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Holland of om welke reden ook, zorgen voor een plaatsvervanger, liefst twee! En laat 
ieder onzer leden zich tot taak stellen, in den Joop van het jaar- en liefst zoo spoedig 
mogelijk- een tweede lid op te geven aan onze penningmeesteres, mej. L. S. D. MERKUS. 

HET HOOFDBESTUUR. 

EPIPHYTEN. 

Bij wetmg plantenfamilies zal zooveel verscheidenheid in kleur en bouw van de bloem 
voorkomen als bij de familie der Orchidaceae. Vandaar dan ook, dat ze een algemeene inte
res~e genieten, niet alleen bij botanici, die de studie ervan gaarne tot hun levenswerk maken, 
maar ook bij leeken, die hoewel vaak niet veel voelende voor Flora's kinderen, orchideeën 
toch altijd met een zeker ontzag behandelen . Hoeveel klein beërfden zijn er niet, die geen 

Fig. 1 Eria ornata LINOL. met langen kruipenden wortelstok (X 3/ 10 ) 

Afzonderlijke bloem X 3/ 5 • 

"bloemen" maar aJieen 
orchideeën kweeken? 

Ons oog wordt 
geboeid door kleur
nuance, fraaie teeke
ning, griJiigen vorm 
en dergelijke, het 
"waarom?" blijft een 
open vraag. Niemand 
zal wiJJen beweren, 
dat elke bloem weer 
aan een bepaald insect 
is aangepast. Evenmin 
is de invloed der 
levensomstandigheden 
aan te toonen in ieder 
voorkomend geval. 
Beter gaat dit met de 
vegetatieve organen, 
die ook een groote 
verscheidenheid ver
toonen . 

Niet aJieen geldt 
dit voor orchideeën, 

maar in 't algemeen voor epiphytisch levende planten. Hoevele botanici hebben zich niet 
met dit onderwerp bezig gehouden. Het meest bekend zijn nog steeds de onderzoekingen 
van den grooten plantengeograaf SCHIMPER in West-Indië en Zuid-Amerika, maar ook 
in Oost-Indië hebben verscheidene bekende onderzoekers dit onderwerp met voorliefde 
bestudeerd. 

Toch is, wat we van de epiphyten weten, nog gering, en onze kennis daarvan ver 
van volledig, het aantal open vragen nog ontelbaar. In het volgende zuilen dan ook.slechts 
enkele bijzonderheden besproken worden. 
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De habitus der epi phytische gewassen vertoont een groote verscheidenheid. 
In de dichtere deel en van het regenbosch, waar de wind zich haast niet doet voelen 

en een groote vochtigheid heerscht, zijn de meeste stammen bedekt met een dikke laag van 
mossen, varens, orchideeën en andere planten, die zich soms over een groote oppervlakte 

Fig. 2 Schoenorchis (= Saccolabium) juncifolia BL. aan 
boomstam hangend (X 1

/ 10 ) Afzonder!. bloem (X 2). 

hebben uitgebreid. Sommige, zooals bijv. 
vele orchideeën en de vogelnestvarens 
(Asplenium Nidus) verheffen zich min of 
meer zodevormig hier bovenuit . Andere 
kruipen daartusschen door, bijv. vooral 
veel Davallia-soorten (zie ook fig. I). 

Weer op andere plekken en vaak in 
hoogere bergstreken, treft men hangende 
vormen aan , en daaronder vertegenwoor
digers van verschillende families, behalve 
orchideeën, (fig. 2) varens en mossen zijn 
ook Lycopodiums te vinden. Van de mossen 
mag vooral niet vergeten worden het 
bekende "baardmos": k ij a i a n g in, 
dat in de bergstreken boven 1500 M. in 
ontelbare plukken van de takken hangt 
en denzelfden 'indruk maakt als de bekende 
Amerikaansche Tillandsla · (een Brome-. 
liacea), zij het dan ook in bescheidener 
mate. Deze twee verspreiden zich op 
dezelfde wijze. De wind rukt steeds weer 
vlokken los, die spoedig ergens anders 
blijven hangen en 
een nieuw war
telloos bestaan 
begint. Dit is een 
mooi voorbeeld 

om te laten zien, hoe twee planten, tot geheel verschillende groepen 
behoorende (sporeplanten en zaadplanten) maar met dezelfde 
levenswijze, zich in dezelfde richting ontwikkelden. 

De epiphyten-flora der djatibosschen geeft een geheel ander 
beeld; want alleen die planten, welke bestand zijn tegen wind en 
droogte kunnen zich hierin handhaven. Het zijn vaak kruipende 
vormen, de dikke bladeren tegen den stam gedrukt, zooals de 
wasbloem (Hoja 's) met haar scherm van witte, geelbruine of paarse 

Fig. 3 Schets van Phy
copeltis op een epiphyten

blad ; sterk vergroot. 

bloemen, en dan vooral de typische Dischidia nummularia, (Trop . Nat. , 11, bldz. 19), die stammen 
soms van onder tot boven met haar cirkelronde blaadjes bedekt. Ook kan men hier een 
varentje aantreffen met haast hetzelfde uiterlijk, nl. Cyclophorus nummulorifolius C. CHR., 
waarvan echter de sporendragende bladeren niet cirkelrond doch langgerekt en wat grooter zijn. 

Enkele andere planten weten zich hier ook te handhaven . Het uiterlijk van Saccolabium 
minfatum L!NDL. en andere orchideeën, met haar met den schors vergroeide wortels, de weinige 
stijve bladeren verraden ons iets van den stillen strijd, die .hier gestreden moet worden. 
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Het zoo verschillend uiterlijk, dat men bij de orchideeën vindt, hangt voor een 
belangrijk deel samen met den bouw van haar stengel, Vormt de stengel een zoogenaamd 
monopodium, dan groeit hij aan den top steeds door en vormt op zijtakken zijn bloemen, 
bijv. Vanda tricolor. Vaak evenwel treft meri een sympodium, waarbij de hoofdas zich na 
een groeiperiode niet verder ontwikkelt, waarna een zijas de groei voortzet. Dit komt 
vooral voor bij kruipende en als het ware bundels-vormende orchideeën, zooals Dendrobium, 

Fig. 4 Appendicula elegans REICHENB . F. 

Bulbophyllum e.a. duidelijk 
te zien geven. De bloemen 
kunnen dan op het oude 
stengelstuk ontstaan in het 
begin of aan het einde van 
die groeiperiode, of wel ze 
komen op aparte zijassen. 

De epiphyten zijn in 
deze eigenaardige wereld 
niet alleen beperkt tot de or
chideeën, eenige zaadplan
ten, varenachtigen, mossen 
en korstmossen, neen, elke 
tak van het plantenrijk heeft 
zijn vertegenwoordigers, zoo 
ook de algen en de schim
mels. Met behulp van het 
microscoop zal men op de 
bladeren van vele epiphyten 
sierlijke ronde schijfjes zien 
van een zeer verspreid 
algje, Epiphyllum geheeten, 
of Phycopeltis, (fig. 3). De 
zwarte schimmels, die we 
roetdauw noemen, zijn mede 
zuiver epiphytisch. In deze 
gevallen hebben we dus te 
doen met epiphyten in den 
tweeden graad. 

Al hebben we niet 
dadelijk een verklaring voor 

de groote verscheidenheid in vorm en het vaak bizarre in uiterlijk, toch ligt het voor de 
hand, dat deze in verband staan met de omstandigheden, waaronder deze planten leven. 
Evenals de "Kampf ums Dasein" een volk ten ondergang kan doemen, maar het ook kan 
ontwikkelen tot meer extreme aanpassing in verschillende richtingen, zoo vindt men planten , 
die onder extreme voorwaarden levende precies dezelfde richting uitwijzen. Vergelijk maar 
eens cactussen, agave's en andere woestijnplanten . 

Dat bij onze epiphyten de omstandigheden inderdaad extreem zijn, is duidelijk. Aarde 
of een humuslaag om de wortels er in te bevestigen en er voedsel uit op te zuigen is 
weinig of niet aanwezig. Water, de onmisbaarste stof voor de plant, is zeer moeilijk te 
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krijgen: na elke regenbui is de stam spoedig droog, behalve dan in het inwendige van een 
regenbosch Is er veel wind, dan is de moeilijkheid groot zich aan stammen of op de takken 
vast te klemmen . En last not least, is de zorg voor de 
nakomelingschap een belangrijke factor. Voor het depa
neeren van zaden of sporen op de geschikte plaatsen moet 
van de hulp van wind of dier gebruik gemaakt worden . 

We zullen van deze factoren in het volgende 
alleen de eerste nagaan en zien hoe de epiphyten 
zich aan deze omstandigheden hebben aangepast. 

De invloed van het water is van alle genoemde 
factoren zeker het grootst. Er zijn echter epiphyten, 
die zonder moeite het noodige kwantum verkrijgen, 
ja zelfs te veel tot hun beschikking hebben. Gaan we 
eens na, wat een boom uit een regenboschop zijn schors 

Fig. 5 Verdikte celwanden uit stengel
epidermis van Dendrobium sagittatum, 

sterk vergroot. 

draagt, dan vinden we bij den voet een groote menigte van vochtige blad- en levermossen, 
kleine teere varentjes, behoorende tot de familie der Hymenophyllaceae, enkele Peperomia's 

Fig. 6 Dischidia imbricata van boven en van onderen. 

en dergelijke; alle planten met 
duidelijk hygrophytischen bouw. 
Maar gekleurde bloemen komen hier 
niet voor (wel op den bodem, daar 
vallen vooral Zingiberaceae op) . 

In den top der hoornen vindt 
men wel mooi gekleurde bloemen, 
daar hangen op schier onqereikbare 
hoogte de fraaiste orchideeën. De 
bouw van de vegetatieve deelen 
(schijnknollen; dikke bladeren; 
fig. 1, 2, 4) wijst er op dat dit 
xerophyten zijn, dus planten, die 
met watergebrek te kampen hebben. 
Op gemiddelde hoogte kan men 
de overgangen vinden, vaak gaan 
verarmde exemplaren van de topflora 
vrij ver naar omlaag, doch bloeien 
er echter zelden of nooit. Aan den 
rand van het bosch verandert het 
beeld, daar kunnen de hygrophyten 
zich niet zoo goed handhaven en 
daar treden de xerophyten Jager aan 
de stammen op. Dit zijn dan ook 
de plaatsen, waar men zonder al te 
veel moeite tal van mooi bloeiende 

orchideeën verzamelen kan. Interessant is ook een voorbeeld door SCHIMPER aangehaald. 
In een regenbosch was een open ruimte gekapt. Slechts één boom bleef staan. Wat 
bleek? Na eenigen tijd was de hygrophytische flora van het onderste deel van den stam 
afgestorven, terwijl de top-xerophyten zich naar beneden toe uitbreidden. 
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In de djatibosschen zijn begrijpelijkerwijze alle epiphyten, xerophytisch We zullen 
de eigenschappen van deze laatste wat uitvoeriger nagaan. 

De organen voor wateropname zijn de wortels . 't Is bekend, dat de Amerikaansche 
Bromeliaceae met hun bladeren veel water kunnen opnemen; in Indië komt dit niet of althans 
in zeer bescheiden mate voor. Als we er om denken, dat bij een regenbui, veel water 
beschikbaar is, maar daarna de stam weer spoedig opdroogt, ligt het voor de hand, dat 
de wortels aan de volgende eischen moeten voldoen: 

1°. Ze moeten vlug water op kunnen nemen; 
2°. ze moeten veel water kunnen vasthouden; 
3°. ze moeten zich kunnèn beschermen tegen het onttrekken van vocht door verdamping. 
Voor de wateropname bezitten talrijke wortels van orchideeën en Araceae een speciale 

laag ·: het ·"velamen". Dit velamen wordt gevormd door een of meer lagen van cellen zonder 
levenden inhoud en met dunne wanden. Na een periode van droogte zullen ze dus alleen 
lucht bevatten, de wortels hebben dan een witte of grijsgroene kleur; het inwendige chlorophyl
houdende weefsel is haast niet te zien. (Alleen de toppen der wortels zijn groen of rood 
gekleurd, hier zijn nl. de buitenste cellagen nog niet afgestorven .) Zoodra het echter 
gaat regenen , wordt de lucht door het water verdreven, doordat de cellen van het velamen 
zich volzuigen. De spiraalvormige verdikkingen, die men meest aan den binnenwand der 
cellen aantreft, beletten het geheel indrogen en bespoedigen het uitzetten . · 

In het parenchym van den wortel komen vaak langgerekte cellen voor, soms met een 
slijmachtigen inhoud, of verdikten wand (fig. 5). Dit zijn de bewaarplaatsen van water; 
ze geven ook bij groote droogte slechts langzaam water af aan het omliggende weefsel. 

De verdamping wordt tegengegaan door de met stilstaande lucht gevulde cellen van 
het velamen; in sommige gevallen door een speciale laag van cellen met verdikte wanden 
in of binnen tegen het velamen . Ook de cellen van den endodermis, die om den centraten 
cylinder (vaatbundel) sluiten, zijn steeds sterk verdikt. 

Vooral op droge plaatsen wordt alle mogelijke moeite g-edaan , om de wortels zooveel 
als het kan te beschutten. De reeds genoemde Dischidia nummularia (Trop. Natuur, 11, bldz. 
19) verbergt ze zoo goed als geheel onder de schorsplaatjes der djatihoornen; van buiten 
ziet men er niets van . Trekt men de plant echter los, dan komen de wortels voor den 
dag, tevens talrijke stukjes losgelaten schors meenemend. De Hoya pubera BL, die in deel VI 
van de Tropische Natuur en later ook in het leerboek van VAN WELSEM (deel I, bldz. 180) 
beschreven is, brengt haar wortels echter achter en in een Hydnophytum-knol, waar deze 
tevens van de groote vochtigheid en afval kunnen profiteeren. 

Zijn echter zulke beschutte plaatjes niet in voldoende mate aanwezig, welnu dan 
kan de plant er zelf voor zorgen. Reeds bij de Dischidia nummularia loopen de wortels 
eerst beschut onder de bladeren. Bij andere Dischidia's (bijv. D. imbricata, zie fig. 6) 
blijven de wortels bijna geheel onder de gewelfde, tegen de schors gedrukte bladeren, 
terwijl tenslotte D . Rafflesiana een deel harer bladeren tot bekers (Trop. Nat. I, bldz. 116) 
heeft vervormd, waarin de wortels niet alleen beschermd zijn, maar tevens meer water- door 
de plant zelf afgescheiden- aanwezig is. Hierdoor maakt de plant zich voor een groot deel 
onafhankelijk van de grillen van den dampkring; het door transpiratie afgegeven water 
wordt weder opgenomen, en doet nogmaals dienst. 

Laat ik er nog even op wijzen, dat vooral vele Araceae wortels bezitten, die afdalen 
tot in de aarde en zoo dus het benoodigde water kunnen opnemen. 

J. D. DORGELDt 


