
EEN STUDIE OVER HUIDMONDJES. 
(Vervolg van blz. 500). 

E aanwezigheid van huidmondjes is karakteristiek voor de opperhuid van alle 
aan de lueiil levende deelen van de hooger georganiseerde planten ; terwijl 
hel meer in hel bijzonder de groene deelen zijn, waar zij voorkomen. 

In do eerste plaats zijn het de oppervlakten der bladeren, waar men ze 
in grooten getale aantreft; maar zij ontbreken toch ook niet op de anders 
gekleurde bloembladen. (Fig. 7). 

Bij bloemdekbladen van de Turksche Lelie (Lilium marlagon) zocht, ik steeds tevergeefs 
stomata aan het helder gekleurde gedeelte, zoowel aan de binnen- als aan de buitenzijde; 
slechts aan den meer groenig getinten voet vond ik er eenige, zeer verspreid liggende, en 
dan uitsluitend op de buitenzijde. Fig. 7 geeft een dergelijk huidmondje weer, gezien van 
de bovenzijde. 

Vergelijkt men nu dit stoma met die van de bladeren van deze Lelie, dan merkt men 
op dat het eerste veel langgerekter van vorm is, en kleiner dan de laatste. Verder doen de 
wanden der epider-
miscellen van het, 
bloemblad zich veel 
onregelmatiger ge
golfd voor dan die 
van het. gewone 
blad, terwijl de 
cellen zelve veel 
langgerekter zijn. 
(Zie de flg. 7 en 8). 

Aan ondersee-
sche of ondcraard-
sche ptantendeelen 
kan men een enkele 
maal stomata vin
den; zijn ze aan
wezig dan is hun 
aantal toch nog 
zeer klein. Men 
merkt, dan daarbij 
op dat ze ook niet 
volkomen normaal gevormd zijn; de sluilcellen liggen geheel tegen elkaar aan; de spleet 
ontbreekt, eveneens de ademholte. Deze stomata zijn rudimentair; en begrijpelijkerwijze 
zonder eenige functie. 

De physiologische heteèkenis van de huidmondjes is, dat. zij eensdeels dienen voor de 
gaswisseling bij de assimilatie, anderdeels organismen zijn die een gewichtige, zoo al niet de voor
naamste rol spelen bij de transpiratie. Als van zelf sprekend zijn ze daarom in zoo grooten 
getale juist op de bladoren aanwezig. 

De verdampingsfunctie w-ordl geregeld door de sluitcellen; deze kunnen de spleet grooter 
en kleiner maken, en zelfs geheel sluiten — daarvandaan den naam —, waardoor dan do 
luchtboezem en verder dus het daarmee communiceerende, geheele intercellulaire systeem 
niet meer in direkte verbinding staat met de buitenlucht, zoodat dan de transpiratie nog slechts 
kan plaats vinden door do epidermis heen; en daar de laatste daar tegen grooten weerstand 
biedt, komt deze vorm van verdamping bijna niet in aanmerking. 

Fig. 7. Kpidermis van een bloemblad van lilium martagon. (Gezien van de bnitenzijdel. 
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Het open- en dicht-gaan der spleten geschiedt, door het veranderen van den turgor in de 
sluitcellen én de omgevende epidermiscellen; in 

Fig. K. Kpidermis van een gewoon blad van l.ilium martaijon 
(Geilen van de buitemijde). 

de finesses hiervan zullen we ons verder 
niet verdiepen. 

Na het voorgaande is het 
dus duidelijk, waarom de drijvende 
bladeren van waterplanten — bijv. 
van de Waterlelie — slechts 
stomata bezitten aan de naar 
de luchi gekeerde oppervlakte. 

Bij dorsiventraal gebouvode 
bladeren staan de stomata voor
namelijk aan de onderzijde; aan 
de bovenzijde kunnen zij in 
sommige gevallen bijna geheel 
ontbreken. 

Aan beide zijden gelijkelijk 
voorzien van huidmondjes, vindt 
men de bladeren die aan beide 
zijden denzelfden houw vertoonen, 
en daarbij min of meer vertikaal 
staan. 

A. Weiss, (Prof. in Lemberg) 
heeft aangetoond, dat er zelfs hij 

de aan elkaar meest eerwante iilanten geen overeenstemming bestaat in de jtlaatsing van 
de stomata, 

liij planten, tol dezelfde natuurlijke familie behoorende, heeft dikwijls de één aan do 
bovenzijde, een andere aan beide zijden, weer een andere slechts aan de onderzijde, huid
mondjes. Men kan dit gemakkelijk zelf conslaleeren bij Orchis latifolia —met aan beide zijden 
van de bladeren slotaata —, en bij Orehü müitaris — slechts aan de onderzijde —. 

Ook het aantal is op een dergelijke wijze varieerend i bij de eene plant is dit aan de 
bovenzijde het grootst, bij een zeer-na-verwanl exemplaar is het juist de onderzijde die verre 
overweegt. 

Op den vierkanten milli- (••'*•*} ^••• " • • 
meter bladoppervlakte komen — '•' ^ " v "*•, if*.. fc "TL*"' 
gemiddeld ongeveer UK) huid-
mondjes voor; dit getal kan 
zelfs tot 700 stijgen; in vele 
gevallen is het veel minder, en 
zoo vertoonen de Ordbancken 
de bijzonderheid van slechts 
één staina op meerdere )/i]Wa. 
te bezitten. 

in hel algemeen heeft men 
kunnen vaststellen dat de 
I Heat glen reet heter hedertil zijn 
mei hnidmtindjes dan de Monaco-
h/h a; bij deze laatste even
wel ztjn de stomata veel grooter, en regelmatiger geplaatst. (Fig. !t, 10, 41, en 12), 

Voor liet demonstreeren van huidmondjes bieden ons de meeste éénzaadloliliigen het. beste 
materiaal; de epidermis hiervan toch is in den regel gemakkelijk in groote stukken af te scheuren. 

&UËê* 

Fig. Kpnlermls met huidmondje van een blad van Iris iicriiiiinicii (Monl.). 
(Gezien van buiten). 
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Fis 10. Epidermis met huidmondjes van een blad van Fuchsia(Dicl.) 
(Gezien van buiten). 

Het oogenblikkelijk opvallende hoofdonderscheid tusschen deze beide hoofdgroepen der 
Phanerogamen — steeds met betrekking tot ons onderwerp — is: dat do epidermiscellen bij 
de Monocoiyien vrijwel evenwijdig 
aan elkaar loepen, evenals de 
lengte-assen der stomata; (fig. 9, 11), 
terwijl dit bij de Bicotylen niet 
het geval is, waar de opperhuid
cellen een onregelmatigen (vorm) 
omtrok bezitten, en de huidmond
jes daar ten opzichte van in alle 
mogelijke richtingen geplaatst zijn 
(flg. 10 12). 

Maar ook dit gaat niet altijd op; 
en het aantal afwijkingen is legio. 

Zoo zal men dikwijls voor het 
feit staan dat men bij Monocotylen 
een epidermis aantreft met zeer 
onregelmatige celomtrekken, terwijl 
men daarnaast Dicotylen vindt 
waarbij het beeld der opperhuid 
aan dat van de Monocotylen doet 
denken. (Als voorbeeld van 't 
laatste fig. 13). 

Bij het onderzoek van dwarsche doorsneden vallen verder nog eenige opmerkelijke 
bijzonderheden in den vorm der stomata op. Zoo kan men waarnemen dat bij de bewoners 
van zeer droge streken, als bijv. woestijnplanten, de sluitcellen in de diepte gelegen zijn, 

d. w. z. beneden de op 
pervlakte van het blad, 
zoodat er boven het 
eigenlijke stoma een 
bekervormige ruimte ge
vormd wordt. Hierdoor 
is voor een windstille 
ruimte boven het huid
mondje gezorgd; de met 
waterdamp bezwangerde 
lucht daarbinnen zal nu 
niet door een luchtstroom 
worden meegenomen en 
weggevaagd; dientenge
volge blijft de ruimte 
verzadigd, en wordt de 
transpiratie sterk ver
minderd. Deze planton 
heeft men Xerop/iyten 
genoemd. (Fig. 14.) Zie 
ook Fig. 2 en 6. 

In vele gevallen is 
aan de gestelde eisch, 

Fig. 11. Epidermis met huidmondjes van een blad van Colchicum autumnale. , u . i 
Herfsttij loos. MonL (Gezien van buiten). nl. het VOOrkOmen van 
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rfern-

r\ut4inoa4jf. 

Fig. 13. Epldorrals met huidmondjes van een blad van Sempervivum teclorum (Uicl.) 
(Gezien van bulten). 

Flg. ia, Kpidermis met huidmondje van een blad van Uiantlais superbus (Did.). 
(Gezien van buiten). 
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tè sterke, verdamping, nog op een andere wijze tegemoetgekomen; bijv. bij de Oleander 
nemen de huidmondjes bijzondere kroes-vormige indeukingen aan de onderzijde van het 
blad in, waar zü in een groot aantal tezamen zijn gedrongen. 

Fig. 14. Dwarse doorsnede door een huidmondje van 
Ficus elastica. 

Een andere afwijking van het normale type is het liggen nu niet onder maar hoven de 
oppervlakte, hetgeen natuurlijk de verdamping bevordert, en daarom te vinden is bij planten 
die op zeer vochtigen bodem thuishooren, als bijv. moerasplanten; varens; en andere kruiden 

Fig. 15. Dwarse doorsnede door een huidmondje van Aneimia fraxinifolia. 
(N = nevencel). 

die zich eerst in de vochtig-zwoele boschatmosfeer in hun element gevoelen. (Fig. 15). 
Dikwijls worden de sluitcellen nog omgeven door bijzondere, minder dikwandige of 

minder hooge cellen, do zoogenaamde nevencellen, aan welke dezelfde rol toekomt als aan 
de huidgewrichten. (Fig. 15 N.). 

H. K. 
(Wordt vervolgd). 


