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DE NIEUWE INLANDSGHE ORGHIDAGEEËN.
j^yet opstel in de September-aflevering van De
Levende Natuur geeft me aanleiding om hier
nog een derde curieuse soort te vermeiden,
die ik dezen zomer bij Hilversum vond. Waarom
ik niet spoediger er bij was om van deze merkwaardige plant melding te maken, zal uit 't onderstaande wel blijken.
Op 24 Juli vond ik, dicht bij Hilversum, een
exemplaar van Ophrys fuciflora, een verwant van
O. apifera en O. muscifera, die beide tot de bijzonder
zeldzame planten onzer flora behooren. Als nieuwe
plant en als lid van de steeds interessante familie
der Orchidaceeën is die Ophrys-soort reeds belangiijk,
maar ze is 't bovendien in biologisch opzicht. Ze
wordt nl. bijna zonder uitzondering door eigen
stuifmeel bestoven. Dit is reeds van meerdere
Ophrys-soorten bekend, maar toch wil ik er hier iets
uitvoeriger bij stilstaan, omdat we hier weer te
doen hebben met een van de vele, onverklaarbare
uitzonderingen op den regel, die ons door de
bestuivingstheorie gegeven wordt.
Wanneer we ons denken; een groote, prachtig
gekleurde, grillig gevormde bloem, met weinige
kleverige (zelfs tot twee polliniën vereenigde) stuifmeelkorrels, eeji kleverigen stempel, verder met,
zij 't ook geringe, honigafscheiding, dan zouden
we toch niet aarzelen om zoo'n bloem, ook ononderzocht, tot de insektenbloemen te rekenen.
De genoemde redenen zijn nog niet eens de eenige,
allerlei kleinere bijzonderheden en eigenschappen
schijnen op bestuiving door insecten, m. a. w.
kruisbestuiving, te wijzen. Toch is deze opvatting
verkeerd. Ondanks al dieinsektenbloem-inrichtingen,
worden de bloemen van O. fuciflora nooit (of
ten minste uiterst zelden) door insekten bezocht
en heeft er spontane zelf bestuiving plaats. Zelfbestuiving dus zonder toedoen van dieren, wind,
water of andere uitwendige omstandigheden.
Ik heb 't genoegen gehad een en ander aan mijn
exemplaar bij H. te kunnen nagaan. Later bij 't
snuffelen naar bijzonderheden over deze biologische
curiositeit, vond ik in de Botanische Zeüung van 't
jaar 1852, op blz. 1, een stuk van Hermann Schacht
over de bedoelde plant en daarin wordt reeds uitvoerig en nauwkeurig de bestuiving beschreven.
Nieuw is 't dus niet, wat ik meedeel, maar daar
de meeste lezers wel geen lust en gelegenheid
zullen hebben om in dat oude Duitsche tijdschrift
te gaan lezen, wil ik toch de bestuiving in 't kort
vertellen.
Reeds wanneer een knop op 't punt is zich te
openen, is 't stuifmeel rijp en ook de stempel
kleverig, de bloemen zijn dus homogaam. Evenals

bij andere Ophrys-soorten bevat ieder helmhokje
van den meeldraad een pollinium, dat in een staartje
eindigt, aan welk staartje een hechtschijfje bevestigd
is. Deze (twee) hechtschijfjes zijn ieder in een
afzonderlijk beursje besloten. Zoodra een bloemknop
zich opent, springen ook de beide helmhokjes
open en spoedig beginnen de
staartjes der polliniën zich te
krommen. Ieder
heeft deze kromming wel eens
bij een Orchispollinium gezien.
Bij de plant
die ik onderzocht
ging 't vrij snel:
binnen 't half uur
waren de beide
staartjes zóó sterk naar buiten
omgekruld, dat de stuifmeelmassa
zelf uit de helmhokjes getrokken
werd. De kromming houdt nu
echter niet op, zé gaat door en
ongeveer 35 minuten na 't begin
der kromming hebben de polliniën
zich zóó ver omgebogen, dat ze
den stempel aanraken. De bestuiving heeft plaats gehad.
Laat ik er evenwel bijvoegen,
dat ik mijn waarneming niet
buiten, bij de plant, gedaan heb.
Onze gedenkwaardige zomer was
voor biologen bijzonder ongeschikt, want de regen en koude
maken, dat men nog minder van
bestuivingsverschijnselen te zien
kreeg dan dit anders, zelfs bij
mooi weer, 't geval is. Ik had
echter een bloemknop, die op
openen stond, mee naar huis genomen en daar, onder den invloed
van kunstmatige keukenwarmte,
Ophrys fuciflora. gebeurde wat ik beschreven heb.
Heeft er nu nooit kruisbestuiving plaats? Waarschijnlijk niet. Immers, dan zou 't insectenbezoek
moeten plaats hebben binnen, laten we zeggen, de
eerste drie kwartier na het ontluiken der bloem
en die kans is toch heel, heel gering, daar insektenbezoek zoo goed als nooit plaats heeft.
Toch brengt O. fuciflora steeds goed, kiembaar
zaad voort. Uit eigen ondervinding weet ik dat niet,
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want, wel heb ik zaad uitgezaaid, maar ieder, die
wel eens Orchidaceeën uit zaad heeft willen kweeken,
weet, dat zooiets maar niet altijd gelukt. Ik was
nu trouwens al heel ongelukkig want. er is (tot
nog toe tenminste) niets opgekomen.
Als dieren voortdurend onder elkaar voortteelen,

Schema van de Zelfbestuiving: het pollinium neemt ten
slotte den door de stippellijnen aangeduiden stand aan.

en als er bij vele planten voortdurend zelfbestuiving
plaats heeft, dan gaan de eigenschappen der soort
daardoor achteruit, dat leert de praktijk en dat
verlangt de theorie.
Hier, bij O. fuciflora hebben we een geval
(lang niet 't eenige, zij hier terloops opgemerkt)
dat voortdurende zelfbestuiving geen merkbare
nadeelige gevolgen heeft. En juist hier hebben we
een plant, die schijnbaar zoo'n uitmuntende kans
op kruisbestuiving heeft! Zou misschien 't insect,
dat kruisbestuiving teweeg moet brengen, uitgestorven zijn? Onmogelijk is dit niet, of 't waarschijnlijk is, is echter wat anders.
Wie tijd en liefhebberij heeft, moest eens probeeren
kunstmatige kruisbestuiving toe te passen gedurende
eenige generaties en dan de resultaten vergelijken.
Is er absoluut geen verschil, dan is O. fuciflora
een struikelblok voor de theorie, kan men echter
bespeuren, dat de kwaliteit van 't zaad beter is
geworden, dan blijft 't toch nog altijd een vraag,
hoe 't komt dat er in de natuur geen kruisbestuiving
(meer?) plaats heeft. Zooals men ziet, gelegenheid
voor studie genoeg!
Ik plaatste boven dit opstelletje den titel: Onze
nieuwe inl. Orch. Het was nl. mijn plan om even
te bespreken hoe 't mogelijk is dat in één seizoen
drie van die merkwaardige planten in ons land als
nieuw gevonden worden.
Over Goralliorrhira behoef ik niets te zeggen,
daarover is door Heimans 't noodige verteld, 't Lijkt
ook mij zeer goed mogelijk, dat die soort maar
eens //Opgedoken" is om nu of na eenigen tijd weer,
voor wie weet hoe lang, te verdwijnen.

NATUUR.

Hoe echter Gymnadenia odoratissima en Ophrys
fuciflora hier komen is me een raadsel. Over 't
vinden van eerstgenoemde soort kan ik moeilijk
oordeelen, ik ken de vindplaats niet voldoende en
evenmin de omstandigheden, om een vermoeden te
durven uitspreken. Dat Ophrys fuciflora echter
door bloot toeval, of wellicht met opzet in onze
flora gekomen is, schijnt me zoo goed als zeker.
Ik vond de plant nl. betrekkelijk dicht bij menschelijke
woningen, dicht bij een puinhoop (van scherven en
vooral kalk, in verharde stukken) op zandgrond.
Dat ik niet nauwkeuriger de groeiplaats aangeef
heeft, dunkt me, goede redenen, 't Exemplaar staat
er nl. nog en ik wilde 't graag laten staan, maar
als ik nu de groeiplaats verklap, dan gaat 't zoo
zeker weg, als twee maal twee vier is.
Nu behoort 0. fuciflora werkelijk op kalkbodem
thuis, maar of nu zoo'n hoop steenen een ideale
kalkgrond voor de plant aanbiedt, geloof ik niet.
Ik zou haast denken, dat deze of gene er een
Ophrys-knol in den grond gestopt had. Ze zijn tegenwoordig tegen geringen prijs bij verschillende
bloemisten verkrijgbaar.
Juist mijn twijfel aan de ,echtheid' van mijn
vondst weerhield me om er iets van mee te deelen;
nu echter twee nieuwe Ochidaceeën gepubliceerd zijn,
vond ik de mijne zoo'n aardige completeering van
't klaverblaadje, dat ik besloot "^en stukje en een
figuur te publiceeren.
Nog een paar opmerkingen. Laat niemand denken,
dat ik 't zou afkeuren, als iemand die Ophrys daar
gepoot had. Zulke //acclimatisatie'/-proeven zijn wel
interessant en houdt de plant stand, wel, dan
hebben we een prachtsoort meer in onze flora,
waarvoor ik graag een hoop gele Cruciferen van
't Pothoofd cadeau geef. Ik weet echter, dat verschillende menschen nu en dan wel eens een nietinlandsche plant hier of daar pooten of zaaien (ik
doe 't zelf ook!), en wanneer zoo'n plant, door een
ander gevonden, nu maar dadelijk als //een nieuwe"
wordt opgegeven, dan is dat toch verkeerd. Liever
dan eerst maar eens een of een paar jaar wachten!
Ten slotte geef ik hier de diagnose der plant,
zooals die voorkomt in Ascherson's Flora des Nordostdeutschen Flachlandes >) (een bijzonder fraaie en
betrouwbare flora!).
O; fuciflora ( = O. arachnites). Knollen rondachtig,
stengel 1^—3 dM. hoog. Bloemdekbladen roodachtig
wit, aan den voet donkerder, de buitenste groen
gekield, de zijdelingsche der binnenste krans driehoekig, fluweelachtig; lip breed omgekeerd-eirond,
gewelfd aan den voet links en rechts met een
') Van de eenige, in dio f|»ra vermelde standplaats is
de plant ook al door 't openbaar maken der vindplaats
verdwenen.
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ONDER

bultje, aan den top met een kaal, groenachtig, meest
drielobbig aanhangsel, in 't midden met een gele
teekening en daar kaal, verder purperbruin en,
vooral boven 't aanhangsel, dicht en fluweelachtig
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behaard. Bladeren als bij de andere O.-soorten.
Mei, Juni (In ons land, wellicht door den ongunstigen
zomer en den slechten bodem ook veel later!)
DR. A. J. M. GAEJEANNE.
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ONDER

ie nog niet weet, dat het de zuivere waarheid
is, dat er werkelijk vlinders zijn, die onder
water leven, zal het wellicht gaan als mij,
toen ik er voor 't eerst van hoorde. Hoe zouden
zulke teere diertjes, met de microscopische kleurschubjes op de vleugels, die door het minste regenbuitje onvermijdelijk bedorven worden, zoo dacht ik
vroeger, het onder water kunnen uithouden.
En toch is het zoo, er leven vlinders onder water,
in ons land een viertal geslachten nog wel; de wijfjes
wandelen bedaard langs den stengel van een waterplant naar beneden en zetten hun eieren onder
water af.
Kwamen daaruit nu altijd rupsen, met inrichtingen
om onder water adem te halen, dan was de zaak
zoo wonderlijk niet; zulke trachee-kieuwen treft
men bij allerlei larven aan, ook als het volwassen
dier, uitsluitend in de lucht kan ademhalen. Maar
alleen bij een van de Nederlandsche watervlinders komen rupsen voor met zulke luchtbuiskieuwen, namelijk bij den watervlinder die meest
op scheren leeft en die bij de entomologen (zie
Oudemans Ned. Insecten, pag. 493 en 494) bekend
staat als Paraponyx stratiotata, een naam zooals u
ziet, meer welluidend dan gemakkelijk te onthouden.
De rupsen van deze soort watervlinders zien er
uit als was het geheele lichaam met een groot
aantal stervormige of minder regelmatig geplaatste
haren bezet.
Wie voor zijn aquarium voorraad schept, treft
het in 't voorjaar allicht, dat er rupsen van watervlinders in 't net en soms ongemerkt in het aquarim
geraken. Ik herinner mij als kind al diertjes in een
flesch gehouden te hebben, die zich zelf huisjes
maakten van twee saamgesponnen kroosblaadjes of
van afgebeten stukjes van andere waterplanten; en
dezen zomer trof ik er toevallig weer een aan.
Ik zat in een der Ankeveensche plassen bij
een mooie groep van waterklaver te turen of ik
nu eindelijk eens de mekaniek der heterostylie van
die mooiste onzer waterbloemen in werking zou zien.
En 't ging beter dan bij de Primula's van GrootBentveld, waarvan ik al eens verteld heb; ze deden
het werkelijk; ik zag de hommels in suizende vaart
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neerbonzen in de kortstijlen, bepoeierd weer wegsnorren om een minuut later vlak voor mijn voeten
op een bloem met langen stijl neer te vallen en de
rooden stempelknop wit te verven.
En toen ik daar zoo zat te peinzen over de mogelijke
bedoelingen van de natuur met die kruisbestuiving —
welke volgens Darwin een middel is, om het ontstaan
van nieuwe soorten te bevorderen, maar die waarschijnlijk eerder meehelpt, juist om de bestaande
soort te reinigen van toevallig ontstane variaties —
toen ik daar dan zoo zat, starende in 't raadselachtig groene diep
van den plas en dobberde van Charles
Darwin naar Hugo
de Vries, kwam er
gelukkig iets tegen
een scheren sten gel
opkruipen, dat mij
uit de wereld der
bespiegeling in die
der gemakkelijk
verklaarbare feiten
terug riep.
Een ovaal groen
blaadje, zoo lang
als een gulden ongeveer, bewoog zich
langzaam en regelmatig naar boven.
Wanneer je in 't
water iets ziet bewegen, dat geen
eigen beweging
kan hebben, denk
je natuurlijk dadelijk aan kokerlarven. Eupsen van den "Watervlinder
Maar, een koker- ^ Hydrocampa nymphaeata, levend
.
. . v. n
tusschen twee stukies duitblad, die
larve, die zich alleen ^ d e z i j d e n z^n aichtgesponnen.

van een rug- en
een buikschild voorziet en zoo bij wijze van schildpad zijn leven slijt, had ik nog nooit, zelfs niet
geteekend gezien.
Nu heeft een niet al te vergeetachtig natuurvriend

