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PAARDESTAARTEN. 
EGELIJK met de eerste jonge rietscheuten komen ook weer de groene 
piekjes van de gewone paardestaart boven het nog heldere water 
onzer slooten en plassen uitkijken. Het is een echt voorjaarsver
schijnsel, die massa's kaarsrechte halmen, nu nog zonder eenige 
vertakking, het krooslooze watervlak te zien breken; bij helder 

weer geeft dat een zeer ongewone en verrassend mooie spiegeling. 
Het zijn dan ook heel bijzondeie planten, die paardestaarten, er ligt iets 

raadselachtigs en iets antieks in. Dat doet niet alleen de wetenschap, dat het 
de laatste dwergachtige nakomelingen zijn van een reuzenfamilie uit den voortijd. 
Ook op zich zelf beschouwd, doet de plant vreemd aan. Dit geldt vooral voor 
de gewone vorm van Equisetum limosum, de Holpijp onzer rietpiassen, die zulke 
mooie warme kleuren vertoont. Dit doen de roode en bruine banden die de groene 
leden scheiden; wat vooral sterk uitkomt, doordien de stengel in den regel geheel 
on vertakt blijft. 

Nog meer trekt ieders aandacht de allervroegste van onze paardestaarten, 
die nu niet juist den waterkant zoekt, maar van akkers en wegkan ten houdt. Wie 
nog pas in het begin van zijn plantenstudies is, en de akkerpaardestaart in zijn 
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bleeke blondheid tusschen frischgroen reukgras en Maartsche viooltjes ziet staan, 
houdt hem in den regel voor een woekerplant. Zoo'n vrucht-aar van de akker

paardestaart en nog sterker die van de zeldzame reuzenpaarde-
staart, heeft op een afstand bezien werkelijk veel weg van een 
bremraap. Dat doet natuurlijk die zonderlinge vleeschkleur van 
stengel en aar, en de geheele afwezigheid van groene bladeren of 
takken. 

Eén blik van nabij op de vreemde plant is evenwel al vol
doende, om ook een beginner te overtuigen, dat hij hier te doen 
heeft met een sporeplant; want het knopje boven op den geschubden 
stengel, geeft bij aanraking een bleekgroen poeder af. Probeer dit 
maar niet, voordat de zeshoekige schildjes, die zulke mooie rijen 
vormen, een eindje uit elkaar zijn geweken; want dan eerst is ^de 
vrucht" rijp. 

Dat sporenpoeder geeft al dadelijk, met een gewone loupe 
bekeken, een van de grootste merkwaardigheden van de paarden-
staarten familie to zien. Het buitenhulsel van de spore scheurt 
bij het rijpen en verdeelt zich in evenwijdige spiralen. Die in reepen 
gebarsten opperhuid blijft met één puntje aan de kegelvormige 
spore vastgehecht; bij droog weer nu spreiden de reepen zich uit, 
vormen vier langwerpige draden, de springdraden of elateren, die 
wel een functie in het leven van de paardestaart te vervullen 
zullen hebben. 

Het is echter nog niet met volkomen zekerheid uitgemaakt, 
welk nut zij voor het leven van de plant hebben; toch is men 
er nu met groote waarschijnlijkheid wel achter gekomen. 

De sporen namelijk zijn niet alle aan elkaar gelijk, al kunnen 
wij geen uiterlijk verschil waarnemen. Bij sommige andere spore-
planten, b. v. de watervarens, zijn groote en kleine, macro- en 
microsporen op te merken. Uit zulke macrosporen komen voor-
kiemen (proihallia), die uitsluitend vrouwelijke geslachtsorganen 
krijgen, dus de bekende eifleschjes of archegoniën; uit de kleine 
sporen groeien alleen prothalliön, die uitsluitend manlijke organen 
of antheridiön zullen dragt-n. Bij onze gewone inlandsche vaiens 
staan, zooals bekend is, èn archegoniën èn antheridiön dicht bijeen 
op één en dezelfde voorkiem. 

Bij de meeste paardestaarten nu is dit niet het geval, die 
organen zijn gescheiden en verdeeld over verschillende voorkiemen; 
men zou ze dus tweehuizig kunnen noemen, evengoed als wilgen 
of brandnetels. 

Nu moeten, zooals ge weet, de eigenlijke voortplantingscellen uit de antheri
diön, nl. de zaadcellen of spermatozoïden de eilleschjes binnen dringen, zal 
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er vrucht ontstaan. Bij de paardestaarten is het derhalve noodig, dat er vele 
voorkiemen niet al te ver van elkaar groeien; want, niet waar, de spermato-

Fig, 2. Akkerpaardestaart in April. Met viooltjes eu reukgras. 

zoïden moeten van een andere plant komen en deze nietige wezentjes kunnen 
geen verre reizen maken, daar zij te water moeten gaan. Waait de uiterst lichte 
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inhoud van een sporenkapsel van een paardestaart naar alle richtingen uiteen, 
dan is de kans niet groot, dat er twee dicht bij elkaar zullen ontkiemen, en 
nog geringer wordt daardoor de kans, dat de spermatozoïden hun bestemming: 
de archegoniën, hereiken; wat toch in den regel noodig is, om de soort in stand 
te houden. 

De springdraden nu, waarvan zooeven sprake was, die vier lange, smalle 
vleugels, welke elke paardestaartspore bezit, zijn zeer waarschijnlijk ook hiertoe 
van nut; want zij maken van de sporenmassa een luchtige, lichte vlok en geven 
zoo den wind gelegenheid er vat op te krijgen; daardoor wordt al vast de ver
spreiding in de hand gewerkt, maar tevens haken de springdraden zoo in elkaar, 
dat ze altijd kleine groepjes sporen bijeenhouden ; daarmee nu is de kans vergroot 
dat bij het ontkiemen mannelijke en vrouwelijke voorkiemen in eikaars nabijheid 
komen. Waar vele van die bleek-roze sporendragers van de paardestaarten 
bijeen groeien, zal het ook licht gebeuren, dat de zwevende sporen-vlokjes van 
verschillende planten tegen elkaar stoeten, in elkaar haken en zoo door de 
springdraden worden samen gehouden; hetgeen kans op kruisbevruchting geeft. 

Ieder die paardenstaarten kent, heeft ook al wel eens door de sporen het bekende 
kunstje laten uitvoeren. Ademen (zonder blazen) op de massa uit zoo'n rijpe 
aar geklopte sporen, is alles wat ge te doen hebt. Bij het ademen sluiten zich 
de springzaden weer om de sporen; het is, onder de loupe, of ze de korreltjes 
omarmen en ze dwingen te blijven waar ze zijn; de vlokjes krimpen ineen en 
worden donkerder van tint. Zoodra de vochtigheid verdampt is, wordt het stof-
hoopje, dat donkergroen werd bij het beademen, weer grijs; natuurlijk door het 
losser worden en het indringen van lucht tusschen de deeltjes. 

Behalve een herinnering aan verouderde vormen, wekt vaak het zien van 
paardestaarten nog een andere vraag. Hoe is het mogelijk, dat die teere, 
dunne stengels zoo zelden door de wind geknakt worden? Ge ziet het heele 
leger soms diep doorbuigen onder den druk van het windje, dat het watervlak maar 
even doet rimpelen; een stormvlaag drukt ze geheel om, met de toppen tegen 
het water soms, zoodat het halve hoepels worden; de golfslag die op onze plassen 
geducht kan wezen, smijt ze tegen elkaar en dreigt ze te knakken; maar wind 
noch stroom heeft vat op die dunne groene stengels; ze richten zich weer op 
en kaarsrecht staan ze bij het luwen te wachten op de volgende vlaag. 

Toch zijn het geen taiie of harde dingen als korenhalmen of wilgetwijgjes; 
met één zachten vingerdruk knijpt ge ze plat; ze barsten dikwijls al bij het 
aanvatten; en het kleinste kind trekt ze spelend zonder de minste inspanning 
in stukjes; het zijn inderdaad niets dan vrij losjes samenhangende kokertjes, 
die gemakkelijk in leden uiteen te trekken zijn, wat een bepaalde soort ook den 
naam van lidnisch heeft bezorgd. 

Wat is het dan, dat bij stil weer de stengels van paardestaarten zoo stevig 
overeind houdt; en ze voor knakken behoedt, als de wind ze doorbuigt of het 
water ze heen en weer slingert? Dat is hun bouw, de merkwaardige inrichting 
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van hun weefsels; zij zijn er op gemaakt tegen stoot en druk te kunnen; hun 
buigkracht is groot; hun weerstand tegen zijwaartschen druk verbazend; terwijl 
ze toch tegen trekken en tegen persen van twee zijden al heel slecht bestand 
zijn. Maar dat is immers juist wat zoo'n stengel noodig heeft! Waartoe zou 
het bestandzijn tegen rekken en trekken dienen? Dat komt zelden of nooit voor 
in het leven van een paardestaart. Die moeten steeds vechten tegen zij waartschen 
druk van wind en water. Alleen wanneer een sterk stroomend water de stengels 
naar rechts, en de wind, die in tegengestelde richting waait, ze naar links wil 
buigen, dan is er aan de oppervlakte van het water 
gevaar voor knakken. Paardestaarten groeien dan ook 
niet in sterk stroomend water, en de golfslag van 
plassen en meeren gaat steeds met de wind mee. Die 
veroorzaakt immers zelf de beweging, die zelden meer 
dan een schijnstrooming is. 

Tegen het gevaar van knakken echter bij druk 
uit één richting zijn de meeste plantenstengels gewa
pend, en de teere paardestaart al bijzonder goed. 
De wijze waarop de natuur zoo'n stengel voorziet 
komt merkwaardig veel overeen met de methode die 
de ingenieurs toepassen, wanneer zij palen hebben te 
contrueeren, die aan sterken buigdruk bloot zullen 
staan. Zij brengen dan de weerstandsmassa niet aan 
als een vaste kern in den paal, maar zij zorgen dat 
de tegenweerbiedende stof aan den omtrek komt; ze 
maken holle pijpen voor teiefoonpalen en voor rijwiel
frames. Voor stangen en pilaren daarentegen, waaraan 
in de lengterichting gerukt en getrokken wordt, of 
die van boven druk ondervinden, doordat ze wat 
moet torsen, zullen zulke steunpalen en trekstangen 
massief moeten zijn; dat is doelmatig; de kern althans 
moet stevig wezen, want die draagt in dit geval 
den last. 

Een doorsnee van een paardestaart-stengel is een 
mooi voorbeeld van zulk een doelmatige inrichting, 
die bestand maakt tegen zij waartschen druk en toch zijn levensfuncties: voeden, 
ademen en transpireeren geregeld kan volhouden. De stengels, laten wij de 
akker-paardestaart maar als voorbeeld nemen, zijn grof of fijn geribd; in de 
lengte bevinden zich dus hoogopliggende kanten of ribben en er tusschen-
liggen de voren of dalen. Die ribben nu zijn gemaakt van het stevige weefsel 
dat in de botanie: steunweefsel of sclerenchym heet; het zijn lange cellen met 
sterk verdikte wanden en haast zonder holte. Daaronder eerst komt de ademhalings
laag, het losse ademweefsel, met al die holten en gangen er tusschen, waarin 

Fig. a. Bonte l*aardesüuirt even voor 
den bloei. 
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de lucht circuleert, die van buiten komt en de ademhaling in de cellen mogelijk 
maakt. Dat is het parenchym met de intercellulaire ruimten. Zie het figuurtje. 

In de diepliggende voren tusschen de ribben vindt ge de openingen waar
door die luchtkanalen in verband staan met de buitenlucht; die huidmondjes 
liggen dus niet in de harde laag steunweefsel, welke immers door die openingen 
alweer zou verzwakken. Ook is de ligging in beschutte plaatsen voor huid
mondjes in den regel van waarde; en vooral bij planten die, zooals de moeras-
paardestaarten, soms bijna geheel onder water komen te staan; dan blijft er, 
als de onderdompeling niet te lang duurt, een smal reepje lucht in de voren 
achter en die voren staan met den top en dus met de buitenlucht in open verband. 

Zoo is voor voldoende luchttoevoer gezorgd bij een overigens zeer zwakke 
plant; die door een zeer stevigen en veerkrachtigen cellenwand als door een 

mantel is omgeven en daardoor buigen kan 
als een stalen veer. 

Bijna alle paardestaarten hebben boven
dien nog een kring van wijde luchtkanalen, 
die van de wortels naar den top voeren; of 
eigenlijk omgekeerd; want de lucht moet 
ook de wortels die onder water staan be
reiken; deze toch moeten evengoed ademen 
als de boven water groeiende deelen. Op 
de doorsnede van den stengel zijn die 
luchtpijpen als een kring van ronde gaatjes 
duidelijk zichtbaar; bij sommige soorten 
alleen met het microscoop. 

Binnen dezen buitengordel, om zoo te 
zeggen dezen luchtring, die de gemeenschap 
met de buitenlucht onderhoudt, ligt een 
tweede, een binnengordel, die er door een 

luchtdicht afsluitende cellenlaag (binnenhuid of endoderm geheeten, zie fig. hier
boven) van is gescheiden; deze laag lijkt op de doorsnede een cirkel van één 
rij kleine cellen, die dicht aaneensluiten. Bij de akkerpaardestaart ligt daarbinnen 
nog een smalle koker, van één cel dikte, die zetmeelkorrels voert. De eerste 
scheidingslaag belet dat lucht kan doordringen in de binnengordel, waarin de 
voedingstoffen en het water uit de wortels opstijgen; dat is de zone van de 
vaatbundels, die elk nog weer een breede pijp voor waterleiding bezitten; op 
de doorsnede zijn die pijpen als ronde gaatjes te zien. De binnenzijde van den 
vaatbundelring komt uit op de centrale holte; deze ontstaat bij de paardestaarten-
familie al bij zeer jonge planten, doordat het merg verdwijnt, dat oorspronkelijk 
de holte vulde. 

De onderlinge ligging en betrekkelijke grootte van de lucht- en waterpijpen, 
van de vaatbundels en de centrale holte zijn voor elke paardestaart-soort ver-

Kig. i. 
Het steunweefsel is zwart gekleurd. De groote 

kringen zijn doorsneden van luchtbuizenj 
ile kleine van watorvaten. 
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schillend; daardoor geeft de doorsnede een goed en betrouwbaar middel aan de 
hand om de soorten van elkaar te onderscheiden; ook zelfs als ge geen bloeiaar 
kunt vinden. 

De hier afgebeelde en beschreven stengel-doorsnede is van een zomerspruit 
van de akker-paardestaart; de lentespruit met de vruchtaar is in fig. 2 geschetst 
en heeft geen bladgroen. 

Snijdt ge zoo'n vruchtstengel door, dan krijgt ge een heel ander, veel 
eenvoudiger beeld. 

Van alle andere, op het hloote oog te onderscheiden, is de doorsnede van de 
soort, waarvan de spoordragende stengel door fig. 1 wordt aangeduid; die door
snede is gekenmerkt door een zeer wijde centrale holte; zoodat de steuncellen, de 
ademcellen en de vaatbundels zeer klein en dicht 
opeengedrongen liggen; met elkaar vormen ze een 
hollen cylinder met een wand van nog geen achtste 
deel van de doorsnede; de naam Holpijp voor 
deze Equisetum limosum, vroeger Slijk-paardestaart 
genoemd, is dus wel goed gekozen. 

De moeras-paardestaart fïg. 5 geeft weer een 
ander beeld op doorsnede, ook mooi om na te teekenen 
met een paar lichte waterverftintjes —groen voorde 
ademcellen, geel voor de steuncellen, de lucht en 
waterpijpen wit, grijs de vaatbundels en gestippeld 
de luchtafsluitende binnenhuid — is dat een prachtig 
teekenmodel; jammer dat het bloote oog niet vol
doende de bijzonderheden laat zien; er is een sterke 
loupe bij noodig. 

Wel mooie teekenmodellen om met het bloote 
oog te gebruiken, zijn de sporenaren; daar zijn 
juweeltjes van vorm en kleur bij. Ge moet ze nemen 
als ze nog jong zijn, en dan nog eens weer even 
voor ze geheel rijp worden; liefst als de schildjes 
waaronder de zes sporendoosjes hangen, beginnen uiteen te wijken. Een 
paar, die ik al bijzonder mooi vind, van Equisetum variegatum, de Bonte 
Paardestaart, die bij ons in de duinen voorkomt, heb ik hier geschetst in hun 
toestand vóór het uitschuiven van de eigenlijke aar; het is dus de aarhouder 
die is afgebeeld, de aar zelf zit nog op zijn spitsje na, weggedoken in de scheede 
met zijn mooie tanden. Die scheede stelt de eigenlijke hier samen-vergroeide 
bladeren van de paardenstaarten voor. De kleuren zijn blauwgroen, grijs, wit 
en zwart, een schitterend mooie combinatie. Ge zult meestal een keus moeten 
doen bij het teekenen, want ge zult opmerken, dat lang niet alle planten 
even mooie sporenstengels hebben; er zijn bepaald schoonheden onder; het 
meerendeel is alleen gewoon mooi. Dat twee van dezelfde soort en leeftijd 

M oeraspaard es taart. 
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al tamelijk veel verschillen kunnen, dat toonen de beide mooie aren van 
fig. 3 aan. 

Wat zouden die goed als motief kunnen dienen voor een electrische lantaarn 
of een ganglampje. Ik heb al eens geprobeerd er zoo een naar te ontwerpen en 
uit te voeren, maar het valt niet mee. Dat moet eens iemand doen met verstand 
van constructie en materiaal. 

E. HEIMANS. 

DOOR HET SCHWARZWALD. 
("Vervolg van biz. 443J. 

AN de Mummelsee voert een pad met sterke helling naar den top 
van de Hörnisgrinde. De sparren worden allengs kleiner en de breede 
stompe top wordt ingenomen door een glooiende vlakte bedekt 
met heide en Veenbies. Een uitzichttorentje staat er midden 
op. Hoewel de hemel helder was en blauw, was de horizon toch 

wat nevelig en ' t uitzicht daardoor niet zoo heel loonend. Een paar boompiepers 
stegen om beurten zingend op en doken weer zingend neer. 

Ik daalde dus weer af naar de Mummelsee en van hier langs een stellen 
weg, waarvan 't laatste stuk een onstuimig, schilderachtig boschbeekje volgde, 
naar 't dorpje Seebach in een lang, smal en diep dal gelegen. Na een korte 
rust ging 't van hier dwars over den hoogen bergrug, met heerlijke uitzichten 
wijd in ' t rond, naar Allerheilligen. Bovenop den bergrug was op een vochtige 
plaats een veentje, Orchis maculata en Gymnadenia conopsea stonden er in 
groot aantal, de eerste met erg bleeke bloemen. Twee wegen voeren naar 
omlaag, de eene, zooals 't bordje vertelde, een goede Skiweg, de andere een 
,/romantischer Waldweg." Ik koos den laatsten en bereikte weldra 't kleine in 
een dal gelegen Allerheiligen, waar een kloosterruïne en een paar groote hotels 
staan. Prachtig zijn de Büttensteiner watervallen, die de Lieberbach even 
beneden 't dorpje maakt, een serie cascaden boven elkaar in een smallen rots
koker. Langs de wanden is een trap uitgehouwen, die in een zigzaglijn erlangs 
omlaag voert, nu links ervan, dan weer rechts, telkens met bruggetjes erover. 
Langs den schilderachtigen Lieberbach wandelde ik daarna naar Oppenau in 
brandende hitte; en na het middagmaal ging het langs de Renchthal-badplaatsen 
tot Griesbach, waar ik overnachtte. In deze streek komen vele vreemdelingen 
den zomer doorbrengen en 't landelijk karakter der dorpjes is dan ook verdwenen 
door de tallooze groote hotels. Langs de Rench staat in overvloed de prachtige 
Mimulus luteus met groote oranje, op de lip roodgestippelde bloemen, veel mooier 
en grooter dan de vroeger gevonden Mim. moschatus. 

Te acht uur den volgenden morgen begon de tocht weer en al spoedig deed 


