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sporenaren; raaar dan dikwijls van de grootte van een sparappel. De sporen zelf 
waren in tegenstelling met de eenvormige stoffijne sporen van onze wolfsklauwen, 
— die vormen immers het Lycopodiummeel of likkepot van de apothekers en 
drogisten — van tweeërlei gedaante, namelijk zeer kleine sporen, waaruit voorkiemen 
kwamen met alleen manlijke organen, en veel grootere, waaruit voorkiemen 
met vrouwelijke organen ontstonden, welke na bevruchting door middel van 
de kleine sporen, weer jonge schub- of zegelboomen deden ontstaan. 

Die voorkiemen zullen uit de kiemende sporen gekomen zijn, nadat deze dooi
de wind, op of in den moerasgrond of misschien zelfs in het water gestoven waren 
van de tropisch-warme moerassen van de steenkool tijd. 

Een enkele soort van Wolfsklauwbooraen is er onder de fossiele soorten 
bekend geworden, waarvan de raacrosporen (d. z. de groote vrouwelijke sporen) 
de grootte en gedaante van het zaadknopje van een den of spar kreeg. Die 
werden bevrucht door beraiddeling van de stoffijne microsporen of manlijke 
sporen, zooals de dennezaadknop door de stuifmeelkorrels. 

J. HEIMANS. 

HET ARBORETUM DER RIJKS HOOGERE LAND-, TUIN
EN BOSCHBOUWSCHOOL. 

(Vervolg van hlz. 364). 

N' tegenstelling met Michaux in Amerika had Thunberg bij zijne 
tochten groot gezelschap, dat hem door de autoriteiten werd opge
drongen en door hem betaald moest worden. Nu reisde hij wel op 
kosten van eenige plantenliefhebbers in Nederland (hij noemt prof. 
Burmann in brieven zijn patroon, beschermer en Maecenas; en verder 

noemt hij de namen Terarainck, v. d. Poli, v. d. Dutz en Taraars), raaar ook voor 
die was er een grens, zoodat Thunberg het niet zoolang kon uithouden, als hij 
wel gewenscht had; 1000 rijksdaalders had hij in 15 maanden uitgegeven; ge 
zult het niet willen gelooven, schrijft hij aan prof. Burmann, en toch is het 
zoo en kon het niet anders. 

Thunberg heeft o.a. den gouden regen en de Aucubajaponia ontdekt, >) en vele 
andere planten, die we nu heel gewoon vinden. Ook naar hem is een geslacht 
genoemd (Thunbergia), dat als sierhangplant veel voorkomt; verscheidene soorten 
dragen zijn naam, o. a. Berberis Thunbergii, Spiraea Thunbergii, en hij is de 
auteur van vele andere. 

In dien zelfden tijd was ook Europa zelf nog over een groot deel braakliggend 

^ Door deze ontdekking is de vrouwelijke Auciiba japonica in ons land ingevoerd, die 
echter door het ontbreken van mannelijke planten geen bessen vormde. 
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terrein voor de botanici. Rusland werd bereisd door Gmelin en Pallas; Gmelin 
kwam ora in het land der Tartaren; Pallas voelde dat zijn krachten er gesloopt 
werden en had geen zin, zoo schrijft hij aan Burmann, om in Siberië begraven 
te worden; hij is soras wanhopig over die Siberische woestijnen, raaar toch weer 
gelukkig als hij nieuwe planten vindt en zaden ervan kon overzenden. Pallas is 
zijnen natuurlijken dood gestorven; alleen is hij ten gevolge van een val in het water 
op een tocht in de Krira langen tijd ziek geweest. Hij heeft o.m. hettheeboorapje ont
dekt {Spiraea salicifolia), ingevoerd en beschreven, en aan hem is ook de eigenaardige 
sierpeerensoort met wilgachtige bladen {Pirus salicifolia) te danken, die nogal eens 
in tuinen voorkomt, zonder dat de eigenaars het boompje kennen. 

In de 19e eeuw werd het aan
tal nieuw ingevoerde soorten van 
boomen en struiken nog veel grooter. 
In deze eeuw kwam ook het Westen 
van Noord-Amerika aan de beurt. 
Hier was een der pioniers Archibald 
Douglas, oorspronkelijk een tuin
man, die in 1824, op 25 jarigen leef
tijd, door de Horticulture Society 
naar Amerika werd gezonden; schit
terende invoeringen hebben we aan 
hem te danken; ieder kent o.a. de 
Douglasspar, de Mahoniestruik, Eibes 
sanguineum enz., die haast in lederen 
tuin voorkomen; en op het gebied 
van kruidachtige planten noem ik 
slechts Escholtzia californica en 
Nemophila insignis die zoo menig 
park 's zoraers vullen. Het verre 
Westen was in dien tijd nog een 
zoo goed als onbekend land; de 

Indianen leefden er nog in de volle glorie van hunne gewoonten, hunne gastvrijheid, 
en hunne onderlinge oorlogen; rood, geel of zwart geschilderd, met de geveerde 
hoofdtooi van adelaars afkomstig en raet pijl en boog gewapend, zien we ze 
vóór ons. Zij waren zijn dagelijksch gezelschap, zijn gidsen en dragers; ook 
woonde hij soms bij hen of genoot althans hunne gastvrijheid. Maar een lastige 
eigenschap was hunne vriendschap met vlooien; om dien reden verkoos Douglas 
het vrije kamp boven hunne woningen. En niet altijd waren ze vriendschappelijk; 
aanvallen op reizigers, zelfs moorden hadden nu en dan plaats, en ook Douglas 
kon soms slechts door list of door van zijn vuurwapen gebruik te maken, zijn 
leven redden. Onderlinge oorlogen waren dikwijls ook lastig voor zijn rustig 
onderzoek; soms wist hij, de //grasman", hen tot vrede te bewegen. 

Een der eerste botanische onderzookingstochten 
in Noord-Amorika. 
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Pirus salicifolia Pall, door Pallas in 
Siberië ontdekt en naar 

Europa gebracht. 

Aan de kust lag het Engelsche fort Vancouver, en hier en daar was een 
etablissement van een Engelschman of Franschraan; daarvan maakte Douglas op 
zijn tochten gebruik; maar niet 
altijd konden zij hem helpen; 
eens bezocht hij een Franschraan, 
die reeds een paar maanden met 
zijn familie van de wortels van 
wilde planten had moeten leven 
uit gebrek aan ander voedsel; 
raaar deze Franschraan kon zijn 
geweer, dat defect was, repa-
reeren, en dat was veel waard 
voor Douglas. De verbinding met 
Europa, speciaal Engeland, was 
zeldzaam; één schip in een jaar 
was al mooi. Verzendgelegenheid van brieven 
en planten was dan ook zeldzaam; het ge
schiedde meest na een toevallige ontmoeting 
met een Europeaan, die aan een of andere 
expeditie deel genoraen had en terugging; zulke ontmoetingen waren feestdagen. 

Merkwaardig is de zeer eenvoudige 
bagage van Douglas,; hij had slechts één 
stel kleeren; als voedsel werd gedroogde 
zalm en thee meegenomen. Zalm was 
zeer overvloedig in de rivieren, maar 
toch niet dikwijls van de Indianen versch 
te verkrijgen. 

Douglas heeft niet alleen een massa 
planten ondekt en zaad er van naar 
Engeland gezonden, maar ook vele dieren; 
hij was een uitstekend schutter, wat 
hem voor zijn onderhoud en voor de 
verdediging van zijn leven goed te pas 
kwam. Ook deed hij waarnemingen van 
geologischen en astronomischen aard, 
vooral op de tweede reis; geographisch 
heeft hij namen gegeven aan twee berg
toppen, toen hij van Vancouver dwars 
over het rotsgebergte naar de Hudson-
baai trok. 

Reeds spoedig ontdekte Douglas dat 
De vrouwelijke, doo^Thnnberg^ontdekking ingevoerde ^ b o s s c h e n v a n h e t W e s t e n Van NOOTd-
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Amerika hoofdzakelijk uit naaldboomen bestaan en dat de vele bekende loofboora-
geslachten van de Oostkust er ontbreken. Al die thans zoo bekende coniferen-
soorten als Abies nobilis, A. grandis, Pinus Lambertiana, P. ponderosa, Pseudotsuga 
Donglasn enz. enz., ondekte hij of voerde ze voor de eerste maal in Europa in. 
Van Pinus Lambertiana vond hij het eerst zaden in de tabakzakken van Indianen; 
zij worden n.1. gegeten. Door de beschrijving van deze boomsoort, die een ware 
reus moest zijn, geprikkeld, rustte hij niet voordat hij de bosschen van dien 
boom zelf aanschouwde: //This is unquestionable the most splendid specimen of 
American vegetation" schrijft hij naar een vriend, ^what would Dr. Hooker give 
to dine under its shade? As for Mr. Lambert, I hardly think he could eat at 

all if he saw it." De boom wordt 80 M. hoog 
en de kegels zijn 30-46 cM. lang. Hij schoot 
de kegels naar beneden, maar hierdoor kwamen 
Indianen toegeloopeh die hem te lijf wilden; 
door een list en snelle vlucht wist hij zijn 
leven te redden. Later zag Douglas ook een 
Sequoia sempervirens-wouó; de soort was toen 
juist botanisch bekend geworden en als Taxo
dium nootkaënse beschreven; hij meent een 
andere soort voor zich te hebben. „The great 
beauty of Californian vegetation is a species 
of Taxodium, which gives the mountains a 
most peculiar, I was almost going to say 
awful, appearance, something which plainly 
tells you that we are not in Europe. Some 
few I saw, upward of 300 feet high." De 
andere soort, Sequoia gigantea, die we in ons 
land voornamelijk als reuzenboom van Californië 
kennen, werd eerst veel later ontdekt. 

Geld was in dit land toen niet bruikbaar; 
één shillingstuk had hij bij zich, en dat 

heeft hij gebruikt om een machtig Indiaanscb hoofd voor altijd in vriend
schap aan zich te binden, niet door het hem als geldstuk te geven, maar door 
er een gat in te boren en het met een koper draadje vast te maken aan des 
Indiaans' neusvleugel, waarin Douglas een opening ontdekt had. In plaats van 
geld diende tabak als betaal- en ruilmiddel; voor wat tabak kreeg men van alles 
gedaan; en als bizondere belooning mocht een Indiaan eenige trekken uit Douglas' 
pijp doen. 

Evenals de Indianen waren ook de buffels nog in groot aantal aanwezig; 
Douglas beschrijft, hoe eens een gewonde buffel zijn metgezel aanviel: het dier 
doodt niet, maar mishandelt zijn slachtoffer; na verwonding wacht het tot de 
gevallene zich beweegt om opnieuw aan te vallen. Ditmaal kwam de patient 

Douglas, de voornaamste botanische onder-
zookingsreiziger van Wost-Noord-Amerika. 
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er na 2i/2 uur met eenige gebroken ribben, een ontwrichte heup en vele bloedende 
wonden af; en na een moeielijken tocht in de duisternis, vonden ze hulp in het 
kamp van een andere expeditie. Moeilijke tochten, schipbreuken met kano's of 
booten, waarbij hij eenmaal de collecties en aanteekeningen van een geheel 
seizoen verloor, komen in zijn reisverhaal telkens voor; 
hongerlijden, rheuraatiek of koorts waren telkens gevolgen 
van zijn tochten. Soms had hij zwaar te lijden van 
koude, dikwijls van geweldige hitte. Toch hield hij 
steeds vol; en niemand heeft, vóór hem zoovele nieuwe 
soorten ontdekt en ingevoerd. Onderweg naar Amerika 
had hij het eiland St. Fernandez bezocht en daar een 
tweeden Robinson Crusoe gevonden, wien hij zaden 
van vruchtboomen en groenten achterliet. Nè Amerika 
bezocht hij de Sandwich eilanden; en hier trof hem 
het noodlot. Tegen het eind eener tocht zond hij zijnen 
gids naar huis en ging alleen verder. Plotseling kwara hij voor een open put 
te staan (zie bijgaande fig) die als val voor wild vee diende; hij viel er in en 
kwam op den bodera bij een gevangen woedenden buffelstier terecht, die hem 
op een verschrikkelijke wijze verscheurde. Kort daarna werd zijn overschot 
gevonden en naar Engeland overgebracht. Douglas was, toen hij omkwam, pas 
30 jaar oud. 

J. VALCKENIER SURINGAR. 

(Wordt vervolgd). 

Do schets van de plok waar Douglas 
om hot leven is gekomen; hij was 
langs do putten i en '2 gcloópen, 
had zijn bagage bij i neergelegd 
en was toen naar put 'd gegaan, 

waar hij ingevallen is. 

MOLLEHEUVELS. 

•R zullen weinig menschen in ons land zijn, die nooit eens iets hebben 
waargenomen van het werk van onzen inheemschen mijnwerker 
onder de zoogdieren, den mol. 

Men behoeft er niet eens voor naar buiten te gaan; de stads
parkjes en plantsoenen binnen de grachten vertoonen in den vorm 

van de bekende molshoopen even goed de sporen van 't verblijf van onzen 
fluweelen viervoeter, als de weiden en akkers buiten. 

En ook behoeft men niet in een bepaalden tijd van 't jaar er naar te zoeken; 
'k heb ze wel eens in de Kerstvacantie gevonden als versche aardheuveltjes op 
de met sneeuw bedekte wei. Veel is er aan zoo'n molshoop niet te zien. Ver
wijdert men de aarde voorzichtig, dan blijkt die aarde opgeworpen te zijn uit 
een buis, die aan de oppervlakte uitmondt en in de andere richting naar het 
gangennet onder den grond voert. 

Nu vindÈ men tusschen de molshoopen, waarvan de raiddellijn gewoonlijk 
niet veel meer dan een voet bedraagt, soras grootere aardhoopen, die wel een 


