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Toch zijn de zeepokken en eendenmossels alles behalve oorspronkelijke vormen. 
Integendeel, hun lichaamsbouw en hun ontwi kkeling 
leeren ons, dat ze af moeten stammen van heel andere 
dieren, die vrij in het water rondzwommen en er heel 
anders uitzagen. In hun jeugd doen ze dat dan ook 
nog en de vrijzwemmende larve stemt geheel overeen 
met die der cop,epoden en sommige kleine garnaaltjes . 
Later echter zet zich die larve met behulp van de 
korte voorste antennen, die in een hechtkliertje eindigen, 
vast en een omhullend kalkpantser vormt zich, waarin 
het dier nu verder zijn leven op de wijze der mossels 
zal doorbrengen; liggende op zijn rug en met de lan ge 
paoten door het water naar voedsel graaiend. Maar 
de inwendige bouw is geheel anders dan die der mossels 
en verraadt nog zeer duidelijk de afkomst van ge leed
pootige, vrijzwemmende dieren . 

Veel van de vastzittende of weinig bewegelijke 
brandingbewoners hebben overigens zoo'n meer bewogen 
jeugd gekend. De rotszeeëgel, · de rotsoester, Potel/a, 
C!ziton, zij alle hebben evenals Pollicipes eenmaal als Fig. 15. Rotseendenmossel: Mitella 
fijne larfjes vrij in het zeewater rondgezwommen en (Pollicipes) mitella (L.) nat. gr. 

gedreven Maar spoedig hadden zij genoeg van dit onbestendig bestaan en zochten zich 

Fig. 16. Turbinaria, 
een bruinwier. 

aan een botanicus over! 

een vast plekje op, om hun verdere levensdagen onberoerd door 
de stormen des levens en het woelen der branding -:- sq.evi& 
tranquillus in undis- door te brengen. 

Wat de plantengroei betreft, daarover zou weer een heel 
afzonderlijk artikel te schrijven zijn . Een dichte zoom van g-roote 
bruinwieren, vooral van Fucus en Ascoplzyllum, zooals we die u-it 
Europa kennen, ontbreekt hier in Indië. Alleen de Sargassum 
herinnert daar wel eens aan. Talrijke soorten daarvan zijn in Indië 
te vinden, makkelijk te kennen aan de kleine besj es, die dezelfde 
rol vervullen als de bekende luchtblazen van Fucus. 

Een typisch bruinwiertje op rotsige kusten is ook de Tur
binaria (fig. 16), met haar driehoekige schildjes en haar steltworteltjes, 
die aan ee n miniatuur-mangrove doen denken. Maar de tallooze 
andere kleinere wiertjes, die op de rotsen zitten, laat ik liever 
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GEMBOER BATOE: ACETABULI\RIA. 

Reeds in 1906 vermeldt Dr. BOORSMA in een in het Jaarboek van het Departement 
van Landbouw afgedrukt artikel over namen van op Java gebruikte geneesmiddelen, dat 
onder de planten , welke met de lnlandsche namen : gemboer batoe, kedji, kedji 
beting, ketjibling, en petjah beting worden aangeduid, en alle als middelen 
tegen galsteen, niersteen of blaassteen worden beschouwd, ook een alg van het geslacht 
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Aceta!JUlaria behoort. Maar behalve deze geneeskrachtige eigenschappen zouden deze 
planten ook nog de wonderlijke eigenschap bezitten, dat iemand glas- of ailrdewerkscherven 
kan fijnkauwen zonder zich te verwonden, als hij die scherven slechts in bladeren van 
bedoelde planten wikkeit (zie ook een voetnoot bij BACKER'S determinatietabel van 
Clerodendron-soorten in jaargang V) . · 

De eerste der Jnlandsche namen komt volgens Dr. BOORSMA speciaal toe aan de 
alg, die .,blijkbaar tengevolge van haar vermogen om zuur af te scheiden, zich holten in 
kalisteen weet te boren en aan die bijzonderhrid stellig zijn reputatie als steenoplossend 

middel dankt" En dat Acetabu/aria ook onder de glaskauwers~ 
planten te rangschikken is, dat bleek uit een brief van den 
Heer ADÈR te Garoet, die het in November 1898 bijwoonde, dat 
de Heer 0. MEINE, destijds apotheker te Semarang, na eer~t 
ongeveer twee minuten op wat exemplaren van het uit Djapara 
ontvangen algje gekauwd te hebben, met de tanden een stuk uit 
een waterglas brak, en dat fijnmaalde zondereenig letsel aan tong 
of lippen te ondervinden. De Heer ADÈR maakte toen een ge
kleurde teekening van een algengroepje en den zwarten steen, 
waarop deze gegroeid waren, waarnaar bijgaand figuur gemaakt is, 
en zond tevens wat van het materiaal naar Buitenzorg, waar het nog 
steeds bewaard wordt in het Herbarium, en waar het onlangs 
door Dr. CAMMERLOHER gedetermineerd werd als Acetabu/aria 
major MARTENS, een soort, welke nog slechts bekend is geworden 
van de kust van Siam. Ander materiaal van dit geslacht dan 

Acetabu/aria major MARTENS deze plantjes, gevonden aan de kust van Djapara nabij een 
riviermond, is te Buitenzorg niet aanwezig. Wie zoekt er eens naar? 

Wat de figuur te zien geeft is een algengroep in het fertiele stadium. Vóór dat dit 
bereikt wordt, staat aan den top van de stelen een dichte ring van takken, welke tweemaal 
dichotomisch gedeeld zijn, en aan de uiteinden kwastjes van kleine draden dragen. Deze 
aanhangsels worden dan in hun geheel afgeworpen, de top van den steel groeit nog iets 
door en brengt dan een ring van holle, naar den top geleidelijk iets verbreede aanhangsels 
voort, welke onderling geheel vergroeien; hoogstens blijft langs den rand nog een karteling 
zichtbaar. In deze buizen (utriculi) komen tallooze kernen tot ontwikkeling, welke alle een 
eigen membraan afscheiden. Deze cysten, waarvan er in één scherm van de op onze soort 
zeer veel geliikende, doch iets kleinere A. mediterranea volgens Dr. CAMM.ERLOHER 
8 à 10 duizend ontstaan, gerake:1 bij het uiteenvallen van zoo'n scherm in het water; elk zoo'n 
cyste levert weer talrijke onderl1ng gelijkvormige geslachtscellen (gameten), welke door een 
opening, ontstaan doordat een dekseltje afgeworpen wordt, vrij komen. Uit de versmelting 
van twee dergelijke gameten kan weer een alg opgroeien. 

Onze soort verschilt van de zooeven genoemde A. medifet ranea door het groot 
aantal utriculi, waarvan er 60 en meer nog tot één scherm vergroeid zijn, en door den 
betrekkelijk korteu steel. En volgens de nu weergegeven teekening van het javaansche 
materiaal van A. major valt deze ook op door de lange, over het steenoppervlak heen
groeiende "wortels" (rhizoiden), terwijl deze bij de soort van de Middellandsche Zee 
geheel verborgen . blijven in kleine holten van de steen en. 
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