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Door Büsgen is de ontwikkeling van de gal nagegaan, die door een klein 
mugje, Mikiola fagi, op de gewone beuk wordt gevormd. Het is het bekende 
ovale toegespitste en zeer harde galletje, dat overal zeer algemeen is. De wijfjes 
komen zeer vroeg in 't voorjaar uit en leggen hun eieren op de knopschubben, 
de larfjes kruipen dan naar de jonge blaadjes toe. Ook Lipara lucens, een vlieg» 
die de bekende zoogenaamde sigaargal op riet veroorzaakt, legt haar eieren ver 
van de plaats af, waar later de gal zal ontstaan. Men kan ze in de Meimaand 
op de ongeveer 30 c.M. hooge jonge rietstengeltjes tegen de buitenste bladscheeden 
zien zitten. Niet alle galmuggetjes leggen hun eieren open en bloot. De wijfjes 
van het mugje, dat de aardige knopgalletjes op Veronicasoorten vormt, schuift 
haar lang achterlijf tusschen de blaadjes in en brengt de eitjes weer juist op de 
plaats waar ze wezen moeten. Alleen een onderzoek in elk speciaal geval kan 
uitmaken hoe de zaak zit. Het aantal waarnemingen op dit gebied !s nog bij 
lange na niet voldoende en met geringe hulpmiddelen is nog heel wat op dit 
gebied te ontdekken. 

Semarang. W. DOCTERS VAN LEEUWEN. 

HET STOFZAAD. 
(Monótropa hypopttys, L.) 

"^rafwT^OUR de reputatie van een plant bestaat er geen ongunstiger teeken, 
•T^j^sjK^ dan dat het bladgroen out breekt en /.ij in al haar deelen een 
Q l ^ m ^ i l bleekgele of vuilwitte kleur vertoont. Tien tegen een toch hebben 
p^f\iA wi.i '" zu"' : oei1 gfival te doen met. een parasiet, met een sinjeur, 
'^w&ijfW^ die leeft van den roof en die zijn voedingssappen betrekt van een 

of anderen in de buurt groeienden collega. Een veel genoemd voorbeeld van een 
dergelijken plantaardigen knevelaar is de bremraap. Maar in onze bosschen 
komt nog een andere broeder van het gilde voor, lang niet zoo algemeen bekend, 
doch in zijn levenswijze nog wel zoo raadselachtig: Het is het stofzaad. 

Niet zoo heel velen zullen zoo gelukkig geweest zijn, deze plant in de 
natuur aangetroffen te hebben. Vooreerst toch is het stofzaad, althans in ons 
land, vrij zeldzaam en alleen te vinden in oude, humusrüke bosschen, maar in 
de tweede plaats moet men een eenigszins geoefend botanist wezen, om dezen 
woudbewoner niet over het hoofd te zien. Dit plantje toch dringt zich volstrekt 
niet door kleur of vorm aan den beschouwer op. Het gelijkt, wat zijn geheelen 
habitus betreft veel op een dunne, korte asperge, (vandaar de Duitsche naam: 
Fichtenspargel) of op een slecht ontwikkelden bremraap, ja, hoogstwaarschijnlijk 
zullen beginnende floristen het aanzien voor den steel van de een of andere 
afgevallen bloem. In elk geval, het stofzaad heeft bijzonder weinig pretentie. 
Toch is het bij nadere beschouwing niet leelijk te noemen. Het eenigszins 
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S-vormig gebogen, van 1 tot 2,5 d.M. hooge, vleezige stengeltje draagt geen bladen, 
doch platte, ietwat kraakbeenachtige schubben, die door de gemakkelijke manier, 
waarop ze loslaten, aan de losse schubben van sommige visschen herinneren. 
Bovenaan buigt zich de stengel tamelijk plotseling om en draagt een tros van 
naar beneden gebogen, geelwitte bloemen, waarvan zeer merkwaardig de eindbloem 
steeds 5-tallig is en de andere bloemen 4-tallig zijn. Elke bloem wordt beschermd 
door een vliezig schutblad. 

Omtrent de bestuiving van het stofzaad valt het volgende op te merken. 
Niettegenstaande haar onaanzienlijk voorkomen lokt de plant insecten door een 
zwakken geur af te geven en door het aanbieden van honig. Deze honig verzamelt 

zich in een bult, haast een spoor, waarin elk kroon-
blad eindigt. Nu wordt de entree van de bloem haast 
geheel versperd door den broeden cirkelvormigen kop 
van den stempel. Een hommel, die het stofzaad bezoekt, 
raakt dus stellig eerst den bovenkant van den stamper 
aan, doch wordt bij het verder doordringen bepoederd 
door het stuifmeel, dat uit de naar beneden hangende 
meeldraden op zijn lichaam valt. Op deze manier is 
kruisbestuiving vrijwel verzekerd. De geheele stempel 
is rondom bezet met afstaande haartjes. Volgens 
sommigen dienen deze om zelfbestuiving tegen te 
gaan, volgens anderen om ongewenschtehonigsnoepsters 
te weren. Toch is het merkwaardig, dat er in de stof-
zaadbloemen haast altijd heel kleine kortschildkevertjes 
te vinden zijn. Prachtig mooie heb ik er in aangetroffen, 
zwarte met roode banden en ook geheel zwarte. Wat 
deze er doen, en of ze wat met de bestuiving te maken 
hebben, verklaar ik niet te weten. Maar tegen hen is 
de afsluiting dan toch in elk geval onvoldoende. 

Het stofzaad in bioei. Na den bloei groeit de plant, en vooral dat 
gedeelte van den stengel, dat de bloemen draagt, snel 

door, de bloemtros verheft zich en gaat eindelijk rechtop staan. En tegen dat 
het zaad rijp is, is de stengel zoo hard en veerkrachtig geworden, dat de wind 
gemakkelijk de zaden kan verspreiden. Deze zijn uiterst licht; volgens betrouw
bare schrijvers weegt elk zaadje slechts 0,000003 Gram, en zooals men ziet is 
deze plant dus door den naam van „stofzaad" uitnemend gekarakteriseerd. 

Hoogst raadselachtig is de levenswijze van dezen woudbewoner. Zooals we 
in den aanvang reeds zeiden, is hij buiten kijf een parasiet. Maar de quaestie is 
nu slechts: wie is zijn hospes? Het antwoord op deze vraag is lang niet 
gemakkelijk te geven. Ieder, die wel eens geprobeerd heeft een bremraap uit te 
graven, weet hoe lastig het is, de aanhechtingspunten van dozen parasiet en 
zijn waard bloot te leggen. Maar, nog veel lastiger is het, iets meer van de 
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levenswijze van het stofzaad te weten te komen. De wortels van deze plant 
zijn ook geelwit, kraakbeenachtig en liggen heel dikwijls eenigszins opgerold in 
den bodem. Ze zijn zóó dicht omgeven door een weefsel van zwamdraden, dat 
het vermoeden voor de hand ligt, dat dit mycelium de bron is, waaruit de 
noodige voedselsfoffen onttrokken worden. Inderdaad wordt dit ook algemeen 
aangenomen. Deze zwamdraden voeden zich op hun 
beurt met den humus van den bodem, zij zijn zoo
genaamde afval-planten of saprophyten. In het stof
zaad zien we dus een hoogere plant, die parasitisch 
leeft op een saprophiet. Een inderdaad allermerk
waardigst geval, dat dan ook vrijwel alleen staat in 
onze flora! Nu is het echter de vraag, of het stof
zaad in zijn eerste periode niet parasiteert op de 
haarwortels van boomen, beuken of sparren. Hiervoor 
pleiten de volgende twee feiten: Ie de parasiet is, 
althans voor zooverre mij bekend is, nooit gevonden 
builen bosschen en 2e de exemplaren, die onder 
beuken worden gevonden, vertoonen in beharing enz. 
karakteristieke verschilpunten met dezulke, wier 
groeiplaats zich onder sparren bevond. Natuurlijk 
kunnen deze verschillen ook het gevolg van het feit 
zijn, dat de bodemzwammen in het beukenbosch niet 
identiek zijn met die in het sparrenbosch of van 
de verschillende belichting der standplaats Zooals men 
ziet, een moeilijk op te lossen raadsel, heusch niet 
te ontwarren door een beetje voorzichtig uitgraven. 

Ook vreemd is het, dat het stofzaad zoo zelden 
voorkomt in onze bosschen. Een enkele plant toch 
levert duizenden bij duizenden zaadkorrels; en humus 
is er op veel plaatsen genoeg te vinden. Men zou 
zeggen: het stofzaad moest in het beukenbosch even 
algemeen zijn als de paddenstoelen. En toch is het 
er zoo zeldzaam. Neen, er spelen bepaald in de 
voeding van deze plant factoren een rol, misschien 
zeldzame mineralen of zoo iets, omtrent wier bestaan 
wij slechts gissingen kunnen vormen en die de ont
kieming en het verder opgroeien mogelijk maken of 
onderdrukken. Het laatste woord is in deze zaak stellig nog niet gesproken! 
Merkwaardig is het ook, dat men vaak exemplaren aantreft zóó slecht ontwikkeld 
en zóó armelijk, dat ze geen bloemtros dragen, doch niet veel meer dan een enkele 
bloem, die niet knikt, doch rechtop staat. Is dit een variëteit? Of slechts een 
armoe vorm? De mij ten dienste staande werken zeggen er niets van. Ter ver-

Het stofzaad uitgebloeid. 
Op den achtergrond een slecht 

ontwikkeld «xemplanr, 
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duidelijking heb ik op de tweede illustratie zulk een exemplaar (heusch niet 
overdreven) er bij geteekend. Men ziet daar eens, hoezeer voorwerpen van 
dezelfde soort in habitus kunnen verschillen. 

Hiermede zullen wij onze opmerkingen over het stofzaad eindigen en hopen 
eenige lezers opgewekt te hebben eens naar dezen parasiet te gaan zoeken. 
Zij zullen zich stellig hun moeite niet beklagen, want de groeiplaats van het 
stofzaad, n.1. het bosch, is op zichzelf al zóó heerlijk schoon, dat zelfs een 
vergeefsche onderzoekingstocht noodzakelijk moet uitloopen op een excursie vol 
natuurgenot. 

Amsterdam. L. DORSMAN CZ. 

FONTARIA GRACILIS. 
Een b l a u w z u a r o n t w i k k e l e n d e du izendpoot . 

N6EVEER dertig jaar geleden werd mijn collega C. Guldensteeden Egeling 
alliier, attent gemaakt op het voorkomen van een soort duizendpoot, die de 
eigenschap bezit, zoodra hij geprikkeld wordt een duidelijke reuk van 
Gyaanwaterstof te verspreiden, die bij kneuzing der dieren bijzonder sterk 
optreedt. Deze reuk is zoo sprekend, dal de persoon, die ze vond, ze heel 
typisch amandelbeestjes doopte. 

•Een door Egeling ingesteld onderzoek bewees, dat deze reuk werkelijk is toe te schrijven 
aan blauwzuur, dal het blauwzuur gebonden voorkomt en het dierlje het vermogen bezit het 
— vermoedelijk als verdedigingsmiddel — vrij te maken. 

Over de herkomst, van de Fonlaria had men geen zekerheid. Verondersteld werd dat 
hij met een zending Brazlliaansche planten medegekomen was. Het leek mij niet van belang 
ontbloot, eens na te gaan ot' F. in die 30 jaar had stand gehouden. 

Een paar warme kassen — F. houdt zich op in kassen met gemiddelde temperatuur van 
80°—90° Fahrenheit — werden daarom eens nagesnufTeld en werkelijk mocht het mij ge
lukken niet alleen verscheidene exemplaren te vangen, maar ook door middel van de reactie 
van (iuignard (de roodbruine verkleuring van pikrinezuur-sodapapier) aan te toonen, dat 
de F. nog steeds de merkwaardige eigenschap bezit, blauwzuur af te schelden. 

Het zou wel aardig zijn eens na Ie gaan, of Fonlaria gracilis zich ook bulten Zeist op
houdt, wat ik niet betwijfel. 

Zooals reeds gezegd, moet F. gezocht worden In warme kassen. Zij zijn ongeveer 2 c.M. 
lang en 2 m.M. breed, hebben een tamelijk 
groote, vrije kop, zijdelings verbreedc rug
platen en een vrij gering aantal ringen ( ± 20). 
Bij aanraking rollen zij zich spiraalvormig 
op, en verspreiden, voorzichtig even tusschen 
duim en vinger gewreven, den eigenaar-
digen geur. 

Het schijnt, dat zij zich overdag bij 
voorkeur onder bloempotten verschuilen en 
tegen den avond hun voedsel gaan zoeken. 

Het duidelijkst is het blauwzuur te rulken, als men hel diertje bij hel vangen zoo weinig 
mogelijk prikkelt. Men laat het daartoe voorzichtig in een buisje kruipen, da.t men daarna 

Kontaria gracilis. 
X Plaats, waar zich de cyaanwaterstof-al'scheidende 

klieren lievinden. . 


