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haalt; eindelijk kleppen de 4 vleugels dakvormig tegen het lijf: ze zitten, en voor lang. 
Zulk schouwspel loont de moeite, een paar zandkommen met insectenmateriaal 

voor natuurgenot in huis te brengen. 
Aarschot, België, Aug. 1923. Jos . BOLS. 

Ledige cocons van Mierenleeuwen. 

UIT DE WERELD DER BLADMOSSEN. 
I I I . POLYTRICHACEEËN. 

HEB ik de vorige keer aan een willekeurig bladmos, Catharinaea tmdti-
lata, de voornaamste mosorganen nagegaan — thans wil ik een 
grootere groep behandelen. Het is de familie der Polytrichaceeën, 
waartoe in ons land drie geslachten behooren nl. Polytrichum (Haar-

mos), Pogonatum (?) en Catharinaea (Katharinamos). Voor het tweede 
geslacht zit ik vast met een Hollandsche naam. Want evenals we voor 
eenigen tijd slechts voor enkele paddestoelen karakteristieke Hollandsche 
namen hadden, zoo is dit nog het geval met de bladmossen. Meest moeten we 
ons met vertaalde Latijnsche of Duitsche namen tevreden stellen. Dr. Gar-
jeanne heeft in zijn flora dan ook de Hollandsche namen maar geheel wegge
laten. Verbetering hierin zal er alleen kunnen komen, als ook niet-weten-
schappelijke menschen zich met de mossen bemoeien. Dan groeien de vloeiende 

•namen vanzelf. Laten we die dan ook onthouden. Ik wil ze gaarne opschrijven. 
Hoe het er nu nog mee gesteld is, moge blijken uit één voorbeeld, het 

Katharinamos heet zoo, omdat de Latijnsche naam Catharinaea is. Die La
tijnsche naam is in 1780 door EHRHART aan dit geslacht gegeven ter eere van 
Catharina II van Rusland. Wie van de lezers van het vorige opstel heeft bij 
de foto gedacht aan die Russische Keizerin? Zoo'n naam is geen echte vclks-
naam. Dan zijn die als pinksterbloem, madeliefje, meidoorn enz. toch veel 
mooier. 

Maar ik stap van de namenkwestic, die we toch eens tezamen zullen moeten 
oplossen, af en ga verder met de hoog ontwikkelde familie der Polytricha
ceeën. Die hoogere ontwikkeling schuilt vooral inwendig, in de inrichting 
voor het vervoer van water door den stengel omhoog. Ook uitwendig blijkt 
er echter wel iets van. Zoo is het ondereinde van den stengel bruin geworden, 
draagt slechts kleine schubvormige blaadjes en veel rhizoiden. Dit onder-
aardsche deel (rhizoom) bevestigt de plantjes beter in den grond dan enkele 
rhizoiden. Net als de wortelharen der hoogere planten houden de rhizoiden 
bodem deeltjes vast, zoodat het ondereinde van het rhizoom met een mantel 
van zandkorreltjes omgeven is (fig. 1). 

Aan twee kenmerken is deze familie direct te herkennen. In de eerste 
plaats aan het trommelvlies (epiphragnta) dat het kapsel afsluit als deksel en 

Polytrichum 
junipcrinum 
met zand-
dceltjes. 
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huikje reeds afgevallen zijn. Het is een witachtig vliesje en is bij de grootere kapsels van 
het Haarmos met het bloote oog gemakkelijk te zien, bij de kleinere met een goede loupe. 
Verwar dit vliesje niet met de samengebogen peristoomtanden bij sommige andere 
mossen. Deze zijn in de eerste plaats gewoonlijk geel of rood gekleurd en in de tweede 
plaats krommen ze zich door droogte (blazen!) naar buiten. Uit de beschrijving van het 
Katharinamos is U wel gebleken, dat hier evengoed peristoomtanden (32 of 64) voor
komen. Geen andere familie heeft dit trommelvlies. 

Het tweede kenmerk bestaat in de lengtelamellen op de breede bladnerf (en soms op de 
bladschijf). Daardoor zijn de bladen niet zoo doorzichtig als bij de meeste bladmossen 
het geval is. Deze lamellen zijn platen van een cel dikte, ze vergrooten het assimilatie

weefsel (ze bevatten nl. veel bladgroen). Ook 
schijnt het een inrichting te zijn voor wateropname 
en waterbewaarplaats. 

Fig. 2. Blad, frisch en droog van Polytri
chum junipcrinum. 

Fig. 3- Blad van Polytrichum junipcrinum, frisch en droog. 
Dwarse doorsnede. 

Bij Polytrichum junipcrinum voeren de bladen bij droogworden twee bewegingen uit. 
Terwijl de bladschijf in frisschen toestand loodrecht op den stengel staat, richt ze zich nu 
op, waardoor alle bladen tegen elkaar en tegen den stengel worden aangedrukt (fig. 2). 
Bovendien rollen de bladranden zich omhoog over de lamellen heen (fig. 3). We kunnen 
dit vergelijken met hetgeen bij heide en kraaiheide gebeurt. Door beide inrichtingen wordt 
de verdamping erg verminderd. Dat ze noodig zijn, bewijst ten duidelijk
ste, dat de inwendige watergeleiding lang niet voldoende vlug gaat. 

In dezen samengetrokken toestand kunnen de Polytrichums dagen 
van droogte doorstaan. Eigenaardig en verrassend is het te zien, hoe ze 
na besproeiing met waterdamp in een paar minuten weer de blaadjes 
naar alle kanten uitsteken. 

De bladlamellen vinden we ook nog bij een geslacht van een andere 
familie. Daar dat echter in ons land zeldzaam voorkomt, kunnen we 
voorloopig gerust alle mossen met lamellen tot de Polytrichaceeën 
rekenen. 

Het Katharinamos was éénhuizig, want de antheridiën en archegoniën 
kwamen op denzelfden stengel voor. De beide andere geslachten zijn 
tweehuizig, het ééne mosplantje draagt aan den top enkel antheridiën, 
het andere archegoniën. 

Van het kleine Haarmos (Polytrichum piliferum) en het gewone Haar
mos (P. commune) zijn de antheridiën aan de stengeltoppen in een 
bekertje van roodgekleurde blaadjes geplaatst. Tusschen die antheridiën 
komen haren voor: de paraphysen, die hoogswaarschijnlijk (zekerheid is 
er alweer niet geheel en al!) de antheridiën tegen uitdrogen beschutten (fig. 4). 

Hoe moeten we zoo'n bekertje nu noemen? De Duitschers zeggen „Blüte". We kunnen 
echter niet best „bloem" zeggen. Want daarbij denken wc aan meeldraden en (of) stampers 
omgeven door vervormde dekblaadjes. En nu zou men op het eerste gezicht een arche-
gonium wel een verkleinde uitgave van een stamper kunnen noemen — de wetenschap 
heeft vastgesteld, dat ze innerlijk zelfs niet te vergelijken zijn. In den grond der zaak zijn 

Fig. 4-
Polytrichum com
mune. Antheridien-
bekertje. Doorge
sneden. Vergroot. 
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Fig. 6. 
Polytrichum piliferum. 
Opkomende kapsels. 

de meeldraden en stampers sporenvormende organen — in dat opzicht staan ze dus het 
dichtst bij het sporendoosje van de Bladmossen. Nu ik hier toch éénmaal over begonnen 
ben, is het wel goed er even verder op in te gaan. Daarbij komen een paar vreemde woor
den, maar die kunt u ook wel weer vergeten, als ze u niet interesseeren. 

De mosplant met stengel en bladen, vormt antheridiën en archegoniën en wordt game-
tophyt of geslachtelijke generatie genoemd. Na de 
bevruchting ontstaat de sporophyt, de sporen
vormende of ongeslachtelijke generatie. Het is hier 
enkel een gesteeld sporendoosje. Uit de sporen 
ontstaat weer de geslachtelijke generatie. Deze 
opeenvolging van twee verschillende generaties, 
komt bij de meeste planten voor. Bij de Varens is 
de voorkiem de geslachtelijke, de eigenlijke varen-
plant de sporenvormende generatie. Ook bij de 
Zaadplanten is de generatiewisscling aanwezig — 
doch hier is de sporophyt het meest ontwikkeld. 
Ze vormt meeldraden en stampers en hierin de 
sporen. Dat hier twee soorten sporen (stuifmeel-
korrels en embryozak) zijn, is een bijkomstige om
standigheid, die we bij enkele varens ook reeds 
vonden. Deze sporen ontkiemen, de beide game-
tophyten blijven erg gereduceerd, er heeft be
vruchting plaats en als eindresultaat zien we het zaad als eerste begin 
van een nieuwe sporophyt. 

Na deze uitweiding kom ik op het woord „Blüte" terug. Voorloopig 
weet ik geen goed Hollandsch woord. In dit opstel zal ik verder maar 
van antheridiënbekertjes spreken. 

Als de spermatozoïden uit de antheridiën ontsnapt zijn, groeit desten-
geltop door het rozet van blaadjes heen en vormt het volgend jaar iets 
hooger een nieuw bekertje. In fig. 5 is een stengeltje van Polytrichum 
commune afgebepld met drie bekertjes. Dat is dus minstens drie jaar oud. 

De archegoniën duiden hun plaats niet zoo 
mooi aan. De blaadjes, die ze omgeven, vormen 
geen rozet, maar zijn meer knopvormig gesloten. 

De mannelijke en vrouwelijke plantjes groeien 
in zoden dooreen. Hoe de spermatozoïden over
gebracht worden is een bryologisch raadsel. 
Zeker is het, dat ze zich alleen in water kunnen 
voortbewegen. Overbrenging door de lucht is 
uitgesloten omdat ze niet tegen uitdrogen be
stand zijn, 

Zeer leerrijk is het, aan een paar plantjes de ontwikkeling van het kapsel na tegaan. In 
Januari kunt u op de heide P. piliferum vinden met opkomende kapsels. Overal steken de 
rose-roode pijltjes boven de blaadjes uit (fig. 6). Het is het huikje, dat van oorsprong 
vliezig als bij Catharinaea, maar bedekt is met viltige roodc haren. Daaronder goed verborgen, 
groeit het kapseltje. Dat was de na de bevruchting zeer in de lengte gegroeide eicel. De 
archegoniumwand kon die groeikracht niet weerstaan en scheurde in tweeën. Aan den 
voet bleef een kleine scheede over, die de kapselsteel bleef omgeven •— de rest ging mee 
omhoog, kreeg de haren en vormde het huikje. Dit is dus van oorsprong een deel van de 
gametophyt, terwijl liet gesteelde sporendoosje de sporophyt voorstelt. 

Fig. 5-
Stengel van Poly
trichum commune 
met drie Antheri

diënbekertjes. 

Ofvo^Xt»». 
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Aan het kapsel onderscheiden we van onderen naar boven steel, hals of apophyse, doosje, 
ring en deksel (fig. 7). De hals, een aanzwelling van den kapselsteel is niet bij alle Mossen 
even duidelijk als bij Polytrichum- Soms wordt er verschil gemaakt tusschen hals en 
apophyse, maar dat zullen wij niet doen. De ring is één rij of enkele rijen cellen op de grens 
van doos en deksel. Hierlangs laat het deksel los. 

Zooals ik reeds zei, dienen de haren van het huikje om het groeiende kapsel tegen 

Fig. s. 
Pogonatum rond, 

Polytrichum kantig. 

Fig. 9. 
Polytrichum gracile zonder 

en met huikje. 

Fig. 10. 
Polytrichumcommvmc. 
Huikje de kapsel ge

heel bedekkend. 

mn 
Fig. 11. 

Peristoomtanden van P. for-
mosum op een basilair mem

braan (de strook van het 
pijltje). 

Fig. 12. 

Peristoomtanden van P. gracile, 
zonder basilair membraan. 
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Fig. 14. 
Links: Polytrichum juniperinum. 

Rechts: P. strictum. 

Fig. 13. Links: Blad van P. com
mune. Rechts: Blad van P. piliferum 

met „glashaar". 

Fig. 15. 
P. perigoniale met hofstippels. 
P. commune met gewone stippels. 

Fig. 16. 
Kapselwand van Pogonatum 

Aloides. 

uitdrogen te beschutten. Er zijn verder nog nevenfuncties denkbaar als tegen beschadiging, 
tegen te vlugge temperatuursschommelingen enz. De eerste functie lijkt me echter toch 
de overheerschende. Gemakkelijk is dan uit de meer vochtige groeiplaats van Catharinaea 
te verklaren, dat daar de haten ontbreken — terwijl bij P. piliferum, dat op droge zandgron
den groeit dit vilt juist zoo sterk ontwikkeld is. Als men het haarvilt van het Polytrichum-
huikje verwijdert, is het sprekend het kapje van Catharinaea. Soms komt in de natuur dit 
onbehaarde huikje als afwijking voor. Het is beschreven door Heimans in De Lev. Nat. 
Jg. XX blz. r4i. 
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Ook hier vinden we wel eens meerdere kapsels op één plant. 

Hieronder laat ik voor degenen, die nog geen mosfl^ra bezitten, een determineertabel 
volgen van de Polytrichaceeën. Misschien, dat ze daardoor met deze mossen beginnen en 
dan hun studie in het mossen wereldje door het aanschaffen van een flora uitbreiden. 

Tabel der Geslachten. 
1. Kapsel rond, niet kantig, 32 peristoomtanden 2 

(fig. 8) Kapsel kantig, 64 peristoomtanden Polytrichum 
2. Huikje vliezig, bladrand gezoomd Catharinaea 

Huikje behaard, bladrand niet gezoomd Pogonatum 
Geslacht. Polytrichum. 

1. Kapsel zwak kantig, hals onduidelijk, huikje het onderste deel van het kapsel niet 
bedekkend (fig. 9) 2 
(fig. 10) Kapsel scherp kantig, hals duidelijk, huikje het geheele kapsel bedekkend . 3 

2. Bladcellen groot. Peristoomtanden lang en smal, zonder basilairmembraan (fig. n ) . 
Huikje nooit meer dan % van het kapsel bedekkend P. gracile (5-7) 
Bladcellen klein. Peristoomtanden kort en breed met basilairmembraan .(fig. 12). 
Huikje bijna het geheele kapsel bedekkend P. formosum (5-8) 

3. Bladrand gaaf, soms de top iets gezaagd (fig. 13) 4 
Bladrand gezaagd 6 

4. Glashaar hyalien, kleurloos (fig. 13) P. piliferum (2-9) 
Glashaar rood 5 

5. Kapsel kubusvormig 3 mM. hoog. Stengel aan de basis witviltig P. strictum (4-9) 
(fig. 14) Kapsel langwerpig, 5 mM. lang. Geen vilt P. juniperinum (3-7) 

6. Kapselepidermis met gewone stippels P. commune (5-8) 
Kapselpidermis met hofstippels (fig. 15) P. perigoniale (6) 

Geslacht Catharinaea. 
1. Bladen tot aan de basis gezaagd, rand gegolfd C. undulata (9-5) 

Bladen hoogstens tot het midden gezaagd 2 
2. Kapsel tot 4 mM. lang C. angustata (10-4) 

Kapsel tot 2 mM. lang C. tenella (5-8) 
Geslacht Pogonatum. 

1. Kapselwand met kegelvormige verhevenheden (fig. 16) . . . . P . aloides (ro-8) 
Kapselwand glad 2, 

2. Middennerf als stekel uittredend P. nanum (8-6) 
Middennerf niet uittredend P. urnigerum (5-10) 

Zooals uit bovenstaande tabel zonder meer duidelijk is, is de beste tijd om een bladmos 
juist te determineeren als er rijpe kapsels zijn. Dit is voor Polytrichum nu nog niet zoo zeer 
het geval, als wel voor de beide andere geslachten. De tijd der sporenrijpheid heb ik aange
geven; (9-5) beteekent van September tot en met Mei van het volgend jaar. Hiermee is 
men vrij goed op de hoogte. Minder bekend zijn de tijden, dat er antheridiën en archegoniën 
zijn. Daardoor is ook de duur der ontwikkeling tot rijp kapsel niet of onvolledig bekend. 
Hier is een ruim veld van waarnemingen voor den liefhebber. 

Nog één opmerking: Polytrichum perigoniale werd vroeger als een variëteit opgevat, 
tegenwoordig als een soort. Ze komt nog niet voor in de Mosflora van Garjeanne. 

Meppel. R. v. D. W I J K . 
[Wordt vervolgd). 


