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UIT DE WERELD DER 
BLADMOSSEN. 

I. INLEIDING. 

EEN zachte winter doet de bladmossen goed. Al kunnen ze het nog zoo best tegen 
de koude bolwerken, het is hen toch aan te zien, als er een jaar niet veel sneeuw 
en ijs geweest is. Groote oppervlakken nemen ze in beslag, in de duinen,indebos-
schen en op de heide. Steenen en boomstompen zijn met een dikke zode bedekt. 

Vele tinten mengen zich, meest allerlei schakeeringen van groen, bronsgroen, bruin en 
rood. 

De enkele winterwandelaar loopt ze gewoonlijk onverschillig voorbij. Is hij toevallig 
een plantenliefhebber, dan valt hem ongetwijfeld het frissche mosgroen op. Maar hij gaat 
ze niet nader bekijken. Een zekere vrees voor de groote verscheidenheid weerhoudt hem. 
Al heeft hij in Heukels of Heimans en Thijsse al vele hoogere planten gedetermineerd 
en is hij daarnaast bekend geworden met allerlei interessante biologische verschijnselen 
— hij kan er toch niet toe komen ook die mosjes binnen zijn belangstellingsfeer te brengen. 

O zeker, die bemoste boomstam is prachtig, dat zachte mostapijt onder de eiken is 
heerlijk — maar daar blijft het bij. Dieper indringen in het leven van het mcssenwereldje, 
om daardoor te genieten van de ook daar verborgen schoonheden, schrikt hem af. Had 
hij laatst niet geprobeerd een paddestoel te determinceren en kwam hij niet drie keer 
verkeerd uit! Die mossen zullen nog wel moeilijker zijn! 

Ja, lezer, die mossen zijn moeilijk te onderscheiden voor den beginner. Voor het met 
volkomen zekerheid bepalen van den juisten soortnaam is in sommige gevallen een goede 
flora niet voldoende, is authentiek materiaal van vroegere verzamelaars ter vergelijking 
noodig. En dat heeft niet iedereen tot zijn beschikking. 

Voor den doorsnee-natuurliefhebber bestaat echter tusschen het links-laten-liggen en 
het minutieus bepalen van den juisten soortnaam — een middenweg, die hem nader 
brengt tot vele belangwekkende vormen en biologische bijzonderheden van het mossen-
wereldje. Juist door hun kleinheid, waardoor hun levenswijze voor oppervlakkige waar
neming verborgen blijft, zullen ze hem op den duur meer gaan boeien dan de Phanero-
gamen. 

Zooals ik reeds opmerkte, bestaan er bij de mossen nog vele problemen, die alleen 
door herhaalde waarneming buiten in de vrije natuur, in den omgang met de plantjes 
zelf, zijn op te lossen. De studeerende bioloog kan dat alleen niet af. Hij heeft de 
hulp der liefhebbers noodig, vooral der jongeren. Die kunnen hem waardevol materiaal 
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verschaffen. Natuurlijk moet ieder, die op de mossen gaat letten, zich eenigszins vertrouwd 
maken met hun vorm, groeiwijze, ontwikkeling en nomenclatuur. Karakteristieke mossen 
moet hij op het eerste gezicht herkennen. Dit zou het gemakkelijkst te leeren zijn door 
er met een ervaren moskenner op uit te trekken, de grondvormen te verzamelen en zoo 
te onthouden. Maar het aantal bryologen is in ons land dun gezaaid. 

Daarop heeft Dr. Garjeanne, de schrijver der eenigste flora van Nederlandsche Mossen') 
in December 1920 reeds gewezen in het Vakblad voor Biologen. Na de korte bloeiperiode 
in den tijd van Dozy en Molkenboer en van der Sande Lacoste ( ^ 1850) is de studie der 
Hollandsche Mossen langzamerhand achteruitgegaan, zoodat Dr. Garjeanne in het artikel 
tot de conclusie komt: de bryologie is in ons land bijna dood. 

Het doel van de volgende opstellen is te trachten voor den vormenrijkdom der mossen 
en de bryologische studie in het algemeen weer meerdere belangstelling te wekken. Mis
schien dat enkele lezers van dit tijdschrift — vooral van de jongere, hun aandacht dan 
ook eens aan dat kleine, interessante goedje gaan wijden. 

Nu zijn er enkele bezwaren. De reeds genoemde flora is niet rijk geïllustreerd en na 
1900 niet herzien. Toch zullen we ons er mee moeten behelpen. Een tweede bezwaar is 
de kleinheid van vele organen. De mosverzamelaar heeft een microscoop i!) noodig. Een 
sterke loupe kan goede diensten verrichten, vooral buiten in het veld, maar is niet steeds 
voldoende. Als men een beetje handigheid heeft gekregen in het werken met het micros
coop, dan zal men verbaasd zijn over al datgene wat tot nog toe voor zijn oogen verborgen 
was. 

II. H E T KATHARINAMOS, CATHARINEA UNDULATA. WEB. EN MOHR. 

Met welk bladmos zal ik nu beginnen? Zal ik Polytrichum, het Haarmos kiezen? Dat 
vindt ge in alle leerboeken der plantkunde afgebeeld en zal dus het beste bekend zijn. Of 
Mnium undtdatum, het aardige Sterremos? (zie vignet links). Mijn keus is moeilijk en toch 
ook weer niet, want de grondbegrippen der mossen-organisatie zijn aan alle soorten wel 

uit te leggen. Ik zal 
de natuur laten beslis
sen: het eerste blad
mos, dat ik vind, zal de 
primeur hebben. 

Even buiten de stad 
in een greppel vind ik 
het Katharinamos [Ca
tharinea undidata) in 
zoo groote hoeveel
heid, dat ik eiken lezer 
van dit artikel, die de 
plant in natura er bij 
wou hebben, wel van 
een gedroogd exem-

Fig. 1. Het Katharina-raos. Catharinaea undulata. plaar zou kunnen voor
zien. De uitvoerbaar
heid ervan zie ik echter 

niet in. Ik volsta dus met een foto van een polletjc en het levensgroote 

2. Catha
rinea undulata. 

Nat. grootte. 

1) Uitgave Noordhof f. Mosflora van Nederland. 
2) Misschien is het Tami-microscoop voor beginners wel geschikt. De vergrooting is 

voldoende en de prijs is niet te hoog. 
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portret van één exemplaar. Ik laat dan aan U over het te zoeken. U heeft dan meerdere, 
niet gedroogde, exemplaren ter vergelijking. 

De plant is volledig. We vinden, zooals dat bij alle Bladmossen het geval is, een duide-
lijken stengel met bladen. Het ondereinde van den stengel is bezet met dunne draadjes, 
eigenlijk haren, de rhizoïden. Deze dienen voor het bevestigen van de plant in den bodem. 
In hoeverre ze meewerken aan water- en voedselopname is nog een onuitgemaakte zaak. 
Zeker is het, dat een plantje van dit mos enkel met de rhizoïden in water gezet *), spoedig 
verwelkt. De conclusie, die wc hieruit mogen trekken, is dat de verdamping door de bladen 
veel vlugger gaat dan de wateropname, zoo die er is, doorde rhizoïden.Datde plantjes in 
normale omstandigheden goed frisch blijven, komt doordat dan de opname van Wditexgrooter 
en de afgifte van waterdamp kleiner is. Die opname geschiedt dan door de bladen zelf. 
Ze zijn slechts één cellaag Üik, elke cel is dus met de lucht in aanraking. Doordat het 
Katharinamos in zoden groeit, blijft er veel water tusschen de plantjes hangen. Dit wordt 
dan opgenomen. Tegelijkertijd wordt daardoor de verdamping zeer beperkt. In de volle 
zon verwelkt echter het Katharinamos vlug. De bladen worden kroezig en rollen 

A 

Fig. 3. Bladcellen met 
bladgroen. 120 x 

Fig 6. 
Antheridinm 

sterk 
vergroot. 

•LJL 

Lwi 

Fig. 7-
Archcgonium 

sterk 
vergroot. 

Fig. 8. 
Spermatozoïde 

heel sterk 
vergroot. 

I 

Fig. 4. Dwarse doorsnede van 
de middennerf van een blad 

met de lamellen. 120 X 

Fig. J. 
Blad, gezoomd 

en getand. 
Van onderen. 

zich gedeeltelijk op. Geheele onderdompe
ling in water of bcsprcnkeling ermee maken 
ze weer normaal. Dit is zelfs het geval met 
niet te oude herbariumexemplaren. 

Bekijkt U nu zoo'n blaadje eens onder het 
microscoop. De bladschijf, bestaande uit 

hoekige cellen, die met bladgroenkorrels gevuld zijn (lig. 3), wordt doorsneden door een 
middennerf. Deze lijkt donkerder groen, doordat er in de lengterichting 4—5 vleugels, 
de lamellen, loodrecht op staan (fig. 4). Langs den rand van het blad is een zoom van één 
of twee rijen cellen, die geen bladgroen bevatten. Deze rand is vanaf den top tot op 2/3 

naar beneden met stekelpuntjes bezet. Ook vindt ge die aan den onderkant van het blad 
op de middennerf en de bladschijf, doch alleen dicht bij den top (fig. 5). In de dwars-
richting is het blad geplooid. 

Boven de bladen steekt het kapsel of sporendoosje uit. Dit ontstaat als volgt: Op den 
top der as tusschen de bladen bevinden zich tweeërlei orgaantjes, de knodsvormige anthe-
ridiën (fig. 6) en de flcschvormige, lang gehalsde archegoniën (fig. 7). Binnen de anthe-

1) Een aantal blaadjes moet dan verwijderd worden, om de uitwendige watcrop-
zuiging uit te schakelen. 



246 DE LEVENDE NATUUR. 

Fig. 9. 
Kapsel zonder huikje. 

Fig. 10. 

Huikje los. 

ridiën ontwikkelen zich cellen tot (door 2 trilhaartjes = ciliën) beweeglijke spermatozoïden, 
die bij rijpheid aan den top ontsnappen (fig. 8). 

Dit zijn de mannelijke voortplantingscellen. Voor de bevruchting is noodig, dat een 
spermatozoïde zich vereenigt met de eicel, die zich in het buikgedeelte van het arche-
gonium bevindt. De spermatozoïden komen binnen door het halskanaal. Hoe ze echter 
van de antheridiën het archcgonium bereiken, is niet voldoende bekend. De onzichtbaar
heid der orgaantjes voor het bloote oog heeft hier zeker schuld aan. 

Na de bevruchting groeit het ei sterk in één richting. De archegoniumwand kan dezen 
groei niet weerstaan en scheurt.Voorloopig blijft het geheel steelvormig, 
ten slotte begint de top op te zwellen en ontwikkelt zich het sporen
doosje, dat eerst groen en bij rijpheid bruin wordt. Binnenin heeft 

zich een groenbruin poeder gevormd, de eencellige 
sporen. Ze zijn niet van ciliën voorzien, ze worden 
door de lucht verspreid. Daartoe moeten ze echter 
uit het doosje vrijkomen. De inrichting hiervoor is 
vrij ingewikkeld, maar uiterst interessant. 

Van buiten af vinden we een huikje, er onder 
een dekseltje met lange spits (fig. 9 en 10). Zijn deze verwijderd, dan staan op den rand 
van de opening 32 tandan, die te zamen het peristoom vormen. 

De toppen dezer tanden zijn verbonden door een vlies, het trommelvel. De sporen kunnen 
na het afvallen van huikje en deksel ontsnappen tusschen de 
peristoomtanden door. Deze zijn erg hygroscopisch, ze kunnen 
aaneensluiten of zich krommen en openingen vrij laten. Dit 
laatste geschiedt bij droogte. 

De peristoomtanden (fig. 11) zijn de mooiste, de kleurigste 
en voor de systematiek de belangrijkste deelen. De kleur 
wisselt van geel en oranje tot rood en is zeer kenmerkend 
voor alle mossen. Bij vele soorten komt een dubbele rij tanden 
voor, doch daarover later. 

Het kapsel (fig. 9) is niet symmetrisch, het heeft een hoogen 
rug. Het huikje omsluit het niet geheel, het is aan den voet 
gespleten (d.i. kapvormig). Aan de punt zijn onder het micros
coop kleine tandjes zichtbaar (fig. 10). 

Om de peristoomtanden te bekijken wordt het kapsel in de 
lengte met een scheermes gehalveerd. De sporen worden droog 
verwijderd. Hierbij valt in het midden van het kapsel een 
steeltje op, in het verlengde van den kapselsteel. Het is het zuiltje of de columella. Ook 

dit wordt verwijderd. De beide 
kapselhelften worden nu op -een 
voorwcrpglaasje onder een dek-
glaasje in glycerine gelegd, de eene 
met den buitenkant, de andere met 
den binnenkant naar boven. Zoo 
zijn de tanden aan weerszijden te 
bekijken. 

De sporen, waarvan er altijd nog 
wel enkele tusschen de tanden zijn 

blijven hangen, groeien in een geschikte omgeving (b.v. vochtig filtreerpapier met 
voedingsoplossing) uit tot draden, die wat op groen wier gelijken. Ze vormen het proto
nema. Uit knoppen van dit protonema ontstaat een nieuwe mosplant met antheridiën 
en archegoniën (vergelijk fig. 12, deze is echter niet van Catharinea). 

Fig. 11. 
Drie peristoomtanden. 120 x 

Kiemende spore van een mos. 60 
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K/t o to n e/nvflL-

Fig. 13. Schema ontwikkelingsgang van het bladmos. Catharinea. 

Bij de duizenden exemplaren, die ik daar in dien greppel vond, waren verschillende 
afwijkingen, die in de flora's als variëteiten beschreven worden. Zoo trof ik enkele aan 
met meer dan één kapsel aan denzelfden stengel. Op zichzelf is dit natuurlijk, daar er zich 
steeds meerdere archegoniën op den stengeltop bevinden. Eerder zou het ons dus moeten 
verwonderen, dat er zich doorgaans maar één ontwikkelt. De genoemde afwijking is de 
var. polysetum Roth, (seta = kapselsteel). 

Verder groeide er nog de var. minor Web. en Mohr. Deze is belangrijk kleiner en het 
kapseltje staat nagenoeg in het verlengde van den steel. 

Degenen, die de plant zelf er bij halen, wil ik aanraden de deelen te teekenen en de 
soort te verzamelen. Voor een herbarium worden de bladmossen na verwijdering van 
zand, vuil en verkeerde plantendeelen, onder lichten druk gedroogd en ««opgeplakt in 
papierkapsels bewaard. Een papierkapsel wordt verkregen door een rechthoekig stuk 
papier (4: 3) ongeveer 1 c.M. onder het midden dubbel te vouwen en vervolgens de vrij 
gebleven 2 c.M. van het grootste deel naar voren dicht te buigen. Daarna worden de zij
kanten (ter breedte van ^ 1 c.M.) naar achteren omgeslagen. Een etiket met vindplaats, 
datum en bijzonderheden wordt buiten opgeplakt of binnen ingelegd. Deksels en buikjes, 
die afgevallen zijn worden in kleinere papierkapseltjes, mee ingesloten. 

Mcppel. R. v. d. W I J K . 

{Wordt vervolgd.) 

EEN TIJDELIJKE DUINFLORA IN 
AMSTERDAM. 

I
N mijn vacantie ben ik er eenige malen op uit getrokken, om planten te verzamelen. 

Ik heb me hierbij tot de onmiddellijke nabijheid der stad bepaald, namenlijk, de 
zandvlakte ten zuiden van het nieuwe kanaal, en begrensd door de Boerewetering, 
en het verlengde van de van der Helststraat. Ik vond er een verrassende verschei

denheid planten, meer dan 70 soorten heb ik er verzameld en gedroogd. 


