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wordt nu eens „zijtak", dan wïer „bloemsteel" genoemd. In dit laatste geval be
schouwt men dan de twee kleine blaadjes van deze as als steelblaadjes. In de oksel 
hiervan komen echter dikwijls knoppen voor, waarin al heel vroeg een nieuwe bloem 
wordt aangelegd. Het hangt van de omstandigheden af, of deze knop zich zal strekken 
en de bloem zich verder zal ontwikkelen. Daardoor maakt het geheel eerder de indruk 
van een in een bloem eindigende tak met een gewoon, klein bladpaar, dan van een 
zeer langgesteelde bloem met een paar steelblaadjes (Zie fig. i, i). 

En nu nog een chemische kwestie. In tal van Gentianaceeën komen, vooral in wortels 
en bladeren, bitter smakende stoffen voor, die soms als geneesmiddel, soms ook bij 
de bereiding van likeur en andere alcoholische extracten gebruikt worden. Over 
deze stoffen zie men bijv. F. Czapek, Biochemie der Pflanzen III, blz. 551 e.v. 
Hier worden een aantal verbindingen genoemd en ook de planten, waarin ze voor
komen. Microcala wordt niet genoemd (natuurlijk, zou ik haast zeggen) maar ik 
heb een paar jonge vruchten opgegeten en ze smaken behoorlijk bitter! 

Laat dit bittere einde nu ook maar het einde zijn. 
Den Bosch. Dr A. J. M. GARJEANNE. 

DIAPTOMUSSOORTEN IN ONS LAND 

In het zoete water van ons land vinden we van de Copepoda (Roeipootkreeftjes) 
drie onderorden: ie de Harpacticoïda meest op de bodem of tussen waterplanten 
levende dieren, die dikwijls voorkeur hebben voor brak water. Kop en borststuk 

zijn niet duidelijk te onderscheiden van het achterlijf. Het zijn meestal zeer kleine 
diertjes, kleiner dan één millimeter, 2e de Calanoïda die zich onderscheiden door
dat de eerste antenne meer dan 17 leden telt, waarvan de rechter bij de mannetjes 
tot een grijporgaan vervormd is, terwijl ook het vijfde pootpaar bij mannetjes en 
wijfjes verschillend van vorm zijn. De wijfjes dragen één eierzakje. De 3e onderorde 
zijn de Cyclopoïda. Hierbij heeft de eerste antenne 17 leden of minder. Bij de man
netjes beide tot grijporgaan veranderd. Het vijfde pootpaar is hier bij mannetjes en 
wijfjes gelijk en altijd rudimentair. De wijfjes dragen twee eierzakjes. 

Het geslacht Diaptomus hoort tot de Calanoïda. Deze onderorde heeft in het 
zoete water nog twee geslachten tot 2 families behorend. 

Het geslacht Heterocope telt slechts een soort in ons land en die is nog slechts 
een paar keer gevonden, maar kan wel algemener zijn dan het schijnt. Dit geslacht 
is direct van de andere te onderscheiden omdat deze diertjes aan hun furcatakken 
slechts drie geveerde aanhangsels en een niet geveerde borstel dragen. Bij de beide 
andere geslachten zijn er steeds vijf geveerde aanhangsels. Het geslacht Eurythe-
mora heeft lange furcatakken, 3V0 maal zo lang als breed. 

Bij het geslacht Diaptomus zijn ze steeds korter. Ook is dit geslacht direct te her
kennen aan de lange eerste antennen die ongeveer even lang zijn als het hele dier. 
Bij de andere geslachten zijn ze korter. 
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Tot nu toe zijn er in ons land van dit geslacht vier soorten gevonden. De meest 
algemene hiervan is Diaptomus gracilis, die dikwijls in grote massa te vinden is. Het 
is een plancton-vorm. Nu zijn in ons land de dieren die in het plancton voorkomen 
vrij goed onderzocht, en 
er is dan ook heel wat van 
bekend, terwijl de soorten 
die alleen tussen planten of 
op de bodem van het water 
leven veel minder zijn be
studeerd. Dit zal dan ook 
wel de voornaamste oor
zaak zijn dat de andere 
soorten steeds als zeld
zaam hebben gegolden, 
wat ze b.v. in de omgeving 
van 's Hertogenbosch niet 
blijken te zijn. 

Diapto m us gracilis komt 
zowel in eutrophe als in 
oligotrophe wateren voor. 
De kleur van het diertje 
wisselt sterk, soms vinden 
we bijna kleurloze of 
blauwgroene exemplaren, 
een andere keer zien we 
geelachtige tot zelfs don
kerrode. De roodachtige 
heb ik uitsluitend in min 
of meer zure oligotrophe 
wateren gevonden (Vught 
pH 6,3). De blauwgroene 
meer in eutrophe plassen, 
Als de roodachtige diertjes 
enkele weken in een aqua
rium werden gehouden, 
in hetzelfde water waarin 
ze gevangen waren of in 
leidingwater werden ze steeds lichter van kleur. Op den duur zelfs geheel kleurloos. 
Roodachtige exemplaren waren steeds kleiner dan de blauwgroene uit het eutrophe 
water. In zure oligotrophe wateren kwamen soms echter ook kleurloze exemplaren 
voor die echter niet of nauwelijks groter waren dan de rode. 

Zo vond ik in Januari in een van de Huisvennen tussen Boxtel en Oisterwijk uit-
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sluitend roodachtige, die gemiddeld 1,3 mm groot waren. In een ander ven dat zich 
ogenschijnlijk niet van het andere onderscheidde kwamen blauwachtige voor, die 
echter niet groter waren. In diezelfde maand kwam er in een plas op de heide bij 
Vught een geweldige massa donkerrode voor. Toen ik deze plassen in Juni weer 
bezocht vond ik er minder exemplaren maar ze waren allemaal bijna kleurloos. Ook 
in dit geval waren zowel de in de winter gevonden rode als de in de zomer gevonden 
kleurloze slechts ongeveer 1,3 mm groot. In eutrophe plassen gevonden blauwgroene 
exemplaren, o.a. uit wielen bij Orther, even ten N. van 's Hertogenbosch waren 
1,4 tot 1,5 mm. Het meest waarschijnlijk lijkt het mij dat de voeding van de diertjes 
vooral bepalend is voor grootte en kleur. 

Diaptomussoorten leven van kleine meest plantaardige deeltjes zoals eencellige 
wieren die ze door een soort 
zeefapparaat uit het water 
filteren. 

Het is echter ook niet on
waarschijnlijk dat er verschil
lende rassen bestaan waar
van er een uitsluitend in 
eutrophe en een ander alleen 
in oligotrophe wateren voor
komt. Misschien zouden 
kweekproeven hier zekerheid 
kunnen brengen. 

Merkwaardig hierbij is 
echter vooral dat Dr E. Blaas 
(Oostenrijk) bij Diaptomus 
vulgaris juist de grootste 
exemplaren vond bij de rode 
dieren en deze vond in de 

meest voedselrijke plas terwijl kleine kleurloze dieren in een voedselarme plas werden 
gevonden. 

Van de andere in ons land voorkomende soorten van dit geslacht is Diaptomus 
graciloïdes waarschijnlijk het zeldzaamste. Ik vond deze soort slechts een keer, en 
dan nog maar weinig exemplaren in een ondiepe plas in het Bossche broek, ten Zuiden 
van 's Hertogenbosch, langs de weg naar St. Michiels-Gestel. Deze vindplaats is 
echter niet van veel waarde meer, daar het grootste deel van dit broekland thans 
wordt opgehoogd voor uitbreiding van de stad. De plas waar deze soort gevonden 
werd blijft hierbij misschien wel bestaan, maar de omstandigheden zullen er wel 
veranderen. 

In dezelfde plas vond ik ook Diaptomus gracilis en Diaptomus vulgaris. Deze laatste 
soort bleek mij in de omgeving van 's Hertogenbosch vrij algemeen te zijn. Behalve 
in andere sloten en plassen in het Bossche broek vond ik deze soort in grote hoe-
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veelheden in een plas langs de spoorlijn naar Waalwijk. Deze plas is zeer ondiep 
maar beslaat een oppervlak van enkele hectaren. De omgeving is zeer moerassig 
en staat een groot deel van het jaar onder water. Het open water is slechts op enkele 
plaatsen te bereiken, die door vissers worden opengehouden. In de plas komen n.1. 
onder andere karpers voor. Het terrein is ook botanisch interessant. Ik vond er 
Ophioglossum vuig. en Orchis incarnata. In dezelfde streek vond ik ook in 
ondiepe sloten Diaptomus Castor, de grootste soort (tot 3 mm.). Voor de eerste keer 
vond ik deze soort in een sloot van een halve meter diep, in het Bossche broek. Dit 
was in November. De meeste exemplaren waren nog niet volwassen en lichtrood 
van kleur, ik kon slechts enkele volwassen exemplaren ertussen vinden voor het 
bepalen van de soort. In sloten bij Vlijmen was een paar weken later hier en daar 
bijna uitsluitend deze soort te vinden. 

Ook bij Boxtel, Vught, Helvoirt, St. Michiels Gestel en Den Dungen bleken ze 
algemeen te zijn tot het einde van April. Na een warme periode in Mei vond ik er 
geen enkele meer. De meeste van de wateren waarin ze voorkwamen droogden in 
de loop van de zomer uit. 

Het is natuurlijk wel mogelijk dat er nog meer soorten van dit geslacht in ons 
land gevonden zullen worden. Van de bovengenoemde soorten zijn ook nog maar 
van weinig plaatsen volledige gegevens bekend. Verder onderzoek kan dus nog ver
rassingen opleveren en beter inzicht geven over de levensvoorwaarden waaronder 
deze dieren voorkomen. 

Hieronder volgen tabellen voor het bepalen van de tot nu toe in ons land gevonden 
soorten. De mannetjes laten zich met de grootste zekerheid determineren vooral 
naar kenmerken van het 5e pootpaar waarvan linker en rechter poot zeer verschillend 
zijn. Bij de wijfjes is dat niet het geval, deze zijn het beste te onderscheiden naar 
de vorm van het laatste thorax segment, het geslachtssegment en de furca. 

1. Endopodiet van de rechter 5e poot duidelijk langer dan het eerste lid van de exopodiet. . 2 
Endopodiet van de rechter 5c poot ongeveer even lang als het eerste lid van de exopodiet, 
de brede eindhaak een weinig gebogen. 2e lid van basipodiet van linker en rechter poot ieder 
met 2 verhevenheden aan de binnenzijde. Vrij grote dieren 1,5—2,5 mm. 

D. vulgaris Schmeil. 
2. Aanhangsel aan de binnenkant van de exopodiet van de linker 5e poot eindigend in een 

pluimpje, endopodiet van de rechter poot zeer groot, tot over de helft van het 2e lid van 
de exopodiet. 2e lid van de basipodiet van de linker poot met overlangs plooitje. 1—1,5 mm. 

D. gracilis G. O. Sars 
Aanhangsel aan de binnenkant van de expodiet van de linkerpoot niet in pluimpje eindigend. 3 

3. Eindhaak van exopodiet van de rechterpoot aan het begin gezwollen en sterk gebogen; binnen
rand van 2e lid van exopodiet van linker poot voorzien van 2 chitine staafjes. 1—1,3 mm. 

D. graciloïdes Lilljeborg. 
Eindhaak aan het begin niet gezwollen, 2e lid van basipodiet van rechter poot aan de binnen
zijde voorzien van doorschijnende lamel, endopodiet meestal duidelijk 2-ledig. Aanhangsel 
aan eindlid exopodiet linker poot kort en breed 2—3 mm. D. Castor Jurine. 

1. Geslachtssegment tamelijk breed, met naar achter gekromd uitsteeksel. Laatste thorax
segment aan weerszijde uitlopend in 2 puntjes waarvan het ene naar achter het andere zij-
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waarts gericht is. Antennulae niet langer dan tot het einde van het geslachtssegment. End. 
van 5e poot 2-ledig, ongeveer 2!

3 maal zo groot als het eerste lid exp. een van de 2 einddoorns 
zeer lang, lengte van het dier tot 3,5 mm. D. Castor Jur. 

Geslachtssegment duidelijk langer dan breed niet met naar achter gerichte uitsteeksels. . . 2 
2. Laatste th.segment niet met afstaande vleugels of duidelijke punten, maar afgerond. Ant. 

tot het einde van de furca of langer. End. 5e poot meestal een-ledig even groot als ie lid exp. 
kleine dieren ± 1,3 mm. D. graciloïdes Lillip. 
Laatste th.-segment gestengeld of met uitstekende punten 3 

3. Tamelijk kleine dieren _L 1,5 mm. Ant. meestal langer als het gehele dier. End. korter als 
eerste lid exp. D. graciloïdes Sars. 
Ant. komen tot het eind van de furca. End. 5e poot 2-ledig gewoonlijk korter als eerst lid 
exp. grotere soort ± 2,5 mm. D. vulgaris Smeil. 

W. STERK. 

NIEUWE VONDSTEN VAN WOLADVENTIEVEN IN 
NEDERLAND IN 1948 

A lle planten in deze lijst zijn weer op verschillende terreinen in Tilburg ge
vonden. (K.K.R.) betekent: J. H. Kern, A. W. Kloos en Th. Reichgelt. De 
overige zijn door mij alleen verzameld. Soorten, die nieuw zijn voor de Neder

landse flora, zijn met * gemerkt. 
Setaria verticillata (L.) P.B. ssp. euverticillata Briq. var. genuina Gren. 

*Agrostis castellana Boiss. et Reut. (K.K.R.). 
Aira caryophyllea L. 
Poa compressa L. var. Langeana Koch. 

*Stipa inconspicua Presl - Nasella caespitosa Griseb. 
'''Chenopodium cristatum F. v. M. 

Silene gallica L. 
Fumaria Boraei Jord. 

*Malvastrum peruviana (L.) Gray. 
*Malvastrum peruviana (L.) Gray var. limense (L.) Baker. 
*Physalis pruinosa L. 
* Bidens Schimperi Sch. Bip. 
Dordrecht, Maart 1949. Dr Ir A. W. KLOOS Jr. 

NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIËTEITEN IN 
NEDERLAND IN 1948 

In deze en de volgende lijst zijn de woladventieven uit de vorige niet herhaald. 
Afkortingen: (E.) voor Afdeling Eindhoven van de N.N.V.; (J.) voor Prof. Dr S. E. 
de Jongh te Leiden, behalve in de combinatie (J.W.) voor Dr P. Jansen te Amsterdam 
en f Dr W. H. Wachter te Rotterdam; (K.) voor Dr Ir A. W. Kloos Jr. te Dor
drecht; (O.) voor Dr S. J. van Ooststroom te Oegstgeest; Un. voor excursie K.N.B.V. 
of I.V.O.N. 


