
BLASIA. 3J1 

over geheel Europa genomen, zéér zeldzaam. Met Blasia is 't al net zoo. Gezien 
't feit, dat 't sporogonium van Blasia haast nooit werd afgebeeld en dan nog 
meestal met hetzelfde, onjuiste figuurtje, moeten we wel besluiten, dat ze nogal 
zeldzaam zijn (al vind ik dit nergens vermeld). In hét vroege voorjaar van 1930 
waren ze bij Venlo héél gewoon en bij honderden te vinden. (Fig. 4 en 5). 

Al in den nawinter schenen de jonge sporenkapsels donker door de platte, 
wigvormige perianthen heen. In vochtig gehouden cultures strekt zich de spo-
rogoniumsteel vrij snel, maar ook in de vrije natuur kan 't heel vlug gaan (bijv. 
in een dag). Veel bijzonders is er aan 't sporogonium niet te zien (het is lang
werpig rond, donkerbruin en middelmatig lang gesteeld) maar toch heeft 't een 
bijzondere eigenschap, die voor 
een levermos al heel vreemd is. 

Er is n.l. een kraag van groote 
en wijde cellen aan den voet van 
't sporendoosje. Zulke „kragen" 
komen bij bladmossen veel voor 
in allerlei ontwikkelingsgraden 
(de apophyse), maar die zijn toch 
niet geheel homoloog met den 
cellenring van Blasia. 

Tegen dat 't sporenkapsel met 
zijn vier kleppen openspringt, 
wordt de kraag veel duidelijker 
en loopt als een uitpuilenden ring 
om den voet van 't kapsel. Ik 
durf niet beweren, dat die kraag
cellen opzwellen; misschien behouden ze hun volume, maar schrompelt de kapsel-
wand in. Mag ik dit probleempje aanbieden (met verzoek om na te gaan of die 
kraagcellen iets te maken hebben met 't openspringen) aan hen, die al in de 
komende lente eens willen uitkijken naar Blasia op geschikte standplaatsen? De 
meeste exemplaren met sporogoniën vond ik op reeds dicht begroeiden grond 
met Juncus. 
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Fig. 5. De „voet" van 't Biasia-sporogonium, die diep in de 
eigenlijke Blasiaplant (de gametophyt) doordringt. 

Groote beervlinder. — Van een in 't laatst van Juli in de duinen gevonden wijfje van 
Arctia caja (ruigen beer) verkreeg ik een legsel eieren en eenige dagen later daaruit 
de rupsjes. 

De dieren, die door mij gevoed werden met weegbree en zuring, groeiden gewoon, 
sponnen zich in en als resultaat verkreeg ik omstreeks half November den normalen 
vlinder. In dit geval dus twee generaties in één jaar. 

Daar deze soort in de vrije natuur in één generatie verschijnt en de rupsjes op jeugdigen 
leeftijd overwinteren, blijkt nu, dat de gedragingen van A. caja in gevangenschap veel 
van den gewonen regel kunnen afwijken. 
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