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is, zich eenigszins daaraan aanpast, zoodat bovengenoemd kleurenpatroon niet 
altijd geheel hetzelfde is. 

De levenswijze en de voortplanting van de "echte paling" heeft al zooveel 
pennen in beweging gezet, dat het niet meer dan billijk is, dat het misverstand , 
dat over den beloet bestaat, wordt recht gezet en ook aan dezen waterbewoner eens 
aandacht wordt geschonken. Aangezien het bovenstaande misschien aanleiding 
kan zijn om het onderzoek betreffende de beI oe t s te bevorderen en meer interesse 
voor deze visschen aan te kweeken, meende ik den lezers van dit tijdschrift mijn 
waarnemingen niet te mogen onthouden. 

Malang. ]. HOFSTEE KZN . 

OVER EEN AL TE ZEER VERWAARLOOSDE PLANTENGROEP 

"L'étude des lichens est restée jusqu'ici lettre close, non seulement pour les 
botanistes amateurs, maïs même pour beaucoup de ceux qui ne reculent pas 

Fig. 1. Verschillende kors tmosssen 
op een Hevea-stam. 

de vant un travail sérieux et approfondi". 
Met deze woorden vangt BOlSTEL zijn "Aver

tissement de l'auteur" aan in zijn Nouvelle flore des 
Lichens, nu omstreeks 35 jaar geleden. Wat Nederland 
en Indië betreft, zijn deze woorden ook op dit 
oogenblik nog volkomenjuist Voor Nederland mis
schien nog meer dan voor Indië, want een bewerking 
van Nederlandsche Iichenen zag ik tot op heden 
niet. Ik moet er echter dadelijk aan toevoegen, dat 
deze niet zoozeer mijn speciale aandacht hebben 
gehad en het dus niet onmogelijk is, dat ik mij op 
dit punt een weinig zal moeten herzien. Zeker is, dat 
we in het Nederlandsch nog geen werkje bezitten, 
waarmee het mogelijk is de in Nederland voor
komende korstmossen te determineeren. 

Dit is wel een opmerkelijk feit, vooral als we 
op een andere plaats in het bovengenoemde werkje 
lezen, dat: 

"Les lichens égaient d'une teinte claire Ie tapis 
sombre des sous-bais ou la verdure halée des 
prairies sèches; ils couvrent d'une robe diaprée 
la nudité des écorces; ils remplacent les tons 

crus de la pierre, dénudée ou brisée, par une riche mosaïque qui défierait 
souvent Ie pinceau du peintre Ie plus habile". 

Misschien is deze aanhaling voor Nederland niet zoo toepasselijk , doch voor 
Indië geldt ze ten volle, hetgeen uit fig. 1 moge blijken, welke een deel van 
een he v e a-stam voorstelt in den Cultuurschooltuin te Malang. 

Over de oorzaken van deze geringe belangstelling wil ik mij hier niet ver
diepen. De lichenen gelden nu eenmaal voor een moeilijke groep, ofschoon er m.i. 
in de biologie nog wel lastiger onderwerpen zijn, die heel wat meer belangstelling 
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genieten. Ook het feit, dat er zonder microscoop niet veel met ze aan te vangen 
is, lijkt mij geen voldoende verklaring, want een eenigszins enthousiast amateur 
beschikt toch al over zoo'n instrument. In ieder geval hebben de lichenen er zelf 
zeker geen schuld aan. Zij zijn het heele jaar door in bloeienden toestand te vinden 
en vrijwel overal, vanaf de kust tot op den hoogsten en kaalsten bergtop . Wat hier 
over de verticale verspreiding gezegd is, geldt ook voor de horizontaie, zoodat men 
vanaf den evenaar tot het uiterste noorden en zuiden, waar nog plantenleven moge
lijk is, niet tevergeefs naar hen zal omzien. Daarbij komt nog, dat zij zich heusch 
niet in het verborgen houden, wat uit het tweede citaat en de foto voldoende 
duidelijk blijkt . 

Met dat al zijn ze tot heden een veronachtzaamde groep gebleven. Dat wil 
daarom nog niet zeggen, dat ze ook steeds onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Er zijn 
wel eens verzamelaars geweest, die ook in het voorbijgaan een grootere of kleinere 
collectie lichenen bijeen hebben gebracht. Doch als we bedenken, wat er op het 
gebied der hoogere planten in Indië is gepresteerd en we zien, dat VAN OVEREEM 
in zijn lijst van: Myxomycetes, Fungi en Lichenes (Bull. du Jard Bot. Sér. lil, Vol. 
IV, p. 1-146. 1922) slechts 503 korstmossen kan opgeven naast 97 myxomyceten en 
2232 fungi, die toch vaak een vrij verborgen bestaan voeren, dan behoeft bet geen 
nader betoog, dat de Iichenen er bij die verzamelaars toch altijd maar povertjes 
zijn afgekomen. Aan deze lijst konden in de volgende jaren nog een kleine 100 
soorten toegevoegd worden, die alle bewerkt zijn door Prof. A. ZAHLBRUCKNER. 
De lijst zelf kan voor hen, die zich voor de Indische Iichenen willen gaan in
teresseeren, intusschen geen leidraad meer zijn. Om slechts een enkel voorbeeld 
te noemen: van de 28 daarin genoemde Verrucaria's is er thans geen enkele meer, 
die dezen naam kan dragen. Ik kan hier aan toevoegen, dat een nieuwe lijst in 
bewerking is, doch er zal nog geruimen tijd mee gemoeid zijn, voordat deze kan 
verschijnen. 

Van de + 600 voor Indië beschreven lichenen zijn er ca. 400 afkomstig van 
Java en wel hoofdzakelijk uit West Java. Meestal is er slechts één enkele vindplaats 
opgegeven, vaak ook is er geen andere plaatsaanduiding dan alleen Ja va, en in een 
gering aantal gevallen vond ik twee of drie vindplaatsen. 

Met deze gegevens voor oogen kan er nog geen sprake van zijn, datweeenig 
idee hebben van de verspreiding der lichenen over Indië en om tot een behoorlijke 
determineertabel te komen, zal er nog zeer veel meer verzameld moeten worden. 
Nu is nog met geen schijn van zekerheid te zeggen, of alle op Java voorkomende 
geslachten en families wel bekend zijn. Het tegendeel zal eerder waar blijken te zijn. 

Om de verzamelaars in spé tegemoet te komen, wil ik hier het een en ander 
over lichenen en het verzamelen ervan laten volgen. Waar een zeer groot deel 
der leden van de N.I .N.H.V. geen biologen van beroep zijn, begin ik maar met een 
korte beschrijving van deze planten, die gewoonlijk korstmossen genoemd 
worden, hoewel ze met mossen niets te maken hebben. 

Het lichaam dezer planten wordt gevormd door een innige vergroeiing van 
een kleurlooze zwam met een groen of brau wgroen wier. Of we hier met een 
symbiose of met een vorm van parasitisme te doen hebben, doet hier niets ter 
zake. Wanneer we een bladachtig lichen op dwarsdoorsnee bekijken, kunnen we 
vaak reeds met het bloote oog en anders met een gewone loupe, de wieren -
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go n i di ë n- als een groen laagje evenwijdig met de oppervlakte, tusschen het 
gewoonlijk witte zwamweefsel, zien liggen. Soms echter liggen de gonidiën meer 

Fig. 2. Sticta punctulata NYL. 

verspreid door het plantenlichaam of 
het t h a I lu s. 

Dit thailus vormt in het eenvou
digste geval een eenigszins in kleur 
afwijkende vlek op het substraat. In dit 
geva l blijft het thailus binnen het sub
straatenkomen alleen de vruchtlichamen 
te voorschijn. Vaak is het dan zonder 
nader onderzoek niet uit te maken of we 
met een lichen dan wel met een zwam te 
doen hebben Voor alle zekerheid moeten 
ze toch maar meegenomen worden. 

Gemakkelijker als zoodanig zijn 
te herkennen de korst-, blad- of struik
achtige vormen, welke namen al vol
doende aangeven, dat het thailus in het 
eerste geval als een soms zeer dunne 

korst op het substraat ligt. In het tweede geval is het thallus bladachtig ontwikkeld 
en kan zeer grillig gevormd zijn. Van het 
derde geval is het bekende baardmos 
een goed voorbeeld. Tusschen deze 
hoofdvormen komen allerleiovergangen 
voor. De eerste foto geeft een beeld van 
een verzameling korstlichenen, terwijl 
fig 2 een bladlichen voorstelt. 

De vruchtlichamen worden uit
sluitend door de zwam voortgebracht. 
Zij doen zich voor alszwarte of gekleurde 
bol-, of komvormige lichaampjes met 
of zonder anders gekleurd randje. Het 
zijn gesloten of open a pot he c i ë n, 
in omtrek rond, hoekig of langgerekt, 
die of verspreid of soms zeer dicht bij 
elkaar, Of uitsluitend langs den rand van 
het thallus zitten. In sommige gevallen 
zitten ze in thailuswratten of zijn ze 
geheel in het overigens vlakke thailus 

c 

b 

Fig. 3. a. Gesloten apothecium, boven habitus, 
onder in doorsnee; b. Idem, geopend apothecium 

c. Gerekt apothecium; boven vergroot, 
onder habitus . 

opgesloten en is dit bezaaid met zeer fijne gaatjes. In nog andere gevallen zijn ze tot 
een zg. stro ma vereenigd, cl. w. z. meerdere apotheciën zitten in een gezamenlijk 
omhulsel. Het inwendige dezer apotheciën is alleen voor microscopisch onderzoek 
toegankelijk en is voor het verzamelen van geen belang. Bijgaande figuur 3 brengt een 
en ander in beeld. De grootte der apotheciën variëert tusschen 0,1 mm en 10 mm. 

Behalve de vruchtlichamen, kunnen op het thailus ook nog voorkomen zg. 
s o red i ë n en is i di ë n. De eersten zijn plekjes waar het thailus als het ware 
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verpoedert, de laatsten zijn tepel-, staaf- of koraalachtige uitsteekseltjes, die 
gemakkelijk afbreken. Dit zijn vormingen, waarnee het thallus zich ongeslachtelijk 
kan voortplanten. In bepaalde gevallen schijnen lichenen zich uitsluitend hiermee 
te vermenigvuldigen en worden geen apotheciën gevormd. 

Buiten de drie genoemde thailusvormen wil ik nog even wijzen op de zg. 
bekermossen (fig. 4). Dit zijn eveneens lichenen. Het thailus bestaat uit kleine 
schubjes waarop een steeltje gevormd wordt, een zg. po de ti u m, dat zich naar 
boven bekervormig verwijdt of in een knopje eindigt. Het podetium kan al of 
niet vertakt zijn en is soms kaal, soms meer of minder dicht met schubjes bezet. 
Gewoonlijk groeien ze tusschen mossen aan boomstammen of op den grond. 

Aan de onderzijde vinden we bij bladlichenen soms een dichte viltige laag 
al of niet onderbroken door kleine min of meer ronde, witte of gele openingen. 
In andere gevallen kunnen er bruine tot zwarte haarvormige aanhangsels
r h i zinen-op voorkomen, waarmee het thailus op het substraat bevestigd is. 

Tenslotte moet er nog gewezen worden op 
een paar vormen, die anders licht over het hoofd 
gezien worden. In de eerste plaats zijn dit lichenen 
met een thallus, dat in vochtigen toestand geleiachtig 
is opgezwollen. Ik zelf vond ze op de hoogere ge
deelten van den Ardjoeno, wat daarom nog niet 
zeggen wil, dat ze ook niet in lagere regionen te 
vinden zijn. Zij hebben het voorkomen van zwart- Fig. 4. Cladoniaceae, beker
achtig groene geleiklompjes, met in het thailus 
liggende komvormige apotheciën, meestal met een 

mossen. 

bruinachtige schijf. De tweede groep, waarop ik hier het oog heb, lijkt bedrieglijk 
op gewone zwammen. Ze zijn geelachtig wit aan de eene zijde en aan de andere 
zijde blauwgroen en op doorsnee laten ze niet duidelijk de gonidiënlaag zien, daar 
deze meer door het geheele thailus verspreid liggen. Duidelijke vruchtlichamen 
zullen er vermoedelijk niet op te vinden zijn. Het is mij slechts eenmaal gelukt 
hiervan een exemplaar op den Andjasmoro te vinden aan dood hout, waaraan 
het thailus met een smallen kant bevestigd was, ongeveer op de wijze als de 
bekende elfenbankjes. 

Na het voorgaande, zal zelfs de meest volslagen leek wel in staat zijn een 
lichen te herkennen. Er rest mij nu nog een enkele aanwijzing te geven voor het 
verzamelen, drogen en bewaren. 

Een eenvoudige loupe is noodig om de dikwijls zeer kleine vruchtlichaampjes 
te herkennen. Verder kan gezocht worden van beneden de zeewaterlijn tot de 
uiterste toppen der bergen, op steen, aarde, zand, tusschen en over mossen, op 
levend en dood hout, op bladeren en op wat hier verder niet genoemd is. Dus overal. 

Struik- en bladlichenen laten zich g~makkelijk van het substraat losmaken. 
Voor zoover zij er niet reeds los op liggen, moet de soms smalle basis, waarmee 
ze bevestigd zijn , uit het substraat gesneden worden. Bij de korstlichenen, die op 
hout of bast zitten, moet een deel van de onderlaag meegenomen worden. Tijdens 
het drogen dienen ze onder een voldoend zwaar voorwerp gelegd te worden, daar 
anders vooral schors omkrult en de lichen kans loopt te verbrokkelen. Bovendien 
nemen ze dan onnoodig veel ruimte in. De op steen levende soorten leveren meer 
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moeite op. Toch moet, zoo goed en zoo kwaad als dat gaat, een stuk van den steen 
afgeslagen worden met een zooveel mogelijk compleet exemplaar. Op dit laatst e 
mag nog wel even gewezen worden. Korstlichenen worden nl. langs den rand 
dikwijls door een donker lijntje begrensd, dat bij het verzamelen niet weggesneden 
mag worden. 

Zoolang de lichenen vochtig zijn, mogen ze behoorlijk geperst worden. In 
drogen toestand is de kans op verbrokkelen soms zeer groot. Overigens vereischen 
ze geen bijzondere behandeling, daar er, in tegenstelling met de hoogere planten, 
in de insectenwereld weinig of geen liefhebbers voor gedroogde lichenen zijn. 

Verpakking en bewaring kan plaats hebben in gewone enveloppen of in 
papiertjes, die gevouwen worden op dezelfde wijze als de apotheker dat met de 
omhulsels van zijn poeders doet. Wanneer hierop dan nog vermeld wordt: vind
plaats, hoogte boven zee, datum, naam van den vinder en eventueele bijzonder
heden, als schaduw- of lichtminnend e.d ., dan is aan alles voldaan. 

Voor wie het misschien nog niet weet, zij hier nog meegedeeld, dat ze 
verzonden kunnen worden als "monster zonder waarde", mits de verpakking 
voldoet aan de voor monsters vastgestelde afmetingen en gewicht. 

Van harte hoop ik, dat niemand zich door de eenigszins lange inleiding 
zal laten afschrikken. Wie .eenmaal de moeite heeft genomen lichenen te ver
zamelen, zal al spoedig, misschien tot zijn groote verbazing, tot de ontdekking 
komen, hoe enorm ook hier het aantal variaties is, dat de natuur op een zeer 
eenvoudig thema heeft weten te componeeren. 

p/a Botanisch Museum 
Lange Nieuwstraat 106, 

Utrecht. 
P. GROENHART. 

NIEUWE NEDERLANDSCH INDISCHE WATERPLANTEN 
1, Elisma natans Buch. 

Zooals ik reeds elders 1) uiteengezet heb, vertoont de verspreiding der 
waterplanten soms merkwaardig groote hiaten tusschen de afzonderl~jke vind
plaatsen binnen het verspreidingsgebied, hetgeen wellicht samenhangt met hun 
verspreidingswijze. In Europa is het namelijk vastgesteld, dat met slijk aan pooten 
en veeren van watervogels zaden van moeras- en waterplanten kunnen worden 
verspreid. Bij trekkende vogels kan dit soms over groote afstanden plaats vinden, 
waardoor geïsoleerde vindplaatsen ver buiten het oorspronkelijk areaal kunnen 
ontstaan. Indien de soorten zich op deze exclaven tenslotte niet kunnen handhaven 
vanwege het klimaat of concurrentie met andere moerasplanten, is het denk baar, 
dat deze standplaatsen slechts tijd elijk zijn . Hoewel in Indië met zekerheid niets 
bekend is omtrent een dergelijke verspreiding door vogéls, twijfel ik er niet aan, 
dat een onderzoek, uitgevoerd door een ornitholoog tezamen met een botanicus, 
hier soortgelijke resultaten zou afwerpen. De moeilijkheid is hier echter de 
determinatie der zaden. 

1) Arch. f . Hydrobiol. Suppl. Bd. 11, 1932, blz . 234. 


