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game. Slechts op haar natuurlijke standplaats (Sikhim Terrai) schijnen de omstandigheden 
zoo te zijn, dat ook deze worden voortgebracht. 

Men heeft hier dus een groot aantal mogelijkheden, zelfs binnen één soort, en de grond 
voor die vele mogelijkheden is alleen door experimenteele analyse te benaderen. 

(Wordt vervolgd). J. W. v. DIEREN. 

DE MOSFLORA VAN MEIJENDEL. 
(14e m e d e d e l i n g van de c o m m i s s i e ) . 

(Vervolg van blz. 294). 

Enkele spesiale onderzoekingen. 
I. De mos f lo ra der l a a t s t e h o g e z e e h e l l i n g . 
In D. L. N. van 1 Mei 1926 p. 18 is afgedrukt een foto van de duinen, genomen 

vanaf het strand. Op deze foto is zichtbaar „nieuwe (duin jvorming 1 a l1,^ m. hoog, 
gedeeltelik begroeid, daarachter oudere vorming nog duidelik opstuivend en helemaal 
achteraan oud duin geheel begroeid." Alleen op deze laatste, hoogste zeehelling, die 
dicht begroeid is met Hlppophaës (waartussen Ammophlla), komen een vijftal bladmossen 
voor, die dus het dichtst de zee naderen, en die, gezien deze standplaats, een vrij hoog 
zoutgehalte kunnen verdragen; er hangt tussen de duindoorn vaak een ziltige zeelucht. 

Er komen voor: Bryum capillare (cum fruct.), Ceratodon purpureus (c. fr.)( Tortula 
ruralls var. /? arenlcola, Brachythecium rutabulum (c. fr.) en Rhynchostegium megapo-
lltanum (c. fr.). 

II. In d r o g e p a n n e n en kale , v l a k k e t e r r e i n e n vond ik vooral Tortula ruralls 
var. arenlcola, Rhacomlirlum canescens, en Rhacomltrium canescens var. erlcoldes, Cera
todon purpureus, Hypnum cupressiforme. Polytrichum juniperinum, Barbula convoluta, 
Bryum capillare, Bryum caespiilcium, Bryum erythrocarpum, Bryum ventricosum f o. 
propagulifera, Dltrichum flexicaule var. densum, Dldymodon rubellus, Tortella flavo-
virens, Brachythecium albicans, Cllmaclum dendroldes, Rhytldladelphus triquetrus. 

III. Is de grond bedekt met Gramineeën of begroeid met Salix repensh, dan 
vinden we vooral Camptothecium lutescens (in .Sn/ür-bosjes!), Hypnum cupressiforme, 
Brachythecium rutabulum (alleen tussen Salix), Brachythecium albicans, Amblyshgium 
serpens, Pseudoscleropodium purum, Dicranum scoparium, meest tussen Qramlneeën 
evenals Pleurozium Schreberi, Hylocomium prollferum en Rhytldladelphus squarrosus. 

IV. O n d e r z o e k van h e l l i n g e n . 
Het is bekend, dat de Noordhellingen het dichtst begroeid zijn, niet alleen met Pha-

nerogamen, maar ook met Cryptogamen 2) In 1925 ben ik begonnen te onderzoeken, 
welke mossen op de verschillende duinhellingen voorkwamen. 

Op N- en N-W-hellingen vond ik vooral Hypnum cupressiforme (die ik echter ook in 
sprank G op de Z-W-helling aantrof en in vak 60 op een O-helling) en voorts Ceratodon 
purpureus, Fissidens adianthoides, Tortella flavo-vlrens, Dicranum scoparium, Dicranella 
heteromalla, Abletlnella abletlna, Camptothecium lutescens, Hylocomium prollferum. 
Pseudoscleropodium purum e.a. 

Een opvallende armoede aan Bryophyten vertonen nu de Z- en Z-O-hellingen, waar 
slechts Tortula ruralls var. arenlcola en Rhacomltrium canescens veelvuldig voorkomen. 
Is de Zuidhelling begroeid met Hlppophaës en Salix repens, dan kunnen we ook andere 
mossen verwachten, als Hypnum cupressiforme en Ceratodon purnureus. Ook vond ik op 
een Z-W-helling Bryum argenteum var. fanatum, Bryum capillare en Tortula subulata. 

Klaarblijkelik hangt de verschillende begroeiing der hellingen af van vochtigheid en licht. 

>> Vgl. de foto op p. 133 van D. L. N., 1927. 2) Massart, 1908, p. 405. 
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In aansluiting bij dit standplaats-onderzoek wil ik tans iets zeggen over de fotophiele 
en xerophiele natuur van sommige bladmossen. 

K- G r e b e (1912) heeft waarnemingen gedaan omtrent de beschermingsmiddelen van 
xerophiele bladmossen tegen droogte. Als zulke beschermingsmiddelen noemt hij de 
groei in pollen, het stengelvilt en de z.g. paraphylliën, de vorm en anatomiese bouw der 
bladeren (papillen, verdikking der lamina, versterking der bladrand, lamellenvorming enz.), 
de glasharen en de stands- en vormveranderingen der bladeren. 

Verschillende van deze verschijnselen komen nu ook bij onze duinmossen voor. De 
g r o e i in p o l l e n treffen we o.a aan bij Ceratodon purpureus, Ditrichum flexicaule 
var. densum(!) Didymodon rubellus, Tortella flavo-vlrens, Bryum argenteum var. lanatum 
die allen in het Meijendel op droge zandgrond voorkomen. 

V i l t i g e stengels vertonen o.a. Bryum ventricosum fo. propagulifera, Ditrichum flexi
caule var. densum [!), Didymodon rubellus, Tortella flavo-vlrens (zwak viltig), Tortula 
ruralis var. arenlcola (vooral 't onderste gedeelte van de stengel). 

P a p i l l e u z e b l a d e r e n vertonen o a. Rhacomltrium canescens (fig. 6 en 8) Tortula 
subulata en T. ruralls var-, arenlcola (fig. 7), Didymodon rubellus. 

Van de g l a s h a r e n en de s t a n d s - en v o r m v e r a n d e r i n g e n der 
b l a d e r e n wil ik iets meer mededelen uit Grebe ' s artikel, omdat ze ook 
duidelik voorkomen bij de, in Meijendel het meest voorkomende xerophyten, 
n.l. Rhacomltrium canescens en Tortula ruralis var. arenlcola (fig. 4 en 5). 

a. De g l a s h a r e n . Reeds Prof. K. Goebe l (Organographie p. 368) 
beschouwde ze als een middel tegen uitdrogen. G r e b e geeft op, als funktie 
van de glasharen, het vergroten van de omvang van het mos (of van de 
hele mos-pol), waardoor een min of meer windstille laag ontstaat. Tegelijk 
werken ze als zonnescherm en beschutten zo het plantje tegen overmatige 
belichting en verwarming. H e r z o g (1925 p. 61) sluit zich bij deze ziens
wijze aan ( . . . . die Ausbildung von sogenannten Glashaaren (ist) wohl 
ausschlieszlich als eine Einrichtung zur Zerstreuung der direkten Lichtstrahlen, 
als „Lichtschirm" zu deuten, da sie fast nur bei photophilen Arten beobachtet 
wird . . . . u s.w). De glasharen ontstaan door het afsterven der cellen in 
de top van het blad en de uittredende bladnerf. 

Bryum argenteum heeft wel zijn naam te danken aan de zilverwitte kleur, 
het gevolg van de kleurloosheid der afgestorven bladtoppen (fig. 1). Deze 
kleurloze bladtoppen schijnen nu dezelfde funktie te hebben als de glasha
ren, n.l. bescherming tegen te sterk licht. Bovendien liggen de bladeren 
dakpansgewijze tegen elkaar, zelfs in vochtige toestand, waardoor een ver
hoogde capillaire werking ontstaat en het water langer vastgehouden zal 
kunnen worden (Grebe p. 8). Deze duidelik xerophytiese bouw van B/ya/n 
argenteum komt in nog verhoogde mate voor bij de var. lanatum, die door 
het bezit van glasharen gekenmerkt is! Het zal geen verwondering wekken, 
dat Byum argenteum steeds op droge plaatsen, o.a. op het dak van de 
boerderij (Z-O-kant) aangetroffen werd, terwijl de var. lanatum o.a. op een Zuidhelling 
als een dichte pol gevonden werd. 

b. S t a n d s - en v o r m v e r a n d e r i n g e n der b l a d e r e n (fig. 5). Vele mossen, en 
weer voorn.1. xerophyten, zien er bij droogte heel anders uit dan in vochtige toestand. 
Terwijl bij vochtigheid de bladeren sterk terugbuigen en, vaak „sparrig abstehend", min 
of meer rechtstandig op het stammetje staan, kunnen ze ten gevolge van uitdrogen naar 
boven ombuigen, zich dus weer tegen de stengel aanleggen, en dan tegelijkertijd naar 
binnen of scheef op zij krullen, waardoor de mosplant een gekroesd voorkomen krijgt. 

De oorzaak van deze bewegingen zit deels in eigenaardige „Streckzellen" aan de basis 
van het blad, vooral echter in de struktuur van de bladnerf bij xerophiele mossen. Deze 
bladnerf regelt n.l. de standen van het blad: bij vochtigheid wordt het blad door zijn nerf 
uitgebreid, bij droogte krimpt de bladnerf in, gaat zich naar binnen krommen, enz. Door 
deze ineengeschrompelde „krause" droogtetoestand heeft volumevermindering en verklei
ning van 't verdampingsoppervlak plaats, en ontstaan talrijke kleine holten tussen de 
bladeren, waardoor de totale verdamping sterk verminderd wordt. 

Fig. 4. 
Blad van Rha

comltrium 
canescens. 

28 X . 
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Gaan we nu de bouw van de bladeren der xerophyten na, dan blijkt, dat vele „krause" 

a. b. 
Flg. 5. Tortula ruralis var. arenlcola; a. in droge, b. in vochtige toestand. 10 X-

bladeren in het bovenste gedeelte van hun lamina een typiese xeromorfe struktuur ver
tonen, n.l. kleine, min of meer ronde of 
vierkante cellen, papilleus en chlo-
rophvl-houdend. Volgens H e r z o g 
(p. 22) hebben de kleine bladcellen 
van fotophiele mossen (die gewoonlik 
ook xerophiel zijn) verdikte wanden; 
soms zijn ze gegolfd-verdikt, zoals 
bij Rhacomltrium canescens (fig. 6). 
Dichter bij de bladbasis echter vinden 
we gewoonlik cellen, die meer in de 
lengterichting gestrekt zijn; ze fun
geren als waterreservoirs en kunnen 
reeds bij geringe bevochtiging water 
opnemen en zo medewerken aan de 
strekking van het blad.| 

De b ladner f bestaathoofdzakelik 

Flg. 6. Celstruktuur 
van Rhacomltrium 

canescens. 530 X. 

Flg. 7. Tortula ruralls var. arenlcola. 
Bladnerf dw. 350 X. 

uit langgestrekte, prosenchymatiese cellen, die voor het watertransport dienen, en voorts 
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ook voor stevigheid. G r e b e noemt nu 2 typen van bladnerven, waarvan alleen de xero
morfe bouw van het 2de type voor ons van belang is. 

1. De bladnerf is homogeen, bestaat uit lange, dunne cellen, die ongelijk-sterk verdikte 
wanden hebben. 

2. De bladnerf is uit heterogene elementen samengesteld. In het midden tussen boven-
en onderzijde van de bladnerf liggen grote, ruime parenchymcellen (z.g. „Deuter") die 
samen één laag vormen. Deze laag wordt door twee banden prosenchymatiese cellen met 
sterk verdikte celwanden begrensd (s te re ïden) , één zwakkere aan de bovenzijde, en 
één, gewoonlik veel sterkere aan de onderzijde der „Deuter". 

Nu geldt voor het genus Tortula Hedw., dat alleen aan de onderzijde van het blad 
zulk een stereïden-band voorkomt (fig. 7). Hetzelfde gt\A{ ook voot Rhacomlt'ium canes
cens, die een zwak ontwikkelde bladnerf heeft, slechts aangeduid door een laag stereïden 
aan de onderzijde van het blad (fig. 8). 

De bladnerf nu is sterk hygroscopies (evenals eigenlik de hele mosplant), neemt dus 
gemakkelik water op en zwelt tengevolge daarvan op; het blad wordt gestrekt en 
buigt tegelijk achterover. Droogt nu het blad weer uit, dan verliest de bladnerf zijn tur-
gescente spanning en gaat zich krommen. Deze kromming moet naar boven (binnen) toe 
plaats hebben, omdat de stereïdenband aan de onderzijde veel sterker ontwikkeld is dan 
die aan de bovenzijde (zo deze al voorkomt); de laatste schrompelt meer samen dan de 
eerste. Bovendien bestaat het bladoppervlak aan 
de bovenzijde der bladnerf uit kleine, ronde of 
vierkante cellen, die vlug indragen, waardoor 
deze bovenzijde van de bladnerf nog ekstra ver
kort wordt (fig. 7). De „Deuter" schijnen slechts 
te dienen om de wrijving tussen de twee, zich 
buigende stereïden-banden te verminderen en 
de bladnerf dus een grotere bewegingsmogelik-
heid te geven. 

Ook hebben volgens G r e b e de kleine, min 
of meer vierkante cellen van de bladtop een 
betekenis bij de rKrauselung", omdat ze bij 
alle „kransen Moosen" voorkomen, en deze ge
kroesde habitus ontbreekt, zodra de laminacellen 
langgerekt zijn. 

Ten slotte hebben de gekroesde bladeren steeds 
een plan-convexe bladnerf (bovenzijde vlak, on
derzijde convex) Biconvexe bladnerven zouden Fig. 8. Rhacomltrium canescens. Bladnerf dw. 
slechts de bewegingen hinderen 440 x . 

De e c h t e d u i n m o s s e n , d i e g e w o o n l i k 
op d roge , zonr i jke p l a a t s e n g r o e i e n , v e r t o n e n dus een d u i d e l i k e xero-
morf ie (vgl. ook M a s s a r t 1908, p. 400). 

V. Mossen met de s tandplaa ts H. Zie hiervoor de naamlijst der gevonden soorten. 
Behalve de epiphyten, komen bijna uitsluitend in de bossen voor: Au'acomnium an-

drogynum, Catharnaea undulata (ook in sprank G.; vochtig!) Mnium hornum, Mnium 
Seligeri, Mnium undulotum (ook in sprank G.) Mnium rostratum Polytrichum attenuatum, 
Rhodohryum roseum. Webera annotlna en W nutans, Brachythecium velutinum, Eu-
rhynchium striatum. Ewhynchlum Stokesli (ook in sprank G.), Plaoiothecium dentlculatum 
en van de Hepatlcae: Lophocolea heterophyila en Lophocolea heterophylla var multiformis. 

Ten slotte nog een woord van dank aan hen, die mij medewerking verleenden bij het 
verzamelen van materiaal, n l. Mevr. M. R. S. Boetje—van R u y v e n (den Haag), Me
juffrouw Ca th C o o l f (Leiden i. Dr. J. P. d e . G a a y F o r t m a n (den Haag), J. de Vr ies 
(Ommen) en R. van der Wijk (Groningen). Biezonder dankbaar ben ik voor de hulp, 
die ik bij de determinaties ontving van Mej. Cool, Fr. V e r d o o r n , Dr. T. B roeksm 
(Zeist) R. van der Wijk en Dr. W. M ö n k e m e y e r (Leipzig). 

Zwolle. J. VERSEVELDT. 
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HET VOORKOMEN, DE LEEFWIJZE ENZ. VAN VERSCHILLENDE SOORTEN 
RATTEN EN MUIZEN IN FRIESLAND. 

INLEIDING. 

REEDS meermalen heeft Dr. Thijsse er op gewezen, dat men nog zoo slecht op de 
hoogte is met het doen en laten der kleine zoogdieren. Intusschen behoeft dit niet 
erg te verwonderen, daar deze dieren voor een groot deel in holen en gangen in 
den grond leven en gewoonlijk niet van de traagste zijn. Kan men al een plant 

rustig bekijken en in stille bewondering tot haar bloemen opzien, kan men zelfs vrij 
gemakkelijk de insecten, die de bloemen bezoeken, tijdens dit bezoek voldoende obser-
veeren, zeer moeilijk gaat het eens nader op de hoogte te komen met de leefwijze van 
muizen en ratten, wezels, bunzings en mollen. In de laatste jaren heb ik echter meerdere 
pogingen aangewend omtrent deze dieren iets meer gewaar te worden. De aanleiding 
daartoe ligt echter reeds in het verre verleden. In het jaar 1914 nl. had ik eens een paar artikelen 
geplaatst over het voorkomen van zwarte ratten. Zulks was Prof. van Loghem ter oore 
gekomen, tenminste ik kreeg een schrijven met verzoek eenige doktoren, die studie 
maakten van de talrijke pestgevallen, die zich in ons Indiö voordoen, zoo mogelijk nader 
in aanraking te willen brengen met zwarte ratten. Nu wel niet opdat de doktoren geïnfec
teerd zouden worden, doch om eens na te gaan, of de ratten hier ook parasieten her
bergden, die overbrengers zijn van de pestbacillen van rat op mensch. Voor deze over
brenging zijn nl. op de rat levende vlooien aansprakelijk. Toen nu in 1914 de wereld
oorlog uitbrak was men bang, dat ook een pestepidemie zou kunnen uitbreken. Gelukkig 
kon ik Prof. van Loghem gemakkelijk van dienst zijn door mijn schare discipelen aan 
het werk te zetten, bewoners van het platteland. Duchtig hebben ze dan ook meegewerkt 
tot bereiking van het goede doel. 

Een groot aantal ratten werden gevangen en op een rondtocht, die ik met H.H. Doktoren 
maakte, konden ze getoond worden en op vlooien worden onderzocht. Behalve zwarte 
ratten werden ook bruine vertoond. Zelfs levende exemplaren had men voor ons bewaard. 
Niet onvermakelijke tooneelen speelden zich daarbij af. Zoo wist een der ratten te ont
komen door in haar angst onder de mest in de groef te verdwijnen. Zonder pardon schoot 
echter de door een lange leeren handschoen beveiligde arm van een der dokters eveneens 
onder de minder aangename materie, waardoor de rat toch nog bij den staart gegrepen 


