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zuigers. Van de eerste dieren ziet men plaatselijk veel de tot 40 cM. hooge, van het 
lichaam gepasseerd hebbende aarde opgeworpen hoopen . Tijdens of na een regenbui komen 
de dieren zelf te voorschijn, ze zijn zeer lang en dik, exemplaren ter lengte van een meter 
zijn geen zeldzaamheid. Bij het aanvoelen blijken ze zeer ruw, ze geven een massa slijm 
af, ik herinner me dat ze fraai opaliseeren. De meeste in de bosschen levende bloedzuigers 
zijn fraai geteekend en gekleurd, niet alle zuigen menschenbloed. De voor den mensch 
lastige patjets zijn betrekkelijk klein, gemiddeld 4 cM. lang en, zoolang ze geen bloed tot 
zich genomen hebben, dun. Onverklaard is nog het feit, dat ze in sommige streken of 
boschcomplexen veelvuldig worden aangetroffen, terwijl ze in andere schaarsch zijn of geheel 
ontbreken. Over het algemeen heeft men in de bosschen op den Patoeha weinig last ervan 
men brengt er gewoonlijk slechts enkele mee. Anders is het op den Goenoeng Tikoekoer 
aan den noordwestvoet van den Patoeha, daar wemelt het ervan, men moet ze zich onop
houdelijk van het lijf trekken en toch komt men nog met een dozijn of wat thuis. Zooveel 
als daar heb ik ze nergens gezien, ze zijn tot een ware plaag geworden. In afwachtende 
houding, de voorste lichaamshelft gestrekt, zitt~n ze op den grond of op planten en hechten 
zich bij aanraking aan hun slachtoffer vast. Dit geschiedt zoo vlug, dat men zich verbeeldt, 
dat de dieren springen. Dat ze werkelijk sprongen zouden maken, zooals niet zelden 
wordt verteld, betwijfel ik, ik heb het althans nooit gezien. Meestal voelt men op de plaats, 
waar de bloedzuiger aan het werk is (dat is bijna altijd onder de kleeren) een zacht prikken, 
men loopt echter op een oerboschtocht zooveel kleine verwondingen op, dat men er doorgaans 
geen aandacht aan ·schenkt en pas bij het ontkleeden de bloedsporen of het volgezogen 
dier vindt. Ze zóeken altijd een kleinere of grootere ader, zoodat er soms meer wondjes 
gemaakt worden voor ze een goede plaats hebben gevonden. Om zich goed vol te slorpen 
hebben de lastige dieren ongeveer een half uur noodig. De wondjes bloeden nog langen 
tijd na het verwijderen der dieren, maar veroorzaken geen pijn en hebben meestal geen 
nadeelige gevolgen behalve het bloedverlies. Niet algemeen bekend is, dat men op aan
zienlijke hoogte boven de zee, o.a. in het oerbosch op den Masigit ( ± 10 KM. NNW. van 
den Patoehatop) op ongeveer 1800 M. zeehoogte zelfs overdag veel last heeft van muskieten . 
Die kunnen trouwens op veel grootere hoogte ( ± 2200 M.) nog zeer lastig zijn. 

(Wordt vervolgd). LOERZING. 

ENKELE BIZONDERHEDEN UIT HET LEVEN VAN EEN MYXOMYCEET, 

STEMONITUS SPLENDEUS. 

De Myxomyceten of slijmzwammen vormen een eigenaardige groep, die tussen de 
planten en dieren in staat. Het zijn saprophyties, d. w. z. van afval, rottende stoffen levende 
organismen op vermolmd hout en afgevallen bladeren voorkomende. In onze tuin heb ik 
verschillende soorten gezien, maar degene, die op de foto afgebeeld is, kwam na regen
dagen telkens te voorschijn, zodat ik in de gelegenheid was die nader te bestudeeren. 

In 't stadium voorgesteld op de foto bestaat deze zwam uit een licht gele, glimmende 
slijmachtige massa. Brengt men daarvan iets onder de mikroskoop dan ziet men dat 'tuit 
talloze naakte (d.w.z. niet door een wand omgeven) cellen bestaat, z. g. protoplasten, die 
elk een kern en vele fijne korrels bevatten. Het gehele organisme nu beweegt zich voort; 
ik nam ti.id en afstand op en noteerde een gemiddelde snelheid van Jl /2 - 2 cM. per uur en 
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daarbij kruipt het over steentjes en takjes en tussen de smalste spleetjes door, meestal in 
ééne richting in 't bizonder, maar ook wel naar alle kanten uit daar het de vochtigste 
plaatsen opzoekt. Deze eigenschap kan men door proeven aantonen. 

Langza merhand 
ve randert de mas
sa van kleur; ze 
wordt donkerder 
en daarbij droger 
en de volgende 
morgen is zij 
verdwenen en 
staan er voor in 
de plaats groep
jes van 10 + 80, 
slanke, ± 6mM. 
hoge, gesteelde 
bruine zuiltjes, 
dicht opeen. Dit 
zijn de vrucht
lichaampjes van 
de zwam . (fig. 1). 

Na een dag 
kon ik een veran
dering aan de top 
waarnemen: een Stemonitus splendeus. 

fijn poeder werd 
zichtbaar, dat uit bolletjes bleek te bestaan (fig. 2 en 3); het zijn de voortplantingscellen, 
de z. g. sporen. (sp . in de figuren). 

Heel voorzichtig bracht ik een vruchtlichaampje op een objectglas en legde er een 
dekglaasje op; door de druk daarvan werd het aan de top vernield en ik zag een fijn 
netwerk van draden en cellen. Deze draden vormen tezamen het zogenaamde capillitium. 
Hier tussenin liggen de sporen (fig. 4 en 5; sp.) Toen ik het dekglaasje wat vaster aandrukte 
ging daardoor ' t ga11Se vruchtlichaampje stuk, maar ik ontdekte dat het steeltje (in fig. 1, st.) 
zich tot dicht onder de top als een fijn draadje voortzet. Dit steeltje noemt men de 
columella (co. in fig. 4). Ook hiervan uit lopen min of meer vertakte draden van 't capillitium 
(fig. 6 ca). 

Is de sporendrager rijp geworden dan verdwijnt de wand; de capillitiumdraden 
strekken zich en de sporen worden weggeslingerd. 

De sporen zijn ééncellige lichamen met een stevige wand. Ze bevatten vocht, ' t 
celplasma en een celkern, die wij als een rond vlekje makkelik kunnen waarnemen. 

Komen de sporen nu op een vochtige plek terecht dan barst de wand en de inhoud 
komt naar buiten, rondt zich af maar krijgt al ras een peervormige gedaante met aan de 
voorkant een draadvormig zweepje. Door middel van dit zweepje dat heen en weer 
beweegt, zwemt 't lichaam lustig rond. Maar ook het bestaan van deze zg. zwemspore 
duurt niet lang, slechts een anderhalve dag. Dan verdwijnt allengs ' t zweepje en in alles 
lijkt het nu op een dierlijke amoebe. 
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Amoeben zijn nl. diertjes die enkel uit een klompje slijm bestaan. Een celwand 
bezitten ze niet. Daardoor hebben deze cellen geen bepaalde vorm. Ze kunnen ieder 
ogenblik van gedaante veranderen door het uitsteken van uitsteeksels van het slijmerige 
protoplasma, waaruit de cel bestaat. Met deze uitsteeksels die men "schijnvoetjes" noemt, 
bewegen de diertjes zich voort en nemen ze ook hun voedsel tot zich. 

De amoebe van de slijmzwam noemt men myxamoebe. Zij vermenigvuldigen zich 
door zich in tweeën te delen. Eerst deelt de kern zich, daarna de cel, zodat iedere helft 
weer een kern heeft. Op deze wijze ontstaan een groot aantal amoeben die voedsel tussen 
de rottende bladeren op de grond zoeken. Na enige tijd kruipen ze naar elkaar toe, 
versmelten met elkaartot een klompje. Langzamerhand verenigen zich ook deze klompjes weer met 
anderen, zodat een grote slijmmassa ontstaat, die soms vele decimeters lang en breed kan worden 
Ze komen dan uit de grond te voorschijn, kruipen enigen tijd rond en veranderen in de 
reeds beschreven sporenlichaampjes. 

Resumeerende hebben we dus een bewegelik en onbewegelik stadium. 
't Eerste is dat van af de zwermspore tot de vorming van de vruchtlichaampjes, 't 

tweede dat van 't vruchtlichaam tot het tijdstip dat de spore ontkiemt. 
Meestal vindt men deze planten in de vorm van sporenvruchtjes. Er zijn reeds 

heel wat soorten van bekend. Zonder veel moeite kan men er op vochtige plekjes vele 
van vinden op afgevallen takjes, tegen grashalmen, enz. Sommige zoals de Stemanilus 
splendeus, zijn zwart van kleur, andere grijs, weer andere oranje. Dikwijls zijn ze zeer 
sierlik van vorm en men kan zich dan moeilik voorstellen dat deze keurige, gesteelde 
knopjes ontwikkelingsstadia zijn van de onsmakelike slijmklompjes zoals op de foto 
afgebeeld is. 

Bandoeng. 

INDISCHE DUINPLANTEN. 
(Vervolg). 

c REIJNVAAN. 

In de omstreken van Poeger heeft de kuststroom blijkbaar een oostelijke richting, 
waarschijnlijk door den invloed van het eiland Noesa Baroeng. Daar buigen de rivieren 
zich nl. bij het strand ineens naar het oosten om. Bijzonder mooie voorbeelden hiervan 
zijn de kali Moedjoer (fig. 10) en de kali Bondojoedo (fig. 11), waar de zandrug tusschen 
rivier en zee meer dan 10 KM. lang is, minder mooi, maar toch ook nog goed, de kali 
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Besini (fig. 12). Ook bij Poeger is 
de evenwichtstoestand bereikt, daar 
stuit de rivier tegen het Watangan
gebergte. 

Bij plotseling zeer grooten 
watertoevoer, na langdurige hevige 
regenbuien, kan het gebeuren, dat 

Fig. 10. de rivier dwars door de landtong, 
die haar van zee scheidt, heenbreekt, waardoor die tong geheel of gedeeltelijk in een eiland 
verandert. De uiterste punt van dit eiland wordt dan door het steeds opschuivende zand 
weldra weer aan den vasten wal gehecht (Tji Woelan, fig. 8,-Tji Sokan, fig. 13). Is de 
normale watertoevoer weer begonnen, dan vangt ook de verschuiving van. den nieuw 
gevormden riviermond aan. 


