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De beteckenis dor luchtwortels schijnt te zijn, dat zij als ademhalingsorganen functionneeren. 
Men neemt aan, dat bij planten in een vochtigen, kouden bodem groeiende, de ademhaling 
der wortels en daarmee ook hun verdere functie, de opname van het bodemwater, belemmerd 
wordt; Schimper noemde daarom zulk een vochtigen bodem met een eigenaardige contradictie 
physiologisch droog. Verscheidene eigenaardige verschijnselen gaven steun aan deze onder
stelling, in 't bijzonder de xerophiele structuur van talrijke hoog- en laagveenplanten (kleine 
transpiratieoppervlakle, rolbladeren, wasbedekking der bladeren, dikke opperhuid en cuticula, 
verdiepte ligging der liuidmondjes). Verder treft, men bij planten, in zulk een omgeving groei-
endè, ook inrichtingen aan, om de zuurstofopname te bevorderen en daaronder bekloeden de 
z. g. ademwortels, die bij vele tropische moerasplanten een buitengewoon sterke ontwikkeling 
vertoonen, een belangrijke plaats. Dergelijke wortels, die dikwijls ook als vertakkingen der 
gewone bodemwortels ontslaan en dan boven de oppervlakte van den grond uitgroeien, zijn 
van talrijke huidmondjes of lenticellen voorzien, waardoor de gaswisseling met de vrije buiten
lucht plaats heeft: ze zijn tegelijk het eenige voorteeld van eigenlijke ademhalingsorganen 
bij planten. Potonié heeft met kultures aangetoond, dat elzen, die met het wortelstelsel en een 
stuk stam in stilstaand water geplaatst worden, uitdrogen en sterven, terwijl exemplaren, 
die er alleen met hun wortels in stonden, hel zuurstofgebrek trachtten te overwinnen door de 
ontwikkeling van luchtwortels. 

Wat als prikkel voor de vorming van bedoelde organen werkt, schijnt niet bekend te zijn. 
Jost zegt: »Es wirkt hier (d. h. bei Alnfis glutinosa und Fraxinus excelsior) vermutlich der Sauer-
stoffmangel als Rciz, durch den aerotropische Wurzeln gebildet werdena, en deelt verder nog 
mede, dat beide genoemde boomen, de els echter in 't bijzonder, op moerassigen bodem niet 
alleen aan den stam adventiefwortels ontwikkelen, die bijna in 't geheel niet in den zuurstof-
loozon bodem binnendringen, maar ook evenals de straks bedoelde tropische moerasplanten 
aan hun bodemwortels vertakkingen vormen, die boven den grond komen en een eindweegs 
over de aardoppervlakte heenkruipen. 

Hel zou de moeite waard zijn, wanneer lezers van De Levende Natuur, die bij elzen of 
andere Ixiomen onzer veenmoerassen een ot beide vormen van luchlwortels aanlretïen, dat in 
dit lijdschrift wilden meedcelen. 

Deventer. H. R. HOOGENRAAD. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Nieuws van Griend. — Zooeven rapporteert de bewaker van de Griend, dat aldaar een

kolonie Kokmeeuwen is gekomen en op een veld van ongeveer 1000 Ma. aaneengesloten 
zich heeft neergezet tot broeden in massa. 

Hij zegt dat die vogels op 18 en 19 Augustus door hem aldaar zijn bestudeerd; dal ze 
het lange gras op de hoogste punt van de Griend afbeten als of ze maaiden en daarvan 
nest aan nest maakten en hun eieren legden; 

dat de Sterna's, in hel vorige jaar die vogels in het laatst van Mei verdreven, toen ze 
kwamen broeden, doch hen nu toelaten. 

Kolossaal is ook de broed der Sterns geweest dit jaar en is nog gaande, hoewel honderden 
jonge sterns rondzweven nabij Terschelling, waar het meeste voedsel schijnt te zijn. 

Ook 10 x honderden Schollevaars, groote en kleine Manlelmeeuwen, Scholeksters, Strand-
loopers en in de verte als menschen lijkende robben vertoeven daar in volkomen rust. 
Duizenden strandloopers, donker grijze, en de lichter gekleurde, loopen daar rond. Spreeuwen 
en tureluurs en leeuweriken in het gras, waarvan ook de scholeksters, tureluur en leeuweriken 
daar hebben gebroed. 

Door deze onverwachte broedende Kokmeeuwen verrast is de bewaking te kort, daar 
deze eindigt op 1 Augustus. H. DE HAAN. 

Dit is heel goed nieuws. Vier jaren geleden had Griend niet zoo bijzonder veel meer te 
beduiden als Vogelbroedplaats, doordat telkens alle eieren werden weggeslroopl. We hebben 
hier dus een duidelijk voorbeeld ervan, hoe bijzonder groot de uilwerking van bescherming 
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kan zijn. Het ware te wenschen, dat wij op meer plaatsen in ons land vogelwachters konden 
geposteerd krijgen, voor wie de toepassing van de vogelwel hoofdbezigheid zou zijn, zooals 
daar op Griend. TH. 

Verzoek. Een vrij groot aantal Nederlandsche planten komt ook op Java voor, of is 
daar door een zeer na verwante soort, vertegenwoordigd. Ter vergelijking van het Javaanscho 
materiaal, te Ruitenzorg, zou ik gaarne van die Nederlandsche planten exemplaren mee naar 
Indië nemen, als ik terugga. 

Wie wil mij helpen door toezending van doubletten uit z'n herbarium, of door enkele van 
de hieronder genoemde soorten voor mij te verzamelen'? 

Onkosten, van welken aard ook, ben ik gaarne bereid te vergoeden en desgewenscht zal 
ik gaarne van uit Ruitenzorg in 1916 Javaansche planten of zaden terugzenden, aan de 
personen, die mij van dienst zijn geweest. 

De begeerde soorten zijn: 
Achillea Millefolium. 
Acorus Galamus. 
Agrimonia Eupalorla. 
Agrostis alba. 

» vulgaris. 
Allium, de gekweekte soorten. 
Amarantus' Blitum. 

» Silvester. 
Anelhum graveolens. 
Anthriscus corefolium. 
Apium graveolens. 
Artemisia vulgaris. 
Asparagus officinalis. 
Avena i'alua. 
Itarbaraea vulgaris. 
Beta vulgaris. 
Bidens triparlitus. 
Brachy podium sylvaticum. 
Rrassica (alle soorten). 
Cannabis saliva. 
Capsella Bursa Pastorls. 
Gardamine hirsuta. 
Gardamine sylvalica. 
Garlhamus tinctorius. 
Gentaurea candidissima 

(bloeiend). 
Cerastiurn glomeratum. 

» triviale. 
Geratophyllum demersuin. 

» submersum. 
Chenopodium album. 

» murale. 
Chrysanthemum maximum. 
Gichorium Endivia. 
Clematis Vitalba. 
Goriandrum sativum. 
Gucumis melo. 
Gucumis salivus. 
Gynodon Dactylon. 
Cytisus Laburnum. 
Dactylis glomerata. 
Datura Stramonium. 
Erodium cicutarium. 
Foeniculum capillaceum. 

Fragaria elatior. 
» vesca. 

Fumaria officinalis. 
Galinsoga parviflora. 
Gnaplialium luteo-album. 

» sylvaticum. 
Hedera Helix. 
Hemerocallis fulva. 
Helens lanalus. 

» mollis. 
Hordeum vulgare. 
Hydrocharis Morsus Ranae. 
Juncos elbisus. 
Lacluca saliva. 
Lathyrus odoratus. 
Lemna arrhiza. 

» minor. 
» polyrrhiza. 
» trisulca. 

Lepidium sativum. 
Leplurus flliformis. 

» incurvalus. 
Linaria cymbalaria. 
Lolium inultiflornrn. 
Lupinus, alle gekw. soorten. 
Mal va silvestris. 
Mentha arvensis. 

Ï rotundifolia. 
Myosolis palustris. 
Najas minor. 
Nasturtium officinale. 

» palustre. 
Nisandra physaloides. 
Oxalis corniculata. 
Panicum crus galli. 

» lineare. 
» sanguinale. 

Papaver nudicaule. 
» somniferum. 

Phytolacca decandra. 
Planlago lanceolala. 

» major. 
Poa annua. 
Polygonum Hydropiper. 

» minus. 

Polygonum mite. 
» Persicaria. 

Portulaca oleracea. 
» saliva. 

Primus domestica. 
Pteris aquilina. 
Raphanistrum Lampsana. 
Raphanus salivus. 
Rumex, alle soorten. 
Ruta graveolens. 
Sagina, alle soorten. 
Sagiltaria sagittifolia. 
Salicornea herbacea. 
Salsola Kali. 
Saponaria officinalis. 
Senecio vulgaris. 
Selaria glauca. 

» verlicillata. 
Silene gallira. 

» pendula. 
Solanum nigrum. 
Sonchus arvensis. 

» asper. 
» oleraceus. 

Spergula arvensis. 
Spinacia oleracea. 
Stellaria media. 
Suaeda maritima. 
Tagetes paluia. 

» erecla. 
Taraxacum officinale. 
Thymus vulgaris. 
Torilis anthriscus. 
Trifolium minus. 

» procumbens. 
» repens. 

Typha anguslifolia. 
Verbena officinalis. 
Viola anguslifolia. 

» Faba. 
» hirsuta. 

. Viola odorata. 
Vitis vinifera. 
Xanthium spinosum. 

» strumarium. 
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