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abdomen is bruin behaard met gele flanken, waarin twee donkerbruine dwarsbanden over de segment
naden. De eindbeharing van het abdomen is zwart met grijze 
haarwortels en bruinen top. Vleugelspanning: d 50 mm. 

M. gyrans WLK. - De banden op de grijze voorvleugels 
zijn niet gevuld, zoodat we slechts twee evenwijdige zwarte 
lijntjes waarnemen. De beide antemediane zwarte lijnen zij n 
weinig buitenwaarts gebogen; het costale gedeelte van de 
mediane grijze vlek is sterk verbreed, waardoor het costale ge
deelte der beide evenwijdige, postmediane, zwarte lijnen ste rk 
buitenwaarts is gebogen. De achtervleugels zijn terracotta-kleuri g, 
met een smallen bruinzwarten zoom. De onderzijde der vleugels 
is grijsbruin, op de achtervleugels vier donkerbruine dwarslijnen 

Fig. 8. M . gyrans WLK. en een bruingele hoekvlek. Kop, thorax en abdomen ver-
toonen een grijze kleur, het abdomen met gele flanken , niet 

verdeeld door dwarsbanden. De eindbeharing is zwart, de haren zijn aan den wortel wit. 
Vleugelspanning: ~ 40 mm. 

Buitenzorg, 10-11-'34. F. DUPONT. 

NIEUWE NEDERLANDSCH INDISCHE WATERPLANTEN 
l, Aldrovanda vesiculosa L. 

Deze bijzondere, vleeschetende, tot de Droseraceae behoorende waterplant, 
was voorheen bekend van 
Centraal Europa, den Kau
kasus, SE. en E. Azië en 
Queensland, en werd in 
1931 door den heer G. STEIN 

-naar mededeeling van 
Prof. L. DIELS (Berlijn
Dahlem) - in Timor ver
zameld. Het is alweer een 
voorbeeld van een plant met 
een sterk disjunkt areaal; Ti
mor is de eerste vindplaats 
binnen de keerkringen. 

Een beschrijving der 
plant aan de hand van 
fig. 1 1) moge aan de be
spreking van haar biologie 
voorafgaan. 

c 

Fig. 1. Aldrovanda vesiculosa. a plant l f 1 ; b bladkrans, bladschijf 
gesloten (dichtgekla pt) 'I: ; c gereduceerd blad van bloeiende krans, 
zonder bladschijf 3/: ; d vruchtbeginsel in de lengte doorgesneden, 

vergr. ; e stijlstop vergr. naar DIELS. 

Wortellooze, ondergedoken, losdrijven de, doorgaans on vertakte, 7-23 cm lan ge waterplant. Bladeren 
in kransen van 7-9, aan den voet vergroeid. Bladsteel knotsvormig, 3-9 mm lang, eindigend in 4-6, 
zeldzamer 1- 3 borstel vormige, van stekeltjes voorziene, 6- 8 mm lange, getande, in 1 vlak onder de 
schijf geplaatste aanhangsels. Bladschijf rondachtig, dun, met den steel geleed, de helften een hoek van ca 90° 

1) Bull . Jard. Bot. Btzg, sér. 111, deel 13, blz. 109, 1933. 
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met elkaar makend, beweeglijk om den in een borstel uitloopenden midden nerf, aan de binnen (boven-) 
zijde bezet met haren en klieren, bij prikkeling zich sluitend en daarbij in het midden een holte 
overlatend, 4 -7 bij 4 -10 mm, aan de bloeiende knoopen gereduceerd. Bloem en wit, weinig in getal, 
okselstandig, alleenstaand op 1- 1 1/ 2 cm lange, forsche stelen, die in vrucht teruggekromd zijn . Kelkbladen 
5, elkaar dakpansgewijs bedekkend, elliptisch, aan den voet samenhangend, 3-4 bij 11

/ 2 mm. Kroonbladen 
oorspronkelijk in een kapje samenhangend, smal omgekeerd eivormig, 4- 5 bij 21/ , mm. Meeldraden 
met breede helmknoppen op 3-4 mm lange, priemvormige helmdraden. Vruchtb eginsel vrij, zittend, 
rondachtig, 1-hokkig. Eitjes op 5 wandstandige zaadlijsten bevestigd, 2- 3 boven elkaar. Stijlen 5, 
draadvormig, opstijgend, aan den top verbreed tot een gefranjerden stempel Doosvrucht rondachtig , 
dunwandig, met 5 kleppen openspringend. Zaden meest 6- 8, zelden minder, eivormig, 11/ 2 bij 1 mm, 
met zwarte zaadhuid. 

De biologie van deze plant, wier voorkomen in het Maleische gebied ik 
reeds voorspelde, 1) is zoo merkwaardig, dat het mij de moeite waard schijnt die 
hier voor de lezers uiteen te zetten. 

De gevoeligheid der bladeren, die op analoge wijze gebouwd zijn als die 
van het v 1 ie genvanger tj e, Dionaea muscipula, werd het eerst in 1861 door 
AUGÉ DE LASSUS aangetoond 2

) en later door CHARLES DARWIN in zijn "Insectivorous 
plants" (1875) uitvoerig behandeld. A. KERNER VON MARILAUN 3 ) geeft een levendige 
beschrijving. Hij zegt: "De met Dionaea in den bouw van het blad na verwante 
Aldrovanda is een waterplant, die hier en daar in Zuid- en Midden-Europa voorkomt. 
Zij gedijt alleen in stilstaande wateren, in ondiepe slooten, plassen en kleine poelen, 
die door biezen en hoog riet zijn omsloten, waar helder, in den zomer tot 30° C 
verwarmd water de planten bespoelt en waar elke afzetting van koolzure kalk, 
waardoor de fijne deeltjes der bladeren in hunne bewegingen zouden kunnen 
worden belemmerd, is uitgesloten. Bij vluchtige beschouwing zou men Aldrovanda 
vesiculosa voor een Utricularia kunnen houden. Evenals deze blijft zij zwevend in 
het water, is wortelloos en heeft een dunnen, draad vormigen stengel, die naar 
gelang hij aan den top verder groeit, van achteren afsterft en tot rotting overgaat, 
terwijl de bladeren in kransen staan en in haren uitloopen Ook de vorming van 
overwinterende knoppen geschiedt juist als bij Utricularia. Het stengeluiteinde van 
de plant verléngt zich tegen den herfst niet meer, en de paar honderdjonge kleine 
blaadjes, die dit einde sieren en welker cellen geheel gevuld zijn met zetmeelkorrels, 
blijven dicht opeengehoopt naast en boven elkander liggen en vormen een eivormigen, 
donkeren, harigen knop, die bij 't begin van den winter naar den bodem van 
plas of poel zinkt en daar, op het slijk liggend, ook overwintert. Eerst vrij laat in 
de volgende lente, als reeds kleine muggenlarven en andere dieren in overvloed 
in het water ronddansen, komt er weer nieuw leven in die kluwens. De zetmeelkorrels 
in de bladeren gaan in een vloeistof over en dienen als bouwstoffen; de as verlengt 
zich en er ontwikkelen zich met lucht gevulde ruimten. De dientengevolge lichter 
geworden plant komt naar boven en blijft gedurende den zomer en den herfst 
dicht onder de oppervlakte van het water zweven. De kleine bladeren der winter
knoppen laten wel in het algemeen reeds den toekomstigen vorm zien, maar juist 
de voor de vangst van dieren geschikte inrichting is nog weinig ontwikkeld. Als 
echter de bladeren eenmaal volwassen zijn, hebben ze een bladschijf, die bijzonder 

1) Arch. f. Hydrobiologie Suppl. Bd. 11, blz. 240, noot 1, 1932. 
2

) Bull. Soc. Bot. France, VIII, blz. 522, 1861. 
3) Pflanzenleben. Hollandsche uitgave van den 2den druk, deel I, 1902, blz. 178-183, 2 fig. 
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veel gelijkt op een Dionaea-blad en ook juist, als dit, een toeslaande val is voor 
het vangen van kleine dieren. Elk blad is, evenals dat van het v 1 ie genvang er
tj e, verdeeld in een naar voren knotsvormig verbreeden, dikken, donkergroenen 
bladsteel en een dunne, ronde bladschijf, welker beide door de middennerf verbonden 
helften onder een nagenoeg rechten hoek naar elkander neigen (fig. 2a). Deze 
middennerf loopt uit in een borstelhaar, die boven het einde der dunne bladschijf 
uitsteekt. Bovendien ontspringen nog dichtbij de plaats, waar de bladschijf aan 
den bladsteel is bevestigd, en wel van uit den bladsteel, betrekkelijk lange, stijve 
haren met uiterst fijne stekeltjes bezet, die, naar voren gericht, naar buiten uitsteken, 
het gansche blad een stekelig aanzien geven en de nadering beletten van dieren 

die niet geschikt zijn, om te worden gevangen. 
De beide randen der bladschijf zijn omgebogen 

en aan den zoom met kleine, kegelvormige puntjes 
bezet. Op de bladvlakte, vooral langs de miclclelnerf, 
ziet men spitse haartjes en dan, van den middennerf 
af tot ongeveer het midden van elke blaclhelft, een 
groot aantal kleinere en grootere klieren. De grootste 
klieren zijn sch~jfvormig, gelijken wel wat op de zittende 
klieren van het v etb I a cl, bestaan uit vier middelste 
en twaalf in een kring er omheen gegroepeerde cellen 
en worden door een zeer korten steel gedragen (fig. 2c). 
De kleinere klieren bestaan gewoonlijk alleen uit een 
knopvormige cel, die op een korten steel is geplaatst 
1 fig. 6). Tegen den omgebogen rand der bladschijf 

Fig. 2. Aldrovanda vesiculosa . vertoonen zich ook nog hier en daar sterharen, dat 
zijn cellengroepen, di e zoo geplaatst zijn, dat ze, van 
boven gezien, een andreas-kruis vormen (fig. 2a). 

Als kleine in het water zwemmende diertjes of 
als zwemmende diatomeeën (kristalwieren), met name 
Navicula-soorten, de bovenzijde van onder een rechten 

hoek naar elkander gebogen helften van de bladschijf aanraken, vooral wanneer 
door hen in het voorbijglijden de haren op het middelveld worden aangeraakt, 
slaan de beide blaclhelften, juist als die der Dionaea, snel toe, en het dier of de 
Navicula is nu tusschen twee min of meer buikige wanden als in een kooi opge
sloten. Een poging van het gevangen dier, om daar te ontwijken, waar zich de 
beide randen der bladschijf tegen elkander hebben gelegd, wordt daardoor belet, 
dat de omgeslagen randen met spitse, naar de binnenruimte der gevormde holte 
gekeerde tanden zijn bezet (fig. 2a). Onder de gevangenen treft men weer hetzelfde 
gezelschap aan als in de valkuilen der Utricularia's, namelijk kleine Cyclops-, Daphnia
en Cypris-soorten, larven van waterinsecten, niet zelden ook Navicula-soorten en 
andere yrij en afzonderlijk levende Diatomeeën. Hoe deze wezentjes gedood en clan 
verteerd worden, is nog niet precies bekend; in elk geval gaat het niet zoo snel 
als bij Dionaea, daar men enkele der dieren zes dagen, nadat ze gevangen werden, 
in hun gevangenis nog levend heeft gezien. Ten slotte echter houden de bewegingen 
en andere levensuitingen der gevangenen op; en als men na een paar weken de 
beide helften der blaadjes van elkander trekt, zijn er enkel nog schalen, haren, 

a geopend blad van boven gezien; 
b dwarse doorsnede door een 
toegeklapt blad; c klieren uit 

zone II, vergr. 
naar K ERNER. 
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ringen en kiezelplantsers in te vinden, terwijl al, wat oplosbaar was verdwenen 
is en blijkbaar werd opgezogen". Tot zoover KERNER. 

Men vergelijke hierbij nog eens het artikel, dat Dr E. R. ]ACOBSON over 
Utricularia schreef in dit tijdschrift jg. 17, blz. 107 e.v. 

Zeer kort geleden heeft de Japanner J OJI ASHIDA 1) 

meer nauwkeurig bestudeerd hoe het bewegings
mechanisme van Aldrovanda functionneert en hoe het 
vangen der plankton-organismen geschiedt. ledere 
bladhelft bestaat uit een binnenste deel, dat 3 cellen 
dik is, en een buitenste deel, dat slechts 1 cel dik is. 
Het eerste is donker gekleurd door de aanwezigheid 
van talrijke klieren. Binnen beide deelen zijn weer 
3 sub-zones te onderscheiden. In fig. 3 zijn deze met 
Romeinsche cijfers I-VI aangeduid. Zone I is de om
gerolde rand, zone 11 is bezet met 4-armige klierharen, 
zone 3 is vrij van haren en klieren, zone IV is dicht 
met 2-armige haren en klieren bezet, zone V minder 

Fig. 3. Uitgespreide bladhelft van 
boven gezien ; zone I is de om
gerolde bladrand, langs zone VI 

loopt de middennerf. Schem. 
naar A S HIDA. 

dicht en zone VI is vrij van klieren. De lange gevoelige haren, 30 - 40 stuks per 

a c 

Fig. 4. a Geopend blad in rust ; b dichtgeklapte fase, 
c afgesloten fase . Alles van terzijde gezien. 

blad, bevinden zich voornamelijk 
in zones IV en VI, minder talrijk 
in zone V. Iedere bladhelft staat 
bol, het bladmoes is zeer veer
krachtig en gespannen, als van een 
rubber bal. De middennerf ligt 
niet in het verlengde van den blad
steel, doch vormt een hoek met 
deze (fig. 4a). naar Á SHIDA. 

doet sluiten, hetgeen geschiedt doordat de 
pen, kan op verschillende wijze ver
oorzaakt worden. Behalve door me
chanische aanraking, zooals dat in de 
natuur door binnenzwemmende organis
men gebeurt, is er eveneens gevoeligheid 
voor electrische en chemische prikkels, 
die men kunstmatig kan aanwenden. 

De prikkel, die het blad zich 
beide bladhelften tegen elkaar aanklap-

a b 

De allerjongste bladeren zijn het ge
voeligst; de sluit-reactie heeft daar 
bij 25° C in slechts 1/100 -1/50 seconde 

Fig. 5. Dezelfde stadia als in fig. 4, doch nu in 
schematische dwarse doorsnede, a geopend blad 
in rust-fase, b dichtgeklapt blad, c afgesloten blad. 

plaats. Door het sluiten wordt water tusschen de beide bladranden door geperst. 
Bij de sluiting kan men 2 fasen onderscheiden, die wij het dicht k 1 a p pen 

en af s l u i ten zullen noemen (fig. 4 en 5). Bij het dichtklappen (fig. 4b, Sb), dat 
bij lichte aanraking reeds gebeurt, komen de bladranden tegen elkaar te liggen. 

1) Studies on the leaf movement of A ldrovanda vesiculosa L. I. Process and mechanism of the 
rnovement. Mem. Coll. Sci. Kyoto Imper. Univ. ser. B. vol. IX, blz. 141 - 244. 36 fig. , 2 pl. 
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Bij sterkere prikkeling gaat de sluiting verder en wordt door het opéénpersen der 
bladranden de holte nog verder verkleind. Tijdens dit proces wordt nog eenig 
water tusschen de randen doorgeperst. Het afsluiten gebeurt asymmetrisch (fig. 4c, 
Sc, 6); de eene bladhelft kromt zich meer dan de andere; de zones I- III van beide 
bladhelften liggen bij de afsluiting plat tegen elkaar (fig. 6). Na een zwakke prikkel 
opent het blad zich weer na ca 6 uur, na een sterke prikkel pas na minstens 12 
uur. Na het openen wordt weer water ingezogen, hetgeen door kleurstofproeven 
werd bewezen. 

Door verschillende proefjes bleek aan ASHIDA, dat het bewegingsmechanisme 
bij het sluiten en weer opengaan uitgaat van zone VI; de zones I- III gaan passief 
mee. Uit verdere proeven concludeerde ASHIDA, dat de oorzaak der beweging 
gezocht moet worden in de veranderde spanning der cellen (turgor) van de opperhuid 

aan de hovenzijde van het blad in zone VI. Bij het 
sluiten zou de spanning in deze cellen verminderen, 
waardoor de gelijk gebleven spanning der cellen van de 
achterzijde van het blad tot uiting kan komen in een 
buiging van het blad. Het weder openen zou worden 
bewerkstelligd door een toename van hun spanning, 
waardoor de bladhelften van elkaar worden gedrukt. 
In suikeroplossingen van bepaalde concentraties verliest 
het blad het vermogen zich te sluiten. 

Over het kweeken van Aldrovanda vallen eenige 
Fig. 6. Microscopische door- merkwaardige feiten op te merken. In meegebracht water 
snede op de grens van zone III van de vindplaats groeit Aldrovanda slechts korten tijd 
en IV van een blad in dicht- 1 
geklapten toestand, met 1 een goed. In zuivere, anorganische voedings-op ossingen groeit 

cellige klier. Aldrovanda slecht; de planten worden in vrij snel tempo 
naar ÄSHIDA. SteedS kleiner, de plant teert alS het Ware Op haar eigen 
bestanddeelen. Het merkwaardige is nu, dat wanneer men organische bestanddeelen 
in den vorm van humusaarde toevoegt het evenmin erg florissant gaat. Slechts 
wanneer men het natuurlijke milieu - zooals dat boven door KERNER werd beschre
ven- nabootst, namelijk halfvergane bladresten toevoegt van b.iezen en riet (Typha, 
Cyperaceae, Phragmites, e.d.) wil ze gedijen. Levende planten van biezen en riet, in 
het bassin geplant, hebben natuurlijk dezelfde beteekenis en een even goede uit
werking. Gesteriliseerde bladresten zijn veel minder goed dan versch materiaal. 
Wat de functie is van deze half vergane bladresten voor het kweek en, is nog niet 
nader onderzocht. Het water zelf moet schoon gehouden worden van algen en 
bacteriën-Yliezen. Bij kunstlicht kan de plant best gedijen. Naar het schijnt mijdt 
z~ geen brak water (Bengalen). 

Aldrovanda vesiculosa, de eenige soort van haar geslacht, komt binnen haar 
areaal lang niet overal voor; ze schijnt min of meer kieskeurig te zijn. Op grond 
van de vondst van fossiele zaden op plaatsen, waar ze heden ten dage niet meer 
voorkomt, heeft men verondersteld, dat de plant bezig is uit te sterven, zooals 
dat ook voor Trapa wordt aangenomen (NIKITIN). Het Herbarium te Buitenzorg 
houdt zich aanbevolen voor toezending van in Ned.-Indië gevonden materiaal. 

C. G. G. J. VAN STEENIS. 
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Aan de lezers van De Tropische Natuur.-Alhoewel de verzameling dieren onzer Ver
eeniging, na de 2 jaren van haar bestaan, reeds zeer belangrijk mag worden genoemd, en de volle 
belangstelling heeft van het publiek, spreekt het vanzelf, dat we nog ver zijn van het einddoel, de 
geheele inheemsche fauna daarin vertegenwoord igd te · zien. N iettegenstaande wij ons reeds mogen 
verheugen in de medewerking van verschi llende autoriteiten en particulieren, schijnt het Bandoengsrh 
Zoölogisch Park toch nog niet voldoende bekendheid te hebben verworven, blijkende uit het onlangs 
plaats gehad h ebbende feit, dat een gevangen tijgerin werd aangeboden aan ee n particuliere verzameling 
te 1.3atavia en na weigering werd gedood, wijl men er geen raad mee wist, terwijl juist onze Vereerdging 
bijzonder veel prijs op het bezit zou hebben gesteld . 

Het is daarom, dat wij de welwi llende medewerking van de lezers van dit tijdschrift inroepen 
ons bij voorkomende gelegenheid bericht te willen zenden van het vangen van dieren en wij dus in 
de gelegenheid zouden komen onze collectie aan te vullen. 

Vermeld moge worden dat dieren , bestemd voor het B.Z.P ., vrij vervoerd worden door S . S ., 
S.C.S. en S.J.S., terwijl de N.I.S. elk geval op zichzelf beoordeelt, de K.P.M. verleent eveneens 
vrij vervoer, zelfs op de Australi ë- en Z. Afrikalijn. Op de colli dient dan vermeld te worden: .,Vrij 
vervoer" en .,bestemd voor het Bandoengsch Zoölogisch Park" . Alle stat ions-chefs en agenten K.P.M. 
zijn hiermede door de Directies in kennis gesteld . 

15 April, 21 u. 
N 

VEREENIGING BANDOENGSCI-1 ZOOLOGISCH PARK 
NRmens het Bestuur: H. P. Ch. HOETJER, Voorzitter. 

DE STERRENHEMEL IN APRIL 

zo 

15 April, 21 u. 
z 

STERRENGROOTTEN: 0 en 1 * , 2 ~ .3 + ,4 • ;veranderlijk o 

De kaartjes gelden op 1 April te 22 u., op den 15 den te 21 u.; op den 30sten te 20 u. en voorts op 
15 Dec. 15 Jan. 15 Feb. 15 Mrt. 15 Apr. 15 Mei. 

5 u. 3 u. 1 u. 23 u . 21 u. 19 u. 
Aan het begin van iedere maand gelden ZIJ een uur later, aan h et einde één uur vroeger. 
DE MAAN.-N.M. 3 Apr.; E.K. 11 Apr.; V.M. 19 Apr.; L.K. 26 Apr. 
DE PLANETEN.-MERCURIUS is in het begin der maand nog indeochtendschemeringtezien, maar 

komt op den 16den in conjunctie met de zon en is verder onzichtbaar. 
VENUS - R. K. op den 1sten 2.6, op den 16den 3.8, op den laats ten 5.0; ondergang ruim 20 u.

doorloopt als avondster in den loop der maand de Stier (zie het kaartje voor December). 
MARS- (R. K. op den 16den 13.5) - staat op den 6den in oppositie met de zon en is den ge

heelen nacht in de Maagd zichtbaar. 
] UPITER - (R.K. 15.3 in de Weegschaal)- komt omstreeks 20 u. op en is ook den geheelen nacht 

te zien. 
SATURNUS - (R.K. 22.6 in de Waterman; zie het kaartje voor October)-komt op den 1sten April 

te 4 u , op h et einde der maand reeels te 2 u. op. 

S. W. VISSER. 


