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EEN STUDIE OVER HUIDMONDJES. 

LS hot moest toegankelijk voor het microscopisch onderzoek komt van de 
plantenweefsels wel hot eerst de opperhuid in aanmerking. Deze op zich 
zelf vertoont den wotenschappelijkcn botanicus weinig belangwekkends; 
des te meer evenwel den 
waren natuurliefhebber, 
don man die ook het 

schoone in zich opneemt, en door oen 
onweerstaanbare kracht gedreven wordt ^̂ f', O 'JiÊW^^ïf-
te trachten steeds dieper door te dringen 
in de geheimenissen van het wondere 
plantenlcven. 

De rangschikking der cellen vertoont 
zich aan het met het microscoop gewa
pende oog in zoovele verscheidenheden, 
dat men reeds bij een eerste beschouwing 
geboeid wordt, en vooral door de gemak
kelijke wijze, waarop men goede praepa-
raten kan verkrijgen, er toe wordt 
aangelokt de praohtig-sobere, schoon-
getinte mozaïek-figuren telkens en telkens 
weer te bewonderen. 

De typische regelmaat in teekening en kleur, ze moeten een stylist in verrukking brengen; 
daar waar de natuur wederom het nuttige aan het schoone paart, en de kleine fijne huid
mondjes do mogelijke ééntonigheid komen verbreken, voelt hij zich eerst den kleinen nictigon 
werker die slechts samenvoegen en opbouwen, maar nimmer schoppen kan! 

flfhtt. 

Fig. i. Epidermis van een blad van Agave Aincricdtta, i 
(Van buiten gezien). 

tiet is eerst bij de varens en zaadplanten, dat een uitwendige cellaag aan de opper
vlakte als oen gedifferentieerde opperhHid of epidermis scherp wordt aangegeven. 

Van de typische bijzonderheden valt zeker wel het meest op: de éénkujiyheid (in bijna 
alle gevallen). 

Verder zijn de cellen zonder tusschenruimten vast met elkaar verbonden, terwijl hunne 
zijdelingscho oppervlakken meestal oen gegolfd voorkomen hebben. 

Het protoplasma dat we 
slechts zelden tevergeefs zoe
ken, ontbreekt ook hier niet, al 
is het dan gereduceerd tot 
een dun ne laag aan den wand. 
De aanwezigheid van cWorop/nyi 
behoort wol niet tot de zeld-
zaamheden, maar de hoeveel
heid is toch steeds zoor klein. 

Do celkern ligt, van het 
buitenoppervlak beschouwd, in 
het midden der cel, en is meest 
omgeven door kleine klourlooze 
lichaampjes, de chromalopho-
rcn. Een kleine, licht uitvoer-

Fig. 2, Dwarse doorsnede van een huidmondje van Agava Americana. bare bewerking is slechts 
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noodig om een alleszins gunstig praeparaat te verkrijgen, waaraan men alle bovengenoemde 
bijzonderheden bij een middelstorko vergrooting onder liet microscoop kan waarnemen. 

Deze bestaat slechts daarin 
dat een stukje opperhuid 
voorzichtig wordt afge
scheurd. Hiervoor gaat 
men aldus te werk; men 
buigt het orgaan, hetzij 
blad, bloemblad, of anders
zins, over den wijsvinger 
der linkerhand, en houdt 
hot aan beide uiteinden 
met de andere vingers 
vast; met oen vlijmscherp 
mi's — een scalpel of 
scheermes verleenen hier
bij uitstekende diensten — 
maakt men dan in hot 
o p p e r v l a k een lichte 
insnijding, in een zoo 
schuine richting dat iinii 
de epidermis nu met een 

pinuel kan grijpen, oplichten, en, met eenige handigheid, een heele strook er van kan 
afscheuren. Men merkt dan dat hel dunne weefselvliesje zich sterk gaal opkrullen, waarover 
men zich evenwel nii'i bezorgd hoeft te maken; brengt men toch het rolletje nu snel in een 
druppel water op een voorworpglas, dan zal men zien dat het zich onmiddelijk uitspreidt; 
en met een weinig voorzichtig manoevreeren kan men het zelfs zoover brengen dat het weer 
geheel vlak komt te liggen. Nu vlug een dokglaasje erop, én het praeparaat is gereed. 

l i e t v e r d i e n t 

Kijj. '!. Kpidormis van oen blad van Orcliis Intifolin (van buiten gezien. 
Iltiidniondje mot 2 sluitcollen; in de bovenste ziet men vaag de kern. 

a a n b e v e l i n g er 
nauwkeurig op te 
letten, of de water 
hoeveelheid onder 
hel dokglas steeds 
voldoende is; om 
een mogelijk uil-
drogen te voor
komen, zorgo men 
er steeds voor met 
een glazen staafje 
telkens een drup
pel water aan den 
rand van het dek-
gi.is ie brengen. 

suafti 
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T o t Z o o v e l ' d e z e F'S!' %' Dwarse doorsnede van een huidmondje van Orchis IntifoUa. 
Door X aangegeven de doorsneden der overlnngsche lijsten. 

n o o d z a k e l i j k e 
kleine technische 
uitweiding, in afwijking van het eigenlijke onderwerp. Thans willen wc dit weer ter hand 
nemen, en ons in het bijzonder gaan bezighouden met die kleine orgaantjes, welke men 
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Fig. 5, Dwarse doorsnede van een huidmondje van 
TriidescuHtia zebrina. 

testempeld hoeft met den naam: Huidmondjes of Stomata Een dergelijk huidmondje bestaat 
in den regel uit twee (2) — in enkele gevallen uit (4) vier — boonvormige cellen welke van 
elkaar gescheiden zijn door een spleet-
vormige, intercellulaire ruimte. Deze 
beide- of meerdere cellen heeft men 
sluitccllen genoemd; ze zijn steeds 
chlorophyl-houdend. 

De bijzonderheden zijn het best 
na Ie gaan aan dwarse doorsneden. 
Deze verkrijgt men wederom zeer 
gemakkelijk, op de volgende wijze: 

Men legt een smal bladreepje 
tusschen twee kleine plaatjes kurk. 
Nu grijpt, men dit complex met de 
linkerhand tusschen duim en wijs
vinger vast, zoodanig dat boven-
oppervlak van praeparaat, on vingers 
in één plat vlak komen te liggen; 
in de rechterhand neemt men een 
goed scherp scheermes. Men kan nu 
overgaan tot het snijden, on doet dit 
zoo, dat men het mes langzaam over 
don wijsvinger van de linkerhand 
laat glijden, terwijl men hot tegelijkertijd licht tegen het voorwerp aandrukt. Men maakt nu 
ettelijke zeer fijne coupes. Heeft men flaarbij er zorg voor gedragen, dat deze loodrecht op 
de lengte-as van het blad zijn, dan kan men, bij eenige voorzichtigheid in hel werken, er van 
overtuigd zijn, dat menig huidmondje is getrolïen. 

Do doorsneden brengt men nu ook in 
een druppel water op een voorworpglas en 
onder een dekglas; én men kan gaan micros-
copiseeren, waarbij men het geschikst werkt 
met oen vergroeiing van pl.m. '250 maal. 

Men ziet dan sommige luiidmotidjes juist 
middendoor gesneden, zoodal men duidelijk 
de spleet kan waarnemen; andere zijn meer 
naar één der beide uiteinden getroffen, waai
de sluitcollen nauw aaneensluiten. Men stelt 
nu in op een juist gehalveerd stoma, on kan 
dan constateeren, dal de shiileellen zich 
onderscheiden door een eigenaardige wand-
verdikking aan de spleetzijde, in den vorm 
van twee verdikkingen, de één meer naar 
het bladopporvtak toe gelegen, de andere 
grenzende aan de ademholto, en beantwoor
dende aan twee overlangsche lijsten. Het 
hiertusschen gelegen gedeelte van den wand 
is weer veel dunner. (Zie Fig. 4, 5, 6 en 15). 

Onder den naam luchtboezem of adem-

holte verstaal men de groote intercellulaire ruimte, onder de spleet gelegen, on door deze 
laatste in onmiddelijke verbinding mei de buitenlucht zijnde. De luchtboezem slaat 

Fig. ü. Dwarse doorsnede van een huidmondje van 
Aloë nigrienna. 

-\- geel't aan den breeden wand van de aan de sluitcel 
grenzende epidermiseel. 

X het veel dunnere gedeelte van den wand. 
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verder in open communicatie mot de inlorcellulairen van het bladweefsel. (Fig, 2, 4, 5). 
Bij sommige planten, in de eerste plaats en voornamelijk bij die welke bij voorkeur op 

vochtige standplaatsen vogeleeren, kunnen deze ademholten een aanmerkelijke grootte bereiken. 
Wij nemen als voorbeeld: Tradescantia zebrina (Fig. 5.) 

Ook de omgevende epidermiscollon vertoonen typische eigenaardigheden. 
Op de plaats toch waar sluitcel grenst aan epidermiseel, is de wand van de laatste veel 

dunner dan overal elders, hetgeen daarom zoo opvalt omdat hel overige doel van den celwand 
zoo stevig is. (Fig. ü). 

Hiermede heeft de natuur weer eens op oen zoo dood-oenvoudige wijze met een kleinigheid, 
als steeds woekerende met het voorhandene materiaal, iets machtigs tot stand gebracht. 

Daar waar menschenhanden met scharnieren, schroeven, moeren en meer ingewikkelde 
instrumenten moeten werken, wordt hier bet doel: het verkrijgen van een beweging om een 
as, op een haast kinderachtige, én juist daardoor dés te grootschor, wijze, door een luttele 
wijziging bereikt. Hel aldus gevormde mechanisme heeft men ÜHiV(/«irrioM genoemd; hierdoor 
worden de shiileellen min of meer onafhankelijk gemaakt van de omgevende epidermiscellen. 
(Fig. 6.) V. K. 

CWordt vervolgd). 

KIEVITSEIEREN ZOEKEN. 
NLANGS las ik in het Meinuimner van D. L. i\. oen artikel van den heer 

Zooistra over bovenstaand onderworp, waarbij ik gaarne enkele opmerkingen 
wenschte Ie plaatsen. 

Eerst dacht ik er aan daarmee te wachten, tot de lijd van kievilseieren 
rapen wat dichter bij was. De overwoging echter, dal de lezers van dil 
tijdschrift met dezen wonderen buitelaar van onze vonriaarslueliten bekend, 

er niets tegen zullen hebben zoo laat in het jaar herinnerd te worden aan dezen weidevogel, 
die onder hel jubelend uitschallen van zijn eigen naam op het gebied van vliegkunsl stukken 
vertoont, waaraan zelfs een man als de wereldberoemde vliegenier Pégoud stellig nog een 
lesje zal kunnen nemen, heeft me toch doen besluiten die opmerkingen nu Ie doen plaatsen. 

In de eerste plaats dan zegt de heer Z. dit; „Meestal heelt maand April reeds haar intrede 
gedaan voor hel vinden van „het eerste kievitsei" in de bladen wordt bekend gemaakt. 

Mijn ondervinding echter is, dat hel zelden of nooit April is, voor „het eerste kievitsei'' 
gevonden werd; ik moet we al zeer bedriegen als het in de laatste 'M jaar eenmaal is 
gebeurd. Ilicr volgen enkele data van hel vinden van het eerste kivietsei" in de laatste jaren : 

In 1912 op 0 Mrt., in 19M op 17 Mrt., in 1910 op 14 Mrt., in 1909 op 27 Mrt., in 1908 op 
30 Mrt., in -1907 op 22 Mrt., in 1900 op '21 Mrt., in 1905 op 20 Mrt., in 1904 op 24 Mrt. 

Van dit jaar (1913) weet ik toevalligerwijze den datum niet, maar ik weet stellig, dal bij voor 
April viol. Nu is mijn ondervinding wel, dat hel vinden van hel „eerste'' voor verschillende 
streken ook vcrscliillend is. In lagere, vochtiger streken leggen de kieviten eerder dan in 
hooger gelegen landen; als heide- en duinslreken. Kan hel ook zijn, dat „het eerste" van 
den heer Zooistra op den 2den April in de buurt van Nieuwe Schoot voorafgegaan was dom 
óón eerder geraapt in do Friesche kleistreken, waar gewoonlijk, hot eerste gevonden wordt'.' 

Verder leest men op bladzij 21 boven aan; „Op iets bijzonders moot je echter bij zoo'n 
hennetje met „drie" enz. 

Mag ik hierbij ook mijn ondervinding weer oven plaatsen 'l Die is n.1. deze, dat de kievit 
bij het verlaten van het nest gewoonlijk eerst een eindje, soms wel tientallen van meiers 
loopt voor ze opvliegt. Alleen, wanneer het wijfje zeer onverwacht gestoord wordt, door het 


