeren vergroeid zijn met eigenaardig ver-

vormde en met vele porien openspringende helmknoppen.

In de embryogenie van beide soorten is door de onder-

zoekingen van Hofmeister en Treub eene merkwaardige

vereenvondiging aan het licht gekomen; binnen den

eierstok is geene holte aanwezig, waarin eitjes worden

gevormd; het stijlkanaal eindigt bijna op den bodem van

den eierstok ; slechts bij enkele Loranthus-soorten vond

Tbetjb een centraal kussentje met vier verhevenheden,

die als rudimentaire eitjes knnnen worden beschonwd.

De bodem van den eierstok bestaat nit langgestrekte

cellen, waarnit direct kiemzakken ontstaan, die door

de pollenbuizen worden bevrucht. Daardoor ontstaan

dikwijls meerdere embrjo*s in eene vmcht.

Op pi. XLV is een merkwaardig, maar toch rrij alge-

ineei^ voorjcomend verschijnsel afgebeeld,
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Loranthus pentandra woekert op den mindi en wordt op

hare beurt bedreigd door Yiscum articulatum, die in hare

Stengels woekert.

Eene javaansche Lattracee^ Gassytha filiformisy woekert

op dezelfde wijze als de europeesche Cuscuta,

Cassytha [dawon tali-tali of roempoet poetri pi. IX. J) is ge-

heel bladerloosj slingort om kleine gewassen en onttrekt

daaraan voedsel door zijdelings uit den stengel voortko-

mende haustorien ; zij draagt eeii gering aantal bloempjes.

Ook op de wortels van verschillende gewassen woeke-

ren een aantal parasieten^ behoorende tot de familien der

Saktalaceae, Balanophoraceae en Eafflesiaceae.

De Santalaceae leven ten deele parasitisch; hiertoe be-

hoort o. a, de sandelhont-hoom {Santalum album), die ook

in Indie Yoorkomt-

De op pi. XLVI geteekende planten bebooren tot deze

parasieten; zij hebben eene merkwaardige overeenkoinst

in vormj welke het gevolg is van de gebeel overeenkom-

stige levenswijze.

Zij leven gebeel ten koste der voedsterplant^ evenals

de zwammen, Ouscuta en Cassytha; zij beboeven niet te

assimileeren en kunnen daarom de orofanen, welke assi-

mileeren, ontberen. Zij bezitten geene bladeren^ behalve

enkele bladschubben, die bij Bafflesia dienst doen als

knopscbnbben en bij Balanophora (fig. A) en Oytinus (fig. B)

waarscbijnlijk dezelfde fanctie verrichten; bovendien zijn

deze schubben niet groen, Bij Hydnora (fig. C) ontbreken
zelfs deze bladscbabben.

Het gemis aan bladeren maakt de deelen, welke ten doel

bebben de bladeren te dragen en die tevens dienen als

transportwegen voor anorganisch voedsel en later voor
de daaruit bereide organische verbindingen, nl. stam en

takken, gebeel overbodig.

Aan deze reductie der spruit hebben de wortelparasie-

ten die eigenaardige vormen te danken, welke op
XLVI zijn geteekend.

Bij Balonophora en Oytinus is eene as slechts noodig

om de bladschubben (schutbladeren) en de bloemen te
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dragen. Bij Rafflesia en Hydnora, die slechts alleenstaande

bloemen bezitten, is ook deze as overbodig en gaat de
reductie nog verder. Dicht rondom de groote bloem
draagt Babesia een 30-tal knopscbubben^ zoodat wij hier

nog van eene as^ al is bet dan ook van eene zeer korte,

moeten spreken; by Hydnora is de reductie volkomen.

Wij kunnen door vergelijking van deze planten met
scbimmels en paddestoelen (pL III) opmerkenj hoe groot

de overeenkomst in vorm en vereenvoudiging is, veroor-

zaakt door volkomen gelijke levenswijze, bij deze ver van

elkaar verwijderde plantenfamilien.

Balonophora dioica fpl XLVI fig. A) beboort niet tot de

indiscbe soorten, maar deze gelijken toch op baar.

Oytinns en Hydnora bebooren niet op Java tbuis, wel

Rafflesia en baar soortgenoot Brugmansia.

RaM »
bloemen en hare zeer van bet gewone type afwijkende

sexueele organen.

Rafflesia Patma (podmo), die op Noesa-

kambangan en in Banjoewangi voorkomt, is zh % Meter

breed; de sumatraanscbe Rafflesia Arnoldi is dubbel zoo

groot.

Fig. F stelt op nataurlijke grootte een kleine knop

voor^ nog gebeel omhnld door bet weefsel van den Oissus-

wortel, waar binnen de bloemknop werd aangelegd.

In fig. E is zulk een knop reeds sterk gegroeid; bet

Oisst/s-gedeelte vormt eene napvormige, stevige onderlaag,

die talrijke knopschubben en daar binnen den bloemknop

draagt.

Fig. D is eene geopende bloem, 49 cM. breed, getee-

kend naar eene pbotographie*

De vruchten van Rafflesia zijn, voor zooverre

zekerbeidmeent te weten, vrij groot en ni,et eetbaar; de

zaden zijn zeer klein. Vruchten noch zaden komen dus

in aanmerking om door dieren gegeten en naar de takken

der boomen versleept te worden; de kleinheid der zaden

maakt ben echter zeer geschikt om in de sleuven van

wortels te kiemen.

men met

¥
*
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De stengelparasieten zouden onmogelijli kunnen bestaan,

iTidien huniie vmchten en zaden niet geschikt waren otn

op de takken te blijvenliangen^ of om door vogels gegeten

te worden. De LoitANTHACBAE bezitten dan ook bessen, die

gaarne door vogels worden gegeten; bovendien bevatten

zij kleefstof (Tooral Viscum^ die zelfs daarom den naam
vogelUjm ontving , hetgeen zeer bev'orderli]k is om za-

den en vrnchten aan de takken te doen kleven.

Later znllen wij bij de epiphyten nog nitvoeriger de

eiscben leeren kennen, die met betrekking tot zaden en

vrnchten worden gesteld aan planten^ om haar geschikt te

doen zijn om op boomen te leven.

Het is opmerkelijk, dat de inlanders de verspreiding

der LoTtANTHACEAE door vogels hebben begrepen; de ma-

leische naam taai-hoerong bewijst dit voldoende; zelfs

gaat in enkele deelen van den archipel het sprookje, dat

deze parasieten direct nit vogel-excrementen voortkomen

en dat, wanneer deze op het hoofd van een mensch neer-

vallen, ook daarop eene plant zal ontspruiten.



HOOFDSTUK XVI.

, Epiphyten. (')

Epiphyten zijn planten, die op boomeu leven zonder

daarop te woekeren, zooals de reeds besprokea parasiften.

Op de schors van boomen leven steeds een groot aan-

tal wiereny mossert en korstmossen^ die haar voedsel vinden

in spleten en slenven, soms ook op den volkomen glad-

den stam. Op enkele nitzonderingen na is de bouw dezer

plantjes hoogst eenvoudig; zij bezitten veelal geene bij-

zondere inrichtingen, die hen in staat stellen in znlke

ongnnstige conditien te leven. Het voornaamste, wat
hen daartoe in staat stelt^ is, dat zij zeer geringe levens-

behoeften hebben en hoofdzakelijk van den afval barer

afgestorven en tot humus vergane soortgenooten leven;

anderen kunnen in den drogen tijd geheel androgen, om
bij de eerste regens weder frisch te ontluiken.

Dit laatste verschijnsel kan men zeer treffend op boom-

stammen waarnemen; daarop verschijnen plotseling na

de eerste regens helder groene plekken, die er uitzien,

alsof zij uit juist ontkiemde individuen bestaan,

Deze soorten van planten zijn over de geheele aarde

verspreid; sommigen zelfs zijn veel algemeener in de ge-

matigde en koude luchtstreken dan inde tropen. Zij komen
even goed voor op steenen, rotsen, aarde, droog hont en

op gewitte muren, waar zij gr^ze of groene overtreksels

vormen, als op boomen. Juist omdat hieruit blijkt, dat

zy in het minst niet gebonden zijn aan de standplaats

op boomen, maar in het algemeen slechts op iets anders

(') Voornaamste bron : Schivper. Ueber Baa und Lebensweise der Epiphy-

ten Westiiidiens.
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moeten groeien, worden deze kleine organismen niet tot

de ware epiphyten gerekend.

Grootere planten hebben bijzondere inriclitingen noodig

of moeten bijzondere geschiktheid hebben cm te kunnen

leven op boomen, waar uit den aard der zaak voedsel en

water schaars zijn.

Ware epiphyten komen slechts bij uitzondering voor

in gematigde luchtstreken. Zij behooren thuis in de tro-

pen en wel in de ondoordringbare, maagdelijke, tropische

wouden. Haar bestaan is eng verbonden met de levens-

voorwaarden^, die zulke wonden aanbieden ; zelfs hebben

zij haar epiphytisch leven aangevangen in en tengevolge

van die wonden; z:y hebben daar hare organen vervormd

en geschikt gemaakt voor die eigenaardige levenswijze.

Wat ons in tropische wouden het eerste opvalt, is

de heerschende duisternis. Hoogf boven onze hoofden

spreidt zich het bladerdak der reusachtige boomen uit,

z66 hoog, dat men slechts met een verrekijker vorm en

grootte der bladeren met eenige zekerheid kan waarne-

men. De stammen der boomen schieten loodrecht op en

drajgen tot op groote hoogte geene takken ; zy worden

op de grilligste wijze omstrengeld en onderling verbon-

den door een dicht viechtwerk van dikkere en dunnere

Stengels, behoorende tot tal van slinger- en klimplan-

ten, die hoog in de boomen haar loof en bloemen uit-

spreiden,

Het is alsof de boomen onder elkaar wedijveren omhet
meest hun kruin te verheffen. En werkelijk is dit het

geval; zg staan z66 dicht opeengedrongen^ dat, behal-

ve aan de grens van het woud, aan de oevers van woud-
beken en riviertjes en op de hellingen van ravijnen,

geen zonlicht het woud kan binnendrin<ren. Allen zoeken
dus het noodige zonlicht in de hoogte en hij, die zich het

meest verheft, verkeert in de gnnstigste orastandigheden
en beneemt, omdat hij zijn takken over anderen uitspreidtj

aan deze een deel van het zonlicht.,

Het is een eeuwigdurenden strijd cm het zonlicht te

genieten, waarbij de zwakkere individuen noodwendig
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ten gronde gaan of met een schraal stammetje en ijl

loof een kwijnend leven voortsleepen.

Waar tnsschen krachtige boom'en wordt gestreden, is

geene plaats voor struiken^ heesters en krniden.

Te vergeefs zoekt men dan ook in die bosschen een

groan tapijt van gras en kruiden, bezaaid met kleurige

bloemen; slechts enkele varens en mossen kunnen bier

in bet diffuse licht leven. Aan den woudzoom, in de na-

bijbeid van beekjes en in diepe ravijnen treden de klei-

ne gewassen weder in weelderigen overvloed op den

voorgrond.

Toen die wouden ontstonden^ waren die kleinere ge-

wassen overal verspreid^ maar met bet hooger worden
der stammen en 't dicbter woiden der kruinen, besebeen

bet zonlicbt al minder en minder den ondergrond van

bet boscb-

Voor de planten, die daar groeiden, bleven nu slecbts

twee middelen over: 6f te sterven^ 6f zieb met de stam-

men boog in de lucbt te verbeffen en d^dr in de kruin

der boomen bet zonlicbt op te zoeken.

Wie gescbikt was om teklimmen of te slingerenvoegde

zicb bet gemakkelijkst in de veranderde omstandigbeden

en verbeterde zelfs langzamerband de organen, die baar

in staat stelden te klimmen of te slingeren.

Anderen— en dit waren de planten^ die wij epipbyten

noemen— beklommen den boom en leefden voortaan ge-

beel op stam en takken.

Dat dit niet plotseling gescbiedde, begrijpen wij; bet

woud vormde zicb uiterst langzaam, breidde zicb allengs-

kens uit en liet aan de krniden geraimen tijd om epi-

pbytiscbe eigenscbappon te verkrijgen en zicb te voegen

naar de nog steeds veranderende levensvoorwaarden.

Maar ook bier werd onderling een bevige strijd ge-

streden om de <^erin2:6 boeveelheid voorbanden zijnde
G"-**"0

voedingsstoffen; en van de duizenden, die oorspronkelijk

tracbtten op boomen te leven, zijn slecbts weinige soor-

ten, beboorende tot een zeer beperkt aantal familien>

werkelijke epiphyten geworden*
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Deze bevoorrechting hadden zij te danken aan eigen-

schappen, die zy reeds bezaten, en aan hare meerdere

geschiktheid om zicb tevoegen naar de veranderdelevens-

voorwaarden.

TJit den aard der zaak moeten de zaden, om op boomen

te kunnen ontkiemen, op dien boom aanlanden.

Dit is mogelijk:

1". voor zeer kleine zaden, die gemakkelijk in spleten

van de schors blijven hangen, zonder door bet afloopen-

de water te worden weggespoeld.

2". voor zaden of vruchten, die in het bezit zijn van

een vlieg-apparaat.

S'\ voor vrucLten of in enkele gevallen ook zaden, die

eetbare omhulsels bezitten en door vogels of andere dieren

.worden gegeten, terw^l de zaden met de excrementen op

boomen worden uitgeworpen.

4". voor slijmige zaden of vruchten, die gemakkelgk

aan schors en takken vastkleven.

Deze eischen, eertijds gesteld aan vruchten en zaden,

hebbenook nu nog al hun kracht behouden en de tegen-

woordig bekende epiphyten hebben zaden en vrnchten, die

minstens een dezer eigensehappen bezitten.

Zoo vinden wij:

1. sappige vruchthuUels bij Araceae, Liliaceae, Me-

liASTOMACEAE, BiGNONIACEAE, CaCTACEAE, ClXJSIACEAE, SoLA-

KACEAE, EuBIACEAE, PiPERACEAE.

2. uiter$i hleine zaden of sporen by Orchidaceae^ varens,

lycododiums.

8. zadtn met vliegapparaat {haarlcuif) b:y Aeschynanthus

(Gesneraceae), Asclepiadaceae, Tillandsia ( Bromelia-

ceae).

Door dezen eiseh is het overgroote gedeelte der familien

nitgesloten van de mogelijkheid om op boomen te leven.

Omgekeerd zyn er vele familien, die wat hare zaden en

vruchten aangaat, wel in aanmerking konden komen om
epiphjtisch te leven, maar om andere redenen daartoe

niet zijn overgegaan, terwijl enkelen, wanneer zij nn ea

dan eens op een boom aanlanden en daar voldoende teel-



367

aarde vinden^ werkelijk kiemen en on fcluiken, zander daar-

mede echter blijvend epiphytisch te worden.

In de zitten-blijvende bladstelen van den areng b. v- ko-
men dikwijls Solanaceae en Compositae voor, die overi-

gens slechts op den grond groeien.

Wat de gesehiktheid, cm zich te voegen naar de, op
boomen heerscbende levensvoorwaarden betreft, werd
een strijd gestreden, waarbij de sterksten de bovenLand
behielden en vooral ook zij, die eigenscbappen en vormen
verkregen in overeenstemming met bet weinige voedsel

en water, dat daar voorbanden is.

Watergebrek wordt in die bosscben zelden geleden,

omdat de verdamping door bet niet doordringen van bet

zonlicbt gering is en de atmospheer steeds voebtig blijft.

De zicb loodreebt verbeffende boomstammen bieden

ecbter bet water niet overvloedig aan; tocb boudt de

minofmeer sponsacbtige schors steeds eenig water vast,

De epipbyten dienen dus weinig water te verbruiken,

indien zij dit aan de boomscbors moeten onttrekken,

en aangezien zij, die weinig verdampen, ook weinig water

opnemen, is bet bezit van inricbtingen, die tegen te

sterke transpiratie bescbermen, niterst gunstig voor de

epipbyten en voor velen eene levensvoorwaarde,

Andere bezitten organen, die nit den atmospbeer water

kunnen opnemen, maar dunnere bladeren; deze bebooren
w

wel tot de kracbtigste epipbyten, maar zij zijn tevens aan

den vocbtigen atmospbeer van bet scbaduwrijke wond

gebonden.

Met bet water worden steeds zouten opgenomen, maar

deze opgeloste voedingsstoffen zouden niet voldoende

voorzien in de beboeften der plant; zij beeft meer noodig,

nl. teelaarde of hnmus, en dit is op de boomen scbaars te

vinden. Wei bovenzijde

van breede, zicb borizontaal nitstrekkende takken, of de

oksels tusscben deze takken en den stam, of plaatselijk

dour vermolming of op andere wyze ontstane holten,

waarin zicb allerlei afval opboopt en eenig bnmns ont-

staat, maar deze plaatsen worden dadelijk ingenomen
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door die epiphyten, welke veel voedsel en veel water

noodig hebben.

Toch zal bij eenig nadenken blijken, dat er meer humus

op een boom moet gevormd worden, dan men oogen-

schijnlijk meent.

AlgeUy korstmossen en mossen vindt men overal; en waar

deze zich eenmaal hebben gevestigd, is voedsel aanwezig

en wordthumus in steeds sterkere mate opgehoopt, omdatde

afgestorven individuen ter plaatse worden vastgehouden.

Ook zijn dit de meest gelietkoosde plaatsen, waarin

insecten hunne eieren, dikwijls ook voedsel, verbergen.

Wei is waar sleept het water^ dat langs den boom naar

beneden stroomt, veel van deze stoffen mode, maat om-

gekeerd neemt het regenwater nit de schors vele stoffeo

op en drenkt daarmede de schors der lagere gedeelten

van stam en takken.
J*

Dat deze factoren medewerken tot het bewoonbaar

maken van de schors^ is begrijpelijkj al is daarmede niet

alles verklaard.

Zeker is het, dat een groot gedeelte der epiphyten

leejt op die gedrenkte schors, en dus daarop het noodige

voedsel moet gevonden hehhen.

De planten, die bier groeien, behooren tot de krach-

tigste epiphyten, maar alien zijn zonder uitzondering be-

trekkelijk klein en groeien uiterst langzaam.

Andere epiphyten bezitten inrichtingen, waarin zich

eene rijke hoeveelheid humus kan verzamelen.

Nog eene levensvoorwaarde komt hier in aanmerking;
er heerscht duisternis in die uitgestrekte wouden en

zoDlicht is voor de assimilatie noodzakelijk. Vele orchi-

deeen knnnen daarom slechts leven hooof in de kruiu

der boomen, waar zij het directe zonlicht kunnen genieten;

anderen zouden dit ook met vrucht kunnen gebruiken,

maar zouden dan te veel transpireeren en sterven.

Om beide eischen te vereenigen heeft de natuur deze

epiphyten in staat gesteld haar groen en assimileerend

oppervlak sterk uit te breiden entevenseene beschermeude,
dikke opperhuid of andere inrichtingen te vormen, die
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te overvloedig transpireeren of watergebrek voorkomen.
Eindelgk zijn er epiphyten, die weinig zonlicht noodig

hebben, en die zouden sterven, indien zij niet in de voch-

tige duisternis der bosschen verborgen waren.

In bet kort deze eischen, die langzamerband met het

grooter worden van het woud en het verraeerderen der

duisternis aan de planten werden gesteld^ zijn de oorzaken

van het ontstaan der bewonderenswaardige, dikwijls vol-

maakte inrichtingen, die de ons bekende epiphjten be-

zitten.

Dat de strijd om den voorrang tusschen de planten met

epiphytische neigingen hevig moet geweest zyn^ begrijpt

ieder^ die weet hoe moeilijk het is, om aan al deze voor-

waarden te voldoen.

De erfelijkheid, waardoor eenmaal verkregen geschikt-

heid of voorrechten werden overgebracht op de nakome-

lingen, alsmede het door natuurkeus behouden blijven

van de organen, welke voordeelig bleken te zijn voor de

boombewoners, hebben er toe bijgedragen om de epiphy-

ten hare tegenwoordige volmaaktheid te doen bereiken.

De voorwaarden, waaraan de epiphyten in het alge-

meen hebben te voldoen zijn derhalve:

1. Zaden of vruchten, geschikt om op boomen aan te

landen en te kiemen.

2. Bescherming tegen te groote transpiratie.

3. Vergrooting van het assimileerend oppervlak.

4. Het bezit van bijzondere inriehtingen, zooals water-

reservoirs en voorraadschuren van humus.

Voor wij overgaan tot de behan deling van de wijze,

waardoor de javaansche epiphyten in staat zijn om op

boomen te leven, moeten wij eene enkele opmerking

niaken.

Ik sprak steeds over het woud, als het te huis der

epiphyten; en toch kunnen wij talrijke soorten in de vlakte

vinden. Vale assam-hoomen^ warocy boengoer en mango's

zijn overdekt met epiphyten.

Dit komt, omdat deze epiphyten de eigenschappen en

24*
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vormen, die zij in het oerbosch hebben verkregen, bleven

behouden nadat de mensch, ten dienste der cultuur, is

begonnen te ontwouden.

Tocb zijn slechts kracbtige epipbyten en met name zij,

die zeer weinig transpireeren en waterreservoirs bezitten,

in staat in de veel warmere vlakte te blijven leven. En

ook bier noo: bansft baar leven van kleine invloeden af

;

o " a
ZOO zag ik b. v. eenige onde assamboomen, waarvan zoo-

wel stam als takken bedekt waren met epipbyten^ snoeien;

een deel van bet tocb reeds ijle loof vrerd weggesneden.

De meerdere verdamping was daardoor zoo groot. dat

bijna alle epipbyten verdroogden en eerst maanden later,

toen de krnin zicb weder bad bersteld, weder opleefden.

Om eenigermate een overziobt te krijgen over de epi-

pbyten, verdeel ik ze in navolging van Schimper in drie

groepen.

L Planten zonderbijzondere inricbtingen, welke voldoen-

de voedsel vinden in scbeuren en slenven of op de min of

meer sponsacbtige scbors van boomen. Waterreservoirs
•*

zijn aanwezig.

II. Planten, wier wortels later in den grond door-

dringen en die dns slecbts tijdelijk en ten deele epipby-

tiscb leven. Geene byzondere waterreservoirs*

III. Planten met byzondere inricbtingen om teelaarde

te verzamelen en te verbruiken. Waterreservoirs van ver-

scbillenden aard.

Groep I.

Polypodium. In de eerste plaats noemen wij, naast de

reeds vroeger besproken algen, korstmossen en mossen,

enkele varens, die evenals deze kunnen verdrogen, zonder

het leven er bij in te scbieten, en die na de eerste regens

weder opzwellen en friscb voortleven.

Onder deze varens vinden wij een aantal soorten, die

wij van uiterlijkkennen, al weet misschien niet iedereen,

dat zij varens zijn en tot bet geslacbt Polyfodium bebooren.

Ik bedoel plantjes, zooals er eenigen oppl. XLYII fig.
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A —D zijn afgebeeld. Nu eens zijn het kleine, ovale of bijna

cirkelronde blaadjes (B), dan weer langgesteelde, lancet-

vorinige (A) of eindelijk lange^ liutvormige of zwaardvormig
verdikte bladeren (D).

Allen komen hierin overeen^ dat zij voortkomen uit

een dunnen^kruipenden wortelstok, diemetbruineschubjes,

nil en dan ook met kleine, scherpe doorntjes is bedekt,

en zich met een groot aantal fijn vertakte wortels op
de booniscliors vasthecbt.

Verder zijn alle bladeren vleezig^ vooral bij A en

B, en voorzien van eene dikke. leerachtige opperhnid.

Deze Polypodinms transpireeren weinig, wat blijkt uit

het feit, dat afgesneden blaadjes^ waarvan de steel met
vras of parafine is gesloten, weken lang, hunne friscLe

kleur bebouden zonder te verschrompelen.

Het water

en voedingsstoffen worden opgenomen; waaruit weder volgt,

dat deze varens uiterst langzaam groeien.

Jonge bladeren, die nog geene harde opperhnid bezit-

ten, worden voor te sterke transpiratie bescbut door ster-

vormige haren, die door de lichtgroene klenr op den on-

derkant dnidelijk zichtbaar zijn.

Ook bi] oudere bladeren vindt men deze haren (fig. D.

4), maar dan staan zij verder van elkaar. De sporen-

voortbrengende bladeren zijn of van denzelfden vorm als

de sterile (fig, D), of langer en smaller dan deze (fig. A).

Deze varens leven op vele scbaduw- en vruchtboomen ;

de bochtige takken van manga^ boengoer en waroe zijn

zeer gewilde stan dplaatsen*

De grootere soorten (fig, D) groeien alleen op die plaatsen,

waar eenig hnmus aanwezig is^ en zijn daar plaatselijk

dieht opeen gedrongen De kleinere varens (A, Bj kruipen,

dikwijls zonder zich sterk te vertakken, over de schors

en langs de takken; maar bij voorkeur zoeken zij de

dnnste takjes op.

Eigenaardig is het op te merken. hoe zij jnist op die

schijnbaar ongunstige plaalsen voedsel vinden; zij ver-

takken zich daar sterk^ de dunne wortelstok omknelt
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met duizende worteltjes en wortelharen de schors van

het takje; het aantal blaadjes wordt z66 groot, dat liet

takje dien last niet meer kan torsen en afbreekt, zonder

echter af te vallen, want de varen houdt stevig vast. Het

takje verdroogt en vermolmt binnen den levenden koker.

door de varen gevormd, en levert daardoor in rninie

mate voedingsmateriaal. De varen, in fig. B afgebeeld,

omgaf het dunne takje (C) daarnaast.

Waterreservoirs.

Het nitdrogen van vele epipliyten wordt voorkoinen

door het bezit van waterreservoirs, die zich bij regen

vnllen en bij droogte worden geledigd. Deze waterreser-

voirs zijn van zeer verschillenden aard; wij onderscheiden

nl. waterweefselsy intercellulaire ruimten en holten^ die tij-

delijk met water gevnld zijnj en Tcnolvormig-verdiTcte stam-

men en stenggelleden.

Een waterweefsel bestaat in jeugdigen toestand nit kleine

cellen; later, vooral bij oudere bladeren^ worden deze door

strekking grooter dan de gewone parenchym-cellen. Soms
liggen afzonderlijke, met water gevulde cellen tusscheu

de parenchym-cellen in^ maar doorgaans vormen zij eene

samenhangende laag tnsschen de opperhnid en het

groene bladparenchym.

Wij vinden zulke waterweefsels bij de bladeren van
orchideeeuj Peperomia^s en in geringe mate bij de AitACEAE,

Grootere Polypodiums hebben vleezige, sappige wortel-

stokken ; dat het overvloedige vocht dezer wortelstokken
werkelijk voordeelig moet zijn voor de plant, wordt reeds

bewezen door de middelen, welke de natnnr aanwendt om
hier de trauspiratie te verminderen. Bij de meeste varens,

ook bij de niet epiphytisch levenden, zijn de wortelstok-

ken, jonge knoppen en het vegetatiepnnt dicht bedekt
met lange, glinsterende, roode of roodbruine haren of

met meer cellen breede strooschubben. Deze haren zijn ons

bekend als penghawar djamhi, pakoe Jcidang en de stroo-

schnbben als poeloe-poeloe.

By Polypodium sinuosum en P. patellifernm vond Gobbel
het onderste gedeelte van de zittenblijvende bladstelen
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verdikt. In iederen^ nog sappigen bladsteel is een flink

waterweefsel aanwezig, evenals in het centrum van den
wortelstok zelf.

De oudere gedeelten hebben op die plaatsen holten,

die na bet opdrogen van de waterweefsels door verscheu-

ring der cellon zijn ontstaan. De holten in de bladstelen

correspondeeren dan met bet centrale kanaal; bet gebeel

wordt spoedig door mieren als woning in beslag genomen.
Intercellulaire holten, die tijdelijk met water gevnld zijn

en als waterreservoirs dienst doen, vindt men o. a, bij PAt-

'odendron canifolium.

Knolvormige stammen,

Hiervan zijn een paar geslacbten^ tot de Kubiaceae

beboorende, uitmuntende voorbeelden. Ik bedoel Myrme-

codia echinata en Hydnophytum montanum^ beiden als roe-

mah semoei meer bekend; zij worden als voorbeboed-

middelen tegen ongelukken en als geneesmiddel zeer

geacbt; ten minste enkele malen zag ik de, in stukjes

gesneden knollen voor betrekkelijkboogen pry s door berg-

bewoners te koop aanbieden.

Een kleine knol. middendoor gesneden en viermaal

verkleindj wordt op pi- XLVII door F, een jeugdige knol

in natuurlijke grootte door fig. E voorgesteld.

Het volk en ook de geleerden, die deze knollen onder-

zochten, vonden daarin steeds eene menigte, met elkaar

correspondeerende galerijen en kanalen, die door kleine

openingen met de buitenlucbt in verbinding staan. Aan-

gezien zy deze bolten steeds bewoond vonden door

mieren, meenden zij, dat de mieren deze gangen badden

gegraven en dat het samenleven van mieren en plant

voor het leven der laatste voordeelig, zelfs noodzakelijk
y

zou zyn.

Door nauwkeurige studie van de ontwikkeling dezer

knollen heeft Dr. Teetjb afdoende de onjuistheid

meeninsT bewezen.

dezer

De knol ontstaat door verdikking van de hypocotyle

as; de eerste gangen ontstaan v66r dat er eene enkele

opening naar buiten aanwezig is; verder vormen zich
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steeds nieuwe galerijen, ook. wanneer de mieren geheel

worden uitgesloten. Dat in de natunr daze, voor dat doel

uiterst geschikte, holten dadelijk door mieren worden

bezet, bevreemd ons^ die deze lastige gastenkennen, niet,

De knollen van Myrmecodia en Hydnophytum zijn water-

reservoirs, terwijl de galerijen de lucht vrij laten circu-

leeren.

Het kurkachtige bekleedsel dezer gallerijen bezit nl.

eene menigte lenticellen, evenals dioj welke ook op de

scbors van boomen voorkomen,

Zooals wij weten dienen deze openingen in den bast

om het weefsel der plant van Incht te voorzien. Ditzelf-

de beeft volgens Dr. Teetjb ook plaats door de gangen

en lenticellen van Myrmecodia, Andere feiten zijn hier-

mede in overeenstemraing ; de knollen zijn door stevige

adventief wortels bevestigd, dikwijls op armbladige

boomen, o. a op den doeren. Zeer kracbtige bescberming

tegen te sterke transpiratie is daarom voor deze epipbyt

noodzakelijk ; de huidmondjes zijn weinig in getal en

bovendien goed bescbermd^ evenals wij dit zagen bij de

huidmondjes van Nerium Oleander e. a. De Inchttoevoer

door de bladeren is echter onvoldoende; daarom geschiedt

deze door bemiddeling der galerijen en lenticellen, waar-

door de kans op verdrogen tot een minimnm is beperkt.

De doornen op de knollen van Myrmecodia echinata ( zie

fig. "F. pi. XLYII) levereneen hoogst zeldzaam voorbeeld

van wortels, die tot doornen z^n vervormd.
Bij vele orchideeen zijn e^n of meer stengelleden knol-

vormig opgezwollen; het gebeele verdikte gedeelte is dan

spoelvormig (pi. XXXV. A. 7) of, wanneer vele leden ver-

dikt zijn, meer langrond. Deze verdikkingen, schijnknollen

genoemd, zijn te gelijker tijd reservoirs voor water en

voor voedingsstoffen.

Naar het bezit dezer knollen kan men de orchideeen
verdeelen in twee groote rubrieken, die echter niet scherp

gescheiden, maar door tal van tusschenvormen verbonden
zijn.

!• Orchideeen zonder knolvormige reservoirs hebben
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dikke bladeren met waterweefsels en eene dikke opperhuid
b. V. Dendrohium (pi. XXXV. fig. B. 1) en Phalaenopsis

amahilis.

2. Orchideeen met verdikte stengelleden hebben veelal

minder dikke of enkele malen dunne, teere bladeren

zonder waterweefsel.

Dendrohium crumenatum (pi. XXXV, A. 1— 7) bezit schijn-

knollen van een lid bij de jongere takken (A. 6), van 3

of 4 verdikte leden bij de oudere (A, 7) en bovendien

harde^ leerachtif^re, weinig transpireerende bladeren.

Wi] zien uit dit laatste voorbeeld dat, al gaat de natnur in

den regel zeer scliaars om met hare voorrecbten^ al sclienkt zij

voor ^^n enkel doel zelden twee middelen, dit in bijzon-

dere gevallen wel gebeurt. Dendrohium crumenatum is door

deze dubbele bescberming tegen verdamping een derwei-

nige orchideeen^ die zich ook in de strandvlakte krachtig

voortplanten.

De eerste groei en ontwikkeling van zulke orchideeen

gaan echter bij nitstek langzaam ; z:yn eenmaal eenige

schijnknollen gevormd, dan gaat het lets sneller^ omdat

dan de jonge spruiten .teren op het voedsel, in oude,

ontbladerde schijnknollen opgehoopt.

Het plantjoj afgebeeld op pL XXXV, fig A. 6 is minstens

5 jaren oud; het is ten minste gedurende dien tijd door

mij waargenomen. E.echts in deze figuur vindt men een

zeer jons: plan tje^ dat zich heeft gevestigd op de vrortels

van het oudere individu en reeds begint twee knolletjes

te vormen.

De wortels der orchideeen verdieneu bijzondere be-

spreking.

Wij weten reeds, dat de leden dezer famille luchtwortels

bezitten, welke met een zoogenaamd viltweefsel zijn over-

trokken. De dikke opperhuid bestaat hier nl, uit eenige,

boven elkaar licrcrende lagren van cellen, die met lucht

gevuld zijn en de eigenschap bezitten om vocht op te

zuigen.

Bevochtigt men zulk een wortel plaatselijk, dan komt

dadel:yk de groene kleur te voorschijn ; daardoor is het
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goed te zien, hoe sael zich het voclit in den omtrek

verspreidt.

De groene kleur, die hier te voorscliyn treedt, bewijst,

dat deze wortels bladgroen bevatten en derhalve ook as-

simileeren.

Door eene eenvoudige proef kan men zich overtuigen

van bet groote absorbtie-vermogen der Inchtwortels.

Eene dikke^ U-Tormige, glazen buis wordt met de eene

Bcbenkel door middel van eene caoutchouc buis verbonden

met een luchtwortel^ zoodanig dat deze ongeveer 1 dM.

in de glazen buis steekt en zich daarin ruim kan be-

wegen.

Het toestel wordt geheel gevuld met water; het ver-

minderen van het niveau in het vrije uiteinde der buis

geefb nanwkeurig het waterverbrnik aan. Door aan dit

uiteinde eene dunnere, glazen buis te verbinden, kan men
de verauderinoren van niveau nosr beter doen nitkomeu.^— .— „_ . ^— —

j^

De uitkomst is verrassend ; meerdere knbieke centimeters

worden in korten tijd geabsorbeerd.

De luchtwortels nemen ook water in dampvorm uit den

atmospheer op en het is niet onmogelijk^ dat zij. evenals

sommige haren van planten ook voordeel trekken uit het

salpeterigzuur en de ammoniak der lucht.

Men begrijpt reeds van welk ontzaggelijk groot nut

deze luchtwortels voor de epiphytische orchideeen zijn; zij

hebben een belangrijk aandeel in den watertoevoer en bo-

vendien assimileeren zij,

De luchtwortels van eenige Araceae bezitten deze eigen-

schappen ook^ maar in zeer geringe mate.

De luchtwortels hangen doorgaans vrij in de lucht,

meestal naar beneden, maar ook wel in andere richtingen;

zij zijn schaars vertakt.

Het is merkwaardig, dat de wortels der epiphyten haar

positief geotropisme geheel verliezen, wanneer dit noodig

blijkt te zijn. Om te blijven bij Dendrohium crumenatum

zien wij, dat deze plant zich aan de boomschors vasthecht

met een stelsel van wortels, dat zich naar alle zijden straals-

gewys verspreidt. Yrij hangende luchtwortels mei'ken wy bij
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deze orchidee niet op; toch is de bo\renzijde barer wortels,

die dus niet met de schors in aanraking komt, bedekt
met yilt.

Dezelfde wortels dienen bij deze plant tot twee verschil-

leude doeleinden: le de plant te bq^vestigen aan het substraat

en daaraan voedsel te onttrekken en 2*^ als luchtwortels,

hoofdzakelijk dienende voor den wateraanvoer.

Bij andere orchideeen zijn deze functien aan twee soor-

ten van wortels toeYerivonwd: hechtwortels ftevens voedings-

wortels) en luchtwortels { Vanda pi. XXXY. fig. B. 1 ).

Het opmerkenswaardige assimileeren van de luchtwor-

tels is ook voor bet leven op boomen zeer gunstig, De
wortels tocb nemen hier ten deele de functien der bla-

deren over, zonder dat hunne eigene functien worden

benadeeld.

Zeer sterk treedt dit verschijnsel op bij sommige Aeran-

thus-^ooxien^ die in West-Indie thuisbebooren. Deze be-

staan bijna geheel uit groene wortels, zelfs bezit Aeran-

thus fasciala { Guatamala ) volgens Schimper aan den on-

derkant der wortels vilt en met buidmondjes overeenko-

mende openingen, terwijl de vlakke bovenkant groen is

en geen vilt bezit. Sen uitmuntend voorbeeld uit onze

omgeving is Taeniophyllum ZollingeriL

Deze planten bebben dus in sterke reductie van al

hare deelen, behalve van de wortels, het transpireerend op-

pervlak zeer sterk verminderd en zich tevens, door het

doen vervullen van meer dan eene functie door ^^n enkel

orgaan, zoodanig vereenvoudigd, dat zij daardoor in staat

zijn epithytisch te leven. Dit wijkt wel af van de vroeger
41

gestelde levensvoorwaarden, maar vele wegen kunnen

leiden tot ^^nzelfde doel. Andere orchideeen, waaronder

ook zeer algeineen voorkomende, javaansche soorten, gaan

niet zoover, hoewel zij toch in reductie van het transpi-

reerend oppervlak een beschernimiddel zoeken ; zij zijn

bladerloos en bestaan uit rolronde vertakte stengels.

Dikwijls vindt men deze orchideeen in manga- en kata-

jpang-hoomen zij gelijken in de verte veelopde bladerlooze

Stengels van Viscwn ariiculatum
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Groep II.

Be epiphyten, die tot deze groep behooren, zijn veel

grooter dan die der eerste, soms zelfs bereiken zij de

grootte van kleine boonfen,

Zij hebben alien veel voedsel noodig en kunnen dit op

den boom niet altijd in voldoende boeveelheid vinden.

Zulke epiphyten kieinen slechts op plaatsen^ waar vrij

veel liumus is opgeboopt, en vormen dan tweeerlei soort

wortels:

a. dnnne, sterk vertakte wortels, die zich met wortel-

haren aan het snbstraat vastklemmen;

&. zeer lange, dunne wortels die ait de bladoksels

ontspringen, niet bedekt zijn met wortelbarea en geheel
»

hangen.vrij van ae toppen der boomen naar Deneaen

Zoodra deze laatste wortels den grond aanraken, drin-

gen zij naar binnen en nemen daarna sterk in dikte toe.

In dit stadium leveren zij, evenals normale wortels,

water en voedingsstoffen aan de epiphyten. Zoolang echter

deze Inchtworiels niet met den grond in contact zijn,

moeten de, onder a genoemde, wortels geheel in de be-

hoeften der plant voorzien; daartoe bezitten deze fyne

vertakking en wortelharen. Later, wanneer geregelden

aanvoer door de lachtwortels plaats heeffc, zijn de eerstge-

meer dan becbtwortels. Han wa-

ren aard blijkt ook reeds daardoor, dat zy voor aanraking

van het snbstraat zeer gevoelig zijn en zich, evenals

haken en ranken, stevig vastklemmen en daarna door ster-

ke hontvorming zeer krachtige steunsels worden.

Bij volwassen planten zijn dus de korte, sterke, met
negatief heliotropisme begaafde wortels: hechtworteU ; de

dan met den grond in verbinding staande luchtwortels

daarentegen zijn voedingswortels.

Wij treffen hier dns geheel iets anders aan dan bij de

epiphyten der eerste groep.

Waar deze tweeerlei wortels bezitten, zgn jnist de

korte, in het snbstraat dringende wortels voedingswortels,

terwijl de luchtwortels voor den wateraanvoer zorgen.
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De waringin en de vijgehoomen, waaraan Indie zoo rijk

is^ doen door de verscbillende vormen, waaronder zij op-

treden, het halfslachtig epiphytisch karakter der Ficns-soor-

ten goed uitkomen.

De ons bekende waringin
(
JJrosiigma henjaminum en

Z7. religiosum) komt niet overal in dezelfde gedaani^

voor. De meeste waringins zijn hooge boomen, die eene

bijzonder dicbte en omvangrijke kruin bezitten; de takken

staan boogvormig van den stam af en veroorzaken dezen

breeden vorm van kruin.

In de oksels der bladeren ontstaan dunne luchtwortels;

voornamelijk in de onmiddellijke nabijheid van den stam.

Deze wortels dringen den grond binnen^ verdikken zich

min ofmeer en functioneerea verder normaal. Bij oudere en

grootere individnen is de stam dikwijls met eene menigte

wortels bedekt, die zich naar beneden kronkelen en

daaraan een sierlijk uiterlijk geven.

Ook kunnen de luchtwortels, die, verder van den stam

verwijderd, van de takken naar beneden loopen^ zoo zeer

in omvang toenemen, dat zij in dikte den stam evenaren;

dan schijnt het alsof de breede waringinkruin door eece

menigte zuilen wordt geschraagd. Van zulke waripgins,

die eene oppervlakte van honderde voeten kunnen be-

slaan^ vindt men schoone exemplaren op iedere aloon-aloon.

Vele Ficus-soorteUy waarvan Ficus elastica (pohon Tcaret)

een der meest bekende is, zijn uiterst verschillend van

bouw. Nu eens kiemen zij in den grond en verheffen

dan hunne stammen recht in de hoogte en vormen vele

luchtwortels, ongeveer zobals wij dit opmeikten bi| den

waringin; anderen slingeren zich met breede slagen cm
de stammen van rassamala en andere reuzenboomen en

verheffen zich met deze ver boven de omgeving.

Zij, die op boomen ontkiemen, kunnen hunne luchtwor-

tels loodrecht naar beneden zenden, of zij volgen den stam

der steunplant en omgeven dien met een sterk vertakt sys-

teem van platte, breede wortels, zoodanig dat de boom-

schors slechts door venstervormige openingen zichtbaar is.

Alle FicuS' en Urostigma-soorteix bezitten in meerdere
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of mlndere mate luchtwortels, diepositief geotropisch zijn,

zich verdikken, zoodra zij den grond biunendringen en dan

evenals gewone wortels functioneeren

Dit is onafhankelijk van de lengte der wortels en on-

afhankelijk van de standplaats^ want zij komen zoowel

voor bij aardbewoners als bij epiphyten.

Hoe is dit te verklaren? Zijn alle Ficus-soarten ei^^'phj-

tisch geweest en hebben de nn in den bodem wortelende

soorten slechts sereduceerde Incbtwortels behonden? Of

wel, zijn de lucbwortels organen, die aan de soort eigen

waren en voor de aardbewoners nuttig zijn^ maar die

tevens gunstig zijn voor het leven op boomen?
Voor beide stellin^ren is veel te zesreen. De ecbte wa-v^— *.. . ^v.^ x-w "--OJ-,

ringin der aloon-aloon en de Icaretboom midden in het

wond met hnnne honderde dikke schijnstammen zijn zoo

sterk ontwikkeldj dat het aannemen van gereduceerde

vormen gewaagd zou zijn.

Dat de Mcus-soorten sappige^ samengestelde vruchten

(de vijgen) bezitten, die algemeen door vogels genut-

tigd worden en niterst kleine vruchten, die gemakke-

lijk met de vogel-excrementen op boomen aanlanden en

door hare kleinheid blijven hangen, behoeft niet per se

ten gunste van het epiphytisch karakter dezer planten

te spreken, want hoevele planten met bessen of zaden,

of wel met zaden, voorzien van haarkniven, ziin er niet, die

in dezelfde omstandigheden verkeeren en toch niet op

boomen knnnen leven.

Veeleer zoek ik in het toevalligr samengaan van sappi-

^J
de Ficus-soorten epiphytisch knnnen leven.

Voor geen van alien eehter is dit leven op boomen eene

levensvoorwaarde geworden; geen van alien heeft ten ge-

volge van het leven in de duiatere en vochtige wouden,

evenals andere epiphyten, eigenschappen en vormen ver-

kregen^ die hen van hnnne naaste, aardbewonende soort-

genooten scherp onderscheiden. Volgens deze meening

zonden de Ficus-soorten weinig meer zijn dan toevallige

epiphyten.
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Er zijn echter planten^ tot deze groep behoorenclej die

werkelijk epiphytisch leven. ScnmPER noemt Clusia en
onderde AroideEn: Carludovica^ Anthurium en Philodendron;

verder enkele Cactaceae en Melastomaceae.

Van de laatste familie zijn op Java Medinilla en

PachyQentriasoorten meer algemeen bekend. Zy bezitten

slechts 66ue soort wortels, die voedsel zoeken op bet

sabstraat,

Zij knnnen slecbts leven op plaatsen^ waar veel bumus
aanwezig is, en zijn daarom uit den aard der zaak van
veelkleinereafmetingen^ dan planten, wier voedingswortela

den ondergrond bereiken.

Medinilla speciosa en Jf. javanensis fparitjotoj vond ik op

den Oengaran ; zij zijn ruim 1 Meter groot

Groep 111.

Alle reeds besproken epipbyten, vooral die der eerste

groep, geven min of meer aanleidiug tot opbooping van

allerlei afval op de plaatsen, waar zy zijn ingeplant.

Als men eene orcbidee van de scbors afscbeurt, nemen

de wortels eene gebeele laag korstmossen en soms kleine

varens mede ; al deze plantjes bebben zicb tusscben bet

wortelnet der orcbidee gemakkelijk kunnen vestigen en

zijn daar minder voor wegspoeling vatbaar, dan wanneer

zij op de naakte scbors waren ingeplant.

Is eenmaal zulk eene verzameling aanwezig, dan vormt

zij een dam, die afvallende bladeren en takjes tegenboudt;

daarbij komen inseeten-larven, doode dieren, vogelexcre-

menten enz., in bet kort op die plaatsen vormt zicb, al

is bet ook weinig, steeds bumus, voldoende voor bet leven

van kleinere varens^ orchideehi enz.

Wat deze epipbyten in mindere mate doen, is bij de

3e groep boombe-woners, door bet bezit van bijzondere

inricbtingen zeer volmaakt.

Wij zullen met bebulp van de afbeeldingen op pb

XLVn en XLVIII de voornaauiSte indiscbe voorbeelden

nader bescbouwen*
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Sommio^e varens slinsreren hare wortelstokken en wortels

zoodanig dooreen, dat zij een kluwen vormerij waardoor

vallende bladeren, takjes enz., worden tegengehouden.

Vogels nestelen daarin gaarne^ brengen er liet plantaar-

dig materiaal hunner nesten en hoopen er hnnne excie-

menten op^ of wel mieren kiezen dien kluwen tot nest en

brengen er, behalve de larven, groote hoeveelbeden voed-

sel. Dat alios gist, verrot, vermolmt en brengt eene rijke,

vrucbtbare teelaarde voort, waarop niet alleen de oor-

spronkelyke varen weelig tiert, maar waarop ook andere

varens en mossen zich nederzetten.

Fig. G van pi, XLVII stelt ziilk een kluwen voorj bet

gebeel bangt aan een touw gedurende 4 jaren in mijn

tuin. Wel sterft in den drogen tijd bet loof der beide

varens (een Polypodium met breede bladslippen en een Hy-

menophyllum met fijn verdeelde bladeren) af, om ecbter

telkens in den regentijd opnieuw weelderig te ontluiken.

Sommige orcbideeen vormen ook zulke kluwens (fig. C
pi. XLVIUj. De oude luchtwortels en stengels dezer or-

cbidee vormen bet geraamte van bet kluwen; de nog

levende en werkzame niteinden dezer wortels bangen vrij

in de lucbt. Alle voedingswortels groeien natuurlijk naar

de bumus toe en dus naar binnen.

Ook eene andere orcbidee, de zeer kracbtige Dendro-

Hum crumenaiuniy beeft zicb op dat kluwen gevestigd en

is daarop in alle grootten te vinden.

De nestvaren (Asplenium Nidus) wordt veel als sier-

plant gebruikt. Wie kent niet die varen met groote, licbt-

groene, lintvormige bladeren, min of meer gegolfd op

den rand, die te zamen zoo dicbt aaneensluiten, dat zij

een trecbter vormen, die zicb naar boven verbreedt. In

bet midden biervan, dus op den top der as, vindt men
bet vegetatiepunt, bescbermd door de onvermijdelijke,

bruine baren.

Welnu, al sluiten deze bladeren niet waterdicbt aan-

een, tocb vormen hunne bladvoeten een korf, waarin zicb

groote massa's teelaarde kunnen vormen; en wel in zulke

hoeveelbeden, dat planten met 1 — 2 Meter lange bladeren,
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rondom den dnnneD, kalen stam van boomvarens of op de
afhangende dunne stengels van een Cissus uitmnntend
kunnen groeien.

De alleieerste ontwikkeling van eene dergelijke varen

is uit den aard der zaak niterst langzaam. Op zulke on-

vrnchtbare plaatsen kiemende, vinden zij immers slechts

nooddruftig voedsel; wanneer de eerste bladeren zijn ge-

vormd en zij met den stam eene holte vormen, waar binnen
zich afval kan verzamelen^ wordt de ontwikkeling voor-

spoediger Is eenmaal een halve, of door het rondom bet

steunpunt groeien^ een beelen trecbter gevormd^ dan zyn

van bnitenaf geene wortels meer zicbtbaar, aangezien

alien bun voedsel binnen den korf zoeken,

Polypodium quercifolium^ P. rigidulum en P, Willdenowii

bezitten tweeerlei soort bladeren, die tot voor korten tyd

(1887) steeds in fertile en sterile warden onderscbeiden.

Wei is waar brenge.r de kleinere bladeren (fig. A. pi,

XLVIIIj nooit, sommige der grootere bladeren wel

sporangien voort^ maar tocb is bet gebleken^ dat er eene

andere oorzaak bestaat voor dit vormversebil.

Bij andere varens toch, b. v. bij de aan bet strand alge-

meen voorkomende, groote pakoe laoet of pahoe TcajahTcas

( Acrostichum inaequale}^ zijn de fertile bladeren dadelyk

te herkennen, omdat bun bladparencbym sterk is gere-

duceerd; bovendien ontstaan zlj op lateren leeftijd en

nooit kort na de kieming.

Bij de epiphytische varens, waarover wij nu spreken,

komt bet verscbil tusscben beide bladvormen reeds uit

tijdens de kieming

De kleine bladeren zijn breed, weinig ingesneden, be-

zitten dikke, kracbtige nerven en sluiten met de blad-

voeten dicht tegen de boomscbors aan, tusscben sebors

en blad eene nisvormige holte vrijlatende, waarin allerlei

atval kan vallen of door het afloopende regenwater wo/dt

binnen gespoeld

Waterdicht sluiten dezenisbladerenniei Op dendikken,

met lange roode baren bedekten wortelstok, komen de

cisbladeren dicbt na elkaar voor; daartusschen steken de
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groote, frisch groene bladerea uit of bij oudere gedeelten

de zwarte, naakte bladstelen dezer bladeren.

De nisbladeren staan in twee of drie rijen gescliaard

en naderen elkaar dikwijls z66 diclit; dat eenigen te za-

men een humus-lcorf vormen. leder blad is reeds op zich

zelf daartoe in staat.

Jonge nisbladeren zijn licM groen en assimileeren dus

in die periode; spoedig worden zy geel-bruin en hun
bladparenchym verdroogt, zoodat slechts het stevige

adernet met verdord parenchym overblyft.

GoEBEL bemerkte, dat, wanneer men eene plant om-

keert, dus met het vegetatie-punt naar beneden, de wor-

telstok in die [nieuwe richting doorgroeit; de nisbladeren

daarentegen draaien en wenden zich zoolang tot hnnne

opening weder naar boven is gericht, omdat zij alleen

in dien stand aan hun levensdoel kunnen beantwoorden.

De nisbladeren verzamelen zeer veel afvallende bladeren^

takjes enz, die tot humus overgaan, waardoor deze varens

op ongunstige standplaatsen even weelderig groeien als

hare soortgenooten in vrnchtbare aarde.

Polypodium Heracleum, eveneens eene zeer groote epi-

phjtische varen, vormt een overgang tusschen normale

varens en de vorigen. Zij bezit niet tweeerlei bladvor-

men, maar gewone groene bladeren, wier bladvoeten zich,

evenals de nisbladeren, dicht tegen den boom aanleggen

en daardoor eveneens eene nis vormen, waarin humus
wordt verzameld

De wortels der jonge, nog humus-arme varens ontsprin-

gen aan alle z^den uit den wortelstok, ook aan den on-

derkant; zoodra echter nisbladeren voorhanden zijn,

dringen alle vrortels naar binnen.

GoEBET. merkt op, dat ook bij andere planten znlke

nisbladeren voorkomen, o. a. bij borneosche Orchidee:

Bulbophyllum Beccari, wiens stengelbladeren, dicht tegen

den boomstam aanliggen en daardoor ieder een nisje

vormen.

riatycerinm alcicorne en PL yrande (fig B. pi. XLVIII)
kennen wg alien onder den n^^m hertsgewei of herishoorii-
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varen^ welke zij te danken liebben aan de grfjs-groene, op
smalle basis ingeplante en zich in een vlak gaffelsgewijs

vertakkende bladeren.

Platycerium alcicome bezit nog eeae tweede soort blu-

deren^ die boven de anderen uitsteken; deze zijn uiterst

geschikt voor bet epipbytiscb leven; zij zijn ongeveer

xxiervormig. De bladranden zijn aan de basis en aan de

zijden dicbt tegen bet substraat of tegen oudere bladeren

aangedrukt; deze randen zijn voor aanraking gevoelig en

slaan, evenals een mantel, om bet voorwerp, waarmede zij

in aanraking komen, been. Zy werden door Goebel man-

telbladeren genoemd.

Het gevolg dezer gevoeligbeid is, dat de, door deze

bladeren gevormde^ nis waterdicht is.

Hierinede komt ook de geaardbeid der mantelbladeren

overeen; terwijl de nisbladeren der Polypodiums spoedig

het bladgroen en daarna bet bladparencbym verlie/:en

en er slecbts een stevig, bard adernet overblijft, zijn de

mantelbladeren vleezig, week, dik (in bet midden tot 8

cM en aan de randen smal uitloopeud) en zonder kracbti-

ge nerven.

De opperhuid dezer bladeren is leeracbtig. Alleen de

jongere mantelbladeren zijn groen en assimileeren ; zij

bedekken de onderen en vormen daarmede eene compacte

laag.

De oudere bladeren verrotten; alien zijn waterrijk; ook

verzamelt zicb water tusscben de laagsgewijs opeen ge-

stapelde bladeren. De wortels zijn, omdat de weg, dien zij

bebben af te leggen, kort is, klein en weinig ontwikkeld;

zij dringen door de oudere bladeren been naar bet midden

van den korf.

De mantelbladeren bedekken elkaar slecbts ten deele.

zoodat de plant steeds in breedte toeneemtj jonge indivi-

duen vestigen zich bij voorkeur op den humus, door de

oudere bladeren verzameld; bovendien is de wortelstok

van deze varensoort bijzonder kort.

Al deze factoren veroorzaken, dat zulk eene groep plan-

ten zich in borizontale ricbting uitbreidt en spoedig den

25»
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boomstam voor "het grootste gedeelte, sums geheel, om-

ringt en een grooten korf vormt.

De bovenrand der mantelbladereu van PI. alcicorne is

kortj weiiiig ingesneden, droog, niet gevoelig voor aan-

rakinor en staat schuin van bet substraat af. Deze randen

lielpen mede cm afval op te vangen.

Bij PL grande (pi. XLYIII. B) gelijkt het bovenste gedeel-

te der mantelbladeren veel meer op de uisbladerea van

Polypodium quercifolium; z:y bezitten krachtige^ lang zittea

blijvende nerven en aderen ; hun bladparencbjoi verdroogt

spoedig en bovendien zijn zij veel dieper iagesneden^ dan

bij PL alcicorne. Zy vormen stevige, opstaande randen

aan den, door de mantelbladeren gevormden, korf,

De buinns van een middelmatig exemplaar woog 10

K. a.

WiJ zien derhalve^ dat deze merkwaardige mantelbla-

deren, behalve dat zij assiraileeren, tweeerlei fnnetie te

vervullen liebben; bet weeke mantelsredeelte is een water-

reservoir; bet droge^ stevige^ingesnedennisvormige gedeel-

te dient tot bet opvangen van allerlei afval ; beide deelen

belpen den korf vormen, die gevnld is met vocbtigen bumus.

De bertstjewei-vormiije bladeren dra^en aan hnnne
fijnste slippen sporangien; deze bladeren zijn^ vooral aan

den onderkant, bedekt met stervoi'mit]:e baren.

ScHEffPER bescbrijft nog vele belangwekkende inrich-

tingen en vervormde organen van amerikaanscbe epi-

pbyten.

Bij enkele Bromeliaceae^ waartoe de ananas beboort

en waarvan enkelen als sierplant ook in Indie worden
gekweekt^ vond bij trecbters van bladeren, die evenals

Asplenium Nidus hnmus en water verzamelen.
Zij ecbter nemen dit water niet op door de wortels,

maar door de bladeren.

Op de opperbuid der bladvoeten zljn een groot aantal

Bchildvormige (baaracbtige) scbubben aanwezig, die water

knnnen opznigen.

Zelfs zijn er enkelen, o. a. Tillandsia nsnoYdes, die geene

wortels bezitten; de takken der plant zijn bedekt met
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dergelijke sctubben; daarmede voeden zij zicli en as-

simileeren tevens.

Wij hebben hier te doen met eene reductie, die lijnreclit

staat tegenover die der reeds besproken orchideeen:

Aeranthus en Taeniophyllum.

Bij Tillandsia usno'ides is de reductie der wortels vol-

komen en verricht de spruit alle functien der wortels,

bij Aeranthus en Taeniophyllum is de spruit geredueeerd

tot drager der sexueele organen, tervvijl overigens alle

functien door de wortels worden vei'riclit.

Nog een enkel woord over de verspreiding der epiphyten.

Dat de kracbtigste epipbyten ook in de warme strand-

vlakten kunnen leven^ weten wij reeds; de overgroote

menigte echter beboort tbuis in de bosscben; maar ook

bier ziju zij aan verschillende standplaatsen gebonden,

geheel overeenkomende met hunneinricbtiagen en vormen.

De stammen in zulke duistere wouden berbergjen be-

trekkelijk weinig epipbyten; slecbts zy^ die geene bij-

zondere inricbtingeti bezitten en weinig zonlicbt en

warmte kunnen verdracjen, leven bier nb: Hymenophyl-

LACEAE5 LycopoditjmSj Pe^eromia's en teere^ dunbladige

OrchideeEn.

Zi], die veel zonlicbt noodig bebben en tevens de noo-

dige bescberinmiddelen bezitten^ leven boog in de kruin

der boomen en versieren bet bladerdak met bare sierlijke

en kleurige bloemen.

De grootere varens leven in diffuus licbt, maar op vocb-

tige plaatsen; vooral de Platycerium^s tieren bet best in

de nabijbeid van watervallen en bruisende woudstroomen,

waar de lucbt steeds zeer vocbtig is.

De steunplant, waarop de epipbyten groeien, is tevens

van invloed.

Enkele boomen met ruwe gesleufde scbors zijn zeer

gewild; ook die boomvarens, welke door een dicbt^ sponzig

net van lucbtwortels ombnld zijn [Alsophila^ Oibotium

6; a.), zijn rijk aan epipbyten.

Boomen met gladden stam, zooals vele palmen^ dragen
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zelclen epiphyten; slecTits zij, die humus verzamelen kun-

nen daar leven.

Eindelijk zijn er boomen^ wier schory door horstvorming

( zie pag. 73 ) steeds afbladert, zooals wij dit bij de Icanarie

kunnen opiiierken ; ieder begrijpt^ dat deze boomen tel-

kens de jonge kietnen, welke zich daarop ontwikkelen,

met de scbors afstooten. Ook bevat deze schors uiterst

weinig voedingsmateriaal.

Op pi. XX. fig. E en F IS eene plant afgebeeld, die

tot voor koiten bijd als insecten-etend werd beschonwd.

Het Dischidia.

nit

Dr. Treub heeft Dischidia Rafflesia7ia Wallich aan

een nauwgezet onderzoek ondervvorpen en daardoor be-

wezen, dat bare urnen niet vleeschetend zijn, maar eene

andere belangrijke functie bebben te vervullen. Het vol-

gende is nit de Annales dn Jardin botaniqne de Buiten

-

zorg geput.

Dischidiais eene klimplant, die misscbien wel in verbinding

met den bodem kan zyn, maar zich in den regel hoog in

de toppen der boomen slingert; fijne^ dunne Stengels dra-

gen kleine^ dik-vleezige, tegenovergestelde blaadjesj de wor-

tels ontspringen uit de knoopen en bij oude stengels ook

de leden^ daar waar deze tegen de steunplant aan-

liggen. In de oksels der blaadjes ontstaan takken, die 5f

gelijken op den boofdstengel, of vervormd zijn tot een tak

met korte leden en twee of meer paar urnen.

Dr, Treub beeft de ontwikkelingsgescbiedenis der ur-

nen bescbreven en in teekening gebracht ; daaruit blijkt,

dat zij werkelijk vervormde bladeren zijn.

De urnen zijn ± 110 m.M. lang en =t 100 m.M, in om-

trek ; zij bebben eene zakvormige gedaante met nauwe
opening (fig. F). Stengel, bladeren en de buitenzijde der

urnen zijn grijsgroen^ de binnenzijde der laatsten is lets

purperklenrig.

Dischidia bezit de eigenscbappen, waardoor planten m
staat zijn op boomen te leven van de beperkte boeveelbeid

voedsel en water, die op de sebors van stammen en takken
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aanwezig is, nl : dikke, vleezige bladeren, die weinig trans-

pireeren en die, evenalsalle onderdeelen der plant, het ver-

mogen bezitten om bij gebrek aau water in te drogen en

bij regen weder frisch en krachtig op te zwellen.

Komen deze urnen aan de plant, bij haren strijd om
bet weinige voedsel en water, ten goede ?

Zjjn de urnen vleeschetend, zooals die van Nepenthes

en andere bekerplanten ?

Algemeen meende men, dat het laatste bet geval

was, omdat in de urnen dikw^'ls mieren en enkele ma-

len ook andere dieren werden gevonden, en bovendien

vele urnen ten deele met water zijn gevuld; voldoende

gegevens voor opper^lakkige waarnemers om Dischidia

voor vleescbetend te houden.

Dr, Treub heeft echter bewezen :

le. dat bet vocbt in de urnen geene digestieve eigen-

schappen bezit;

2e dat doode mieren in de urnen niet voorkomen en de

levenden ruimscboots gelegenbeid bebben om, wanneer bet

niveau van bet water in de urnen verboogd wordt, de

schuilplaats met bare eieren te ontruimen.

Voor ons, bewoners der tropen, die weten, dat mieren

overal kruipen en nestelen, waar slecbts eene bolte is, is de

aanweziofbeid van levende mieren in de Dischidia-uvnen

minder verwonderlijk dan voor geleerden, die met deze

lastige indringsters minder bekend zijn.

Dus mieren zijn gasten en geen prooi der urnen.

En tocb werken de urnen in bet belang van de plant.

Het transpiratie-water, dat in kleine druppeltjes de bin-

nenzijde der urnen bevocbtigt, kan moeilijk verdampen,

omdat de aan de binuenzijde met een waslaagje bedekte

urnen geen water doorlaten en de opening klein is.

In tijden, dat weinig regen valt, is de binnenwand steeds

vocbtig; slecbts bij lang aanboudende droogte verdwijnt

ook dit water. De regen kan een groot deel der urnen

gebeol of ten deele vullen. maar noodzakelijk is dit niet,

omdat door den borizontalen of omgekeerden stand van

sommigen, bet binnenvallen van regen onmogelijk is.
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Toch is zulk eene met regenwater gevulde urn een

waterreservoirj waaruit de plant op eene merkwaardige,

niaar toch zeer normale wijze, nut trekt.

De worteltjes, die bij normale takken nit de bladoksels

ontspringen^ komen ook voor bij de urndragende takken;

hier ecbter ricbten zij zich niet naar de schors der steun-

plant, maar dringen de opening derurnenbinnen^ vertakken

zicb daar berhaaldelijk en vormen aan de binnenzijde der

urnen een fijn netwerk (fig. F),

Deze wortels verricbten nu hunne normale functie;

zij nemen water op en voeden daarmede de Dischidia.

Wanneer dan de oppervlakte der steunplant reeds lang

is verdroogdj tiert Bischidia nog welig, totdat ook hare

waterreservoirSj de urnen, zijn geledigd.

Dit water wordt door de bladeren weder verdampt,

hetgeen ook door den binnenwand der urnen geschicdt,

zoodat deze laatsten een gedeelte van het^ door de wortels

daaruit opgenomen, water terug ontvangen.

Vooral in droge tijden is deze kringloop voor Dischidia

zeer nuttig ; de wortels in de urnen toch nemen het

trail spiratie-water snel en gretig weder op en brengen

het opnieuw in omloop^ zonder dat er veel tijd is voor

Verdamping in de dampkringslucht.

Humus verzamelt zich in de urnen weinig, maar toch is

het begrijpelijk^ dat allerlei afval, mocht deze met den regen

daarin stroomen^door de wortels wordt verbruikt; ware ver-

gaarbakken van humus zijn echter de urnen niet; haur

levensdoel is water te verzamelen en te bewaren.

Veel merkwaardigs hebben de epiphyten ons geleerd

;

door ernstige studie der tropische natuur zal er veel

omtrent haar leven noix worden ontslu ierd*
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Bewegingsverschijnselen*

Omdat wij bij levende wezens onder beweging doorgaans
verplaatsing van het individu in de ruimte verstaan,

meenen wij allicht, dat planten zich niet kunnen be-

weoren.

We] is waar kunnen de meeste der ons bekende plan-

ten zicli niet willekeurig bewegen en zijn gebonden aan

de pliiats^ waar zij kiemden of warden geplant, maar toch

kan men aan enkele lagere planten eene beweging, die

den indruk maakt van willekeurig te zijn, niet ontzeg-

gen. Al is het dan ook geen dierlijk verstand of instinct,

dat deze bewegingen bestuurt, toch behoeft men de bac-

terien en Diatomee'en slechts door het microscoop gade te

slaan, om zicli te overtuigen^ dat deze planten zich op

geheel analoge wijze bewegen als infusorien en dergelijke

lagere dieren.

Daarentegen zijn er onder de lagere dieren vele soorten,

die willekenrige beweging missen en evenals planten aan

plaats gebonden zijn. Ik herinner slecht aan de polypen,

die de koraalriffen en koraaleilanden vormen en slechts

Foraminifereny die krijtbergen opbouwen. Ook hebben

vele planten, al zijn ze ook zelf aan plaats gebonden, de

gave om hare nakomelingen te verplaatsen naar streken,

waar de levensomstandigjheden gunstiger zijn. Vele planten

kruipen over den grond, auderen zenden kruipende takken

(uitloopers) uit; weer anderen verplaatsen zich onder den

grond met wortelstokken, die vooral bij de Equisetums

{paardenstaarten ) en grassen groote afstanden kunnen

doorgroeien. In *t kort enkele planten zijn niet z66 ge-
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bonden aan plaats, als men. oppervlakkig zou meeneu.

Maar ook eene normal e plant, welke de standplaats,

die zij eenmaal heeffc ingenomen, niet willekeurig kan

verlaten, maakt bewegingen met hare deelen, met hare

organen.

Hoe verwonderlyk doelmatig en snel zijn b. v. niet de

bewegingen^ die wij bij de insectenetende planten waar-

namen.

In dit hootdstnk stel ik my voor, al is het dan ook

zeer beknopt, de aandacht te vestigen op vele dezer be-

wegingsverschijnselen, welke door den leek weinig wor-

den opgeiaerkt.

Beweging der 'protopldsten.

In het hoofdstuk der physiologie hebben wij geleerd,

dat levend protoplasma zich beweegt; wij zien in eene

levende eel wandstandig protoplasma en protoplasma-armp-

iesy welke twee soorten van bewegingen vertoonen, rofafie

en circulatie (vergelijk pag. 39).

Ook hebben wij reeds gewag gemaakt van de beweging

der bladgroenkorrels onder den invloed van het zon-

licht (pag. 234).

Amoehoide beweging komt voor bij de Myxamoehen en

plasmcdien der Myxomycetek ( slijmzwammen), die uit vorm-

loos protoplasma bestaan ; deze beweging gelijkt zeer

op die van enkele lagere dieren, de amoeT)e7i.

Eene andere vorm van beweging is de schuitheweging^

welke een paar wiersoorten, de Oscillarien of slingerwieren

en de Diatomaeeae oi Mezelwiereuy in staat stelt eigenaardige

bewegingen te maken; de eersten bewegen zich omdat zg

met het eene niteinde aan eenig voorwerp vastgehecht

zijn, evenals een slinger been en weer; de Diatomaceae

bewegen zich geheel vrij voor- en achterwaarts.

De oorzaak dezer beweging is gelegen in het proto-

plasma, dat voor een klein gedeelte buiten de cellen

treedt en daar bewegingen maakt, die met rotatie en cir-

culatie overeenkomen. Ligt nn zulk eene plant tegen

eenig voorwerp aan, dan verplaatst zij zich door middel

yan het bewegelijke, uitwendige protoplasma daar langs.
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Het gevolg hiervan is, dat deze beweging alleen mo*
gelijk iSj wanneer deze planten in contact zijn met eenig

vast voorwerp.

lets dergelijks, maar veel volmaakter, treft men aan

bij protoplasten, welke voorzien zijn van wimpers.

Deze wimpers zijn uit protoplasma gevormd en bedek-

ken de geheele oppervlakte van den protoplast of zijn

slechts ten getale van 1, 2^ 4 of meer aan een der uit-

einden aanwezig. De eersten zijn trilharen of cili'en^ die

zich onophoudelijk zeer snel been en weer bewegen en

daardoor aan den protoplast eene eigeaaardige, zwermende
beweging mededeelea, de laatsten worden zweepharen ge-

noemd; deze roUen zicb als een spiraal samen om zich

het volgend oogenblik te strekken, daardoor den proto

plast in eene schroeflijn voortbewegende.

De zwermsporen der Gryptogamen hebben meestal tril-

hareuy slechts enkelen zweepharen ; de meeste spermatozotden

(pL L. P) hebben twee zweepharen^

De bacterien zijn, evenals zeer kleine stofdeeltjes, on-

derworpen aan de moleculair-beweging ; de meesten^ voor-

al Spirillum^ Vibrio, komma-hacillus en vele staajhacterieriy

hebben ook eigen beweging, welke soms z66 snel is, dat

het zeer moeilijk is den juisten vorm der bacterien te

herkennen. Deze eigen beweging hebben zij te danken

aan uiterst kleine zweepharen.

Beweging van cellen en plantendeelen.

Voor wij overgaan tot de beschrijvingdezerbewegingsver-

schijnselen moet eene kleine inleiding voorafgaan.

Zooals wij vroeger gezien hebben, bestaan alle onderdee-

len der plant voor een groot gedeelte uit water.

Dit water is in het celvocht, dikwijls ook in andere

holten of reservoirs, als vloeistof aanwezig; in de cel-

wanden daarentegen zijn de watermoleculen verspreid

tusschen de moleculen der vaste stof, waaruit de celwan-

den zijn opgebonwd. Het water is in die wanden geimhi-

beerd en draagt den naam van imbihitie-waier. Wordt eenig

plantendeel gedroogd, dan ontstaan daarin geen holten,

zooals het geval zou zijn, indien het water in capillaire
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Het
in ; de vaste moleculen zijn dus meer tot elkaar genaderd^

omdat de water-moleculen zya uitgetreden. Worden zulke

stoffen weder met water gedrenkt^ dan netnen zij wel weder

eenig water op^ maar slechts weinige georganiseerde voor-

werpen nemen zooveel water op als zij hebbeu verloren.

Door bevochtiging zwellen deze dan. weder op en herkrij-

gen hunne vroegere buigzaamheid.

Zelden is bet iinbibitie-water gelijkmatig over een cel-

wand verdeeld, m a* w. het imhihitie'Vermogen van den

celwand is niet aan alle zijden even groot. Het gevolg

hiervan is, dat, wanneer zulke celwanden bevocbtigd wor-

den^ krommingen in eene zekere ricbting ontstaan, terwijl

bij bet nitdrogen dergelijke krommingeu in tegengestelde

riebting plaats grijpen.

Een zeer goed voorbecld biervan leveren de sporen der

Equisetums fpaardenstaarten). De bnitenste laag van den

sporenwand dezer planten barat uiteen in 4 smalle dra-

den, die de sporen als korte spiralen ombullen.

Zoodra de sporen worden bevocbtigd, strekken deze

draden zicb snel^ om bij nitdroging weder op te rollen.

Deze bewegingenzijn zoo kracbtig, datde spore wegspringt;

deze draden worden daarom sHngerdraden of elateren ge-

noemd. Wanneer men een hoopje sporen op een tafel

uitstrooit en zacbt beademt^ ziet men de sporen weg-

springen.

Vele drogQy reeds geopende vrucbten sluiten zicb ten

deele weder door bet opnemen van water. Hieraan ont-

leenen o. a de dennenkegels (pi. XLIII. D, bunnerepntatie
als regenvoorspellers^ omdat bunne scbnbben zich dicbter

opeen leggen, wanneer de Incbt veel waterdamp bevat.

Ook de roo$ van Jericho {Anastatica hierochttntia)^ eene

distelacbtigeCom2)osifa, vertoont dit verscbijnsel. De stengel

en takken rollen zicb in drogen toestand op, om bij

bevochtiging weder den normalen stand in te nemen.
In Indie wordt deze plant door enkele doeJcoens als

smiddel orebmikt.

Het met kracbt openspringen van enkele vrncbten
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(Hura crepitans^ patjar ajer^ haUaminen) berust op dit ver-

schijnsel.

Zoowel de opname van imbibitie-water, als het uitdrogen,
heeft zfjn grens. Wordt te veel water opgenomen, dan
ondergaan de plantendeelen zulke veranderingen, dat zij

niet weder tothunnen vorigen stand kimneu terugkeeren;

hetzelfde is het geval, wanneer zij te sterk indrogen.

De eelwanden zijri wel min of meer elastisch, maar deze

eigenschap heeft hare grenzen {de elasticiteitsgrens der

infibibitie).

Wordt deze grens in den een of anderen zin over-

schreden, dan is terugrkeer tot den vroejjeren vorm niet

meer mogelijk,

Het overschrijden van die grens^ door opname van te

veel water, is bij plantendeelen hoogst zeldzaam.

Turgor,

Wanneer een met water doortrokken vlies aan de eene

zijde met water, aan de andere met eene zoutoplossing

in aanraking is, heeft uitwisseling van vochten plaats en

wel zoo, dat er eene dubbele strooming ontstaat, waar-

van die^ welke de zoutoplossing aanvoert, minder krach-

tig is dan de waterstrooming. Eene levende eel zal dus,

als zij door water omgeven is, meer water opnemen
dan zij oplossing afgeeft. Dit ver schijnsel is als osmose

bekend.

Levende cellen, wier wandstandig pi'otoplasma de op-

geloste stoffen van het celvocht moeilijker doorlaat dan

water, zullen derhalve nit hare omgeving gretig water

opnemen, Daardoor neemt het volume van het celvocht

zeer toe en dit veroorzaakt eene drnkking op den eel-

wand. Deze echter is rekbaar, omdat hij imbibitie-water

kan opnemen; de wand geeft dus mede, maar slechts

zooveel als zyne elasticiteit toelaat.

De cei wordt dus door opname van water grooter, maar

tevens ontstaat er eene spanning tusschen celwand en

inhoud.

Deze spanning, slechts in levende cellen waar te ne-

men, draagt den naaoj van turgor ; de cellen zelve wor-
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den, indien zij onder die spanning verkeeren^ turgescent

genoemd.

Het ligt voor de hand, dat zeer dunne celwanden, zoo-

als zij bij alle jonge weefsels worden aangetroffen, veel

rekbaarder zijn dan oudere en sterk verdikte.

Aangezien verreweg de meeste celwanden allengs dikker

worden, zijn plantendeelen doorgaans slechts in jeugdigen

toestand tnrgeseent en neuien ook alleen in die periode

in omvang of lengte toe.

Het pareuchym neemt bet minst aan die verdikking

deel en daarom is bet jnist dit weefsel, dat ook bij vol-

wassen organen tnrgeseent kan blijven.

Dat eenig deel tnrgeseent is, kan men zeer gemakkelijk

zien; eene plant heeffc een frisch niterlijk, zoolang zij

overvJoedig water kan genieten ; zoodra er watergebrek

is, treedt bet verscbynsel, dat wij verwelken noemen, op;

de bladeren bangen dan slap naar beneden, de bladstelen

zijn niet meer hard, terwijl ook de Stengels en takken,

voor zooverre zij niet boutig zijn geworden^ bunne strak-

heid en stijfheid verliezen.

Wordt zulk eene plant opnienw b< _
parencbymcellen en de jonge weefsels weder water op;

zij worden tnrgeseent en de plant herstelt zich volko-

men en zeer snel.

De tnrgor is dus de oorzaak, dat de planten bare

normale strakbeid bebouden en dat bladeren en takjes

den stand kunnen aannemen, welke zij noodig bebben

om te kunnen assimileeren. Dat de kracbt van den tnr-
r

gor groot moet zijn, ziet men b:y bet weder opleven van

verwelkte planten. De slap neerbangende bladeren moe-

ten, om weder strak te staan, door den turgor worden be-

wogen in tegengestelde ricbting der zwaartekracht en

daarna voortdurend in dien stand worden ixehouden,

Onophoudelyk moet de turgor de zwaartekracht opheffen.

Aangezien in jon^e plantendeelen bet parenchym dun-

wandigblyft en de andere weefsels al zeer spoedig hunne
wanden verdikken, is het parenchym veel meer tnrgeseent

dan de andere weefsels. Daar,waar ten gevolge van sterkeren
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turgor of door het opheffen daarvan, krommingtn intre-

den, Avorden de overige weefsels, die dus zelf niet of
minder turgesceni zijn, passief mede gevoerd.

Geheel zonder tegenstand gescliiedt dit niet^ hoewel de
turgor doorgaaus overwintj het gevolg hierran is, dat er

spanning ontstaat tusschen het parenehjm aan de eene
en de overige weefsels aan de andere zijde. Dit noeint

men weesfelsj>anning. .

Ook deze weefselspanning heeft haar nut; wanneer
b. V. een blad snel water verliest en verwelkt, zuUen wel
de vaatbnndels van den bladsteel zich passief krommen,
maar de tegenstand, dien zij bieden, zal spoedig evenwicht

maken met de zwaarte van het blad en daardoor voor-

komen, dat dit nog meer naar beneden buigt.

Wanneer nu de turgor weder optreedt, zullen de vaat-

bnndels van den bladsteel krachtig mede helpen, om door
r

terugkeer tot hunnen normalen stand, ook het blad in

dien stand te brengen.

De turgor heeft nog eene belangrijke rol te vervuUen.

Hoewel w:g niet weten, op welke wijze nieuwe cellulose-

deeltjes zich voegen tusschen de moleculen van den cel-

wand, is het toch zeker, dat zij tusschen de reeds aan-

wezige moleculen moeten dringen en dat daartoe plaats

noodig is. Wanneer de moleculen van een celwand dicht

aaneenofedronofen bleven, zou dit tusschenschuiven on-

mogelijk zijn. Door den turgor echter worden de vaste

moleculen van elkaar verwijderd en dan is het voor nieuwe

deeltjes zeer gemakkelijk zich daar tusschen te voegen;

en dat wel zoolang als de turgor dit toelaat, want door

de toename in dikte van den celwand wordt deze allengs

minder elastisch en eindelijk verliest hg deze eigenschap

geheel.

Wij zien dus, dat de turgor den groei gemakkelijk

maakt en dat de groei in de lengte ophoudt, zoodra de

cellen niet meer tusgescent kunnen worden.

Wanneer zich geene nieuwe deeltjes voegden bij de

reeds in den celwand aanwezige, zouden deze deelen

weder inkrimpen, zoodra de turgor vermindert; nu zij
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echter gedurende den turgescenten toestand tusschen

geschoven worden, is het inkrimpen tot den vroegeren

vorm niet meer mogelijk; de groei van den celwand

maakt dus, dat de uitzetiing der cel^ die door turgor

werd te weeg gebracht, blijvend wordt,

Het imbibitie-vermogen van den celwand is niet over-

al even groot; evenmin heeft de tusscbenvoeging van

cellulose gelijkmatig plaats. Het eerste gevolg hiervan is,

dat de oudere cellen bijna altijd een gebeel anderen

vorm hebben dan de jonge; de oorspronkelyk isodiame-

triscbe celleu van bladstelen^ Stengels en vaatbundels b. v.

zijn later sterk in de lengte ontwikkeld, terwijl hare

breedte veel minder is toegenomen.

Hoe grooter de turgor is, des te grooter is de uitrek-

king der eel en des te grooter is ook de groei.

Stellen 'wij ons nu eens voor, dat van een celwand de

recbter zijde meer turgescent is dan de linker, dan zal ook

aan die rechter zijde raecr groeien dan de linker. Het gevolg

hiervan is, dat de eel eene krommincr naar links maakt;
$

maar deze zijde wordt nu minder elastiscb, zoodat nu de

linker zijde meer uitzet en ten gevolge daarvan groeit.

Ook nu ontstaat dus eene krommingf, maar naar rechts.

In de werkelijkheid is dit verscbijnsel veel gecompli-

ceerder, omdat meerdere plaatsen van den celwand ach-

tereenvolgens meer groeien dan de rest van dien wand.

Aangezien nu het zeltde plaats heeft bij een complex van

cellen, zullen alle jonge deelen, ten gevolge van dien

ongelijkmatigen groei, krommingen maken, waardoorhun
top onregelmatige banen beschrijft, welke, omdat het deel

in de lengte groeit, spiraals-gewijs opklimmen
-Dit verschijnsel wordt circumnuteereih genoemd. Door-

gaans zijn deze bewegingen zoo zwak en zijn de afwij-

kingen zoo gering, dat zij niet direct zijn waar te nemen.
Wordt echter aan den top dier deelen een zeer lichte

en lange wijzer bevestigd, welks vrije uiteinde zich be-

weegt langs eene met lampzwart zwart gemaakte glazen

plaat, dan teekent zich daarop de bewegino* van dien

top vergroot en zeer duidelijk af/
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Het
^"s aan plantendeelen waar te nemen, zoolang zij groeien;

het gaat das steeds gepaard met het vermeerderen van
den turgor en nooit met vermindering daarvan. Zulke ver-

schijnselen worden auxoionische genoemd.

.
Bij deelen, die hun yollen wasdom hebben bereikt, kan

juist het tegenovergestelde plaats hebben^ m. a. w. dat

de turgor vermindei't.

Deze deelen maken dns krommingen evenals verwelken-

de bladeren; wanneer zij echter weer hun vorigen stand

willen innemeUj behoeven zij slechts weder turgescent te

worden
; groei is daarbij overbodig.

Zulke bewegingen^ welke dus eerst op verminderen van

den turgor en daarna op het hernemen van den normalen

stand berusten, worden allassotonisch genoemd. Voor en

na het intreden der bewesring hebben dus de zich alias-»* o
sotonisch bewegende ororanen denzelfden vorm en dezelfde&^"""^ w^

grootte, terwijl zij, die zich auxotonisch bewegen, steeds

van vorm veranderen

Auxotonische bewegingen zijn: die der rarikeny het slin-

gereUy het circumnuteeren^ alsnnede de geotropischey helio-

iropischej ejpinastische en hyponastische krommingen.

V^oor het goed begrip dezer bewegingen volgen wij de

beschrijving, door Prof* de Vkies gegeven voor het winden

der ranken.

Dat ranken vervormde takken, bladeren, blaadjes of

bladnerven ziJn, weten wg. . .

Ook deze ranken circunmuteeren, evenals alle jongeplan-

orsran

De top dezer ranken beschrijft dus eene spiraal en aangezien

zij de gave dezer beweging doorgaans in hooge mate be-

zitten, is de afwijking zeer groot en daardoor is er veel

kans, dat zij met eenig vast voorwerp in aanraking komen.

Deze aanraking hebben zij noodig om zich verder te;

ontwikkeleui de aanraking werktals prikkel, maar slechts

dan, als de onderkant der rank zich tegen het steunsel^

aanlegt. Het gevolg van dezen prikkel is: vermeerdering

van turgor en ook meerdere groei- %> - ^\jm ^ #
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Merkwaardiger wijze wordt niet de aangeraakte zijde,

maar de bovenkant dei' ranken turgescent ; deze zet zich

daardoor sterk uit en veroorzaakt, dat de onderkaut zich

concaaf krotnt, dus juist rondom het steunsel.

Door deze beweging krult dus de top der rank om 't

steunsel been en bierdoor komt een ander gedeelte van

den onderkant der rank daarmede in aanraking en wordt

ook geprikkeld. Allengs rolt zicb op die wijze de rank

met meerdere slagen om het steunsel, terwijl de groei

er voor zorgt, dat deze krommingen blijvend worden.

De snelheid^ waarmede dit winden geschiedt, is vrij

groot; bijzonder snel winden de ranken van Sycios angu-

latay die in enkele minuten 2—3 windingen maken; wan-

neer de bevestiging met bet steunsel eenmaal beeft plaats

gebad, rolt zicb bet vrije onderstuk van de rank ook als

eene spiraal samen ; maar bierbij ontstaan een of meer

keerpunten in de windingen, watnoodwendig moet plaats

bebben, omdat dit gedeelte der rank niet vrij is, maar

aan weerszijden wordt vastgebouden.

Aangezien bij dit winden de onderzijde van de rank

niet of weinig langer wordt, moet noodwendig de alstand

tusscben de beide steunpunten korter worden. Doorgaans

is bet steunsel steviger dan de klimmende stengel, zoodat

deze laatste mede geeft en naar bet steunsel wordt op-

getrokken. Hierdoor komt bet, dat rankendragende plan-

ten zicb doorgaans, strak gespannen, tusscben verscbil-

lende steunsels uitstrekken, waarbij dikwijls de stengel

zigzagsgewijs wordt gebogen.

Het circumnuieeren bebben wij reeds leeren kennen.

AUe groeiende plantenorganen bebben deze beweging in

meer of mindere mate.

Het slingeren,

Ook de Stengels van slingerplanten circumnuteeren

kracbtig; daardoor komt de top des Stengels met an-

dere voorwerpen in aanraking en kan zicb daar om slin-

geren op analoge wijze, als wij dit bij ranken waarnamen.
Deze planten bezitten de gave om te slingeren, iets wat

andereo, ook al komen zi^ bij bet circumnuteeren met
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aftdere voorwerpen in aanraking, niet doen. Het circum-

ntiteereti is SlecMs het begin van het slingeren; eerst

daarna treedt de laatstgenoemde beweging zelf iix wer-

king; de richting van beide bewegingen is steeds de-

zelfde, das <5f links 6f rechtswindend.

De windingen dezer slingerplanten zijn aanvankelijk kort;

later strekt de stengel zich ten gevolge van negatieve

geotropie en worden de windingen stijlen

Geotropie en heliotropie hebben wij reeds besproken op

pag. 135.

De meeste groeiende toppen van stengels en stammen,

alsook vele stengel- en bladgewrichten zijn negatief geo-

tropisch.

Wanneer men een ^deienden stengel naar beneden

bnigt en dicht onder den top vastbindt, zal de vrije top

zich spoedig ten gevolge der geotropie oprichten, totdat

hij weder verticaal kan doorgroeien, Dat geotropie niet

onder den invloed van het licht staat^ blijkt, omdat deze

verschijnselen ongestoord in het duister plaats hebben.

De jongste toppen der wortels zijn positief geotropisch;

wij herinneren aan fig. U pi. VI, die eene duidelijke

voorstelling geeft van de wijze, waarop deze toppen zich

onder den invloed der positieve geotropie krommen-

Heliotropie is iets dergelijks als geotropie; de oorzaak

van dit verschijnsel is echter steeds het licht, en al zijn

sommige organen, gelijki^dig posiiiej-heliotropisch en nega-

tief geotropisch^ zoodat beide krachten samenwerken en

elkaar ondersteunen, toch is het verschil groot eh t>e-

hbeven beiden niet per se samen te gaan.

Nog rest ons te bespreken de hyponastische en ^nd-
ntische krommingen van jonge plantendeelen.

Wij vinden ze bij de zoogenaamde hilaterale (tweezijdig

ontwikkelde) organen, dus bij bladeren en vele niet ver-

ticaal groeiende stengels en takken.

Epinastie is het vermogen van zulke organen 6M zich

met de bovenzijde convex te krommen.

Hyponastie is het vermogen om de bovenzijde concaaf te

krommen.
26*



402

Aangezien jonge deelen, die onder den invloed staan

van deze beide kracliten^ tevens onderworpen zija aan geo-

tropie en heliotropie is het verscMjnsel zeer ingewikkeld;

om de beide eerste krachten goed te kunnen waarnemen,

moet men de beide laatsten kunstmatig opheflfen-

Bij jonge bladeren kunnen wij deze bewegingen ge-

makkelyk waarnemen.

Het sluiten en openen, dat wij bij sommige bloemen

nn eens *s morgens^ dan weer 's avonds waarnemen,

berust op epiaastiscbe en hyponastische bewegingen, die

zich in dit geval eenige malen benrtelings herhalen.

Op het openen en slniten der bloemen is zoowel het

licht als de temperatuur van invloed. Plotselinge tem-

peratuursverandering kan het openen of sluiten te weeg

brengen, ook op andere oogenblikken van den dag, dan

waarop deze bewegingen gewoonlijk plaats hebben. Ook
door het plaatsen in het duister kan men geopende bloe-

men doen sluiten, hoewel zij zich dan spoedig wede

openen, ook al blijven zij in 't duister, Sommige bloe-

men zijn zeer gevoelig voor temperatuursveranderingen,

anderen meer gevoelig voor verandering in de intensiteit

van het zonlicht.

Aangezien beide oorzaken veelal 's morgens en *s avonds

samenwerken, heeft juist op die tijdstippen het openen

en sluiten zeer geregeld plaats. Velen zijn er echter,

die ook op andere tijden van den dag door plotselinge

weersveranderingen zulke bewegingen maken.

Onder de bloemen, die zich 's morgens openen, noemen
wy de CoMPOSiTAE, Turnera^ Nymphaeay Oxalis. *s Avonds
openen zich sleehts enkelen: de kembang poeJcoel ampat heeft

daaraan b, v. haar naam te danken.

Bekend is tevens het verschijnsel, dat vele indische

bloemen juist 's avonds de krachtigste geuren versprei-

den, hetgeen er op wijst, dat, al zijn zij steeds geo-

pend, toch de hulp van nachtvlinders en andere nacht-

dieren voor de bebtuiving noodig of voordeelig is* De
sierlijkste en meest welrickende onder de nachtbloei-

ers is zedr zeker de westindische Cereus grandiflora of
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koningin der nacht^ die zich 's avonds opent en dan eene
prachtige bloem ontplooit, die eene heerlyke vanllle-geur

verspreidt.

Allassotonische bewegingen.

Wij brengen tot deze rubriek:

1^- de prikkelbewegingen van bet Tcruidje'roer-my-niet

e- e. a. planten.

2e. de bewegingen der meeldraden van eenige Compo-
SITAE.

3^. de zoogenaamde slaap der bladeren.

leder kent de plotselinge bewegingen, die de bladeren

van bet kruidjeroer-mij-niet maken, wanneer de plant

sterk wordt gescbud of wy een korten slag op de blaad-

.

jes geven. leder samcngesteld blad (pi. L. C. 1,) neeint

daarbij den stand 0. 2 aan; de algemeene bladsteel

buigt zicb omlaag, de bladstelen naderen elkaar eenigszins

en de bladparen sluiten zicb achtereenvolgeus. Door zeer

zacbte tikjes kan men ook eenige blaadjes zicb alleen

laten sluiten, boewel zich yan daar nit de prikkel ge-

makkelijk en vrij snel naar andere blaadjes voortplant. Na
eenigen tijdrust herneuien de blaadjes ban vorigen stand.

De oorzaak van bet slap naar beneden bangen is bet

verminderen van den turgor^ de bladgewrichten nl- bestaan

uit ^^n centralen vaatbundel en uit parenchjm, dat zeer

gevoelig is voor aanraking. De parencbymcellen, welke

in gevp^one gevallen turgescent zijn, knnnen snel baar water

verliezen en storten dit uit iu de intercellulaire ruimten.

WiJ zien bij prikkeling dit parencbym belder groen

worden, omdat de lucbt der intercellulaire ruimten door

water wordt vervangen.

Spoedig nemen deze cellen bet water uit bare omgeving

weder op en maken bet blad strak en stijf.

Men beeft, door bet parencbym der bladgewrichten op

versebillende zijden weg te suijden, bewezen, dat alleen

de onderste belft dezer gewricbten prikkelbaar is.

Eene andere indiscbe plant, wier blaadjes voor krach-

tige stooten gevoelig zijn, is Oxalis sensativa {Jcoetjiiiganyy

beide standen zyn geteekendin fig. D. 1 en. 2,
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Deze plant is echter lang niet zoo gevoelig aU tet
r

'kruidje-roer-my -niet {Mimosa pudica).

De helmdraden van enkele compositae^ zijn ten getale

van vijf in iedere bloem aanwezig; zij zijn van onderen

vrij, hooger op tot eene buis vergroeid; de vrije gedeelten

staan naar buiten convex nit, Bij de minste aanraking

springen deze gedeelten snel recht.

Slaap der bladeren.

Dit verschijnsel is in de tropen zeer algemeen; wij

znllen er iets langer bij stil staan. De bladgewrichten

van vele onzer boomen zijn iets gezwollen en deze ge-

deelten zijn nu eens aan deze, dan weer aan gene zijde

het meest turgescent ; bet gevolg hiervan is, dat zij

hunne blaadjes 's nacbts tegen elkaar aanleggen, nu eens

met de bovenvlakken, dan weer met den onderkant tot

elkaar genaderd. De prikkel, die deze be^wegingen te

voorschijn roept, is verandering van de temperatuur en

van de intensiteit van het zonlicht.

Het is bier de plaats om den invloed van bet zonlicbt

op den stand der bladeren onzer tropische planten in 't

kort na te gaan, al behooren enkelen dezer bewegingen

niet tot deze rnbriek, maar tot die der auxotoniscbe,

De bladscbijven moeten door het zonlicbt beschenen

worden om kracbtig te kunnen assimileeren.

De wijze, waarop de planten zich vertakken en slecbts

aan de jongste gedeelten bladeren diagen^ heeft ten doel

alle bladeren zooveel mogelijk aan bet zonlicht bloot te

stellen.

Wanneer wij krniden en boomen goed bezien, bemer-

ken wij, dat dit resultaat steeds ten voile wordt bereikt-

Wei zien wij, dat op een zeker tijdstip van den dag vele

der bnitenste bladeren anderen bescbaduwen, maar wij

moeten niet vergeten, dat de stand van de zon ten opzichte

der bladeren, steeds verandert, zoodat deze beschadnwde
bladeren later of vroeger op den dag wel door de zon-

nestralen getroflfen worden.
Ook moeten wij onze waarnemingen bij voorkeurdoen

op ongesnoeide planten.
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Tijdens den groei zijn de bladeren en jonge takjes h^
meejst bewegelijfe; zij zoekenin die periode als *ii ware hua
plaatsje tusschen het reeds aanwezige groefi en kroratnetL-

mch zoolaag, totdat zij den gunstigsten stand ten opzichte'

van het zoalicht hebben insrenomen,

Zelfs oudere takken, die dus zelf het vermogen om
zich. te kromnien hebben verloreu, worden passief door

de groeiende toppen gekromd. Dit kan men goed zien bij-

enkele boomen met dlcht loof en. horizontale takken.

Dat de onderste takken door hun eigren zwaarte naar

beneden hellen, is begrijpelijk^ maar hunne joagste, be-

bladerde gedeelten zouden daardoor geheel overschadnwd'

worden door het loof der hoogere takken; de jongste,

groeiende toppen trachfcen die schaduw te ontkomen; zij

rekken hunne leden en bladstelen sterk uit en krommen
zich omhoog.
Deze takken krggen daardoor eenigszins den vorm eener

liggende "^^
; ook zijn zij bijua geheel kaal, alleen de top

is bebladerd.

De onderste takken van djoewar en mindi vertoonen

dit verschynsel zeer duidelijk.

Enkele der groote bladstelen vebu paj^aya krommen zicb

op dezelfde wijze. De papaya is tevens een goed voorbeeld

om te zien, hoe de stand van oudere en jongere bladste*

len verschilt, ten einde de groote bladschyven alien naar het

licht te kunnen toekeeren. De jongste stelen staan recht

naar boven, anderen zijn horizontaal^ de laagsten zyn

schuin naar beneden gerichfc, terwijl velen hun uiteinde

daarbij naar boven krommen. A-'angezien ook de omlaag

gebogen stelen eenmaal op den top der as recht naar bo-

ven stonden, hebben zij allengs een boog beschreven van-

=b 150\ Bij palmen kunnen wij hefczelfde waarnemen.

Bezien wy nu eens een jonge, pas ontloken knop van

den manga; de as draagt op korte leden vele blaadjes,

die, wanneer zij alien kortgesteeld en even groot waren,

z<56 dicht opeengedrongen zouden zijn, dat slechts een

gedeelte direct aan 't licht zou worden blootgesteld te

zamen vuUen^ hunne schijven meer dan een cirkelvlak.
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Wij bemerken echter^ dat de hoogste blaadjes veel

kleiner zijn dan de laagsten van denzelfden leeftijd en

dat deze laatsten tevens langer gesteeld zijn- Hierdoor

is het mogelyk, dat de bladschijven der lagere bladeren

bniten en tusschen de kleinere, bovenste blaadjes uitsteken,

zoodat dus alien goed belicht kunnen worden.

Nog veel noodzakelijkcr is een dergelijk verschil in

grootte en lengte voor de bladeren der wortelrozetten

van tweejarige planten {Elephantopus^ tahak)^ welke met

de onderzijde op den grond liggen en diclit opeengedron-

gen zijn. De bladschijven der laagste blaadjes zouden,

indien zij even groot waren als de hoogere, door deze

geheel bedekt worden en dus niet kunnen assimileeren.

De laagste bladeren zijn ecbter veel langer ; daar zij

geen bladsteel bezitten, is het onderste gedeelte van de

bladschijf zeer smal en bijna zonder bladmoes, terwijl de

schijf naar boven allengs breeder wordt, vooral daar,

waar zij buiten de bovenliggende bladeren nitsteekt.

Hierdoor zijn deze bladeren steeds zoogenaamd spatel-

vormig (pi. XV. IJ),

Bezien wij nu een hedondong-^trmk (Patiaa?), dan vallen

ons znlke groote verschillen in lengte van bladeren of

bladstelen niet op. Hier zou deze inrichting ook over-

bodig zijn, want de bladschijf is z66 fijn verdeeld, dat

zy veel licht doorlaat en er dus voor dieper liggende

blaadjes geen gevaar bestaat om beschaduwd te worden*

Met deze inrichtingen is de dichtheid van de kruin in

overeenstemming; de oudere takken van manga, waroe en

dergelijke, grootbladigo boomen zijn bladloos en dragen

weinig bebladerde takjes, omdat het zonlicht niet diep ge-

noeg kan doordringen; assam djawa, acacia^s, Icedondong

e. d met fijn loof, laten het zonlicht tot ver binnen de

kruin doordringen en daarom kunnen ook dddr bebla-

derde takjes nog eene gunstige standplaats vinden-

Yolwassen bladeren, van een groot aantal tropische

boomen, kunnen verschillende standen aannemen en wor-
^

den daartoe in staat gesteld door bewegingsorganen, die

zich bevinden in den verdikten voet van den bladsteel en in
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gewrichten op de grens van steel en schijf; eindelijk

kunnen ook verschillende deelen van de schijf als bewe-

gingsorganen dienst doen.

Steeds is de oorzaak der beweging verminderen van

den turgor, terwijl vermeerdering daarvan bet blad we-

der in den normalen stand brengt; ook bier zijn bet

groepen parencbymcellen, die in de gewrichten onder

den invloed van den turgor staan.

Bij bet bescbouwen dezer verschijnselen moeten wij

twee zaken niet verwarren 1^. het aannemen van de nacht-
r

stelling en 2^. het veranderen van stand hij sterlce helichting.

Het eerste verschijnsel is een besebermmiddel tegen warm-
teverlies en treedt regelmatig in, zoodra de temperatuur

en de intensiteit yan het licht afnemen, dus in normale

gevallen *s avonds bij zonsondergang,

De bescherming bestaat voornamelijk in het vermin-

deren van het transpireerend oppervlak. Een dicht be-

bladerde assam-boom b. v. ziet er bij zonsondergang uit,

alsof hij bijna bladerloos is.

Welk
XLIX

(B. 2). Vergelijk ook andere bladeren op pi. XLIX en L.

Het tweede verschijnsel, het aannemen van den projiel-

stand, is eene bescherming tegen to fel zonlicht. Zooals

wij op pag. 234 reeds opmerkten, is te intonsief zonlicht

eerder nadeelig dan gunstig voor de vorming van orga-

nische stof.

Planten in de poolstreken en koudere gewesten, als-

ook zij, die in diffuus licht leven, moeten haar bladgroen

zoo veel mogelijk naar het licht toekeeren om zich het

schaarsche en zwakke zonlicht zoo volkomen mogelijk

ten nutte te maken.
Voor haar zou de gave, om den profielstand aan te

nemen, zeer overbodig zijn; zulke bewegingea worden in

die streken dan ook niet waargenomen ; in gematigde
b

streken z^ijn zij meer bekend ; in de tropen daarentegen,

waar de zou op den middag zoo verzengend is, komt dit

verschijnsel algemeen voor.
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^et hruidje-Toermij-niet ea Ozalis sensativa nemen
4.*j *- I

*a nachts denzelfden stand in alsof zii geprikkeld werden*

Alle bladeren, die de nachtstellincj kunnen innemen.
* ^* -^

neman ook op liet midden van den dag, wanneer hun
oppervlak loodrecht door de zonnestralen worden ffetrof-

fen, den profiel^tand aan.

Daarentegen veranderen een groot aaatal bladeren, die

den profielstand kunnen aannemen^'snachts niet van stand,

Zij, ^ie Vi^ide bewegingen kunnen m^ken, worde^i d^'a^rtoe

door dezelfde organen in staai gesteld; doorgaans houdt dan

de profielstand het midden tnsschen de dag- en nachtstelling.

In onze omgeving zijn biervan voorbeelden in groote

verscheidenbeid te vinden en met behulp der platen XLIX
en L zijn beide bewegingen bij eenige zeer bekende planten

nader te beschouwen.
-

Bijzonder gescbikt als voorbeeld ter deinonstratie is

Icateppeng (Cassia 8ophora) met hare groote, gevinde bladeren.

pl XLIX. A. 1 stelt den normalen stand voor, A. 2 den

profielstand en A. 3 de nachtstelling, Juist aan deze groote

bladeren kunnen wij waarnemen, dat niet alleen de blaadjes

van stand veranderen, maar dat ook de algemeene bl?id-

steel zich op of neer beweegt,

"^evens komt hierbij goed uit, dat de jongste bladstelen

veel gevoeliger zijn dan de oudere Het oudste blad a, dat

reeds de meeste blaadies heeft verloren, verandert niet

meer van stand, terwijl bet blad 6, oui in de nachtstelling

te komen, een boog van ongeveer 45** moet beschrijven.

Fig. C is de eigenaardige nachtstelling, die hliemhieng'

bladeren aannemen.
Fig. E is eejQ blad van katjang tanah, waarvan duidelijk

ook de algemeene bladsteel van stand verandert.

Fig. F. 1 en 2 zijn jonge bladeren van ketella pohon; G- 1

en 2 jonge takjes van dawon maniran^ waarvan de blaadjea,

even alsof zij tot een samenoresteld blad behoorden, zich

sluiten.

assam

A
Fig. B. 1 en 2 eindelijk zijn bladeren van dawonJcoepop.-
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hoepoe^ die zich om den middelnerf, evenals een blad papier,

toevouwen.

Bijzondere vermelding verdienen de bladeren van Desmo-

dium gyrans fpl. XLIX D. 1 en 2), waarvan hot grootere

eindblad 's avonds recht naar beneden hangt; de kleine

zijblaadjes zijn overdag begaafd met eene eigenaardige,

trillende beweging; zoodra de temperatuur daartoe hoog

genoeg is (minstens 75** C) beginnen zij zich vrij snel te

bewegen, daarby om hun eigen as draaiende.

Ten slotte dient nog vermeld, dat bij het groot aantal

planten, wier bladeren zoogenaaind slapen, nn eens de

onderzijden der blaadjes tegen elkaar gelegd worden of

elkaar naderen {bliemhieng pi. XLIX. G, ketella pohon F,

Oxalis sensativa pi. L D), terwijl bij anderen juist de bo-

venzijden tegen elkaar aanliggen (zie overige figuren).



HOOFDSTUK XVIIl.

Cryptogamen,

Met het schrijven van dit hoofdstuk beoog ik een twee-

ledig doel:

1&. de voortplanting der cryptogamen, van af de laagst

ontwikkelde, ^^ncellige planten tot de varens, Selaginelld s

en Lycopodiumsy te volgen en te vergelijken met de ons

reeds bekende processen, die bij de bevruchting der phane-

rogamen plaats bebben.
2e. den lezer een kort overzicbt te geven van enkele

cryptogamen, welke den naensch voordeel of scbade aan-

brengen.

Wij volgen daarbij deze indeeling:

Afdeeling L Thallophyten of loofplanten.

Klasse 1. Pbotophtten.

# II. Ztgospokeae-

p III. OoSPOREAE.

IV. Cabpospoheab

Afdeeling II. Bryopbyten of mossen-

Klasse I* Leveemossen.

» II. MOSSEN.

Afdeeling III. Cormopbyten (vaatcryptogamen),
r

Onderafdeeling A l Filices (varens).

sporen gelijk ( Lycopodiaceae {wolfshlauwen).

EqmsETACEAE (paardenstaarten).

Onderafdeeling B \ Rhizocabpeae (Mardliay SaMnia).

beterogene sporen I Selaginellinab (SelagikellaceaEj

' IsofiTACEAE).



411

Protophyten.

De aller eenvoudigste planten heeft men vereenigd tot

deze klasse. Allen zijn ^^ncellig; soms leven de cellen

geheel op zichzelf; anderen zijn tot draden^ yliezen of

kolonien vereenigd (zie pi. III. A— C). De vermenigvuldi-

ging heeft bij verreweg de meesten plaats door celdeeling;

slechts bi) enkelen zijn sporen gezien.

Geslachtelijke vermenigruldiging beeft ecbter nooit

plaats.

Onder de bladgroenhoudende protopbyten zijn enkelen

groen (Palmellaceae); zy vormen groene overtrekken op

boomen, grond, rotsen, muren en tegen glazen voorwer-

pen, waarin gedurende langen tijd water wordt bewaard.

Anderen bezitten, behalve bet bladgroen, eene blauwe

kleurstof en bebben daardoor eene blauwgroene kleur;

ter onderscheiding noemt men ze blattwwieren.

ni
Nodoc

vormige Bivularia (4) en eene slingerwier Oscillaria (3).

Van Nostoc en Rivularia is bekend^ dat enkele barer

cellen zicb met een dikkeren wand omkleeden; en deze

sporen kunnen na eene rustperiode (doorgaans overwin-

tering) weder een nieuwen nosfocdraad leveren. De vor-

ming van deze sporen is even goed als de celdeeling eene

vesretatieve vermenigrvnldie"in2r.

De oistzwammen of Saccharomycetes vormen uitspruit-

sels, die langzamerband grooter worden^ dan eveneens

nieuwe individuen door uitsprniting voortbrengen enz.
I

enz ; alien blijven met elkaar in verbinding en vormen

groepen, zooals zijn afgebeeld op pi. TIL fig- B.

Suiker wordt door deze zwammen omgezet in alcobol,

water en koolzuur; een proces, dat wij gisting noemen. Het

koolzuur vervlucbtigt en het resultaat der gisting is: een

der vele alcoholhoudende dranken, die overal ter wereld

worden bereid en gedronken.

Niet alle grondstoffen, welke hiervoor gebruikt worden.
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bevatten suiker; zij kunnen derhalve niet direct alcohol

leveren, maar moetea vooraf een omzettingsproces on-

dergaan, waarby zij worden omgezet in suiker.

In de druiven is glycose of druivensmker aanwezig, door-

gaans gemengd met vruchtensuiker; in alle zoete vruchten

^n in de honig, alsook in bet sap van vele paltnen (sago-

palm, areng^ kalapa) komt vruchtensuiker voor. Uit hat

sap dezer vruchten wordt wijn ( druivenwijn), appelwijny

bessenwijn enz. gemaakt. Uit klapper- en arengsap maakt

de inlander legen of toewak, die bij gisting overgaan in

sagueer of toewah feros.

De Ugen wordt in Indie algemeen als gist bij het brood-

bakken gebruikt.

Uit melasse van rietsuiker maakt men rum, uit honig

den overouden, bataafschen drank, zoete wee, en uit den

afval van druiven, onder toevoeging van suiker, cognac.

Vele andere alcoholische dranken worden bereid uit

granen en andere zetmeelhoudende stoffen. Wij weten,

dat by de kieming, de diastase het zetmeel omzet in sui-

ker- Dit proces wordt bij de alcohol-bereiding uit granen

kunsimatig ondersteund en op het juiste oogenblik be-

eindigd. Dan is eene suikerhoudende stof verkregen, die

49Qr de gistzwammen wordt verwerkt tot alcohol.

Andere zetmeel-soorten worden langrs chemischen weg

of door toevoeging van diastase in suiker overgevoerd.

AraJc wordt gestookt uit rijst, whisky uit mais, foezel uit

aardappels, jenever uit graan enz. enz.

Behalve de biergist zijn er nog enkele anderen bekend,

die ephter zeer op elkaar gelijken. Ook rekent men hier-

toe de fungus, die in den raond van kinderen spruw te weeg

brengt nl. O'zdium albicans.

De werkza^amh^id der gistzwammen is dus zeer belangrijk

en heeft vele takken v^n industrie in het leven geroepen-

S?LUTzwAapttpN of ScHczoMTCETES ontleouen haar naam
aan de vegetatieve voortplantingj ieder individu splijtala

't ware in twee deelen, die ieder afzonderlijk kunnen

elkaar t

i.

mees
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ten zijn langer dan breed; aangezien nu de deeling orer-

dwars plaats heeft, vormen een aantal, achter elkaat lig-

gende zwammen een langen, gebroken draad.

Hoewel slecbts 46n geslacht den wetenscbappelijken

naam trBacterium'^ draagt, heeft toch voor alien de naam,
haclerien, bnrgerrecht verkregen en wordt ook door ons

behouden. Rottende nrine en tandslijm zijn zeer geschikt

cm, onder het microscoop gezien, een denkbeeld te vor-

men van deze bacterien.

Naar den vorm onderscheidt men:
1. Kogelbacterien. Ronde cellen, die elkaar loslaten;

MicrococcuSy afzonderlijk (pi. Til. fig A. l)5in snoeren (5)

of in groepen van vier vereenigd (tetracoccen^ 2 J.

2. Staafbaderien. Cellen kort cilindrisch, elkaar loslatend;

Bacterium (9).

3. Draadhacteri'en. Cellen cilindriseb, maar tot schijn-

draden vereenigd; Baccillus (7, 8), Leptothrix (10), Vibrio^

4. Schroefbacterien. Cellen gedraaid; Spirillum (4, 11),

Spirochaete (6).

5. Sarcina, De cellen deelen zich in 3 richtingen.

Werkzame bacterien zijn in vloeistoffen steeds m be-

weging; zij draaien onopboudelijk om bare eigen as of

scbuiven langzaam voor- en acbterwaarts ; of wel zij ma-
ken scbroefvormige bewegingen, welke z66 snel zijn, dat

onder het microscoop de vorm van znlke bacterien niet

is waar te nemen. Men kan ze ecbter op allerlei wijzen

dwingen de beweging te matigen of stil te liggen.

De beweging der bacterien beeft geleerden als Leeu-

WENHOEK verleid. hen tot de dieren te rekenen. Algemeen

rekent men hen tegenwoordig tot de planten.

Ook is bij enkelen eene vegetatieve vorming van sporen

waargenomen.

De omzettingen, die bacterien veroorzaken, zijn van

zeer verschillenden aard. Algemeen geldt ecbter de regel,

dat, wanneer in vloeistoffen de ontledingsprodncten, door

bacterien gevormd, sterk toenemen, de werking der bacte-

rien vermindert en eindel^'k geheel ophondt- In dien toe-

stand zijn de bacterien niet dood; zij msten om hare
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werkzaamheid weder aan te vangen, zoodra die ontledings-

producten worden verwijderd. Bij de fabriekmatige omzet-

ting van melk in melkzuur, veroorzaakt door eene bacterie,

wordt daaroni sfceeds kalk toegevoegd om bet melkzuur

direct na de vorming te binden.

Dit is ook het geval met de gistzwatntnen. Bij de gistiag

van suikerboudende vloeistoflfen eindigt dus de gisting

van zelf; destilleert men ecbter de alcobol af, dan blij-

ven de gistcellen werkzaam.

Onze kennis omtrent de bacterien wordt bij den dag

grooter; de bacteriologie is eene wetenschap in vollen

bloei; de leek ontmoet bacteriologiscbe kwestie's in alle

dagbladen en tijdschriften. Het is daarom noodig deze

wezens en de wijze^ waarop zij gezien en herkend wor-

den^ meer uitvoerig te bescbrijven. Yooraf een kort over-

zicbt over de meest belangrijke bacterien, om baren

reusachtigen en algemeen verspreiden invloed te kunnen
begrijpen, Zij leven ten deele sapropbytiscb, ten deele

parasitisch.

Saprophyten.

MicrococcuS'SOorten (M, prodigiosusy aura ntiacus, luteus^

Julvusj brengen op brood, vleescb, melk, rijst en aardap-

peleuj vlekken voort van eene bloedroode, oranje, gele

of bruine kleur.
^

De legende van de bloedende hostie is waarscbijnlijk

ontstaan naar aanleiding van het voorkomen der eerst-

genoemde soort op de hostieti (ouwels), welke een vrij

goeden voedsterbodem vormen.
Micrococcus ureae doet de menschelijke urine in alca-

lische gisting overgaan-

Bacterium aceticum {Bacillus aceticus, vroeger Mycoderma
aceti) genoemd, door Pasteur in 1861 ontdekt, zet bet ontle-

dingswerk der gistzwammeu verder voort en verandert
alcobol in azijn.

Het zunr worden van bier, wijn en legen is hiervan bet

gevolg.

Bacterium aceticum is de meest gewone bacterie, die allerlei

rotting veroorzaakt.
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Bacillus acidi lactici tnaakt de melk zuur, omdat zij

melksuiker in melkzuur omzet.

Bacillus caucasicus brengt in melk eene eigenaardige

omzetting te weeg en vormt de hejir. De heJirJcorrels bestaan

grootendeels uit deze bacillus.

Bacillus hutyricus leeft op vele stoffen o. a op vleesch,

kaas en zuurkool; aan dit laatste voedingsmiddelgeefb hjj

den eigenaardigen smaak. Ook wordt aan deze bacillus het

ontleden van de cellulose der plantencellen toegescbreven-

In het water komen meerdere bacillus-soorten voor,

terwijl ook vele cbemiscbe omzettingen in den bodem aan

bacterien worden toegeschreven.

In het duinwater te Amsterdam werd door Prof. Huao
DE Vries eene draadbacterie ontdekt, die als oorzaak kan

aangevoerd worden van eene algemeen in de natuur yoor-

komende omzetting.

Zulk eene draadbacterie (pi. Ill, fig. A. 10) bestaat uit

eene aaneenschakeling van staafjes^ die zich tot sterk

vertakte draden en vlokken vereenigen. Elke draad is in

eene slijmlaag gehuld. De bacterien zetten, zoolang zij

werkzaam zijn, de in water opgeloste ijzeroxydul-zouten

om in ijzeroxyd, en zetteu dit in de slijmlaag af, aldus

eene oranje, later bruin-roode buis om den draad vormen-

de. De oudere bacterien sterven^ maar de buizen blijven be-

staan en dragen aan hare uiteinden steeds jonge bacterien.

Onder het microscoop kan men dus in zulk een draad

alle stadien der ijzeroxjd-afzetting volgen; de oudste ge-

deelten zijn het bruinst, dan volgt oranje en geel, ter-

wyl de jongste uiteinden nog ongekleurd zijn.

WiNOGRADSKY voud in slooteuj waar ijzeroxyd gevormd

werd, dergelijke bacterien (^). Tegen de wanden van een

artesischen put te Samarang, die lang gesloten was geweest,

en in de buisleidingen komt algemeen eene bruine, slijmige

laag voor, met gele en oranje vlekken bedekt^ welke haar

ontstaan aan dergelijke draadbacterien heeft te danken.

(') Hiermede wordt ^eensims bewecrd, dal alie ijzeroer do.*i bacterien wordl

Ifevormd.
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Pardsieten,

Vele bacterien van alle vormen komen norinaal in a%t

menschelijk en dierlijk lichaam toor. Zij leven op onze huid

en in de nensholte ; iu onze darmen leeft een heirleger van

bacterien en een vlok]e slym onzer fanden blijkt on^er het

microscoop nit dnizende dezer kleine t^ez6liS tfe bestd^ii. Zij

komen op die plaatsen alt:yd voor en iijn volkomen onsclia-

delijk.

Gebeel anders is het gesteld met de bacterien, die ziek-

ten veroorzaken.

Onder de mensclielijke ziekten, die door bacterien worden

voortgebracht, zijn de meest bekenden: choleray longteringj

lepra^ typhus, malaria^ Jceehieki\

Bij de dieren zijn o. a. bekend bet miltvuv/r en de Hif-

pencholera.

De grootte der bacterien is zeer verscbillend.

De maatstaf is de micron :=^ Vmno millimeter.

De bacterien van het miltvuur h. v. zijn 3—6 microns,

de typhuS'haccillen 2—3 microns, de tuberkelbacillen 2—

5

microns lang.

Zien kan men de bacterien slechts met goede microsco-

pen en vefgrootingen van 100—1000 maal; meestal wdrdt

geWerkt met vergrootingen van 300—600. Hot is bij de-

ze onderzoekingen nl. minder te doen om verbazend sterke

vergrootingen^ dan wel om zoo scherp en duidelijk moge-

lijk te zien; dit is slechts mogelijk met het Abbe'sche ver-

lichtings-apparaat en met immersie-systemen.

En toch zon het herkennen van bacterien, zelfs met

nitmuntende instrumenten, niet met voldoende zekerheid

kunnen plaats hebben, Doorgaans zijn meerdere bacterien-

soorten in 66n praeparaat aanwezig en dan, behalve

enkele zeer dnidelyke. groote vormen, niet nauwkeurig
van elkaar te onderscheidmi-

Sedert Koch echter de zoogenaamde reincuHuren eh kleu-

ring der bacterien heelt gevonden,is de bacteriologie eene

wetenschap geworden^ diemetvrij groote zekerheid werkt

Cultnren werden vroeger wel gemaakt, maar steeds in
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vloeibare voedingsstoffen, evenals dit bij grootere planten

geschiedt. De bacteriea echter bewogen zicb in deze

vloeistoffen en meerdere soorten vermengden zich onop-

houdelijk, zoodat het berkennen eerder moeilijker dan
gemakkelijker werd.

Koch nam nu balfvloeibare of raste voedingsbodems voor

zijne culturen; de eersten zijn opgeloste voedingsstoffen

van verscbillenden aard, die met geliline of ajrir ajar y^or-

den vermengd, tot eone vloeistof^ diebij bekoeling slecHts

even vast wordt; de laatsten zijn doorgaans aardappels.

Men laat van de gelatineuse vloeistoffen cene dunne
laag op eene glazen plaat stollen en brengt met eene dunne

naald eene uiterst geringe boeveelbeid der te onder-

zoeken stof, als eene streep of steek, op de plaat en zet

baar daarna in eene vocbtige, goed afgeslotcn rnitnte.

Op de plaat zijn nn een mengsel van baeterien aan-

wezig, maar zij liggen vrij ver van elkaar. ledere bacteria

vermenigvuldigt zicb, maar aangezien de gelatine geeno

beweging toelaat, blijven de baeterien van eenzelfde soort

alien diebt by elkaar en vormen eene kolonie,

Na eenige uren kan men reeds aan vorm en kleur de-

zer kolonien zien, dat zij tot verschillende soorten be-
4

booren. ledere kolonie dus bevat slecbts baeterien van

6^ne en dezelfde soort. Door nu van zulk eene kolonie

eene geringe boeveelbeid op eene andere plaat over te

brengeUj verkrijort men eeneretncw/fuitr, welke uitsluitend

uit baeterien en kolonien van die ^^ne soort bestaat.

Hetzelfde kan men doen op, daartoe vooraf gepraepa-

reerde, aardappels.

En als men eenmaal eene 7:ekere bacterie op deze wijze

beeft gecultiveerd, kan men bare specifieke eigenscbap-

pen, wijze van voortplanting, levensvoorwaarden enz. euz.

bestadeeren en tevens beeft men uitmuntend materiaal,

om daarmede dieren of menseben in te enten en uit te
m

maken, welke ziekten deze bactcrieu te weeg brengen.

Hoe eenvoudig deze bewerking ook schijat, ea in prin-

eipe werkelijk ook is, tocTi beeft de bacterioloog met oti-

eindig vele moeilijkheden te kampen, omdat aan alle

27
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voorwerpen en toestelleu, die hi] gebruikt^ de meest ver-

schillende bacterien kunnen kleven en de culturen ver-

ontreiniofen of wel deze komen nit de lucht daarin.

Het steriliseeren, d. w. z. bet ontsmetten of aseptiscb

maken door gloeien of door afspoelen met sublimaat e. a.

ontsmettingsmiddeleu, moet daarora met de meeste nauw-

gezetbeid in acht worden genomen.

Maar nu bet berkennen! Dit is beter geworden^ nadat

Koch en anderen ons leerden de bacterien tekleuren en

te ontkleuren.

Alle bacterien nemen aniline-kleurstoffen op en zijndan

op bet microscopiscb veld beter te onderscbeiden ; maar

niet alle bacterien nemen die kleurstoffen even snel op;

sommigen zijn voor eene bepaalde kleurstof gevoeliger

dan anderen.

Met de bacterien worden ook andere voorwerpen van bet

praeparaat, weefseldeelen, cellen, bloedlicbaampjes^ etter,

enz. enz., gekleurd^ zoodat de kleine bacterien nog niet

duidelijk te zien zijn.

Ook daarvoor is raad, want al deze stoffen nemen
wel eenigszins de kleurstoffen op^ maar kunnen door cbemi-

scbe middelen (verdnnde znren) eerder ontklenrd worden
dan de bacterien.

Ook onder de bacterien verliezen sommigen langzaam,
r

anderen snel hare klearen. De rexnculturen nu stelden

den onderzoeker in staat de verbondins: van de verscbil-

lende bacterien tot kleurstoffen en ontklenringsmiddelen

na te gaan; zoo ontdekte men voor verscbillende soorten

specifieke metboden van kleuring en ontkleuring, die in

de meeste gevallen zoo zeker zijn, dat zij in banden van

geroutineerde bacteriologen even groote zekerbeid geven

als cbemiscbe reacties.

Heeft men b. v. in sjputum^ waarin allerlei bacterien

voorkomen, de bacillen der longtering (tuberlcelhacillen)

blanw gekleurd en door de voor deze soort gescbikte

metbode van ontklenring aan alien, behalve aan deze ba-

cillen, de blanwe kleur ontnomen, dan ziet men de don-

ker-blauw gekleurde tuberkel-bacillen zeer scherp.
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Dit wordt nog duidelijker, indioD men het praeparaat
opnieuw kleurt, maar nu met eene kleurstof^ die een
scherp contrast vormt met het blauw, b. v. met bismarcJc-

bruin. Dan ziet men op een veld^ waarop bloedlichaampjes,

epitheliumcellen en andere bacterien bruin gekleurd zijuj

uiterst scherp de blanwe tuberkel-bacillen liggen.

Dit proces noemt men de duhhelhleuring

.

Door dergelijke dubbelklenring heeft men ook de

sporen, die in sommige bacterien ontstaan, gevonden. In

zalke praeparaten nl. heeft de bacterie de kleur en de

spore daarbinnen^ de contrast-kleur aangenomen.

De normale wijze van voortplanting blijft steeds de

celdeeling. De sporen zijn echter veel duurzamer en kun-

neu eene veel langere rustperiode doorleven dan bacterien

»

Zygosporeae.

Deze kiasse omvat planten, die de aller eenvoudigste

geslachtsorganen bezitten.

Onder de wieren noemen wij Spirogyray die lange cel-

draden vormt, waarvan de cellen dikwijls sterren, platen

en spiralen van bladgroen bezitten.

Door het vormen van een dwarswand in eene eel

ontstaan 2 nieuwe cellen en wordt de draad langer.

Sommige cellen van verschillende draden krijgen een

uitwasj loodrecht op de as van den draad; twee nitwassen

van naast elkander gelegen draden groeien naar elkaar

toe, totdat zy elkaar aanraken. Daar ter plaatse gaat de

tusschenwand te niet, en aldns ontstaat een kanaal tns-

schen de beide copuleerende cellen. In beide cellen heeft

zich de inhoud afgerond; een dezer protoplasten dringt

door het kanaal naar de andere en vloeit, onder uitstoo-

ting van water, daarmede samen tot eene zygospore, die,

zoodra zij zich door een wand heeft omgeven, in staat

is zelfstandig te leven en eene nieuwe Spirogyra voort

te brengen.

De sexueele organeu zijn in dit geval dus in vorm, groot-

te en eigenschappen volkomen aan elkander gelijk.
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Bij andere wieren dezer klasse vloeien bewegelijke cel-

len met elkaar samen oin de zygospore te vormen,

Dit sexueele proces draagt den naam copulatie of

conjugatie.

De DiATOMACEAE of KiEZELWiEBEN, die ook tot deze klasse

behooren, bezitten een kiezelpantser, waarvan de teeke-

ning, onder bet microscoop gezien, verrassead scboon is;

bet kiezelzuur is niet overal gelykmatig afgezet; daardoor

ontstaat ecne gestreepte teekening. Die strepen zijn bij

enkele soorten betrekkelijk grof, bij anderen z66 fijn^ dat

zij slecbts bij sterke vergrootingen te zien zijn. Ookkruisen

de strepen elkaar doorgaans in verscbillende ricbtingen.

Men beeft op boogst vernuftige wijze de kiezelplantsers

dezer DiatomeeSn dienstbaar gemaakt om de vergrootingen

van lenzen te bepalen nl. door 10 Diatomeeen'Soorten op ^^ne

lijn naast elkaar op een voorwerpglas te brengen zoodanig,

dat No. 1 de grofste^ No. 10 de fijnste strepen bezit.
r.

In de aldus gevormde, afdalende scbaal correspon-

deert ieder nommer met eene bepaalde vergrooting,

waarmede de strepen te zien zijn.

De kiezelwieren komen in alle wateren voor^ vooral in

stilstaand water, op groene munrvlekken^ rotsen enz.

Op sommige plaatsen van onzen aardbodem schijnen in

vroegere tijden groote boeveelbeden dezer planten geleefd

tehebben; ten minste enkele aardlagen bestaan daarnit, dit

is de h'lezelaarde of Diatomeeen-aarde [kieselguhr], die met

nitroglycerine vermengd wordt tot dynamiet

Als voorbeeld van eene zvram dezer klasse noemen wij

Mucor Mucedo^ die algemeen voorkomt op rottende stoffen

van plantaardigen oorsprono-.

Evenals PenicilUum glaucum (afgebeeld op pi. Ill- fig.

E) bestaat deze fungus uit vertakte draden, waaraan vege-

tatief van tijd tot tijd lang gcsteelde sporangien ontstaan.

Onder gnnstige condition ceb ter naderen de toppen van twee

mycelium-draden elkaar en dringen tegen elkaar aan (pi. L.

fig^E. 1); aan beide toppen scbeidt zich door een wand eene
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eel af en de inhoud dezer beide cellen vloeit samen tot eene
zygosporBy die zieli met een ruw stekeligen wand omkleedt
(pl L,K2).

Oosporeae.

Weder doen wij een stap verder.

Waren de cojpuleerende cellen by de ztgosporeae niet van

elkaar te onderscheiden, bij de oospokeae treedt voor de

eerste maal een duidelijk verschil tusscben de sexueele

organen van beide geslacbten op ; een verscbil, dat wij by

de planted van volgendeklassen steeds zullenterug vinden.

Bij deze en volgende groepen en klassen zijn de man-

lijke organen steeds veel kleiner dan de vrouwelyke ;

bunne bevrucbtende werking is dns niet meer toe te

scbrijven aan eeue vermeerdering van bet protoplasma,

zooals bij de copnlatie, maar aan eene eigenaardige stof,

die, betzij door samensmelting met de eicel, betzij door

diffasie in deze overgaand, steeds opwekt tot die verras-

sende, soms zeer belangrijke vorm- en volumeveranderin-

gen, die wij als bevrucbting en vrucbtvorming samenvatten.

Op enkele uitzonderingen na, ontstaan bij de planten

dezer klasse in een aniheridium een groot aantal kleine

licbaampjes, die doorgaans lets knotsvormig en spiraals-

gewijs gewonden zijn en door twee zweepbaren, aan bet

dnnne niteinde bevesti^rd, zicb snel en al draaiende

kunnen bewegen. ZiJ heeten spermalozoiden (pl. L. P. en

Eene dergelijke gelijkvormigbeid bestaat bij de vrouwe-

lijke geslacbtsorganen niet en jammer genoeg zijn voor

deze organen bij de verscbillende klassen nog allerlei

namen in zwang.

Bij de OospoEEAE beet bet vrouwelijk orgaan oogonium,

de eicel oosphaere en de sporen, oosporen.

Onder de wieren dezer groep ontmoeten wij de zoet-

water-wieren, Chara en Nilella en de zeewier, Fucus, die

ook op Java geregeld door den golfslag op bet strand

wordt geworpen en daar de strandlijnen belpt vormea.
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Verder Sargassum, dat in de groote oceanen over zulke

groote uitgestrektheden drijvend wordt gevonden, dat

het reeds de verwondering opwekte van de oudste zee-

vaarders. Zij vormen de zoogenaatnde Tcrooszee (in de Atlan-

tische oceaan b. v. over eene nitgestrektheid van 60,000

vierk, duitsche inijlen).

Onder de zwammen noemea wij de Peronosporaceae,

die vele plantenziekten veroorzaken, o. a brengt Perono-

spora infestans de bekende aardappelziekte te weeg.

Als voorbeeld dezer klasse beschryf ik Chara fragilis (pi.

L. fig. G).

De sexueele organen zijn uiterst samengesteld, terwijl

omhulsels voorkomen, die, evenals ware bloombladen, de

eigenlijke organen beschutten en ook na den bloeitijd

bunne groene kleur verliezen en verwelken, De plant be-

staat uit eene boofdas, die op verscbillende boogtenkran-

sen van takjes draagt (ft. &, ten onrecbte bladen genoemd).

Het tusscben twee kransen gelegen stengeldeel (a) wordt

lid, de krans zelve knoop genoemd. Telkens ontwikkelt zicb

aan den top der boofdas een nieuw lid, daaraan wedereen
nieuwen krans enz. De structuur van de boofdas is merk-

waardig; elk lid bestaat nit een beperkt aantal cellen;

eene enkele cilindriscbe eel vormt de as, terwijl een krans

van dnnnere cellen van gelijke lengte daar ombeen een

overtrek vormt en door hare overlangscbe strepen eene

eigenaardige teekening te weeg brengt (a). De takken

van eenzelfden krans zijn van verscbillenden onderdom;

alleen in den oksel der oudste takken kan eenebyasont-
staan, die volkomen op de boofdas gelijken.

Aldus kan bet gebeuren, dat door berbaalde vertakking

een sierlijk plantje ontstaat, dat wij op bet eerste gezicbt

voor een boogere plant met duidelijk gedifferentieerde

Stengel en bladeren aanzien.

Evenals de bijassen ontstaan de sexueele organen {d en J)

in den oksel der takken. Het vrouwelijk orgaan of oogo-

nium bestaat uit eene centrale eicel ((J), die door.eenige

kleine celletjes ondersteund wordt. Daar ombeen slingeren

zicb spiraalsgewijs vijf draden (c), die aan den top als een
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kroontje (e) samenkomen en aldus een geheel vormen^ dat

in doelmatigheid en samenstelling niet voor eene pbane-

rogame bloem behoeffc onder te doen.

In een dergelijk orgaan, antheridium (f) geheeten, wor-

den de manlijke elementen {spermatozoi'den) gevormd. Keeds
door zija bolronden vorm is het antheridium van Tiet eironde

oogoniu in onderscheiden,

Acht driehoekige scliilden, die door insnijdingen aan

den rand eene eigenaardige teekening krijgen^ vorinen

een hoUen bol. Slechts de binnenste lagren dier schilden

bevatten bladgroen ; de buitenste lagen zijn kleurloos.

Het is alsof wij een prachtig smaragdgroenen bol zien,

met een doorschijnend hulsel overtrokken. Elk der schil-

den draagt aan den binnenkant een steeltje met knop-

Tormig uiteinde (g), waarop verscheidene cellen gezeten

zijnj die ieder aan eenige lange draden tot steunpunt

dienen. De draden slingeren zich door elkaar en vullen

den geheelen inhoud van het antheridium. Elk dier draden

{h} bestaat nit circa 200 celletjes, die ieder eene sperma-

tozoide {i) leveren.

Het tijdstip van rijpheidj van volkomen vorming, der

spermatozoi'den, wordt aangeduid door het veranderen van

de groene kleur der schilden; want evenals de bladen onzer

boomen in den herfst bruin en rood worden en dit een

bewijs is, dat zij hunne functie verricht hebben, is ook

het rood worden der antheridien het sprekend bewijs,

dat da schilden hun dienst gedaan hebben en de Bper-

matozoiden niet meer behoeven te beschutten.

Spoedig barst de antheridium-wand, de spermatozo'iden

komen vrij en bewegen zich {%) in het omringende water, tot-

dat zij een voor bevruchting vatbaar oogonium aantreffen.

Wanneer de eicel rijp is geworden, wijken de cellen

van het kroontje uit elkaar; deelen van het vlies, dat den

top dier eicel bedekt, gaan in slijm over en een kanaal,

gevuld met eene voor de beweging der spermatozo'iden

noodzakelijke middenstof, is gevormd. In grooten getale

treden deze kleine, trillende lichaampjes maar binnen en

vereenigen zich met de eicel.
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Terwijl intusschen de groenc spiraaldraden van het

ODSonium in Lelderroode veranderen en de krooncellen

zich weder shiiteD, keert alles tot schijnbare rust terug.

De cicel krijgt nu een stevigen wand en de geheele

vrnclit valt van het moeder-individn af, evenals een appel

met zijn zaad van den boom, en levert na eene kortere

of langere rustperiode eene nieuwe Chara.

Ziedaar het schoone en ingewikkelde proces beschreven;

de functien der verscliillende cellen zijn in hoofdzaak

gelijk aan de functien, die analoge cellen of organen bij

de phaiierogamen verrichten.

^

/
/

r

7

Carposporeae.

De Cakpospobeae staan weder lets hooger dan de

OpspoREAE. Hiertoe behooren betrekkelijk weinig wieren,

maar zeer vele zwammen; deze laatsten heeten ware zwam-

men in tegenstelling met de draachwammen en hederfzwam-

men^ welke tot de voorgaande kiassen behooren.

De wieren dezer klasse hebben eene vegetatieve ver-

menigvuldiging door middel van sporen, die meestal met

vier tegelijk in ^^ne eel ontstaan en daarom tetrasporen

worden geiioemd.

In hoofdzaak verschilt de sexueele voortplanting weinig

van die dcr Oosporeae. Het vrouwelijk orgaan bestaat

echter uit meerdere cellen binnen ^^nwand; het geheel

heet carpogonium*

De eel, die wordt bevrncht, vormt niet zelf de car-

fosporey maar een of meer in de nabijheid daarvan gelegen

cellen doen dit*

Onder de wieren dezer klasse noemen wij de roodr-

wicren (FLorao een of Rhodophtceae), die eene roode of

paarse tint hebben, Welke zij na den dood verliezen,

Chondrus crispus en Gigartina mamiilosa, die de iersche mon

der apotheken leveren.

Van Gigartina lichenoides bekomen wij agar-agar.

Onder de zwammen ontmoeten wij de bewerkers van
vele plantenziekten (roesU en hrandzwammen) en verder al
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die zwammen, welke gewoonlijk paddestoelen worden ge-

noemd ; van de laatsten zijn de geslachtswerktnigen nog
niet ontdekt.

Een paar kleiuere soorteu dezer klasse kunnen dienen

als voorbeeld van de groote moeilijkheden, die men bij

de studie der fungi heeft moeteu bekampen.

Eene algemeen bekende roestzwam, Puccinia graminisj

leeft op graan en veroorzaakt, dat de halmen gebeelbe-

dekt worden met een brain of zwart poeder. Reeds Tulasne

(1850) wist, dat het mycelium dezer roestzwam alle deelen

der grasplant aantast en aanvankelijk sporen voortbrengt,

die op dezelfde of op andere grassen kiemen; deze sporen

worden zomer-sporen genoemd.

Later sluit het leven der zwam af met het voortbrengen

van bruin-zwarte winter-sporen^ die niet geschikt zijn om
op grassen te kiemen; deze sporen overwinteren en heb-

ben eene andere plant noodig om zich verder te ontwik-

kelen, een verschijnsel dat destijds reeds was opgemerkt

bij andere fungi. De boeren wisten ook, dat de roest het

meest optrad in streken waar jBer6ms-struiken voorkomen

en dat zij door verwydering dezer laatsten te bestrijden

was. Werkelijk gelukte het aan de Bary (1865) de winter-

sporen tot kieming te brengen op jonge JBerftem-bladeren

en nu bleek het, dat zich daarop ontwikkelden: twee vor-

men van bekers, die men tot dusverre als twee afzon-

derlijke planten had beschouwd,

De kleinste bekers [spermogonien) ontlasten een groot

aantal, in slijm gehulde spermatien ( '), wier bestemming nog

niet zeker bekend is, hoewel zij hoogst waarschijnlijk

de manlijke geslachtscellen zijn.

lets later ontstaan op dezelfde bladeren, maar voor-

namelijk aan den onderkant, grootere bekers, waarin,

waarschijnlijk ten gevolge der bevruchting doorgenoem-

de spermatien, zich talrijke sporen { aecidiumsporen ) vor-

men, welke nn door den wind worden overgebracht op

het pas ontkiemde graan en da^r weder roest voortbrengen.

(*) Spermatien zijn maiilijke voortplantingscellen zoiider zwcepharen.
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Al is nu ook niet met zeterheid vastgesteld, dat de

laatst genoemde bekers liet product zijn eener sexueele

vereenigingj tocli is hiermede de nog ontbrekende scliakel

in de ontwikkelingsgeschiedenis van Puccinia graminis ge-

vonden.

Vroeger kendo men dus 4 verschillende zwammen:

1. Uredo linearis met zomersporen

2. Puccinia met wintersporen, en

3. Aecidium Berheriddsy de

4. Aecidiolum exanthematicum^ de kleine bekers.

Nu echter weten wij, dat zij alien verschillende ontwik-

kelingsstadien zijn van eeazelfde zwam^ Puccinia graminis*

Voor 't eerst ontmoeten wy bier een dnidelijk voor-

beeld van generatie- of geslachtswisseling

,

Twee generaties^ duidelijk in vorm en levenswijze ver-

scbillende, wisselen met elkaar af ; de eene, levende op gra-

neUj brengt langs vegetatieven weg sporen voort, waarvan

wel is waar de zomersporen direct kiemen^ maar vsraarvan

de wintersporen overwinteren en bet volgend jaar op

Berheris de tweede generatie, de bekers, voortbrengen,

die bun leven afsluiten met bet voortbrengen van sporen,

die nu weder op granen kiemen.

Mogen wij per analogie met vele andere fungi aan-

nemen, dat de spermatien der kleine bekers zekere eicel-

len hebben bevrucbt en dat de groote bekers met bare

sporen hierdoor zijn ontstaan, dan is de op Berfeem levende

plant de sexueele generatie^ terwijl de op grassen voorko-

mende plant de vegelatieve generatie vertegenwoordigt.

En zoo bestaat de generatie-wisseling nit onopboude-

lijke afwisseling van de vegetatieve generatie met de

geslacbtelyke.

Bvenals met Puccinia was bet gesteld met vele andere

zwammen. Wel kende men vdor 1850 duizende zwammen, die

ieder voor zich waren bescbrevenen haar eigen naam droe-

gen, maar verband tusscben verscbillende ontwikkelings-

stadien eener soort kende mea niet. Het gebeel was bet

beeld van de schromelijkste verwarring.

Vooral door de gebroeders Tulasne (1850) is bierin



427

verbetering gekomen; de eigenlyke stichter der tegen-

woordige mycologie echter is de Bary.

Nog een yoorbeeld zuUen wij geven. Een fungus, die

zeer belangrijk is voor de geneeskunde, heet Claviceps pur-

purea. Ook de ontwikkelings-stadiea van daze zwam wer-

den vroeger als afzonderlijke planten beschouwd.

Op pi. L stelt fig. H- 1 eene zeer jonge roggekorrel

voor, met fyne haren en den stempel gekroond.

Op vele plaatsen rondom de korrel woekert een myce-

lium, terwijl een kleverig, zoet vocht wordt afgescheiden,

waarin ontelbare sporen drijven.

Dit stadium was als honigdauw {Sphacelia segetum) reede^

lang bekend; hare sporen planten de ziekte op andere

bloemen der aar of van andere halmen over.

Later neemt dit mycelium sterk in omvang toe eu

strengelt zyne hyphen door elkaar tot een hard lichaam

{sclerotium)y dat voornamelijk in het onderste gedeelte van

de jonge gi*aankorrel het parenchym verdriugt en spoedig

geheel vervangb^ zoodat allengs het restant van die kor-

rel door het hyphen-weefsel naar boven wordt geschoven

(H. 3).

Zelfs op den top van volwassen sclerotien kan men dit

restantj met de sporen van de honigdauw^ nog waarnemen

(H. 2).

Dit harde lichaam, vroeger Sclerotium Glavus genaamd^

overwintert,

Na deze rustperiode outstaan aan dit sclerotium knop-

vormige, gesteelde lichamen, met vele sporangien (H. 4),

welker sporen op de halmen der granen worden verspreid

en daarop weder den honigdauw voortbrengen; het geheele

levensproces ishiermede volbracht.

Tusschen de beide generaties treffen wij hier als rustend

stadium het sclerotium aan.

En nu de jjrootere zwammen.
Een fijn vertakt en veelcellig mycelium dringt het

substraat binnen en zorgt voor de voeding (pi. IlL fig. F)

;

daaruit ontwikkelt zich op gazette tijden een boven-

aardsch gedeelte vaxx verschillenden yorm; de myce-
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linm-draden, hyphen genaamd, strengelen zicli op verscliil-

lende w^ze door elkaarenvormea een compact geheel, dat

op doorsnede gelijkt op een weefsel en daarom schijnweefsel

{pseudoparenchym of hyphenweefset} wordt genoemd.

In den steel der paddestoelen of hoedzwammen zyn deze

hyphen in de lengte gestrekt en geslingerd, in den hoed

daarentegen liggen zij in alle richtingen dooreen en

vormen hardere of weekere schijnweefsels, A.an den

onderkant van den hoed ontstaat eene groote verzame-

ling sporangien, die doorgaans ieder aan den top vier

sporen (hasidio-sporen) afsnoeren.

Ontelbare sporangien en hyphen zyn zoodanig gegroe-

peerd, dat zij aan den onderkant van den hoed platen,

onregelmatige wratten en bnizen vormen.

Jonge paddestoelen hebben een korten steel en een knop-

vormigen hoed, welke laatste geheel bedekt is met een

vlies, dat even onder den hoed aan den steel is bevestigd;

bij ondere paddestoelen wordt dit vlies door den sterk

in omvang toenemenden hoed verschenrd. Een deel van

dit vlies blijft, als zoogenaamde ring, rondom den steel

zitten, terwijl vele fragmenten op den hoed achterblijven

en aan hunne witte kleur te herkennen zijn.

Het geheel, gevormd nit dnizende sporangien, wordt

hymenium genoemd.

Jammer dat wij ons nog niet los kunnen maken van

al deze verschillende termen, om daarvoor namen in de

plaats te stellen, die voor alle zwammen geldig zijn.

Andere zwammen dezer afdeeling snoeren hare sporen

niet aan den top der sporangien af, maar deze ont-

staan, steeds ten getale van acht, in langwerpige cellen,

de sporenhlazen of asci.

Onder de hoedzwammen onderscheiden wij

:

AoARiciNEi; hymenium brgtaat uit straalsgewijs gerang-

schikte platen of lamellen.

Jonge individuen van Agaricus campestris en Agaricus

gamhosus worden als champignons geconserveerd en gegeten.

PoLTPOKEi ; het hymcnium bestaat uit buizen, waarbinnen

de sporen ontstaan.
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Polyporus igniarius en P. fomentarius leveren ons het

zwam (tonder).

Hydnei; hethymenium bestaat uit wratten van onregel-

matigen vorm; Hydnum.
r

Verder noemen wij nog onder de eetbare zwammende
morielje {Morchella esculenia e. a), de ous goed bekende

djamoer Jcoeping en de truffels (Tuber aestivum).

Deze zwammen bevatten eene groote koeveelheid voe-

dende bestanddeelen en vormen daarom een uitmuntend

voedsel; alleen de vrees giftige soorfcen te eten, staat de

paddestoelen als volksvoedsel in den weg. Er zijn dan
ook soorten^ die tot de hevigste vergiften bebooren, nl.

Agaricus muscarius {vliegenzwam), Agaricus emeticus {spuw^

duivel}^ Boletus Satanas (duivelszwam) e. v. a.

Korstmossen (Lichenen).

Een enkel woord moeten wij wijden aan deze zeer

merkwaardige planten.

Het zijn planten, die op de schors van boomen, op den
grond en op rotsen leven; zij zijn van mossen en algen

dadelijk te herkennen door bet gemis van bepaalde vor-

men. Het gebeel bestaat nit onregelmatig ingesneden

lappen van allerlei kleur, uit fijn vertakte draden, die

van boomtakken naar beneden hangen iUsnea] of einde-

lijk'uit knotsvormige of wel uit bekerdragende, al of niet

vertakte, steeltjes (Cladonia).

Wanneer men korstmossen microscopisch onderzoekt,

bemerkt men, dat zij uit een hypbenweefsel bestaan,

dat van buiten doorgaans vaster en steviger, van bin-

nen losser en sponsachtiger is. Daartusschen vindt men
groene of blauwgroene lichaampjes, die vroeger voor

geslacbtslooze sporen werden aangezien; nu weten wij,

dat bet ^^ncellige algeri zijn en wel de reeds onder de

protopbyten besproken, Palmellay Rivulariay Nostoc e. a.

De zwammen parasiteeren op genoemde wieren : beide

soorten planten zich voort op hare eigene wijze, de zwam-

men door bet vormen van asci en ascosporetiy de wieren

door celdeeling.



4S0

Het samenleven dezer plantensoorten schijnt voor bei-

den voordeelig te zyn. Van dit verschijnsel, symhiose ge-

noemd^ zijn allengs meerdere voorbeelden in de natunr

bekend geworden.

Mossen.

De mossen staan hooger dan de tot dusverre besproken

loofplanten; zy toch kunnen meestaleenduidelijkverschil

tusschen stengelenbladeren aanwijzen. Enkele levermossen

vormen den overgang van loofplanten tot mossen, omdat

zij nog geene goed gedifferentieerde bladeren bezitten;

bare wijze van voortplanten enz. gelijkt ecbter zooveel

op die der bladmossen, dat zij zonder bezwaar als zooda-

nig worden berkend.

De mossen vormen, vooral in koude en gematigde streken,

een zacbt tapijt in boscb en veld ; de booge venen zijn

bijna gebeel ontstaan nit enkele veenmos-soorten {Sphagnum^

En tocb, in welk ontzettend groot aantal individnen

een mos ook op eene bepaalde plaats voorkomt, komen
slecbts onder zeer gunstige omstandigheden van tempe-

ratuur, vochtigbeid en voeding, sexneele organen te

voorscbijn.

De sexneele voortplanting wordt bier verre overtroffen

door de vegetatieve. Elk mosplantje (pi. III. G) vertakt

zicb en sterft, evenais een wortelstok, aan bet acbterste

uiteinde af, tot eindelyk de aanbecbtingsplaats van tak

en Stengel te niet gaat en de eerste een vrij en zelfstan-

dig bestaan aanvangt.

Elk afvallend blad, elke wortelvezel en bovendien elke

broedcel of broedknop, die aan de plant langs vegetatie-

ven weg ontstaat, kan wortelscbieten en direct eene nienwe

mosplant voortbrengen.

By de levermossen en eenige bladmossen worden zelfs

vele broedknoppen in bepaalde, daartoedienende, organen

gevormd.

In den oksel der bovenste bladeren eener bladmos,

soms ook in de plaats daarvan, komen antheridien en arche-

gonien voor den dag, De eersten zijn knotsvormige organen,
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die door een kcrter of langer steel aan de moedcrplant
beveatigd zijn; bincen een wand yinden wij een groot
aantal cellen, die zieh afronden en ieder eene sperma-
tozoide in haar binnenste vormen (vergelijk pi. L. L).

Door opname van water gaan de wanden dier cellen in

slijm over en de spermatozo'idenj in het slijm verspreid^ treden

uaar buiten door eene scheur, die in den top van het an-

theridium door den druk van het vermeerderd volume van
den inhond ontstaan is. Het openspringen der antheridien

kan door eene eindelingsche porieofdoor kleppen plaats

hebbenvmaar altijd duidt het verdwijnen der groene klenr

het tijdstip der rijpheld aan,

De vronwelijke organen dragen hier, evenals bij alle

hoogere cryptogamen, den naam van archegonien ; het

zijn flesehvormige lichamen, waaraan huik en hah dui-

delijk zijn waar te nemen. Aan beide deelen kunnen wij

wand en inhond onderscheiden ; de bnikwand^ een of

meer cellen dik, vloeit aan de basis met de parenchymcellen

der mosplant ineen; aan den top loopt hy nit in vier eel-

rijen, die den hals vormen en in haar midden een kanaal

openlaten^ dat spoedig dooreenige cellen (halskanaalcellen)

wordt gevuld. Alleen de vier topcellen van den hals sluiten

dicht aaneen en worden sluit- of dehcellen genoemd.

De buikwand omgeeft eene groote eieel, die aan haar top

eene kleine eel
(
de huik-hanaalcel ) afsnoert.

Op het oogenblikj dat de eicel rijp is, gaan buih- en

halskanaalcellen over in slijm, dat de sluitcellen uiteen

doet wijken en het kanaal opent, waardoor de spermaio-

zo'tden de eicel kunnen bereiken.

Terwijl bij Chara de bevruchte eicel zich van de moeder-

plant afsnoert en zelfstandig kiemt, vormt zich bij de

mossen niet alleen het emhryOy maar ook de geheele spo-

rendragende generatie, de mosvrucht, binnen het archego-

nium. Deze mosvrucht kan nooit zelfstandig leven en wordt

gevoed door de sexueele plant (pi. III. G).

De mosvrucht, waarbinnen langs vegetatieven weg de

sporen worden gevormd, is doorgaans gesteeld. De steel, die
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eerst kort is^ strekt zich snel in de lengte en verschenrt,

door de sterke drukking, die hi] uitoefent, den archego-

niumwand; hierdoor blijft het onderste deel van dien wand

den steel als eene scheede omgeven, terwijl het bovenste

gedeelte wordt opgelicht en op den top der mosvriicht

als een verschrompeld aanhangsel blijft zitten (pi. III. G).

In de mosvrucht ontstaan sporen, die eene nieuwe mos-

plant knnnen voortbrengen.

De mossen zyn ^en- of tweehuizig.

De mosplant, als drager der sexueele organen^ stelt

het geslachtelijke stadium, de sexueele generatie, de mos-

vrucht, als sporenhouder, de vegetatieve generatie voor.

Beiden ontstaan nit elkaar en zijn van elkaar afhankelijk.

Er heeft generatie-wisseling, teeltwisseling, plaats.

Varens.

Op veel hooger trap van ontwikkeling staan de varens;

hier toch brengt de spore wel eene geslachtelijke gene-

ratie voort, maar deze is klein, heeft een tijdelijk bestaan

en sterft, zoodra de eigenlijke varen sterk genoeg ontwik-

keld is, om zich zelf te voeden.

Wanneer eene spore in vochtige aarde of mos kiemt,

brengt zij een niervormig lichaam (prothallium) voort. Bij

nauwkeurigebeschouwingontdekken wij aan denonderkant

des prothalliums, tusschen de wortelharen, de antheridien

en iets hooger, nabij de niervormigo insnijding, de arche-

goni'en. Hier z^'n de geslachtsorganen niet geheel vry,

maar gedeeltelijk door parenchym omgeven.
Het bevruchtingsproces heeft op dezelfdc wijze als bij

de mossen plaats. Ook hier ontwikkelt zich nit de eicel een

embryo en daaruit de varen. De jonge plant blijft slechts

korten tijd binnen het archegonium besloten, maar teert

z6(51ang nog op het reservevoedsel des prothalliums, tot

haar eerste wortel geschikt is zelf het voedsel aan den

bodem te onttrekken. Van af dit tijdstip gaat het prothal-

lium te niet en ontwikkelen zich bladeren, die naar gelang

yan hunnen ouderdom meer ingesneden zijn.
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De varenplant breidt zicli sterk uit en heeffc epoedig
het toppnnt barer scboonbeid bereikt, Zij draagt nooit

geslacbtswerktuigen^ rnaar brengt, overeenkomstig met de
mosvrucht der mossen^ sporen voort langs geslacbtsloozen

weg fzie pi. XLVII. D. 1--4).

Door vergelijking van mossen met varens bemerken wij,

dat de sezueele generatie bij de mossen flink en goed ont-

wikkeld is, en juist is het deze generatie, welke wij als mos
kennen, terwijl de vegetatieve generatie eene kleine sporen-

vrucbt is, die steeds afhankelijk blijft van de mosplant en
niet zeHstandig kan leyen. Bij de varens daarentegen is de
sexueele generatie (bet prothallium) zeer klein en nietig;

w

hoewel zij nog zelfstandig is, leeft deze generatie zeer kort.

De daaruit voortkomende vegetatieve generatie daar-

entegen doet zicb voor als eene flinke plant, soms zelfs

als een boom {boomvarenij.

Lycopodiaceae.

De Lycopodiaceae of woLFSKLAuwEN werden reeds lang

tot de vaatcryptogamen gerekend. Het gelukte ecbter

niet sexueele organen te vinden, noch de sporen te

dwingen een goed gevormd, levensvatbaar prothallium

voort te brengen. Bij toeval vond Funkhauseb in 1872

een jeugdige lycopodium, welke nog verbonden was met

een prothallium ; zoodat de verooderstelling was gewettigd,

dat de lycopodiums zicb gedragen evenals varens. Eerst

in • 1884 gelukte het aan den directeur van 's lands

plantentuin te Buitenzorg, Dr, Teetjb, op een boomstam

deze prothallia te kweeken, en toen b^* eenmaal den vorm

en de levenswijze dezer prothallia kende, kon bij, met de

loupe gewapend, ze op boomen en muren gemakkelijk vin-

den. Aan zijne onderzoekingen danken wij de hoogst

nauwkeurige kennis der ontwikkelingsgeschiedenis dezer

cryptogamen.

Uit de wannales du Jardin botanique de Buitenzorg"

nam ik pi, L. fig. J. K en L over ; fig. K stelt voor een

bijna volwassen arcbegonium, fig. L een antheridium en

88*
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fig. J een jetigdige lycopodium, nog verbonden met het

prothallium,

Hoewel van geheel anderen vorm, draagt dit prothallinm,

evenals dat der varens, de sexueele organen; het bezit

bladgroen, is met wortelbaren in den grond beyestigd en

voorziet gedurende geruimen tijd in alle levensbehoeften

van de jonge plant. Later, zoodra de vegetatieve ge-

neratie wortels beeft gevormd en in staat is zicb zelf te

voeden, sterft bet protballium af.

Op pi. Ill fig. H en J zijn een paar lycopodiums met

hunne sporangien afgebeeld

Bij de Equisetums ontmoeten wij dezelfde verscbijnse-

len^ met dit onderscheid^ dat de sporen, waaraan wij geene

verscbillen kunnen waarnemen, feitelijk als manlijke en

vrouwelijke sporen moeten worden bescbonwd, omdat zij

6f protballia voortbrengen, die nitsluitend arcbegonien

dragen, 6f wel zoodanige, die nitsluitend antberidien voort-

brengen.

Deze protballia zijn derbalve iwee-Tiuizig evenals som-

mige mossen dit zijn.

Al deze planten^ varens, Lycopodiums en Equisetums

onderscbeiden zicb van de mossen^ doordat de geslacbtelijke

generatie klein is en zeer kort leeft, terwijl de geslacbts-

looze generatie flink en groot is en zelfs^ bij de boom-

varens, reusaebtige afmetingen aanneemt. Vergeleken met

de mosplant is bij deze vaatcryptogamen de sexueele

generatie in grootte en levensduur acbteruitgegaan.

Vele lycopodiums komen op Java voor^ sommigen zijn

al onder onze sierplanten opgenomen*
Marsilia.

Dat de sporen tweeerlei protballia voortbrengen is nog
sterker geprononceerd bij Marsilia, waarvan eene soort

[M. quadrifolia] zeer algemeen op Java, langs beekjes,

op rijstvelden en in rawa's voorkomt en als dawon se-

7nandi bekend is [pi. III. K],

Deze planten vormen vrucbten, waarbinnen vele sporan-

gien besloten zijn. Het grootste gedeelto dezer sporan-
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gieu is kleia [microsporangien] ; zij bezitteu een inlioud^

die door celdeeling microsporen of manlijke sporen vormt.

Diie of meer sporangien van iedere rrucht zija veel groo-

ter; daarbinuen worden wel meerdere cellen aaugelegd,

niaar slechts ^ene enkele koint tot ontwikkelinar en vult

ten slotte het gebeele macrosporagium, Deze spore, de

macropore^ is vrouwelijk.

In iedere microspore ontstaan 16 of 32 spiraalsgewijs

gedraaide spertnatozo'iden [pi. L. P].

Een klein gedeelte van den inhoud der macrospore

scheidt zich door een dwarswand af. In dit jjedeelte ont-

staat een weinig-cellig lichaam, het vrouwelijh prothalliumj

dat door het reservevoedsel, 't welk de overiije rnimte
4

binneu de spore vult, wordt gevoed.

Dit protliallium draagt ^^n eukel archegonium, waarvan

de eicel spoedig woi'dt bevrucht door de talrijke sper-

matozoiden, die zich gemakkelijk bewegen te midden

eener slijmige massa, die het prothallium omhult en de

top-opening van de nu gebarsten spore vult.

Uit de bevruchte eicel ontstaat een embryo en daaruit

ontwikkelt zich eene jongeMarsi/m, die z66 lang ten koste

van het reservevoedsel der spore leeft, totdat zij in staat

is zich zelf te voeden [pi- L, Oj.

Het prothalli urn vertegenwoordigt ook hier, evenals

bij varens en lycopodiums, de sexueele generatie, maar

deze is z6d. klein, dat zij als weinig meer dan 46n enkel

arche<>'onium kan worden beschouwd. Ook leeft deze

generatie rooit zelfstandig, maar blijft met de macrospore

verbonden. De sexueele generatie is dug 'nog sterker

gereduceerd dan bij de varens,

De geslachtslooze generatie, de Marsilia-plani, brengt

opnieuw macro- en microsporen voort.

Selaginella.

Ook deze planten behooren in Indie thuis; het zijn

uiterst sierlijke, fijne plantjes met kleine dicht bij elkaar

gezeten blaadjes.
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Door leeken worden zy algemeen voor mossen gehou-

den^ maar verschillen daarvan o. a. doordat hot sterk

rertakte^ fiji^e loof in 6eii vlak is nitgespreid.

In den okgel der tegenovergestelde blaadjes aan den

top eener as ontstaan macro- en microsporangien en wel

zoo, dat aan de eene zijde van de as de eersten, aan de

andere zyde de laatsten gevormd worden. In de macrospo-

rangien treft men 4 groote macrosporen, in de microspo-

rangien zeer vele microsporen aan.

B^* de kieming der microsporen ticheidt zich door een

tnssclienwand een celletje af, dat aan de vorming der

spermatozoiden geen deel neemt (fig. M. onderaan). De
overige ruimte deelt zich in meerdere cellen en valt eindelijk

tot een aantal spermatoiden uiteen. Men kan het celletje,

dat niet aan de vorming der spermatozoiden deelneemt^

als rudimentair, manlijk protliallium beschouwen*

In de macrosporen ontstaat, evenals bij Marsiliay een

prothallinm, dat van den overigen sporeninhoud door een

dwars tnsschenscliot wordt gescheiden. Ook ontataan

eonige archegonien aan bet vronwelijk prothallium, maar

in de overige rnimte binnen de spore vormt zich een

weefsel, dat met reservevoedsel is gevnld.

Is de eicel bevrucbt, dan ontwikkelt zich een embryo,

dat met denbuikvanhetarchegoninmen ten koste van het

voedsel, in het sporenweefsel opgehoopt, sterk nitzet en

langzamerhand een deel van het reserveweefsel verdringt

[zie pL L. NJ.

Phanerogamen.

Vergelijken wij nu het laatst beschreven proces met

hetgeen wij in hoofdstnk XI hebben geleerd over de be-

vruchting en embryogenie der Gymno$permen.
Aan verschillende deelen der plant ontstaan de man-

lijke voortplantingscellen [stnifmeelkorrels], die zich van

de moederplant afscheiden. Bij de kieming nemen een of

meer celletjes geen deel aan de vorming der stuifmeel-

bnis, die nit het overige gedeelte der stuifmeelkorrel-

ontstaat [pi. XXXIX A. 6 en 7 en pi. L. Q]. Deze stuif-
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meelkorrel komt dug overeen met de microspore van 8elagi-

nellaenMarsUia ; de kleine celletje3 vertegenwoordigen een
rudimentairj manlijk prothallium en de stuifineelbuis hot an-

theridium. Memand oatkent de groote overeenstemming
tusschen beide organen, ook al vormt de stuifineelkorrel

geene spermatozo'iden, maar eene ^^ncellige stnifmeelbuis.

En dit eenmaal aaanemende, valt hat niet moeilijk ook
de eencelUge stuiftneelkorrels der Angiospermen met eene

microspore gelijk te stellen. De helmknoppen zijn dan
de microsporangien.

De onbedekt liggende eitjes der Gymnospermen (pi.

XXXIX. G) zijn zeer stevig gevormde macrosporangien,

waarbinnen zich een embrjo-zak {macrospord) bevindt. Bin-

nen deze embryo-zak ontstaat een celweefsel^ binnenJciemwit

{vrouwelijk prothallium) en e^nige archegonim ; het bni-

tenkiemwit komt overeen met het weefsel, dat zich voruit

binnen de macrospore van Selaginella en met de voedsel-

hondende ruimte binnen de macrospore van Marsilia.

De wand van het archegonium wordt bij de Gymnospermen

geheel gevormd door het binnenkiemwit-weefsel; debuikcel

echter is, vooral bij pahis hadji^ zeer groot. De hals der

archegonien is aanwezig, hoewel hij tot 2 of 4 celletjes is

gereduceerd, die duidelijk zichtbaar zijn in fig. G.

Wanneer nu de stuifmeelbnis het macrosporangium

en de macrospore binnendringt en zelfs met nitwassen

tusschen de 4 halscellea van het archegonium groeit en

bevruchtend werkt op de buikcel, hebben in deze laatste

herhaaldelijk celdeelingen plaats en vormt zich de kiem;

deze wordt gedragen door een eigenaardig apparaat, den

Memdragery die de kiem binnen den embryozak voort-

schuift en een deel van het kiemwit verdringt, juist

zooals bij Selaginella het geval was.

De groote zaden der Cyca^oeen {pahi$ hadji pi XXXIX.
F) zijn uitmuntende voorbeelden om zich rekenschap te

geven yan de deelen van zulk een volwassen zaad. De
kiem met de zaadlobben is daarin duidelijk te herkennen

;

zij is ontstaan nit ^en der archegonien, terwijl er nog

drie, die niet bevrucht werden, zichtbaar zijn.
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De kiem ligt beslotea in het endosperyn het {prothalliuin)^

dat den grooten embryozak (macrospore) vult. Daarbuiten

ligt het buitenkieoiwit en de zaadwanden [het met stevige

wanden omgeven macrosporangium).

De overeensteinming met die Cryptogamen, welke twee-

erlei sporen voortbrengen, vooral met Selaginella, is dus

onmiskenbaar en van de Gymnospermen tot de Angio-

spermen is maar een kleine stap.

De klove, die de Cryptogamen van de Angiospermen

scheidt, wordt aangevuld door de Gymnospermen, welke

men met evenveel recbt tot de meest ontwikkelde cryp-

togamen als tot de laagst ontwikkelde phanerogamen

kan rekenen.

Hoe oneindig groot het aantal kleine verschillen en

nnances by de sexueele vermenigvuldiging der planten

ook zij\ het eigenlijke sesneele proces is bij alien in hoofd-

xaak hetzeltde.

Eene eindelooze reeks van overgangsvormen verbindt

de eenvondigste Oryptogamen met de hoog georganiseerde

Angiospermen. Meer nog dient op het feit gewezen te wor-

den, dat, hoe volkomen ook de bloemen der phanerogamen
schijnen te zijn, vooral met het oog op het bestuivings-

proces, deze toch niet als de meest volmaakte planten-

vormen knnnen worden beschouwd. Want, waar bij mos-

sen, varens, Lycopodiums en Equisetums de beide genera-

tion, zelfstandige, afzonderlijk levende planten zijn, is de

sexneele generatie steeds sterker gereduceerd bij Marsilia,

Selaginella^ hij de Gymnospermen en de Angiospermen.

De voortplanting is het belangrijkste van alle levens-

processen der plant en niets is meer in staat 'om de
grootsche, bewonderingswaardige inrichting der planten-

wereld ten voile te begrijpen en naar waarde te schat-

ten, dan de stndie van het voortplantiugsproces.
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Nuttige planten.

Voor heiij die pas in Indie zijn, ot voor oudgasten,
die zich niet bepaald op de kennis van plantfin hebben
toegelegd, is bet vrij bezwarend zich een juist denkbeeld
te Tormen van den rijkdom der indische gewassen, voor

zooverre zij den mensch nuttig zijn of genot verschaffen,

Om bierin te gemoet te komen heb ik de nuttige ge-

wassen van Indie tot rnbrieken samengevoegd. zoodat

men daardoor een gemakkelyk overzicht heeft over het

gehpel^ zoowel als over ieder onderdeel. Ik weet zeer

goed, dat deze rnbrieken verre van volledig zijn; ik heb

ecbter getracbt sle bts het voornaamste te geven, het-

geen voor de meeste lezers wel voldoende zal zijn.

Het is ondoenlijk de gewassen onzer omgevingiij scherp

gescheiden rnbrieken te verdeelen; het zal daarom wel

voorkomen, dat men eene zekere plant liever eene andere

plaats zag aangewezen, b, v. wat ik groente noem^ kent

een ander naisschien slechts 2i\stoespijs; wat mij toeschijnt

voornamelijk een schaduwhoom te zijn, wenscht een ander

als sierboom in zijn tuin te gebruiken enz, enz.; maar al

deze kleine bezwaren zijn moeilijk geheel te voorkomen;

men neme daarom het volgende voor lief als een

overzicht, geenszins als eene volledige catalogns.

L VEZEL-LEVERENDE PLANTEN.

Ananassa sativa LindL

Arenga saccharifera Lab. doeJc^ gemoetoe.

Boehmeria nivea Gaud. china-gras.

Boehmeria nivea var. tenacissima Gaud. rameh.

tf rngosissima Mi^. rameh boeloeSn
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Broussonetia papyrifera Vent.

Cannabis sativa L,

(Cannabis indica Lamm)*

Cocos nucifera L,

Corcborus capsularis L.

Corcborus olitorius L,

$aa%.

hennep^

sepet

jute, goeni*

Verder worden wel eens gebruikt
Artocarpus Blumei Tree,

^ bastvezels

elastica Reinw^

Gnetum Cnemon L.

Grewia tomentosa Juss. e. a.

Hibiscus elatus Swartz.

vulpinus Beinw. e a.

ft

9t

ft

Musa-Soorten

Triumfetta-Boorten.

vezels der bladscbeeden.

n. HAEEN-LEVERENDE PLANTEN.

Alsopbila lilrida. Rooh.

Balantium cbrysotricbum Hassh,

Asclepias curassavica L.
|

Calotropis gigantea B.Br, jplantenzijde

Cibotium djambianum Hassh.

pakoe kidang.

hapas tjiendeh.

widoerie^

If

Cumingii Kze,

glaucescens Kze.

penghawar djamhi.

Eriodendron anfractuosum Dc.

Gossjrpinm arboreum L.

barbadense L.

herbaceum L.

indicum Lam
micrantbum Cav,

religiosum L,

vitifoliam Lam.
Salmalia malabarica Sch et EndL

kapoh.

hapas hesaar.

tr poeloe laut

If plemhang.

hapas meraJhj h. djawa^

betoeL

hiedung^

hesaar.

hapoh oetan.

n

ft

Verscbillende varens leveren strooschubben.^oeioe-poeZoe.
r

TIL KLEURSTOFEEN-LEVERENDE PLANTEN.

Bixa orellana L. (zaden) Orleans (oranje)
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Bruguiera parviflora W, et Azn e. a. (bast), fto/oe tingi

(zwart, bruin).

Butea frondosa Bxh, (bloemen). plossoJi ' (geel).

Caesalpinia Sappan L. (hout). Jcajoe setjang (oranje-rood).

Carthamus tinctorius L, (bloemen ^ kassoemhay saffloer

(oranje-rood).

Clitorea ternatea L. (bloemenj. ielang (blauw).

Cudranus amboinensis Bumph. (hout), hajoe tjina (geel).

Emblica officinalis Gaertn. (bast), hoewa malahha ^zwart).

Garcinia Mangostana L/(vruchtscliil . mangies /'zwart).

Indigofera Anil L. vari'eteiten.

n coerulea

ff tinctoria Zr.

taroem.

Marsdenia tinctoria U, Br. nila.indigo.

Madura javanica Miq. (hout). hoedang (geel-groen).

Stalagmites dulcis Camhess. (vruchtschil) moendoe (licht-

rood).

Terminalia Catappa L, i hdtapang

u laurino'ides Teysm. \ (bast)
[
zwart,

et Binnendijh \ djoho i

IV. PLANTEN, DIE PRODQCTEN LEVEREN VOOR

DE EUROPEESCHE MARKT.
4

Cocos nucifeia L, klapperolie^ Jcoprah.

Coffea arabica L.

tt Ijberica Hiern.
hoffise.

Corchorus capsularis LA . ,

. oliJiusi. I

J«te,goem.

Cubeba officinalis Miq. kamoekoes, staartpeper.

Elaeis guinensis L. palmolie; uitvoer?.

Eriodendron antractuosum Dc. hapoh,

Erjthroxjlon Coca Lam cocabladeren j uitvoer?.

Gossypium soorten. boomwoL

Indigofera-soorten. indigo^

Luffa-soorten. l'uff'^ uitvoer?.

Manihot utilissima Pohl. tapiocca, cassave 7neeL

Maranta arundinacea var. indica Korn. arrowroots
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Melaleuca Cajeputi Roxb.

minor Sm*
Myristica fragrans Soutt

Nicotiana tabacum L.

ff macrophylla Lehm en var.

Ory
montana Lour- s

Piper nigrum L. (onrijpe zaden)
(

« •

^rijpe geschilde

» longum L,

ff ofBcinarum Cas DG-

Ricinus communis L. var.

Saccharum officinarum L. var

Sesamum indicum DC.

Thea cliinensis L.

Theobroma Cacao L.

Uncaria Gambir Roxh.

Vanilla planifolia Andrew,

haioepoetih'Olie.

nootmusJcaatf foelie*

tabak.

zaden)

rijst

zwarte pejper.

wiUe peper*

lada pandjang.

castorolie; uitvoer?.

suiker.

sesamoliey wiedjen.

thee,

cacao,

gamhir,

vanille

V. BOSCHPRODUCTEN VOOE DB

EUROPEESCHE MARKT.

Calamus-soorten.

Daemonorops-soorten. I

Dammara alba Burnph.

Dipterocarpus-soorten.

Dryobalanops carapbora Colehr.

Ficus elastica L.

Hopea- en Shorea-soorten

Liquidambar Altingia BL
Palaquium Gutta Burch,

ff oblongifolium BurcTc,

rottan.
4

gom damar.

gurjunhalsem-
m

borneo-lcamfer.

gom elastiek*

minjah tingkawang.

styrax; uitvoer?

tf

ff

borneense Burck-

Treubii Burck.

9 var. parvifolium

gutta percha

Payena Leerii.

Styrax Benzoin Dryander- gom henzoe.
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VI, OLIE-LEVERENDE PLANTEN

Cocos nucifera L.

Croton Tiglinm L.

AracWg hypogaea L, arachine-olie^ grondnoten-olie.

cocoS'Olie.

croton-olie

Elaeis guineensis L. palm-olie.

Moringa pterygosperina Grtn. hehen olie.

Ricinus communis L. var. castor-olie.

Sesamum indicum DC^ sesam-oUe*

Verder wordt uit enkele vette zaden, hier en daar plaat-

seUjkj olie bereid; oi wel zij worden om hun vetgelialte

gegeten; Liervan noemen wij

:

Aleurites molnccaua Willd- Tcamirie.

Calophyllum inophyllum L. binta7igor oetan*

u spectabile Willd. n laut

Canarium commune L. e- a. Tcanarie.

Jatropha Curcas L. djarak hosta.

multifida L. djarak tjina

Sclileicliera trljuga Willd. hoo/dhestanddeel der Maccas-

sar-olie,

Terminalia Catappa L. Icatajpang

Voandzeia subteranea Thouars Tcatjang bogor.

VETLEVEKENDE PLANTEN

Cylicodaphne sebifera Bl. tanglcallak

Hopea- en Shorea-soorten minjah tingkawang

VIL GROENTEN.

Agati grandiflora Desv. toeri fpeulen).

Amarantus oleraceus L hajem.

Beta vulfjaris var. Cicla L. hieU

Brassica oleracea L. var. witte Ttool, roode Tcooh

hoerekooly Tcnolkooh

Cajanus indicus 8pr, Tcatjang goedeh.

Cichorium Endivia L. andijvie.

Daucus Oarota L. peen
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Ipomoea reptans Pair

Latcuca sativa L

Lablab vulgaris 8avi\
^^^^ ^i^^^e hloemen: «

Icanghong.

sla,

var. witte hloemen : Icatjang djarigi,

kora

Pisum sativum L.

Phaseolus vulgaris if. var

H radiatus L.

n nanus L.

Portulacca oleraceus L,

ft quadrifolia L.

Psopliocarpus tetragonolobus DC
Enmex acetosa L.

Sinapis alba L,

Vigna sinensis Savi

peultjes, doperwten,

hoontjeSy snijhoonen.

Icatjang idjoe.

tt hoelet.

jposteleiuy gelang.

It

hetjippery djadU

zuring.

sasawi,

Icatjang pandjang.

VIL EETBARE VRUGHTEN.

Hiertoe worden niet alleen die planten gebracht, waar-

vaa wij het vruclitvleesch eten, maar ook enkelen, waar-

van wij de zaadkern of aaaliangsels van het zaad als lek-

kernij eten.

Aegle Marmelos Corr.

Anacardium occidentale L.

Ananassa sativa Lindl

Anona muricata L.

V reticulata L.

squamosa L.

Antidesina Bunius Spreng.

Artocarpus incisa L.

integrifolia L
Averrhoa Garambola L.

Borassus flabellifprmis L (zaadkern)

Bouea Gandaria BL

modjo,

djamboe monjet.

ananas,

zuurzak^ nanglca wolanda.

boewa nona*

sirihaja.

hoenie^

var. met zadea : Jcloeweh'

var.zonderzaden soehhoen.

nanglca.

bliembieng-

siwalen

gandaria

Bryonia seabrella L.

Canarium commune L.

Mehenbethene Grtn

microcarpum Willd-

lopang {hi] de rijst).

kanarie Icanarie.

„ amhon.

,5 minjah.
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Canarium rostratum ZippeL

Carica Papaja L. var.

Castanea javanica BL
argentea BL e. a.

Cicca nodiflora Lam.
Citrullus edulis Spach.

Citrus Aurantium L-

» dccumana L,

Liinonellus Kassk.

kanarie itam.

papaya^ Jcates,

ff

It

ft

u

tt

n

sarangan.

tjernteh,
r

semangka.

djeroejc djepoen.

pompelmoesy djeroek bali.

limoK

tf var. oxycarpns Hassh, it

macrocantha Hassle.

medica L.

Papeda HassTc.

sarcodactylis Shld. (')

Cocos nucifera L.

Cucumis Melo, L.

1/ sativus L.

Cucurbita Pepo L.

Cynometra cauliflora L.

Durio ^ibethinus L,

Elaeocarpus-soorten

Emblica officinalis Grtn.

Evia acida BL
Feronia elephantum Correa.

If #

mpie$.

mantes.

assam .

w poerroet

p tangan,

Tcalapa.

meloen.

heiimoen.

lahoe poetih, pompoen.

nam-nam-

doeretiy doerian.

hatoelampa.

hoewa malakha,
t

Jcadongdong,
V

kawista.

Mangostana

Inocarpus edulis L.

Jambosa domestica Eumph. var.

aquaea Rumph^

tt vulgraris DC, e. a.

Lagenaria bispida Sering^

idolatrica Sering, en andere soorten. n

Lansium donoesticnn] Jaclc. var.

mangies.

ghajam*

djamhoe hoL

V ajer.

djamhoe ajermawar.

lahoe padie.

ajer.

doekoe,

langsep,

kokossan^

(*) SoniDiige systemalici bieiigfn

tot vaneteilfii van Citius medica X.,

dccumana L.

drze en andere javannsclie soorten terug

C. Aurariiiuni i., C. Hystrix DC. en C
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Lycopersicum esculentum Mill. tomaie, terong

Lulfa foetida Cav. e. a.

Manorifera indica L. var.

tr foetida Lour, var

blanda^ pommes d^amour.

haloestoe*

manga,

hawini.

Mimusops Kauki L.

Momordica Charantia L-

Morus indica Bumph.

Musa sapientum Z.

en andere soorten en var

Nephelium lappaceum L.

sawo.

jpapareh.

moerhei^

n

ff

Litcbi Camh.

Longaaum Wight et Am.

pisang.

ramboetan.

litchL

lengTceng.

Pangium edule Reinw (gekookte zaden). pang% Tclowak

djamhoe wolanda^Persea gratissima Grtn

Psidium Guajava L
Punica Granatum L. var.

Sapota Achras L.

Solatium Melongena L. e, a.
*

Stalagmites dulcis Camb, var,

Stelechocarpus Burahol BL
Sjzygium jambolanum DC.

Tamarindus indica L.

Zalacca edulis Reinw.

djamhoe hidji, guajave.

dalimah.

sawo manila.

terong,

moendoe.

Jcepulj boerahol,

djamhlang. doe'et.

assam djawa.

salah.

VIIL SPECERIJEN.

Aleurites moluccanum Willd.

Allium sativum L.

Alpinia Galanga Sw.

A.uomum Cardamomum L.

Andropogon Schoenanthus i.

Capsicum annuum L^ var.

kamirie.

TcnoflooK

laos,

Jcaj^oelaga, Icappoh

sereh.

If

It

longum Fingerh.

fastijjiatum Bl.

lomhoh.

Carjophyllus aromaticus L.

Cinnamomum zeylanicuni Breyn. var

kruidnagelen

javahaneel

9f

n

ft var cassia l^ees. cassia

aromaticum Nees. chineesche haneel.
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Cinnamomum Culilawan Nees.

If Sintok Bl.

Coriandrum sativum L.

Curcuma longa L.

Eugenia lucidula Miq,

Eletbaria Cardamomum White et Malon.

Jcoelit lawan^

sintok.

Tcatoemhar

Foeniculum vulgare Grin.

Mjristica fz-a grans Houtt.

Parkia africana K Br^

Piper longum L.

" officinarum Cas. DC,

hoenjit, Jcoenir^

daivon salam.

lanTcwas,

adas.

pala, noofmuskaat.

hembang pala^ foelie-

peteh.

lada pandjang.

rr nigrum L.

Pithecolobium bigeminum Mmt e- a.

Zinofiber officinalis L.

lada.

djengJcol.

djahehy gemher-^^)

IX. AARDYRUCHTEN.

Eetbare knollen, bollen, knolvormige wortelstokken enz.

Allium Cepa L.

H

If

ascalonicnm L.

Porrum L.

rakkjoo Sieh.

sativum L.

uliginosum Don

ui, hawang tjina (2),

merah-rr

prei

hnoflooh,

If

Alocasia macrorhiza Schott var^

Amorphopballus campanulatus Bl.

pre%.

rakkjoo,

poetih-

koetjey
^

senteh,

Boewok.

Beta vulgaris var. Cicla L-

Coleus tuberosus Benth

Batatas edulis Ghois. oehidjawa, ketellamerah^ketella poetih.

hiet

hentang djawa.

hoembielie djawa,

talleSy kimpoh

teki.

peen.

koemhielie.

Colocasia antiquorum Schot. var.

Cyperus rotundus L. var.

Daucus Carota L.

Dioscorea aculeata L,

(V Men meent, dat de geconfljte gember afkomstig: is van Alpioia Galanga,

("-) In versrhillende streken worden de nanien brambang m bawang v^tsthil-

lend gebruikt.



448

Dioscorea alata L
n

ft

hirsuta Bl

sativa L.

Manihot utilissimaPo/tZ.

Pachyrhizus angulatus Ri(^h

Kaphanns caudatus L.

tt sativus J/-

Solanum tuberosum L.

oebi tangan.

gadong*

oebi tjina.

Jcetella pohon.

hengkoeang,

lohak.
r

radijg

aardappeL

X. SIERPLANTEN

A. Kruiden.

Adiantum's.

Alocasia's

Amarantus melancliolicus L
Ananassa (bonte soorten).

T

Anthurium's.

Barleria ciliata Roxh,

cristata L.

Begoiiia*s.

Brownea's.

Bryophyllum calycinum Salisb

Caladiums.

Canna coccinea Ait

ft flavescens Link

it orientalis Rose,

Celosia argentea L. var.

chevelnres.

bajem meraK

djarong.

i^otjor hehbekh

poespa nidro.

kembang gedang.

1/ cristata Moq. Tand- var. djawar ajam, hanekam.

Clerodendron's

Coleus atropurpureus Benth.

gebroken hartjes.

ft scuttellarioides Benth, var.

Commelina's.

Crinum asiatium L.

moluccanum Roxb.

Costus specioBus Smith,

Crdssandra infundibuliformis Willd

Chrysanthemum's.

Cymbidium's.

bakoeng.

patjing
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i

Dendrobium's.

Dieffenbachia's.

Dianthus chineiisis. anjelier.

Ehretia buxifolia var. microphylla- chineesche dwergplanL

Eranthemum's.

Eurycles amboinensis Herh.

It javanica M. J. Boemer.

Gloriosa superba L,

Gjmnogramma chrysophylla

tr sulphurica
goudvarens.

Gymnogramma*s.

Cheilanthus — soorten
j

Heynea's.

Helianthus annuus L.

Heliotropium peruvianum L.

ImpatieBS Balsamica L. var.

zilvervarens

p

It

latifolia L,

javensis Steud.

Jasmiuum Sambac Ait.

Lycopodiums.

Maranta's.

Mirabilis Jalappa L var.

Musa En seta.

Nelumbium speciosam Willd

Nymphaea Lotus i.

zonnehloem.

heliotroop^

hahemienen.

patjar ajer.

It leuwung.

malatti.

Tcoempaai.

Tcembang poehoel ampaL

pisang-soort.

lotuSf tarate.

Jcemhang toendjoeng.

n stellata Willd,

Ocimum Basilicum L. e a. Selassie.

Orthosiphon stamineus Benth, Icoemis Tcoetjing, dawon.

ramoeh djoeng.

Pancratium zeylanicum L.

Pergularia odoratissima L
n minor Andr.

malatti tongheng.

Petunia's.

Phajus Blumei Ldndl.

Pbalaenopsis grandiflora ndl L
Platycerium alcicorne De$v.

grande e. a.

Plumbago capensis Thunb*

hertsgewei

29*



450

Plumbago rosea L.

Pogostemom Patchouly Pellet ilang-ilang.

t» irenthoides Bl dilem.

Polyaxithes tuberosa L, ^edep malem

Polypodinm's

Pteris soorten en vele andere vurens.

Portulacca's.

Kosa vari'eteiten

Ruta graveolens L.

Salvia coccinea L,

Selaginella's.

Torenia's,
X

Tradescantia disoolor Smith e a.

Turnera elegans.

roo8

ingoe

nlmifolia L. roempoet toewan Schill

Van da sua vis LindL

tricolor Lindl. e. a

Verbena^s.

Victoria regia LindL

Vinca rosea L- var.

Zepbyranthes.

Zinnia elegans.

B, Heesters.

Abntilon indicnm G. Don e. a. kemhang soreh.

Acacia Farresiana Willd,' Icemhang nagassarie

Acalypba densiflor^ Bl. boenioet Icoetjing*

Aglaia odciaia Lour,

w odoralissinaa BL I
i j ^

Allaman da catbartica Z.

Araucaria's.

Artabotrys odoratissimns B, Br,

suaveoleBS M I
^«^«^^« ^^'"^

Baubinia birsnta Korth,
i X r ^ « 1 ki hoepoe-hoe'poe
tomentosa iv. e. a.] ^ '^

Bambnsa-soorten. dwerghamhoe, hamhoe ijina

Bongainvillea spectabilis
|

n
T ,

•

} honqainvilles
glabro I

^
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Bixa orellana L,

Caesalpinia pulcherrima 8w.
u Sappan L.

Cassia Sophera I/.

Calodracon Jacquinii Planch*

ti terminalis Planch.

Teassoemba Ming
hemhang merah,

Tcajoe sappan.

kateppeng.

andong.

Cinnamomum aromaticum e, a.
[ jonge planten]. /janeeZ

Codiaeum-soorten en var. croton$

Cycas circinalis L,

9 revoluta Thnh,

Elettaria Cardamomum W. et M,

Gardenia florida L,

palcis hadji,

ianlcwaS'

grandiflora Lour

Guettarda speciosa L.

Hibiscus liliflorus

"kemhang Tcatjapiermg.

malatti kosta.

tr

ft

matabilis L^

rosa sinensis L. var.

scbizopetalus kemhang sepaioe

p sjriacus Tj,

Jatropha multifida L.

Lagerstroemia indica L.

Lawsonia alba Tiam.

Lonicera soorten.

Mnrrya esotica i-

V sumatrana Roxb,

Melia arguta DC.

ft tomentosa Roxh.

sambucina BL
Nerium odorum Soland.

tr Oleander L.

Nyctantbes arbor tristis L,

Panax cochleatum DC.

djarak tjina.

hoengoer.

patjar koekoe.

kamperfoelie.

kamoening.

tjakra tjikri

oleander

sari gading.

datvon mangkok

n

V

n

9f

fruticosum L.

macnlatum

obtusum
palmatum Rxh,

plumatum

kadondong

Pandanns javanica hontbladige pandan
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Pavetta*3.

Phanera soorten

Punica Granatum L. var.

Triphasia trifoliata DC

G Boomen.

Acacia's.

Albizzia's.

Agati grandiflora Desv,

Amherstia nobilis Wallich.

Borassus flabelliformis i>,

CaDanga odorata Hook.

Calophyllum inophyllum L
spectabile WiUd.9t

Casnarina equisetifolia Forst

w montana Jungh,

Junghnhniana Miq'

Corypba nmbraculifera L.

Erythrina picta L.

Eucalyptus-soorten.

Inocarpus edulis L.

Jonesia's.

Lagerstroemia Eeginae Foxh.

Melia Azederach L.

Mimusops Elengi L.

ft Kauki L.

Michelia ChatLpaca L.

longiflora BL
Oredoxa regia Willd.

Parkia africana E. Br.

Pisonia alba Span,

Poicciana regia Bojer.

Pterocarpus indicus Willd.

Ravenala madagascariensis Adons

soTcka^s,

hi koepoe koejpoe.

dalimah poetih.

n itam.

soesoen

djeroek kiengkit

sengon.

toeri.

siwalen.

kananga.

njamploeng.

hintangor oetan.

tjemara.

gebang.

honie dadap.

ghajam.

Saraca indica L.

boengoer.

mindi.

tandjong.

kajoe sawo.

tjampaka,

ijampaka poetih.

koningspalm,

peteh^

kool handa,

Jlamhoyant.

kajoe 8on6.

pisaiig kipas, pi-

sang ajer.
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Spathodea campaaulata Beam
Urostigtna benjaminum Miq.

tf religiosum Gasp.

cuneatum Miq,

D. Klimmende sierplanten.

Antigonon leptopus,

Cissus discolor Bl.

Convolvulus- soorten.

Clitorea ternatea L.

Cobaea scandens

Hoja-soorten-

Jasminum grandiflorum L-

scandens VahL
Porana volu bills N. L. Burnt

Pharbitis Nil Chois,

If hispida Chois.

Quamoclit coccinea Monch.

vulgaris Monch,

Smilax- soorten.

Thunbergia's.

warmgin

roode. bruid$tranen

kembang telang.

malatti gambit

»

witte bruidstranen.

hardinaalsbloem.

XL PLANTEN MET WELRIEKENDE

BLOEMEN, BLADEREN ENZ,

Acacia Farnesiana Willd (bloemen). kembang nagassarie.

Abeloioschus inoschatus Monch (zaden). gandapoera, wa.

rang

Aglaia odorata Lour.

» odoratissitna Bl

Au'lroprogon muricatus Itdz (wortel),

Schoenanthus L. (plant).

Anethum graveoleas L. (bladeren)

> (bloemen). patjar tjina.

ahar wangi.

sereh.

ingoe.

Artabotrys odoratissiinus R. Br.\ . .
•^

I
bloemen. kanangaoetan.

suaveolens BL

Bryonia scabrella L. (bloemen).

Cananora odorata Hooh fbloeme

lopang.

kananga.
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Coleus scutellarioides Benth. var (blalerenj

Citrus-soorten (bloetnen).

Dendrobium crumenatum Sfvartz. (bloemen).

dawon djinten^

djeroeJc,

Eugenia lucidula Miq. (bladeren).

Eucalyptus soorten (bladeren).

angreTc poetih JcetjiL

dawon salam.

Eagraea fragrrans Moxb^

// auriculata Jack. \

bloemen. ki-hadaTc.

Gardenia erandiflora Lour. I

« . J r ; bloemen.
tionda L.

\

Guettarda speciosa D,

Heliotropinm peruvianum L. (bloemen).

Jasminum grandiflora L

kat/a piering

.

malatti kosta.

heliotroop^

Sambac Ait

scandens VahL
bloemen.

Lawsonia alba Lam, (bloem^en).

malatti.

gamhir.

patjar koekoe.

Lonicera javaniea DC a. e. (bloemen). kamperfoelie-

Melia Azederach Lj.

9f argutea DO,

ft sambncina BL
tomentosa Roxb.

bloemen tjakra tjikri,

Michelia Champaca L, i bloemen
ff longiflora Bl

tjampaka.

tjampaka poetih.

Mimusops Elentji L. 1 1

1

^ ^^ f . ^ } bloemen.
» Kauki Zv,

Nerinm odorum Soland. !}3]oemen.

sawo

tf Oleander L-

Nyctantlies arbor tristis L. (bloemen;

Ocimum Basilicam L. var.

cannm Sims.

sanctum L.

bloemen.

kajoe

tandjong.

oleander,

aari gading,

komangie.

Selassie.

Pandanus moscbatus Rumph
tf odoratissimus I/.

Pergularia odoratissima L

bloemen. poedak

pandan wangi

if minor Andr. bloemen. malatti iongkeng

Pogostemom menthoides Bl. (bladeren). dilem
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roos,

»

semhoeug.

heloentrts.

Pogostemom Patchouly Pellet (blaieren). Hang Hang
Eosa-soorten en varieteiten

Tabernaemontana Coronaria B. Br. (bloemen;.

XII. PLANTEN VOOR PAGGERS. (i)

Acacia's.

Agave's.

Aglaia odorata Lour.

rr odoratissima BL
Barleria ciliata Boxh,

cristata L.

Bambusa.

Bixa orellana L.

Conyza balsainifera L.

9 indica Bl.

Ceasalpinia pulcherrima 8w.

n Sappan L.

Calodracon Jacquinii Planch.

termin alis Planch

Euphorbia Tirucalli L.

antiquorum L.

Foureroya gigantea.

GraptophjUum hortense Nee$.

Gendarussa vulgaris Neet.

Jatropha Curcas L.

multifida L
Lantana*s.

Opuutia decumana Haw.

» tomentosa 8 D.

Pandan as-soorten

.

Panax-soorten.

Poinsettia pulcberrima.

Sanseviera.

Triphasia trifoliata DC.

Uncaria Gambir Roxb.

kajoe oerip

soesoeroean

nanas sahrang

gandamssa

djarah kosta

ft tjina

temhlehan

vooral pandan vie.

(») Hicrtoe kunnen natuuilijk ook gerekend word«n de klimmende sierplanien.
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XIII SCHADUWBOOMEN

Algemeen worden langs wegea geplant

Canarium commune L,

Melienbethene Grtn. e. a-

Cassia florida Vahl.

Guazuma tomentosa H, B. et K.

Hibiscus tiliaceus L,

elatus Sw.

Melia Azederacli L.

Tamarindus indica L
Tectonia grandis L. f,

Urostigma benjaminum Miq.

tt religiosum Gasp,

Minder algemeen zijn

:

Casuarina equisetifolia Forst

If Jungbuhniana Miq.

Michelia Champaea L,

In koffietuinen worden bij voorkeur gebruikt:

Albizzia moluccana Mtg.

» procera Benih.

stipulata Benth.

Erythrina indica Lam.
ft lithosperma BL e. a. %

XIV. V00RNAAM3TE INLANDSCHE GENEES-

KRAGHTIGE PLANTEN.

dawon saga.

Abrus praecatorius L.
{

hajoe legi,

bidji saga (jequirity).

Acorus terrestris Bmph. deringoe.

Aegle marmelos Corr.

Alpinia Galanga Sw,

Tnodfo.

laos.

Alyxia stellata R. ei S^ yoelassarie.

Amomum Cardamomum h. kapoetaga.
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Anamirta Cocculus TF. et An
Anethum graveolens L.

Baeckia frutescens L.

Butea frondosa Boxh.

Calotropis gigantea B, Br.

Cannabis sativa L,

Carthamus tinctorius J>.

Carum Carvi L,

Cinnamomum Culilawan Nees-

toehi hidji.

dawon ingoe-

oedjoeng rahab.

plossoh (een soort kino).

widoerie*

gandja,

kassoemha.

n Sintok Bl

Conyza balsamifera L.

Coriandrum sativum L,

Croton Tiglium L.

Cuminum Cyminnm L.

Curcuma Zerumbet Boxh

tt longa L.

Datura fastuosa L.

Metel L.

lella bancana Miq

montana BL

djinten

koelit lawan.

sintok^

Bemhoeng

katoembar.

Dipterocarpus trinervis BL
Drjobalanops Camphora BL
Elephantopus scaber L.

Emblica officinalis Grtn^

Euchrestta Hor&fieldii

Euphorbia Tirucalli L.

rr thjmifolia Willd

Eurycoma longifolia Jcq.

Foeniculum vulorare Gi'tn.

djinten poetih.

temoe lawak*

koenir*

ketjoeboeng

akar tjamakka.

tegarie.

hapor ftarwtf.

ifttitt
/ii-^'vw*^

kemloko.

prono djiwa.

hajoe oerip.

dawon manieran.

bidara laoet

adas,

Gendarussa vulgaris Nees. dawon fransmanygandarussa.

Hydroeotjle asiatica L.

Hiicium anisatum Lour*

Jatropha Curcas L.

multifida L.

Liquidambar Altingia BL
Maranta aruudinacea var-

Melaleuca Cajeputi Boxb.

K

da 'J on kaki koeda.

adas ijina,

djarak kosta

tjina,

rassamala.

arrowroot

9t minor 8m.
kajoe poetih
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Orthosiphon stairineus Be^ith.

Paederia foetida L.

Physalis angulata L, e. a.

Pterocarpus indicus Willd,

Preinna-soort ?

Pnnica Granatum L.var.

Khinacanthus commuiiis Nees

Ruta graveolens L.

Sesaiimm indicurn DC.

Strychiios Colubrina h.

ligustrina BL

Styrax Benzoin Dryand.

Syzygium janjbolaniim DC
Tamarindus indica L.

koemies koetjing

dawon semhoekan

tje'ploekan

Jcajoe sono

hajoe taai

dalimah

Ireha djapart

dawon ingoe

wiedjen

veel hidara laoet uit

den handel is van

deze boomen afkouistig.

menjan jfoetih.

djamhlang, doeet

a8i>am djawa.

Trigonella Foenum graecnm Law, var- fo

Uncaria Gambir Boxh.

Zingiberaceae. Zeer vole soorten en varieteiten dezer fa-

gamhir.

niilie leveren de temoe-soorten.

XV. HOUTSOORTEN.

Eene eenigszins vertrouwbare opgave te di^en van de

houtsoorten, die in Indie als bouw- en meubelhout wor-

den gebruikt, is zeer moeilijk.

In den handel is, voor Java ten ininste, eigenlijk niets

anders dan diatti-h.o\xt en wel als;

Djatti doeri-

doreng

gemhoL

Ttayoer,

Tcemhang

HIin.

tt soengoe.

Tocbi is er veel bruikbaar hout < p Java

Op Sumatra en andere buitenbezittingen worden ve-

lerlei wildhoutsoorten gebruikt.

Deinlandergebruiktzooveleverscbillende houtsoorten uit
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zijne omgeving voor de tneest uiteealoopende doelein-

den, dat eene scliifbin^ tusscheu de werkelijk braikbare en

ongeschikte soorten voorsliauds nog niet mogelijk is.

Bij het boschwezea is men sedert geraimen tijd bezig

met het verzamelea van gegevens om in deze belangrijke

kwestie zekerlieid te verkrijgen.

Ik laat hier volgen eene opgave van houtsoorten van

verscliillende geaardheid en hoedanigheid, voorkomende

in het irKandboeh voor den technischen dienst van het Tcovps

genietroepev door P. J. Seibert majoor v. d. gen. stat^

De naatn van den schrijveris eea waarborg, dat de op-

gave, van een praktisch staadpant beschouwd, juist en

vertrouwbaar is.

HARDE HOUTSOORTEN.

y^erhout.

teahhout (djatti uit achter-Indie).

djatti,

Tcajoe baJcau,

» gelam.

ff tjemara.

TAAIE HOUTSOORTEN.

Icajoe waliTcoekoen

tt sawoe.

djamboe bidji

ZAOHTE HOUTSOORTEN.

tamarinde-hout

Tcajoe bintangor

It rasaTc.

» lanan.

damar.

hoengoer.

medang,

tambesoe.
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kajoe doerian.

It ingras(rengas)

mangga.

w nangha

f 80710 kembang

tf ramhoetan,

doekoe.

// langsaL

SLECHTE HOUTSOORTEN.

kajoe soeren.

hemiri.

ft dadaf

.

tf kenanga -

w tjempaka.

tt kapok.

ff djatti hlanda*

tt kanari.

PALMSTAMMEN.

pmang.

nihoeng

.

klapa.

aren,

siwaleun



Register van latijnsche teriiieii-

Abortua

Achaenium
Actinomorph

Aestivatio

Alae

Albumen
aquosum
caseosum

centrale

corneum

farinosum

lapideum

laterale

periphericum

Alo^ae

Amentum
Ampullae

Androecium

Annulus

Anthera

Antberae adnatae

apicifixae

basifixae

dorsifixae

mislukking

dopvrucbt

gestraald (vroeger regel-

matig).

bloemplooing.

vleugels of zwaarden.

kiemwit.

waterig kiemwit.

kaasacbtig >

centraal >

boornbard >

melig >

steenbard >

zijdelings > .

kiemwit den kiem omgevend,

wieren,

katje.

blazen v. Utricularia^

manlijke geslaebtswerktui-

gen.

ring.

belmknop.

belmknoppen onbewegelijk.

ff aan den topbevestigd.

ff

voet

rug

extrorsum debiscentes tt naarbuitenopenspringend

introrsum

lateraliter

poris

rimis

ff

If

ff

tf ff

binnen

zijdelings

met porien

> spleten
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Antherae valvis ehisdcentes helmknoppen met kleppen

openspringend.

Versailles

Aniheridien

Anthodium
Archegonien

Arillodium

Arillus

As (hypocotjle)

Asci

Ascidia

Afiyuimetrisch

Bacca

Basifugaal

Basipetaal

Bostryx

Bracteae

Bracteolae

Bulbi

9*

f*

>»

Sf

annul

biennes

nidulantes

nndi

„ perennes

99 vestiti

Bulbus solidus

»»

>T

squamosus

tunicatus

Calamus

Calear

tf bewegelijk.

organen, waarin de manlijke

voortplantingscellen der

Cryptogamen ontstaan- .

bloemboofdje [Compositae].

organen, waarin de vrouwe-

lijke voortplantingscellen

der (h'ypiogamen ontstaan.

valsche zaadmantel.

zaadmantel, zaadrok.

eerste stengellid der kiem.

sporenbuizen der Ascomyce-

TEK.
"

bekers, urnen.

niet door 6dn vlak in twee

symmetrische helften deel-

baar.

besvruclit.

zicli ontwikkelend van den
basis afaan naar boven.

zich ontwikkelend van den top

afaan naar den basis.

scbroefvormig bijscberm.

schutbladeren.

steelblaadjes-
r

bollen.

eenjarige bollen.

tweejarige „

nest-bollen,

naakte 5^

meerjarige „

bekleede

vaste

gescbubde

gerokte

biezenhalm.

spoor.

bol

99

ft
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Callus

Caljculus

Calyptra

Calyx

> actinomorphus

> bilabiatus

> caducus

> campan ulatns
> chorisepalus

» deciduus

> disepalus

» exterior

> gamosepalns

» hjpocrateriformia

> inferus

» infundibuliformis

> pentasepalus

> persistans

» polysepalus

> rotatus

> semisnperus

» superus

. * tetrasepalus

> tubulosus

> nrceolatus

> zygomorphus
CapitnJa composita

Capitnlum

Capsul

n

»>

kelk

eeltprop.

kelkje.

wortelmntsje.

kelk

gestraalde kelk,

tweelippige

afvallende

klokvormige „
vrijbladerige ,,

verwelkende

tweebladige

buitenkelk

vergroeidbladige

trompetvormige

onderstandige

trechtervormige

yijfbladige

blijvende

veelbladige

stervormige

halfbovenstandige

bovenstandige

vierbladige

buisYormige

kroesvormige

symmetrieke

samengestelde bloemhoofdjes

bloemhoofdje.

doosvrucbt,

hokverdeelende doosvruclit.

schotverdeelende

scbotverbrekende

Capsula dentibus deliiscentes doosvruchtnaet tanden open-

springend.

doorvrucht met een deksel

a

loculicida

septicida

septifraga

opercnlo

pons

openspringend.

doosvrucht inet porien open-

springend.
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valvis

Capsula rimis dehiscentes doosvrxiclitinetspleten open-

springend.

» doosvrucht met kleppen open-

springend.

kiel der Papilionacea.e.

vruchtbl aderen.

kiempropje.

graanyrucht.

stam van palmen.

stengeltje der kiem.

stengel.

opstijgende stengel.

hoekige >

holle >

knikkende >

Carina

Carpella

Caruncula

Caryopsis

Caudex
Caulicnlus

Canlis

cernuus

Caulis costatus

adscendena

angularis

cavus

geribde stengel.

dextrorsum volubilis rechts ivindende „

erectus

fistulosus

flexuosus

humifusus

nutans

pendulns

prostratna

ramosus

repens

scandens

simplex

opgericbte

bochtige

liggende

overtangende

hangende

liggende

vertakte

kruipende

klimmende
onvertakte

sinistrorsnm volubilis linkewindende

j>

»?

Sf

}i

ff

1J

i»

»

?>

)»

99

5»

spurius

striatus

p sulcatus

> teres

, volubilis

Cbalaza

Coenantliium

Coleorhiza

scbijn-

gestreepte

gesleufde

rolronde

windende

vaatmerk

bloemkoek
kraagje om bet worteltje

der granen.

ff

9f

tf

»»

t*
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Colinm radicis

Columella

Coma
CommiBSura

Conidien

Copulatie

Corolla

wortelhals (dikste gedeelte).

zuiltje van vruchten.

zaadkuif.

voegebij CTmbellifereii-zaden.

geslaclitslooze voortplan-

tingscellen van crjptoga-

men,

vereeniging van gelijksoor-

tige voortplantingscellen.

bloemkroon.

actin omorplia

bilabiata

campannlata

choripetala

dipetala

gamopetala

hypocrateriformis

infera

infundibuliformis

ligulata

marcescens

papilionacea

pentapetala

personata

polypetala

ringens

rotata

supera

tetrapetala

tripetala

tubulosa

tnbnloso-campannlata buis-klokvormige

kroon.gestraalde

tweelippige

klokvormige

vrijbladige

tweebladige

vergroeidbladige

trompetvormige

onderstandige

trechtervormige

lintvormige

blijvende

vlindervormige bloemk

vijfbladige

gfemaskerde

veelbladige

grijnzende

stervormige

bovenstandige

vierbladige

driebladige

buisvormige

urceolata

zygomorpha

oon

Corona

Corymbns
Costa dorsalis

kroesvormige

sjmmetrische

bijkroon

tuil.

rngrib van TJmhelliferen-

vruchten.
30*



466

Costa media

Costae intermediae

laterales

9t marginantes

9t secundariae

Cotyledon

Cotyledones circinatae

middelnerf.

tusschen-ribben

ran d-

It

n

van Umbel-
liferen

vruchten.
secundaire w

zaadlob.

slalfkenliuisvormig-opgerol-

de zaadlobben-

contortuplicatae gekreukte

plicatae

spiraliter contor-

gevouwen

tae.

Cryptogamie

Culmns

Cupula
Exospermium

Fasciculus

Eilamentum

"Floras acyclici

„ apetali

axiliares»'

if

99

J»

>»

»>

99

fj

9*

»»

»

>J

99

l>

99

O

'>

cyclici

dielines

digyni

dioici

feminei

hemicyclici

bexacyclici

incompleti

masculi

mixti

monogyni

monoici

neutri

nudi

pedunculati

pentacyclici

pentagyni

scbroefsgewijs gewondene,

kennis der cryptogamen.

graslialm.

napje (van eikels).

buitenkiemwit.

bundel van bloemen.

lielmdraad,

spiraalbloem en-

kroonlooze bloemen.

okselstandige

cirkel-

^^nslachtige

tweestijlige

tweehui/ige

vrouwelijke

cirkel-spiraal-

zeskranzige

onvolkomen

manlijke

cirkel-spiraal-

^^nstijlige

^^nhuizige

onzijdige

naakte

gesteelde

vijfkranzige

vyfstijlige

»

»

99

99

99

>>

99

»

99

»5

99

J

^9

?3

99

99

51

99
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yy

39

Floras polygami

polygyni

sessiles

tetracyclici

tetragyni

trigyni

trioici

?>

u

9f

Flos

99

yy

*»

completus

compositus

terminalis

Folia

yy

??

M

99

>»

yy

ft

>5

y*

9f

yy

^y

yy

»>

yy

y»

^j

»

yy

yy

99

ti

ft

99

99

acerosa

acuminata

acuta

alterna

alternatim-pinnata

argute' crenata

yy serrata

auriculata

basi ovata

„ obtusa

5, truncata

bi-juga

binata

bipinnata

breve acuminata

petiolatasy

caduca

carpellaria

cauliua

„ primaria

composita

connata

cordata

cordato-ovata

crenulata

55

99

99

»>

99

veelteelige bloemen.

veelstijlige

zittende

vierkranzige

vicrstijlige

driestijlige

driehuizige

bloeru.

volkomen bloem.

samengestelde „
eind-

bladeren.

naaldvormige bladeren.

toegespitste

spitse

afwisselende

99

99

99

99

afwisselend gevinde bladeren

fijngekartelde

99 gezaagde
99

5>

geoorde „

bladeren met eironden voet.

)>

»5

„ stompen

yy
afgeknotten

M

?^

tweejukkige bladeren.

yy

?>

j»

yy

tweetallige

dubbelgevinde

kortpuntige

kortgesteelde

bladeren, die na den dood

afvallen.

vruchtbladeren.

steb gfelb] aderen.

eerste stengelbladeren.

samenfrestelde bladeren.

yy

99

vergroeide

hartvormige

hartvormig-eironde „

fijn-gekartelde „
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Polia crispa bladeren

ty

>

5»

»>

9f

>9

yy

>»

99

»i

99

99

99

99

>»

55

99

5*

??

»>

>>

99

5»

J»

»Y

»

J>

5>

?>

>;

*>

>>

cuneata

curvinervia

cuspidata

decussata

deltoidea

disticha

duplicato-crenata

-quinata

-serrata

-ternata

97

*f

99

elliptica

emarginata

ensiformia

falcata

filiformia

floralia

grosse crenata

grosse serrata

hastata

impari-pinnata

interrupte pinData

involuerorum

lanceolata

linearia

longe acumiData

lyrato-pinD atifissa

,. pinnatipartita

niucrouata

Dovemnata

obcordata

obovata

obtusa

opposita

ovalia

ovata

9f

9f

99

gekroesde

wigvormige

kromnervige

fijnpuntige

kruiswys-geplaatste,,

deltavormige

tweerijige

dubbel gekartelde

99

99

?5

99

vijftallige

99

99

99

drietallige ,,$9

ovale ,9

uitgeschulpte .,

zwaardvormige j,

sikkelvormige y^

draadvornjige jj

tot de bloem beboorende

bladeren.

grof gekartelde bladeren.

grofgezaagde ,?

spiesvormige >,

ovengevinde ,»

afgebroken gevinde ,,

omwindselblaadjes

laiicetvoruiige bladeren.

lijnvormige „

langpuntige ,,

f

99

liervormig-vinspletige,,

,, vindeelige,,

.

teerpuntige

negentallige

cmgekeerd-hartyor-
. mige

omgekeerd eironde

stompe

tegenovergestelde

ovale

eironde

5J

99

J>

99

9i

f9
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Folia

5>

55

•>

»>

5»

*>

»»

'5

99

99

3»

i»

^^

3»

»>

JF

*

»»

>5

J5

J»

»

»

99

9>

ft

tf

9*

9t

9*

»1

J'

ovatooblonora eironde-Iangwerpige bladerea.

palmata handrormige ft

palmifissa handgpletige ft

,, loba „ lobbige tf

„ nervia „ nervige tf

„ partita „ deelige It

paralellinervia reclitnervige u

paripinnata evengevinde tf

pedata voetvormige ir

pinnifissa vinspletige t9

,j loba „ lobbige »

„ nervia
r

„ nervige ff

jy partita „ deelige tf

perfoliata doorgroeide

perforata doorboorde 99

persistentia na den dood zittend ff

*9

pinnata

quinata

quinquejuga

reetinervia

renata

reniformia

revoluta

rhomboidea

sagittata

septemnata

serrulata

simplicia

sinnato-dentata

sparsa

spinoso-dentata

suborbicularia

subulata

ternata

tetrasticha

transitoria

blijvende

ff

tt

tf

ft

If

gevinde

vijftallige

vijfjnkkige

recbtnervige

niervormige

niervormige »

bladeren met omgekrulden rand

ruitvortnige bladeren.

pijlvormige

zeventallige

fijngezaagde

enkelvoudige

boclitig getande

verspreide

gedoornd-getande

cirkelvormige

priemvormige

drietallige tf

vierrijige //

orergangsbladeren [schutbl

enz].

'/

It
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Folia triangularia

., trifoliata

,. trijuga

5, tripinnata

,5 tristicha

bladeren.

j»

59

99

truucata

undulata

uninervia

variegata

verticillata

Foliola

driehoekige

driobladige

driejukkige
"

drieinaal gevinde

drierijige

afgeknotte

gegolfde

Sennervige

bonte

krauswijsgeplaatsto,.

blaadjes
J
van .

J?

>5

3*

5>

yy lateralia

Foliolum terminale

Folium amplexicaule

zijblaadjes l saniengestelde

eindblaadje ) bladeren.

M

ft

9f

stengelomvattend

gesteeld

blad.

petiolatum

semiamplexicaule halfstengeloinv attend
99

ff

sessile »
Folliculus

Fornices aanhangels

Fovea nectarifera

Fovilla

Fructus compositus

ff dimericis

Fructus monomericis

nudus

obtectus

pentacoccus

pentamerus

polycocciis

poljmerns

simplex

syncarpns

tricoccus

>5

yy

»i

yy

zittend

kokervrucht

scbubvormige

van bloembladeren.

honiggroefjes,

inlioud der stuifmeelkorrels.

sainengestelde vrucht.

tweebladige

^enbladige

naakte

ing-esloten

V

vrucbt

>f

>*

>i

yy

Fungi

Funiculus umbilicalis

Galbulus

Gemma

vijfkluizige

vijfbladige

veelkluizige

veelbladige

enkelvoudige

vergroeidbladige

driekluizige

zwammen.
navelstreng.

kegelbes.

knop.

»

»

>i

I?

*y

y>

•>

9*

»9
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Gemmulae
Germen
Glandulae nectariferae

Glomerulus

Gluma inferior

ff superior

Glumae
Grana polliois

Gynostemium
Haustoria

Herbae perennes

Hesperidium

Hilus

Hybriden

Inflorescentia

fy centrifuga

»j

)>

ceatripeta

definita

Lecus

Leguuien

Ligula

zaadknoppen of eitjes

vruchtbeginsel.

honigklieren.

'

bloemkluwen,

onderste kelkkafje*

bovenste

kelkkaQes-

stuifjueelkorrel.

stempelzuil der Okohidk^n.

zuignappen.

overblijvende kruiden.

oranjevrucht \djeroeh).

navel.

bastaards.

bloeiwijze,

middelpuntsvliedeude bloei-

wijze

middelpuntszoekende »

bepaalde >

„ indefinita onbepaalde »

Integamenta ovuli eivliezen.

Intornodia leden.

lutiue binnenvrand der stuifmeel

korrels.

Involucellum omwindseltje.

Tnvolucrum omwindsel.

Jugae jukken.

Labelluui lipje.

Labium lip.

5, inferum onderlip

„ superum bovenlip.

Laciniae slippen.

yj barbafcae bebaarde slippen.

,, fimbriatae slippen met frauje.

Lamina bladschiif.

schijf van bollen.

peulvrucht.

tongetje.
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Limbus
Lobi

Lodiculae

Lomentum
Mammillae
Mesocarpium

Micropyle

MoDochasium
Monopodium
Monocotyleae

Morphologie

Musci

» frondosi

Mycelium

Nectarien

Nervi laterales

Nervus medianus

Nodi

Nucleus

Nux
Ochrea

Operculum

Organa generationis

Ovarium

inferum

semisuperum

superum

y$

9*

Ovula

Ovulum anatropum

J?

»»

?«

>j

)9

*y

j>

if

atropum

camptotropum

campylotropum

erectum

torizontale

inversum

pendulum
semiauatropum

zoom derbloemkroon

lobben.

lionig3chubjes.

gelede peulvrucht.

kussentjes.

tusschenvruchtwand.

p oortje.

balfgaffelvormig bijscherm.

ware of onvervalschte loot,

eeuzaadlobbige planten.

vormleer.

mossen.

loofmossen

dradeuj welke als wortels.

fungeeren bij zwammen.
honig-afscheidende organen,

zijnerven.

middelnerf, hoofdnerf.

knoopen.

zaadkern.

noot.

kokertje.

dekselvrucht.

geslacbtswerktuigen

.

eierstok, vrucbtbeginsel.

onderstandig 5,

halfbovenstandig „

bovenstandig „
eitjes, zaadknoppen.

oingekeerde zaadknop.

rechte

toegevouwen

gekromde

overeindstaande „
horizontale

5>

t>

9?

hangende o

half omgekeerde j>
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»>

>9

Palea inferior

„ superior

Paleae

Panicula

Pappus

Paracorolla

petala

sepala

Pedicelli

Pedunculus

Pedunculus communis
Peloria

Pepo
Perianthemia

Perigonium

// actinomorphum̂

n calicynum

If campanulatum

// choriphyllum

n corollinum

ft

inferum

infundibuliforme

pilosum

$t quadrilobum

quinquefoliam

rotatum

onderst kroonkafje.

bovenst . „

kroonkafjes

pluim.

vruchtpluis-

bijkroon

bijkroonbladeren.

bijkelkbladeren.

bloemsteeltjes,

bloemsteel.

algeraeene bloemsteel.

pelorien (zie pag. 300)

komkommervrucht.

bloembekle'*dselen.

bloemdek.

gestraald bloemdek.

kelkachtig

klokvormig

vrijbladig

kroonaclitig

vergroeidbladig rrn gamophyllum

ff hexaphyllum

n hypocrateriforme trompetvormig

zesbladig It

onderstandig «r

trechtervormig n

It

V sexpartitum ff

tf setosum

It squamulosum

ft stellatum

If superum

rr tetraphyllura

It tridentatum

behaard

vierlobbig

vijfbladig

stervormig

zesdeelisr

in borstels veranderd bloem-

dek

in sebubben veranderd

bloemdek.

stervormig bloemdek.

bovenstandig >

vierbladig >

drietandig *
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Perigonium triphyllam

tubulosura

n urceolatum

zygomorplium

Perula

Petala

n breve unguiculata

n

+

calcarata

n exuDguiculata

fissa

lobata

partita

» sessilia

Petala unguiculata

Petiolus

alatus

caniculatus

communis
compressus

inflatus

ij

>9

5>

'?

fy

Phanerogamae
Phjlla

Phjllocladien

Phyllodien

Pinnae

Piunulae

Pistillum

Placenta

J*
centralis

Placentae axillares

„ parietalis

Plantae angiospermae

„ gymnospermae

„ scandentes

driebladig bloemdek.

buisvoroaig >

kroesvormig >

symmetriek >

knopschubben.

bloembladeren.

kortsrenaselde bloembla-a CI

deren.

gespoorde bloembladeren

zittende

gespleten

gelobde

gedeelde

zittende

genagelde bloembladeren

bloemsteel-

gevleugelde bloemsteeL

gegroefde

algemeene

afgeplatte

opgeblazen

zichtbaarbloeiende planten.

bl(>emdekbladeren.

takken, die den vorm van een

blad aannemen.

bladsteelen,die der vorm van

een blad aannemen,

vinnen van een gevind blad.

spilletjes of vinnen van la-

gere orde.

stamper.

zaaddrager of zaadkoek.

centrale zaadkoek.

okselstandi<;e zaaddrasrers.

wandstandige. ,,

bedektzadige planten

naaktzadige „

klim-

»

^9

>?

J>
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Plantae sempervirentes

if

79

tiniflorae

volubilis

Plumula

Pollinia

Poly-aehaenium

Poina

Pori

Racemus

J' cotnpositus

99 uuibolloides

Racliis

Radices cjHudricae

',9 filifortnis

5J fusiformis

99 velatae

Radix

99 capillacea

ir fasciculata

39 fibrosa

'f filipendula

>» fusiformis

l> moniliformis

9f napiforuiis

99 palaris

« tuberosa

Rami erecti

9i

*9

flexnosi

horizoatale

?> patentes

99

M

patentissimi

99

99

penduli

stricti

Raphe

altijdgroeDe planten.

»»

r

*9

^^nbloemige

slinger-

bet pluimpje.

zetmeelklompjes, pollinien.

veelvoudige dopvruclit.

appelvrucht.
>«

ponen,

tros-

samengestelde tros.

op een scherm gelijkende tros

middelnert.

rolro ride wortels.

draadvormige

koordvormige

bekleede

99

99

99

wortel.

baardunne wortel

dikvezelige

vezelige

99

99

penwortel.

rozenkrausvormige wortel-

radijsvormige „

penwoitel.

knolvormige wortel

takken, die een zeer sclierpen

hcek met den stam maken.

bocbtige takken.

„ , die borizontaal ait-

staan.

„ , die halve recbte hoe-

ken maken,

y, y die horizontaal uit-

staan,

hansrende takken.

recbte „
zaadnerf.
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Keceptaculum

5'

yy

9f

99

commune
nudum
paleaceum

setosum

Replum
Ehegma
Scapus

Scutellum

Semen
Seuiiiia albuminosa

99 exalbuminosa

Sepala

Septa

fy incompleta

,, spuria

Seta
+

Silicula

Siliqua

lomentacea

Spadix

composita

Spatha

bivalvis

Species

Spermatozoiden

Spermodermis

interior

exterior

Spermophora

Spica

Spicula

SquamaQ

bloembodem.

algemeene bloembodem

99

99

99

naakte

geschubde

gestekelde

vruclit der orchideen.

kluisvrucht.

bloemstengel h. v, v. Zephy-

ranthuS'

schildje^ aanhangsel derkelk

5, , onderdeel van een

graankorrel.

zaad,

kiemwithoudende zaden.

kiemwitlooze

kelkbladeren.

tusschenschotten.

onvolkomen tusschenschot-

ten.

yalsclie

stekels.

9>

9f

tauwtje.

hauw.

geleede hauw.

bloeikolf.

samengestelde bloeikolf.

bloeisclieede

tweekleppige bloeisclieede.

soorten.

manlijke voortplantingscel-

len der cryptogamen.

zaodhuid,

inwendigre zaadhuid.

uitwendip'e 19

zaaddragers, zaadlysten

aar.

aartje.

schubben.
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Squamae involucrorum

Squanmlae uectariferae

Stamina

diadelpha

didynama

epicalycina

epicorolliBa

epigyna

monadelplia

perigyna

ramosa

tetradynama

triadelpha

Staminodia

Stigma

aspergilliforme

bicrurum

bilabiatum

capitatum

filiforme

infundibuliforme

peltatum

penicillatum

petaloideum

Stipulae

99

»»

99

axillares

caducae

folio opositae

99
interfoliares

99
persistentes

Stylus

M

99

basilaris

clavatus

schubben van bet omwindsel

bonigschubjes.

meeldraden

tf

tf

ff

ft

n

tf

meeldraden.

tweebroederiofe

tweemaobtige

kelkstandige

kroonstandige

bovenstandige

onderstandige

^^nbroederige

kelkstandige

vertakte

viermachtige

driebroederige

gem etainorphoseerde w

(valsche tt)

stempel

kwastvormige stempel.

tweearmige stempel.

tweelippige >

knopvormige >

draadvormige >

trechtervormige >

scbildvormige stempel.

penseelvormige

bloembladacbtige

steunblaadjes.

okselstandige steunblaadjes.

afvallende

'9

»

3^

steunblaadjes aan bet blad

tegenovergesteld.

n , die tusscben de blad-

voeten van 2 blade-

ren instaan.

blijvende steunblaadjes.

stijl-

voetstandige

knotsvormige

stijl.

99
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>>

J»

Stylus cylindricus

»> epigynus

filiformis

laterales

^, petaloideus

Sulci

Sutara ventralis

Sjmpodium
Tegmen
Tegmentagemmarum
Testa

Thallophyten

Thallus

Truncus

stijL

99 spunUS
Tuber

»>

99

f$

99

centrale

letterale

nudum
tunicatum

Tubus pollinaris

Tunicae

Turiones

Umbella

99 composita

tJmbellulae

CTmbilicus

Unguis

Utriculus

Vagina

Valleculae

Valvae

Velamen

Venae

Vernatio

Verticillus

Verticillastra

Vittae

99

99

99

5»

rolronde

bovenstandige

draadvormige

zydelingscbe

bloembladachtige

sleuven of voren.

buiknaadvanvruclitbladeren

valsehe loot.

inwendige zaadbuid.

knopschubben.

uitwendige zaadhuid.

loofplanten.

loof.

stam.

schijnstam, valsehe stam-

knol.

centrale knol-

zij. „
naakte

gerokte

stuifmeelbuis,

rokken van boUen

knoppen van wortelstokken

shcerm.

samengesteld sellerm.

scbermpjes.

navel.

nagel van bloembladeren.

blaasvrucht.

bladscbeede.

»5

>'

groeven van •feren

kleppen.

f.

opperhuid der lucbtwortels van orcliideeen.

bladnerven of aderen.

bladplooing in den knop.

kranzen.

schijnkranzen.

oliestriemen van. Umhelliferen-vruchten,







BLADWIJZER.

Ademhaling 115.

Aderen 192.

Aleuronkorrels 123.

Algen 28, 366.

Allassotoniselie bewegringen

399, 403.

t

Amoebo'ide beweging 392.

Amoeben 392.

AmyloplastGn 47-

Anatomie 33.

Antipoden 313.

Appelvrucbt 335

Archegonien 319, 430.

As 27.

Asci 428.

Ascosporen 428.

Assimilatie 85.

Atavisme 19.

Auxotonisclie bewegingen 399

Bacterien 27, 413,

Balsemgangen 74.

Basidiosporen 428.

Bast 69.

Bastaarden 279.

Bastbnndels 65-

Bastcellen 66.

Baststralen 69,

Bastvezels 66.

Bederfzwammen 354.

Bekers 221.

Bescherming tegen dieren 231

> > verdamping

226.

Bescherming tegen warmte-

verlies 229,

> > zonlicht228.

Bestniving 277.

Bevruchting 316.

Beweging van cellen 393.

> > organen 396.

> der protoplasten 392.

> vanhetprotoplasma38,

Bijkelk 266.

Bijknoppea 169-

Bijkroon 267, 274, 305.

Bijproducten 50, 102.

Bijscberm 258.

Bijwortels 139, 143.

Binnenkiemwit 319, 341.

Binnenvruclitwand 325-

Blaadjes 197.

Bladeren 190.

als assimilatieor-

ganen 208.

> beschermmid-

delen 209.

> voorraadschu-

ren 210.

> waterreser-

voirs 208.

ingericht om dierlijk

voedsel te verteren

214

in betrekking staan-

de tot de voortplan-

ting 211,
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Bladeren van klimplanten 209

Bladdoornen 209.

Bladerloos 206.

Bladgroen 48,

Bladgroenkorrels 48.

> oneigenlijke 100-

Bladknop 169.

Bladmoes 57.

Bladoksel 16.

Bladranken 178.

Bladrand 198.

Bladscheede 196.

Bladschijf 196.

Bladsteel 196.

Bladtop 199.

Bladvoet 199.

Bloeikolf 255.

n samengestelde 256.

Bloeischeede 213.

Bloeiwijze 253.

bepaalde 258.

ff onbepaalde 254.

Bloem, typische 260.

Bloembekleedselen 250.

Bloembladeren 18.

Bloembodem. algemeene 257.

If bebaarde 257.

H gescbubde 257.

ff Daakte 257.

Bloemdek 274.

Bloemen, alleenstaande 253.

IT dicliniscbe 252.

If ^^nhnizige 252.

If eenslachtige 252.

If kroonlooze 251.

ft manlijke 251.

naakte 251.

okselstandige 253

Bloemen, onzijdige 251.

If

u

It

tf

It

It

rt

regelmatige 261.

symmetriscbe 261

tweehuizige 252.

tweeslacbtige 251.

veelteelige 252.

volkomen 251,

vrouwelijke 125.

Bloemdiagrammen 268.

BloemformTiles 268.

Bloemhoofdje 257.

Bloemknop 169, 250.

Bloerokoek 259,

Bloenikroon 272.

Bolknoppen 169.

Bollen gerokte 210.

geschubde 210.

Boiiwstoffen van bet planteu-

licbaam 102.

Brandbaren 62.

Brandzwammen 424.

Buitenkiemwit 341.

Buitenvrucbtwand 285.

Carpogoninm 424.

Cellen cilindrische 35.

> gestippelde 43.

> gestreepte 43

> balfvrije 35.

t isodiametriscbe 35.

> scbijfvormige 35.

^ spoelvormige 35.

> veelkernige 35.

» vrije £5.

> "weefsel- 35.

Celdeeling, eigenlijke 50-

oneigenlijke 51.

Celkern 40.

Cellulose 45.
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Celvocht 46.

Celwand 42.

Chlorophyl 48.

bewegiug 234

Chloropliyl-loos 354

Cilien 393.

Circulatie 39, 392.

Circumnutatie 399.

Coeloblasten 42.

Colenchjm 57.

Conidien 29.

Conjugatie 420.

Copulatie 420.

Cuticula 46.

Cuticulaire lagen 46.

Cystolithen 49

Degradatie producten 103.

Dennenkegel 202, 337

Diastase 124

Dichotomie 163

Diclinie 286.

Dicotjlen 24.

Diffusie 81.

Diktegroei 70.

Dimorpb. 295.

Doornen 209. 232.

Doosvrucht 330.

Druppelen 114.

Eeltprop 142.

Eicel 31, 313

Eierstok 306.

Eindbloem 253.

Eindknop 168.

Eitjes 311.

Eivliezen 312.

Eivoet 314.

Eiwit 100.

Eiwitstoffen 122.

Eiwitvorming 100.

Embryo 20.

Embryo-zak 312.

Enzymen 124.

Epinastische

399, 401.

Epiphyten 363

Eermentatie 124.

Permenten 124.

Eibrovasaalstreng 67.

Fluorescentie 242

Generatie wisseling 426.

Geotropie 127, 401.

beweoringen

n

ft

negatieve* 127.

positieve. 127.

Gereduceerde deelen 18

ff hokverdeelende 332, Geslachtelijke voortplanting

schotverdeelende 332.

;/ achotverbrekende 332.

Dopvrucht drievoudige 329.

If dubbele 328.

veelvoudige 329

n Yijfvondige 329

Draadbacterien 413.

Draadzwammen 424,

Drnivensuiker 46.

Drukgrens 154.

31

Gistzwammen 28, 354, 41L
Gomkanalen 74

Graankorrel 327.

Graanvrucht 327.

Granaatvrucht 335.

Groei der bladerea 206.

n intercalaire 206.

Haarkuif 340.

Haken 177.
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Halfwortel 184.

Haren 344.

Harsgangen 74.

Hauw 332.

W valsche 333.

Hechtschijvenaan ranken 189

Hecbtwortels 140.

Heliotropie 135.

Heliotropie^ negatieve 135.

positieve 135.n

Helmbindsel 304
;/ draad 301.

vertakte 302.

Helmknop 303.

ff bewegelijke 303.

tt onbewegelijke 303.

Helpsters 313

Hercogaiuie 290.

Heterostylie 295.

Hoek van divergentie 201.

Hofstippels 44^ 53.

Honig 282.

Honigbakjes 309.

It

ti

klieren 310,

scbubben 310

Hoofdas 27.

Hoofdjes 259.

Hoofdknop 169.

» nerf 192.

» wortel 130, 143.

Hoornscbil 342.

Hout 69,

ff als waterreservoir 159

Houtcellen 66.

tf parenebymcellen 69.

V stof 45.

tf stralen 69.

ff vaten 53

Houtvezels 66, 69.

Hnidmondjes 57, 61.

55
aantal 61.

Hyphen 427.

Hyponastiscbe bewegingen

399, 401.

Idioblasten 36.

Imbibitie 158,39:^.

Imbibitie-theorio 158

59 water 158,393.

Inflorescentie 25.

Inuliue 46.

Jnsectenetende planten 214

Intercellulaireruimteu51,56.

Interfasciculair cambium 68.

Jaarringen 70.

Kafjes 254.

Kafnaald 255.

Kannetjes 221.

Katje 255.

Kelk 271.

Kelkje 214.

Kelkkafjes 254.

Kern 20, 341*
4

Kerndeeling 41.

Kernhout 153.

Kernplasma 40.

Kernscheede 46, 58.

Kernvlekje 47.

Kiel 273.

Kiera, gekromde 343.

hoefijzervormige 343

opgerolde 343.

reebte 343.

riaorvormige 343.

toegevouwen 343.

Kiemdeksel 341.

5?

55

55

55

9J

99 drager 318
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Kiempropje 340

Kiemwit 121, 342.

Kiemzak 312

Kiezelaarde 420.

Kiezelpantser 420,

Eiezelzuur 46.

Kleur der bladeren 233.

Kleurstoflichamen 48-

Klieren 62, 306,

>5

99

•9

inwendiofe 69.

uitwendio:e.62.

extran uptiale 349.

Klimplanten 166, 172.

Kluisvrucht 329.

Knollen 185.

boven den grond

gerokte 185.

naakte 185.

//

//

n

187

Knolknoppen 169, 186.

KnoUetjes der Leguminosen

147.

Knoopeu 16.

Knoppen 167

p-emensrde 169.

latente 168, 163

toevallige 168, 187

Kokertje 204.

Kokervrucbt 330.
r

Komkommervrncht 334

Kompasplanten 228.

Korst 73.

Kristallea 49.

Kristal-cellen 69.

w

ff

naalden 49

sterren 49,

Kroon 272.

Kroonkafjes 254.

Kruisbevruchting 278

Kurk 73.

Kurkhuid 72.

// vorming 72

rr Stof 45.

" wratjes 73.

Laddervaten 53.

Ledea 164, 247.

Lenticellen 7 3.

Leveusdaur van bladereQ204.

„ 5, stammen 188.

Levensduur v. bloemkroaea

274.

Libriformv^e/els 69.

Lipje 292

Loof 31.

Loofplanten 31.

Luclitboezem 61-

^»

>»

•?

•J

bolten 51 J 56.

kamers 51, 56.

kanalea 51.

wortels 140, 143.

Mantelbla<Jeren 385,

Meeldraden 301.

„ driebroederige262,302.

^, eenbroederige 262, 302.

gereduceerde 305-

tweebroederige 262,302.

,j tweemaclitige 301.

„ valsclie 305.

„ vertakte 302.

„ viermaclitige 302,

Melksap 54.

Melksapbuizen 69, 74.

99

9*

9>

f9

cellen 74.

vaten 54, 74.

Merg 68.

Mergstralen

Meristeetn I
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23, 314

Metamorphose 21.

Hicrosporacgien.

Microspore!!.

Middenvruchtwand 325.

Middelneif 192

Mierenvruchtjes 349.

MislukkincT 2(54.

Mouocotjlen 24

Monstriiositeiten 248, 338

Morphologie 5.

Mosvrucht 431.

Mycelium 29.

Naaktzadigea

Nagel 273,

Navel 314.

Navelstreng 312,

Nectarien 309.

Nervatuur 198.

Nerven 192.

Netcelleu 43.

y vaten 53.

Noot 328.

Oliecellen 62.

» striemen 329.

Omwiadsel 213,

Ongeslachtelijke voortplan-

ting 426.

Oogonium 421.

Oospore 421.

Oiispliaere 421.

Opperliuid 59,

Opperliuidscellen 60.

Opname van minerale stoffen

79.

Oraujevruclit 335.

Organen26, 55.

Organ ographie 5.

Pallisade-weefsel 57, 190.

Papillen 62

Parenchym 56*

Pelorien 300.

Phyllocladien 172, 227.

Phyllodien 203, 227.

Physiologic 75.

Pjjpstengels 166.

Pitvruchten 335.

Planteu^ denjarige 189.

eenzaadlobbige 24.

monocarpische feen-

maal bloeiers) 188,

overblijvende 189.

polycarpische (veel-

bloeiers) 188.

Planten, tweejarige 189.

„ tweezaadlobbige 24,

Plantennameu 2.

35

35

3?

35

?> was 60.

403

Plasmolyse 40.

Pluim 258,

PoUiniea 292.

Poortje 314.

Prikkelbeweg^in gen

Prosenchym 36.

Protandrie 287.

Prothallmm 432.

Protogynie 289.

Protoplasma 38.

5, wandstandig 39,392.

Protoplasma-armpjes 39.

Protoplast 36,392.

naakte 37.

Randbloemeu 258.

Eangschikking der bladeren

201.

bloemen

253.

35

53 J7

i



487

Kangscliikkmgdertakkenl62.f Spleetstippels 44.

Eaiiken 178

Eaphideu 49.

Eeservestoffen 12L
Hibben 329.

Bietsuiker 46.

Ringcellen 43.

Eingvaten 53.

Eoestzwammen 424.

Eotatie 39.

Eustperiode 125.

Scheedebladeren 164

"Scherm 256.

yy sanieiieresteld 256.

'Schermpjes 256.

ScUicht 259.

Schijf 22, 310,

Schijfbloemen 258.

Schijnkrans 260.

Schijnsiam 163.

Scliroef 258.

Schors 68.

Schuifbeweg"iDOf 392

Scliutbladeren 211.

Skelet 64.

Sierenchym 58.

n bundels 59

« aellen 58.

vezel3 hS

Slaap der bladeren 404.

Slingeren 399, 400,

Slingerplanten i66, 174.

Sluitcellen 61.

Spermatien 425.

Spermatozoiden 393, 423.

Spermogonien 425.

Spiraalcellen 43.

Spiraalvaten 53.

Splint 153.

Splitvracht 328.

Spons-parenchyrn 57, 191

Sporangien 30.

Sporen 29.

Spruit 27, 149.

Staafcellea 43.

Stam 150.

Staminodien 20, 305.

Stamper 20, 306.

Stand der Stengels 166.

Steelblaadjes 2ll.

Steencellep 43.

Steenvruchten 333.

Stekels 174, 180.

/; op bladeren 175,

Stempel 20, 309.

Stexiipelscliild 309,

Stempelzuil 292.

Stengel 149,

Stengelbladeren 212.

Stengelknollen 184.

Stengels als organen der assi-

niilatie 171.

ir Avaterreservoirs 172-;/

;/ n voedselreservoirs

180

// van klimplanten 172

Stengelvoet 183.

Steunblaadjes 16, 203.

Stijlkacaal 316.

Stijlvoet 328.

Stippelkanalen 44.

Stippels 44,

StofwisselincT 116.

Stomataire verdamping 106.

Strekking 207.
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Stuifmeel 20, 278.

Stuifineelbuis 31G.

Stuifmeelklompjes 292.

Symbiose 147,

,

Sjstematiek 5, 10.

Takdoornen l78,

Takranken 178.

Temperatuurgrens. 118,

Terugslag 19, 248, 264.

Tetracoccen 413.

Toevallige spruiten 168.

5, Avortels 142.

Tongetje 204.

Trache'ide vezels 69.

Transpirometer 110.

Transport van

voedsel 95

Trilharen 393.

Trimorpliie 295.

Tros 255

Turgor 395.

Tusschenschotten 307

Yerdubbeling 266

Vergroeiing 169, 262.

Vermeniofvuldiofino: der cellen

50.

Vervoer yan organiscbe stof-

fen 95.

3>

55

„ rainerale stoffen

161.

„ plastische stoffen

161.

organ isch

„ „ water 161.

Verwelken 396.

Vezels 36

Vlag 273.

Vleugels 273, 340.

Voeding 79,

Vorm der cellen 34.

Vrucbt 321.

55

55

, onvolkomen 307.

^valsche 307.

?5

55

J5

'5

driekluizige 329.

naaktzadige 337.
V •

veelkluizige 329.

vijfklnizige 329.

Uitloopers 181

Yaatbundels 63

Vrucbtbeginsel 30G.

Yrucbtbladeren 306.

Vrucbten. 320.

55 , concentriscbe 66.

, radiale 67.

Vaatbundelscheede 58.

Vaatgedeelte 65.

Vacuole 34, 46.

Varieteiten 279.

Varieteit-bastaarden 279.

Vaten 52.

55

55

5*

y9

droge 326.

samengestelde 326.

veelvoudige 326

vleezige 333.

55 onvolkomen 52.

Verdamping 104

Vrucbtpluis 271, 323.

Waterculturen 76.

Water-reservoirs 372. .

"VVatertransport 152.

Waterweefsel 209, 372.

Weefsels 34, 55.

99 , secundaire 67

55

55

, cuticulaire 106.

, stomataire 106.

Weefselcellen 35.

Weefselspanning 397.
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Wimpers 393.

Wimperbeweging 393.

Woekerpiatiten 353.

Wondkurk 73.

Wortel 131.

Worteldrukking 112-

Wortelbaren 80, l32, 344.

jj
knollen 147.

Wortelloos 148.

Wortel-mntsje 134.

3)
rozet 202.

Wortelstok 181.

55 , knolvormige 182^

Xanthine 238.

Xanthopbyl 236.

Zaaddrager 307,

Zaadhuid, inweudige 339.

„ ,
uitwendige 339

Zaadlobben 16, 23.
+

Zaadlijsten 307-

Zaadmantel 340.

Zaadnerf 314
Zaadpluis 323.

ZaadroK 340.

Zaden,kiemwithoudende 121.

320

„ looze 121, 320,

Zeefgredeelfce 65.

Zeefplaten 54.

Zeefvaten 54.

Zelfbevruchting 278, 297.

Zetmeel 47.

Zetmeelkorrels 47.

Zetmeelscheede 59,

'5 vormers 47.

Zaadkern 341.

Zaadknop 311

Zaadkoek 307.

Zijnerven 192.

Zijwortels 136.

Zuurstofinademing 115

Zwemblazen 224-
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Pag. 1, lO'ie regel van onder Teophrastos lees TheophrastoB.
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4, 3'Je

4, SJe

20, 6Je

65, 2'ie

72, 8de

80, ll<ie

132, 17de

218, 5,je

287, 9Je

237, 6<ie

if n » Koemis oetjing „ Icoetjing.
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Ortosiphon

Emhrijo
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99

99

Orthosiphon.

Embryo.
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pi. VI. K,

M. 1. 2. 3,

pL VL M. 2

99

99

99

99

Dionaea musifula „ mw^c^pwia.

99
Calladium

»

99

239 en volgendepagina's koolhlanda

244^ 20de regel van boven hloedgroen

279,17'ie „ „

99

99

99

99

Caladium,

handa.

hladgroen.

onder Mirahilis longi/olia lees Ion-
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99

99

287, lO-ie

311, iSde

397, 8de
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99,

99

99

boven Tcoweh lees kloweh'

n Euphorbium „ Euphorbia.

99 99 „ weesfehfanning „ weefselspanning.

99 402, laatste regel Cereus grandi/iora „ grandifiorus.

99

99

403j 2de regel v. o. Oxalis sensativa „ sensihva,

408, l7de ^ ^ „ Cama Sophoro „ Sophera,


