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getroffen worden. Ook in Duitschland, Frankrijk en België is het nog altijd een 
zeer zeldzame plant. 

Het is nog steeds een land van belofte, dat Nederlandsche krijtland, al wordt 
er schandelijk veel vernield door de verzamelaars, vooral door de agenten van 
Duitsche Ruilvereenigingen (Tausch-Vereine); maar ook de cultuur en de villabouw 
ontnemen zoo langzamerhand aan de botanische zeldzaamheden en merkwaardig
heden hun laatste schuilhoeken. 

Enkele evenwel houden wel merkwaardig taai stand; zoo bericht mij de heer 
Giljam ook, dat de Gele Monnikskap veld wint bij Epen en dit jaar in talrijke 
exemplaren bij den molenheer gebloeid heeft. Een minder prettig bericht is het, 
dat de geologisch buitengewoon belangrijke 3(le Geulweg bij Epen, dien ik in 
Ons Krijtland heb beschreven en in beeld gebracht, voor goed is bedorven. De 
holle weg is zes meter opgehoogd en het mooi is er af. E. HEIMANS. 

Reclilicatie. l)e nieuwe plant, op blz. 94 hij verschrijving Polygonatum mulliflorum genoemd, 
moest natuurlijk P. verticillatum heeten, zooals de Ned. naam: Kranshladui voldoende aangaf. 

E. Hs. 

LEVENSSCHETSEN VAN EENCELLIGE DIEREN. 
(Vervolg en slot ran bh. 87). 

E contractiele vacuolen, letterlijk vertaald: samentrekbare holten, zijn 
zonder twijfel met vloeistof gevulde holten in het protoplasma, 
die bij hun plotseling verdwijnen hun inhoud naar buiten ledigen. 
Slechts bij enkele soorten heeft men een kanaal kunnen onder
scheiden, waardoor de ontlasting plaats heeft; bij verreweg de 

meeste is zelfs met de sterkste vergrootingen niets van dien aard te vinden. 
Toch is het Penard gelukt, ook bij enkele van deze soorten de uitscheiding 
van den inhoud der vacuole naar buiten aan te toonen. Hij bracht daartoe de 
dieren in een waterdroppel, waarin zeer fijn verdeelde oostindische inkt gemengd 
was. Op het oogenblik nu, dat de vacuole verdween, zag hij in het buitenwater, 
vlak vóór de plaats, waar zij zich van te voren bevond, een leege plek in 
het inktwater ontstaan, die juist dezelfde grootte had, als de vacuole; klaar
blijkelijk werd deze plek gevormd door het naar buiten geperste water, dat 
de inktdeeltjes tijdelijk op zijde dreef. 

Van den aard der door de contractiele vacuole uitgescheiden stoffen weet 
men weinig. Hoofdzakelijk zal het wel water zijn, misschien koolstofdioxyde 
of andere oxydatieproducten bevattend. Opmerkelijk is, dat bij in zoutwater 
levende vormen de contractiele vacuolen regelmatig ontbreken, terwijl zij bij in 
zoetwater levende meestal aanwezig zijn; experimenteel js aangetoond, dat 
gewenning van een zoetwatervorm aan zeewater de contractiele vacuolen 
gaandeweg reduceert en ten slotte geheel doet verdwijnen, terwijl zij weer 
optreden, wanneer omgekeerd het dier van zout- in zoetwater teruggebracht wordt. 
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Terwijl men bij vele verwante eencellige dieren het protoplasma dikwijls 
volgepropt vindt met allerlei voedsel, uit andere eencellige, kleinere meercellige 
dieren en wieren bestaande, bemerkt men daarvan bij Hyalosphenia cuneata 
zeer weinig. Een enkele maal zag ik een kleine groene algence], waarmee een 
pseudopodium in aanraking gekomen was, daarin opgenomen worden en zich 
langzamerhand naar het centrale protoplasma binnen de schaal verplaatsen. 

De bolvormige kern, die tamelijk constant op dezelfde plaats in het proto
plasma voorkomt, bestaat uit een in de figuren niette onderscheiden omhulling, 
de kernmembraan, een fijnkorreligen inhoud en een ofmeer (flg. 4) kernlichaampjes. 
De physiologie van de celkern is een nog betrekkelijk slecht bekend terrein; 
men weet, dat de kern een zeer gewichtig aandeel neemt in de voortplantings
processen en verder waarschijnlijk ook bij de gewone, niet rechtstreeks met 
de voortplanting in verband staande levensverrichtingen, op de eene of andere 
wijze betrokken is. 

Omtrent de wijze van vermenigvuldiging bestaan bij Hyalosphenia cuneata 
geen rechtstreeksche waarnemingen. Uit hetgeen men bij nauwverwante soorten 
opgemerkt heeft, mag men aannemen, dat bij de vermenigvuldiging het proto-
plasmalichaam na intrekking der pseudopodiën ter helft buiten de schaal komt 
te liggen en om de buiten de schaal liggende helft een nieuwe schaal afscheidt, 
even groot als de oude, en zoo dat de beide schalen mond aan mond komen 
te liggen, terwijl de kern zich in twee gelijke helften deelt; de eene kernhelft 
gaat dan over in de plasmahelft met de nieuwgevormde schaal; daarna deelt 
ook de protoplasraa-massa zich in tweeën, waarna eindelijk de twee geheel 
aan elkaar gelijke z.g. dochterindividuen van elkaar loslaten en een zelfstandig 
bestaan gaan leiden. 

Zooals daarstraks reeds vermeld is, was het rijkste materiaal van Hyalo
sphenia cuneata, dat ik tot nog toe verzamelde, afkomstig uit een uitgedroogde 
sloot bij 's-Gravenzande. Het kwam daar onder zeer eigenaardige omstandig
heden voor. 

Reeds geruimen tijd waren van vele tot dezelfde grrep der eencellige dieren 
als Hyalosphenia behoorende soorten eigenaardige rusttoestanden bekend, waarin 
het protoplasma zich met een dikke membraan omgeven had en zoodoende het 
dier in staat was, in een toestand van latent leven lange perioden van uitdroging 
te doorstaan, om met het opnieuw aanbreken van gunstige levensomstandig
heden weer tot het actieve leven terug te keeren. Men noemt deze rusttoestanden 
cysten 1). Bij een andere soort van het geslacht Hyalosphenia, H. papilio, had 
men deze cysten reeds meermalen aangetroffen in den vorm van bolronde, in 
het midden der overigens leege schaal gelegen kogels, die niets anders waren 
dan het geheele protoplasma-lichaam van het dier, met een dikke cystenmembraan 
omhuld. Van Hyalosphenia cuneata kende men dergelijke cysten nog niet. 

•) Afgeleid van oen Grieksch woord, dat blaas, buidel beteekent. 
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Uit de bedoelde, geheel waterlooze sloot bij 's-Gravenzande nu, verzamelde 
ik in 't voorjaar van 1910 stukken harde, ingedroogde modder, niet met het 
doel, om daarin naar eencellige dieren te zoeken, maar wel om na te gaan, uit-
welk materiaal die modder gevormd was. Daartoe werd zij in gedestilleerd water 

opgeweekt en mikroskopisch onderzocht. Het bleek nu, dat 
het hoofdbestanddeel halfvergane deelen van waterplanten 
vormden, met talrijke overblijfselen van kleinere water-
dieren er in, alles, zooals te verwachten was, omdat de 
sloot in de onmiddellijke omgeving van den binnenvoet der 
duinen lag, sterk met zandkorrels vermengd. Al spoedig 
trokken talrijke, eigenaardig gevormde lichaampjes mijn 
aandacht, zooals er in de figuren 6 en 7 een afgebeeld 
is, resp. van voren en van terzijde gezien, en die ik aan
vankelijk in 't geheel niet wist thuis te brengen. Het 
voorkomen van het eenigszins halvemaanvormige donkerder 
deel deed mij aan een protoplasma-achtige stof denken, 
temeer daar ik er iets als een kern in meende te onder-

Fig. G. 
Cyste van ihnilosiihciiin 

cttneata van voren. 
Het protoplasma heeft 7.ich 

samengetrokken in het boven 
ste deel der schaal en een 

cystenmembraan afgescheiden, 

?sie De^ern'Ts"^"?^1^ scheiden; ik nam de lichaampjes daarom in 
scheiden. Men leite op den nauwkeurige observatie. Reeds den volgenden 
veranderden vorm der schaal. 0 0 

dag zag ik een er van met tusschenpoozen 
van ongeveer een half uur achtereenvolgens in de in figuren 8, 
9 en 10 afgebeelde stadiën overgaan, terwijl eindelijk nog ongeveer 
een kwartier later het individu van fig. 10 in het exemplaar van 

Hyalosphenia cuneata van fig. 1 was 
overgegaan, waarmee de identiteit der 
problematische voorwerpen vastgesteld 
was. Het waren dus niets anders dan 
cysten van Hyalosphenia cuneata. Nog 
tallooze malen daarna heb ik denzelfden 
overgang waargenomen. Zooals uit de 
figuren blijkt, is het protoplasma in de cyste geheel 
in het bovenste deel der schaal teruggetrokken en 
daarin door een soort gewelfd diaphragma van de 
overige schaalruimte afgescheiden. Ook de vorm der 
schaal is gewijzigd; zij is breeder en korter geworden 
en vertoont van terzijde gezien den eigenaardigen 

me" v ^ n ^ a i ^ r f S ^ H t t W kommavorm van fig. 7. Dat de schaal tenslotte weer 
lir îe^ntenSarTextf t̂rókke™! haar oorspronkelijken vorm herneemt, bewijst dat zij 
ö t t ' u ^ v M ^ k J ^ t S S tamelijk elastisch is, en dat er door het plasma in de 
o m * « t o S n ^ t e & S S . e B n cyste een trekking op wordt uitgeoefend, die de 

deformatie veroorzaakt. Het is mij niet mogen geluk
ken, te beslissen, wat er met het diaphragma gebeurt, wanneer het dier het 

Fig. ^• 
Dezelfde cyste 
van terzijde 

gezien. 
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cystenstadium verlaat; misschien wordt het, evenals het vroeger door het plasma 
is afgescheiden, thans weer daardoor geabsorbeerd, 

De geschiktheid, op deze wijze in cystenvorm gedurende langoren tijd een 
latent leven te leiden, stelt de eencellige dieren in staat 
in de eerste plaats om uitgedroogde waterplassen in korten 
tijd weer opnieuw te bevolken, wanneer deze op de een 
of andere wijze weer van water voorzien worden en ten 
tweede om in geöncysteerden toestand hetzij door den 
wind, hetzij door dieren, watervogels b.v., over groote 
afstanden verspreid te worden. Het is niet twijfelachtig, 
dat de geografische verspreiding dezer dieren daarmee 
in nauw verband staat. De meeste soorten toch zijn 
kosmopolieten, die op allerlei plaatsen, zelfs in geheel 
geïsoleerde waterbekkens, worden aangetroffen. En voor 
verreweg de meeste kan men gerust beweren, dat, waar 
zij nog niet gevonden werden, dit het gevolg er van is, 
dat men er daar 

Fig. 9. 
Dezelde cyste, eonigcn tijd 

later. Er komt meer beweging 
in bet dier. Kern en vacuolen 

niet te onderscheiden. 

Fig. 10. 
Hetzelfde individu, weer eenigen 
tijd later. De kern is weer zicht
baar en normaal gelegen. Het 
protoplasma is reeds duidelijk in 
een korrelig en een hyalien deel 

gescheiden. 

niet naar zocht, In het vervolg 
zal ik daarvan nog meermalen voorbeelden kunnen 
bijbrengen. Slechts enkele soorten schijnen aan bepaalde 
levensvoorwaarden gebonden te zijn; zoo zijn er b. v., 
die uitsluitend of bijna uitsluitend voorkomen in water, 
waar hoogveenmos (SphagnumsooïteD) groeit; dergelijke 
,/sphagnicole* vormen zijn dikwijls streng tot zulke 
omgeving beperkt. 

In verband met de eigenaardige vindplaatsen, 
waarop ik in Nederland Hyalophenia cuneata tot nog 
toe steeds aantrof, n.1. in zeer ondiep water (1 a 2 d.M.) 
in het bodemslijk, is het niet onaardig te vermelden, 
wat Penard daaromtrent zegt: «Cette jolie espèce est 
toujours rare et semble n'habiter que l'eau pure et 
claire''. Dat strookt met mijn waarnemingen in geenen 
deele. H. R. HOOGENRAAD. 

Verbetering. — In de vorige aflevering, blz. 85, 4de alinea, eerste woord, 
leze men ectoplasma in plaats van entoplasma. 
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