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lllusffiles:

Conttibute

nen norden opgenomen. Slechts in uitronderlijke
ganallen is het mogelijk om, in orerleg met de re-

tb csrbibdie bedraagt€

r{sdt (op d[sHte

perFr (vq

leden buiten l{ederland € 20 perjs), oter te Ín*en op podlrleder$rc 21 (286 t.n.v. de pennirBrneesbrver
16

ê

{eVïerueredgirE

in

alleen lijrÍekenirgen in anrt-rrrit kun

dactie, amrtwitfc[o's te daatsen.
Er kan per numrner een kbuterplaat uord€Ít bij'g+

vqd.

Van de bestuurstafel

Van het secretariaat

Bernhild niaÍs

Reml.tuibers

HeÉ beduur heeft , naar wij hopen, rrwer een aardig
pogramma sannrgesileld voor fiXl.
We hehn gepoogd wat spreidirg aan te brengen
vuat betneftde excurcies in verscfrillende delen van
ms tadgetÍed. Bijvooóedd en excuslg nar een
vtenfuinvaneenvan orzeleden !n hdZilden des
lands nreÉ een bezoek ail AÍboÍehrn l(alrnthout in
Bdgi,ë. Zotln het rmrd Belgiè valt hebben veel

De dotgnótenwandeling in tte $ad Groningen op
zaterdag 30 augustus a.s. zal geen doorgang
vinden. ln de plaals hiervoorgaan wij op bez@k Uj
h,t ekaÍij "De Groene Rins'te Steentrvijkenrcld.
Nadere infonnatie ontvangt u na opgave bij het

tb nijgiÍtg oÍn te denken uHmmm.. dat b le
ver!' Mar als u bedenkt dat u in een uurtje djden
van Rdterdanr in Anhrrerpen en om$eken zit dran
mensen

is het eigenlijk niet verder dan b.v. RdteÍdam Amsiledam. En er zijn zoreel mocÍe paÍkên eÍt
bctanisóetdnen in Bdgt'ëet nu, rnddeEuro, gan
problemen neerme{ gpldwiseelen, en de berzine

is vel goedkoper, en de mensen djn zo vrienddijlq
en de friet is zo lekker!

Persoonlijk ben ik zeer benier,rwd wal er van mijn
varentuln orer is gsbleven na deze rarewinter. l{at
vorst nat, uéér vord, zdÍs da gnoerÈliivende varens
lijken er orubr gele&n te hebben. Wij zijn zeer
benieuvrd naar ur ervairrgen, scfirijfi u ze eens op

secretadaat.
De vereniging van lieftebbers van het houden van
tropische giftikkers heeft ons g€vraagd of leÍnand

van oÍEeveÍ€n(tng gdÍfreresseíd is orn een lezirg
tewillen hcrid€n otrer varemdie gBbÍuild (kunnen)

wrden i n Íeraridpaludah.
De lezing zou gehorden kunnen urordan op 25
eÉemberoÍ6norember.
Voor rneer infomnlie lcrnt u bÍedtt tij ê seaetais.
Niemrlid:
Dhr. J vanden Boech
Apekloomsaneg29
6733SBWekerorÍr
031&591479
e-mail bcjan@s4all.nl

vosonzeVaenVaial
Op de open dagpn van de Hortus in Utrecht op 22
en 23 rnaart hebbenwij gesfaat meteen tafel van
cze \AerwerenigírB. Rens l-hdbers had uld varens
Íleeg€nornen en lre hebben de poders van Luuk
Jaawna opgehangen. Ook Fons Slot onze vorige

voozittervrmvan ê patij. ïAÍrj hebben onverumtrt
ved bezoekec vsr mze sffi gdtad en rre mogen
wel stellen dat, vanuit het standpunt van
rarnsbekendheid, we dit ort drgen nog ved nner
zouden moeten doen. Als u ideeën hebt voor
soortgelijke activiteiten aazel niet en bel of e-mail
éár van de bestuusleden.
Tensldte wil ik u vragen om, indien u daartoe de
mogelíJkheirl het[, eens op he{ Web te kijken naar
orze Website. U cornmentaar en $Iggedies voor
veÊeterirBen cf verextairgenz$n van lartetrdkqn.

Helaas is Johan Eek door ziekte genoodzaakt
galeest zicfi als edtorvan \áen \laia, naar ik troop
tijdelijk, terug te trekken. lk zat mijn bêsi doen de
voorjmrs editie, deze dus, zo n€tjes en spoedig
rÍrogd[kdb letrsen. lS DÍTVVELUCHT TETSVOOR
U?WJ ZOEKEN EEN NlEt'WE H@FDEDITOR!
BELMIJ! E{\IAILMIJ!

&ntopterisnmuta
Z-O Asië en Afrika, 15 -30 crn, enkel of dubbel
geveed, lEteÍvmn. Deze soort kan zich drijvend
op lrater ontwikkelen maar komt vaker voor
geworteld in moerassen. De planten passen zich
uitSekend aan in toSrische vis aquaria en ziin zeer

dem#.

lleÊ iseen

ndvrcenrdevaerxortondat

mffiankdijkvandkaar, zolrd @o,Íd ds dipbfd
lanens cycli zijn. De varens vrcrden, gekookt, als
gÍoêntegegden inAzië.
er,

Van de penningmeester

Boekbespreking

JoodVelfiarnp

BenvanWiel$

ln dit

rurrner van \fuen\lria vind

orezi*t

van 20O2 en de begíotiÍB

u het

vor

fimrried

2(XB.

Met Sinterklaas dit jaar kreeg ik het boekje:
"l$edcarsdagb€l(van OivsSacks Bj vdenvan

binnenkomen. Het saldo ls € 304,90 posltiêf
gerftoídêÍr.

ê ÍsÍl

Oliver Sad<swd een belletje den
rinkelen. Hij is een nereldbeÍoernde Amerikaanse
ons zal

Orze veenigirg heefr hel in 2ffi2 finanded gezien
veel beter gedaan, dan v€íu/acfit. ila he* oprnaken
van de begrrlirg vc2([2, uede vanmfiting, dat
ne € 297,40 rneerzou<lan gaan u@olan, dan er zou

naroloog

en scfrÍriveq

dbzef \red

Ê"È[st a orer

wie ook rcgelmatig geschrwen wordt. Overrvat hij
tijdens dJn onderzoek meernaakte is onder andeÍe
en film genndd CArdanirUs" Ínet Rotin Williams
in een hoofidrcl) en een van zijn bekendE boeken is

"De man die zijn vÍouw voor êen ho€d aenzag'.
Het is rluiclelijk, dat we meenrdlers ge*nd hebben.

Tevens was

De belangÍijkste meerraller isgeuveed, dárre de
kleurendden voor dde Varcn-\Íada's zmder enige

y*ÉeÍtscftapp€rs

kosten hebben kunnen maken. De post
kleuÍ€nplaten vy6 begrocÉ voa € 300. Daarnaast

hii een van de deelnemende
an

het inch.rkuekkende, vde uren

durende 'Een sctritterend ongeluK, dat

êVPRO

erftde jaren geleden uitzond.

hêbben we ook op oen aEntal andere postên
meevalleÍa gehad, die samen goed zijn voor €

Oltuer Sad<s Hijkt ook ean veenlieiftebber te zijn en
lidvandeAnsikaansevawercni$rB (AFS). Deze

231,88.

vereniging organiseert jaadijks diverse grotere en
kleinere orcursles. ln dit boekje beschrijft Oliver
S*ks zijn bdevenissen tifrlens en in À)fi) óor de
AFS georganiseerde tiendaagse excursie naar
Oaxara in lvlexico. Het is geen dik bek, dus het
g€efr ger depgrevendevef ndelingar orerr,raÍer
zoal bdeeÍd uotdt, maar hed geefr er uld een goed

ln \blerr\Ërb vooÍjaar 2O(Z hedt u kunnen lezen,
dat de drukkoeilen van he{ decernbernummervan

\bren-Varia in het betrefiende jaar mee begrmt
\ orden, teÍs,ijl de ko$en pas in januari van het
volgprub jaar gprnad<t y'loÍd€n. Dit bdekent, dat in

eenjadedr*kervanvier\àen-\Eia's begÍoct
lrloÍden. Dade kosten voorhe* drukken lrrat ftogpr
zijn garcrden, is de meevaller€ 75,33.
De veruracfiting voor 2003 is, dat ure in ieder

gwd

orze dgwen zdbn deklcn. De be$cting gpeft att,
ffi ue € 67,19 rneerzullen gaan uitgeven, dan er
binnen zal komen. U dient ook hier rekening te
hdÍlen Ín€{ de duklden van de vHde \êlerr\ibda
(€ &4). Botendien hebben ue zeer vyaarschijnlijk
ook dit jaar geen koden van de kleurcnplaten.

beeld van uat de schrijver allemaal tegEnkoÍnt.

uodt erren de píima sÍe€r gÊnoernd die
de schrijver voelt als hij de AFS bijeenkom$en
bezoeld. lk vmd dat best een punt van herkennirg,
dat ik kan vergelijken met onze Nederlandse
bijenkornsbn. Het geUed dd bezocfrt uordt, heefr
ln hd begln

diverse smden habi&ats en er uorden dan ok vel
versctrillende soorien varens gevonden. Maar ook
an<lereondernprpenwotden be+roken, vnrrt è Íijke
geschiedenis van Aáeken en Zapdeken laten zicïr
nie{ ontwijken, en divece

lk hmp, dd ik uvoldoende irgdictÉ heb. Wanneer
u nog vragen heefr, dan kunt u die stellen tijdens de
ledemetg€deÍing opzabrdag 26 april in Lddan.

rcffien dalan

rnoe{en

bezchtwoden.
Aan bod koínt ook de tijd na de Spaanse veruvering
van het land en vor eendeel lrcrdt ookde huirlige
@itieketcstand besgoken. Telkers uerworden
er echtervarens cf adee Uizonderherlen gevonclen

enbenoend.
Hoewel het geen uatenscfnppelijkwe* is, vind ik
het lvd een leuk boekje. Wat ik bdangrijk vind, is

dat een boek je iets meegeeft. Mij heefl het
geconfronteerd met de denkb€elden van deze
intêí€ssente man, en mij ook kunnen lden inlenren
is de omgevirB ter plabe et het heefr mij angezet
om wat in het boekje genoemde dingen na te
zoeken. Het is zêker de moeite rmad.
Oliver Sac*s Modcaans dagbo€k
Rainbov & National gpographic
rsBN 9041703713 NUR302
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Voortplanting, kruieingen en
meer bii varens

ntdewofiltfrng

Elij geslactÍelijke voddanling rrcrden eríelifie
€igeírsdr€ppeÍr van t're indviJuen gBcdnun€€Íd.

Er ontstaat een nieuw individu met een êigen

sarnr#lirB va dgerccfiryr.

Per

keronÉbt

ereen in<livilu md tnlekel<rrsen.

tle erfelilke eigenschappen liggen vast in
órornoeomen in de cel. Hierájn ze vezameld in
turee s€ts Ínet orgetreer berÍieke cfuqnornen. De
ene st is dkonslig van de erp order, è andervan
de tweede. Een organisme met twee stel
drmrnmmen in decd noernenvueeen diflolde.

Dit is de normale manier waaÍop er meteen
uitsondedngen zijn. Bij €ên eantal varens koÍnt
ffiÍlovd. BJ rb med dgpÍÍsr vdl@Ínende
vormen van apogamle is er sprake van trvee
gêíterafreg, near er b geen bevrucfrtirB nodig voor
de vaming van de sporoptrtÁ. Deze onlwtkkell zlctr

rb ganetofyt l{orrnd áJn spour hadoïè
maar tÍJ planten die zidt apogamlscfr voorplanten
.zijn de sporen diploïd. OÍndat er Hj deze planten
gêen genen (en dus eigenschappen) norden
UQewisedd zijn de ou<leOlarÍen en hun rngedactt
<llmct dt

klonen van elkaar.

ApogaÍnische varens produceren de helfi van het

aantal sporen van planten die zlch g€slechtelijk
vooÍtdanten. Men zou tle planten die zich door

n*Ilel

van

+ogrr*l

vooddanlen furmen h€ÍltafnÍt

Ib vodflrÍing tÍj valvs b belcnd, er koren tvce
vetsctrillemb grudieaantep*. lnde sporepkl
aen de vdlnssen varenplant ( = de sporoplryt =
didotde) ontyíikkelen z1$ de spocn. Deze sporen
zijn hadorè (hebbên I stel ctromomen). Ndat
de spoten àjn losgelaten van èoderplant zullen
er z€r $Ëinige in staal zijn uit te groeiêír tot een
kiemplant een prothalium/ gametofyt. Op het
prc*talium goeien matdijle organen (anthedrlia)
en vrcutrelflke organen (arctngonla). De oqanen
produceren respec{ievelijk haploïde mannelijke
zaadcellen ( antherozoid) en dito vrouwelijke
eicellen.
ln principezouden de manndijkecellen Ín€t ggmak
de voulrelijke cellen van he?elÍde prothalium
kururen bevruchten. Wanneer dil zor platsvirÉen
zou het voordeel van gedachteliJke voortplanting
tfl i€Qedan rcÍd€n: er uorden dan geen eÍfelijke
dgerstrameÍr md andeÍe indlvidcn uitgarisseld.
Om toch uitwisseling tussen tlvee prothalia te
bevorderen begtaan er een aantal systernen. Er
worden diverse mechanigmen gebruikt om te
bevorderen dat het ane prothalium de andere
barucirt, tfvoorbedduitsdenhpcioden píoducfie
van geel*htecellen, remming van coílcurÍ€Í€nde
eftHbn, en zelts arfielogeÍte$smetij cfreínisdte
sigrnalen van en prcËdiwn rÍr€t eedbn bevoíffi
dat nabij gelegen prothalli alleen zaadcellen

podreren.
( Volg€fis mij geeft <lit borenstaande std<je aan dat
je dus niet te dik moet zaaien maar ook zeker niet
te dun. lk kon geen geganens vinden orerurelke
afidand er rnaÍrneal oreqearcrrnen km nonbn
door @ zaadcdlen) Ear sucoesvolle bevruchting

detde ÍÍHnelijkeen voarclijkeelversmeftenH
een opÈrrvddolde plant. WÈnesr è jonge datt
gd gr€isr, verddjnt laryzarn hed prcthdiwn.

door het aantal spoÍên te tellên in het spoangium.
per
Std rH het nomde amtd spcen vaÍl sen
sporangium 84 is, HJ een 4ogamiscfie flant zal het
aantal sporen dan Q.a,p.

st

Vaak hebben apogamische sooÍten ook een
soksuo€l voortplantende vorm. Seksueêl
voorflanHxbvcmen hebben gprmnlilk st even
aantal sets chromosomen (2x, 4x,6x) tenrijl
apogdÍtisdra vonnen er ën onsven aantal van

GrltrruÍpbrer usden vd<Upol/dtregêbr*ttt
ds cdlen dezk$ in de Íae van heÉ ddst van de
chromosomen bevinden, bloot te stellen aan
colcfricine (Een gifstd orcpronkelijk bereid uit de
hêrÍslfrJlooe).

hebben(3n,5x).

Apoganidp sodÊn zdluEJ tot geslachtetijke

voo@antirp in staat rm kunnen niet onderllng
knisil ÍÍr€t €n€a, wd rnei sd<g.El vooÍt lilt€nde
planbn. Dit koÍnt oÍndal hun prothdla wel ln daat
áín bt há vqrrn vat afsida en zadcefen rÍË
niet tot het maken van archegonia en eicellen.
Apogdercttfr eíÍdfkóoígEp\rst d@Íde tq/lxide.
Esr vocrteeH É tbrynftr*r v@ÍtililHtde st
Asplenium heteroresiliens =(A. heterochroum
[gedachtelijk vooilplantenê sooÍtl X A. resiliens
t+ogtríriscfie voor$antende ror{}.
\àIens de door íriddd van apogamie de l$FBbaÍe
fase van uihrvissding van chtunomen orerdaan
zijn vooral planten uit droge streken, b.v. bij
ChedanfiewÈn, rnar het ls ook bekgrd vm b.v.
Phegopteris rcn nectilis, Pall aea etropurpu red,
Ptenb craÍba en Dryqterís atrinis.Vn Dryopteris
a/ï?nis(een smrt van hybrideoorsproÍE) kan Ínen
veschillende vormen onderectÉden. Orndat d€ze

Tetufifdl.8. Q s,,tsóÍoÍncqÍËn) onbtrat doorhet
uitltijven van dddirB na lcerndelirg. Drs hend het

genetische materiaal zich in zo'n cel heeft
vedubbdd, worden de drwncqren rilet vedeld
orertnee dodrbíDdlen rnaa Hijven Uj dkaar in de
oorspronkelijke ÍnoêdeÍcd. Er ontstaan callen rnet
een dubbel aantal chÍqn@Írpn.
Bii vesns ÍnaÍ ook HJ ande€ lansrsvorman komt

tlitrcgdmdigvoor.
Inídole (3 sÊb ctrsnGdÍr€Ír) kan tu'Be oorzakeÍr
hebben in de naluur. Ten eerste een dubbele
bevructrtirB, d.wz. trree spennacellen bevruchten
één Eicel ( Í+1+1=3), Ten trveede een kruising
tussen een tetnaploïd en een diploTd (2 + 4 = 6: 2 =
3) kan ook een UifloItb plant (of dier) oplwenn.
ln lóonalorlurnonffig[alenwoíd trookv'€l en
comfleilesáduornm n in grbevructtei gezd.
Omdat tÍj tridoïdb het aantal drronneornen bij tle
speciale celdeling voor de vorming van
vortflantirBscdlen nie* goed teverdelen valt, kan
dit leiden tct mvn,tcfilbaarhelJ.

De meeste Aspleniums hebben een aanlal
cfiprncomen gêFead op het getd ÍF36. Oíndat
er ved kruisingseoorbn zijn zien rïe Uj d€ze familie

vel

polyploldie. We zien Hjvoorbedd vaak 36, 54,
72,90, 108, 144',216 and288. Bij hetbesluderen
van ê dusnconen UijK tet oorsgonkd[jke dild
chromosomen 12 was, dat door middel van
hexaploïdie tot 36 is garcrden.

veÍschillendevdnnl @nilaÍÍ zin spelcn sonrnnge
ondezo€kss vil fideÍsooden. \ád< uodt er ok
var nrrbtpesgesgoken. Devemdfllede\rotrÍEn
zijn voor leken moeilijk te ondesclrcl:tlen. Vooral in

Engeland ie meír druk bezig cleze ve€ciillênde
in kaart te Uengen.

rnorb\pes

fouten Nt de qltlslng van chmm,osmen
Aij geslacfrtd[ke voorpbntirg gad er wel eens uat
mls met het uttw{sselen van chroÍnosomen. Er
kunnen se{svan meerdan 2 $dlen chromosonen

ont$aan. DÍt tpet polyploTdie. (PolyploTdie uordt
voonal g nmên tÍj planten, zdden tÍj derm)

díÉeÍrift kuwst rp tre mtun poly,pkC'clen
on<lepcheitlen: auto en atbpdyploihn.
ÁuÍopolyploïden zijn polyplolden, waarbij de
chÍqnffiÍransets van de oorsptonkelljke sort zijn
g€dupllceerd. Á/íopolyplotclen rjn pofiyplolden rnet
de óromosomenset van verschillende sooÍten

Komerken van fiCcf& pbrbn ( il dicen) zijn vak
hun Íorse uiterlijk en hun slechte vrrrcfïtbaarheid.
Ved bekende larrboungewaseen ájn tdpl<Íd. Een
bekend voorbeeld is de banaan. Bij varens zijn het

b.v.

kruisingsplanten, zoals eên aantal
ndy@lwnsoorm. Ook Hle afroprpuens iseen
kruising en êen tÍidoïdê plant. Hij is niet in s{aat
vruchtbarc spoíen b nden. Tocfr dant lfj ádt vmrt
en vrel door mlddel v*r 4ogamb.
!?an een aantal soorten varensbêstaan meerdere
ploïde vomen, b.v. vat Asdenium tichornanesdie
diplofde
tetnploidevonnen heeft .

a

ln het

godupliceerd. Bij deze laatste is er dus sprake
gerrreest van een kruising.

6

krulclryerl
De regel is dat er voorQlanting plaatsntindt lusseíl
€xeÍnplarcn van @etfde soat. Toch kant hd voor

evoortplanttg op[B€dtt.sn eterndamn van
sorbn. KruidrBar tedan in de rdlur
regelmatig op. Meestal vindt dit plaats tussen

dat

velscfrillende

$dt€írdê mincÍ nse*teltavemrilzijn: vd<
ájn hdi:rgue $oíbn die nog niet dlerlcl bcrlère
hebben ontwikkdd om bevnrchting door andere
smdentevorkqnen.
Bloernplanten laten hun pollen

d€ÍBn yqrreÍEíl an zijn daa

dmr de wind of

bH

afrwrkdljk van.
Íle adeqfl*ten hebben vcinig irwloed op de ffi
uaar het sluifmeel terechtkomt. Natuurlijk zijn
Hoett d, de soort dle het dutftned oveórengt en
axleíe middêlen diê de pleÍt ind om b rnakEn dat
het stdfÍÍred Hj de eigen wt terecfikqnt rneeetd
succesvol. Toch gaat het ook mis en vindt er
bevructtting plaats van eên andêíe dan de eigen
soít. Mogdijlk ie4096 van de bekgtde plar{en van
hÈrinoorspong! l-letzegfroqrrnevooíl@ínen vat
kruidngEn lijkt een aarrvijÍng G zijn dd hed geen
ongarFmt verscfrijnsel ls. Als heil enige doel van
genen werletren b zd het dtill de moaib na*d ljn
Een gokje ts $agen ínet de genen van een andere
sofft.
Ook bij varefti ziin êr ved kruisiÍEen oíishan.
ïjrlens ndjn zoeken naer gegevens hierwer vond ik
dat er voor de t{ooíd AmeÍikaanse flora geschat
rrcrdt dat 20clo van de varenflora uit kuisirgen
bedd" Ook hkn ziJn hd rneeetal mulv aan elkaar
vemanbn sooilen de kruisen.

ffi.' r;;;:
",'ri*ft{!;j

Voorbeelden

in

onze tuinen zijn b.v. de

Dryopterissorten filix-mas, cdsa en bodtii.

Er zijn nog veel yragen bij het ontstaan van
kruisingen bij varens. Zo zi$n eÍ van <xrsprong
steride kruftdngen de door íïÍddd van verdrÈbden
van de chromosomen (allopolyploldie) hun
vrucfitbaarheid hebben heístelt. \bn een aantal
kruidngsflantan is helemal nld bekend datzij dit

gpkn

h€bb€Ír en van andem heeft dedrt

sr êd

van de populatie cleze e*genscfrap. De beken<b
kruisingsplant Asplenlum x ebenoldes is van
meedere platsen in de VS bekend marop eeít
plaats zijn allopolyploltle en dus fertiele planten
bel€nd. .
Bij ondezoek naar krui:$ngen Hijkt dat het vormen

van een kruising bij varens niet het lukraak
otrenzr êmmen var zaadcellen is. Bij Ág/enumx
altern ifol i um (een tetraploïde krulslng tussen
Asplenium trichqnanes subsp. guadnvalens en
Hijkt
dal in 99% van de gevallen de laatste soort als
vrumelijke oder heeft gêdieítd.

A$aium @entknare. ubsp. qfenfirtale
Onderzoek

cf be@de

nadit soctgegeverskan irzi<*tl geven
volkeuw illoed hebben gehd op è

evdulievan vaens.

vqtdafiuewofilenfrng
GeddtE$jle voulfarfirB befi

vd nodden na

is langzaam en complex. Een varen die in hanige
concuÍr€ntiê lê€ft ínet zijn buurplanten en udnig

ruimte heeÍt, krijgt mogelijk geen kans tot
geslachtelijke voortplantirB. Veel varens die ure
buiten zien planten zicfi ongeslachtelijk voot en

vemgellen zlcfi dq mildd van hun mdergords
rhizomen. Bekende voorbeelden zijn de
adelaarwaren en de bekervaren. Deze planten
vermeêrderen zich sneller door middel van hun
rhizoom dan door sporên. Van de adelaarwaren
worden erzdfszelden exemplaen gezien met sori.
Bij vegetatieve voortplanting worden er geen
chromosomen uitgadsseld en zal er ook niets
verarÉergn aan hgt aantal chrornozomen van de
plant. Bij sommige varens is de ene of de arrdere
generatie gedeeltdijk of gpt€el verdurenen. Vaak
pbnten dezevaensz*h dleen vortdoormitl@l van
kndpenè Íhizdnen. Fliierdorzijn en anbl Sedde
trybriden toch in sÍaat erprme kolonieste vormen.
Een voorbeeld hiervan is Osrnunda X nBgii (O.
clrytoniana X O. regalis). De leeÍtijd van deze
kolmkr kan db€Ír g€schd uoÍd€n, qÍdat do oude
rhizomen sterven en w€grotten. Mogelijk zijn
dergelijke koloniesurd duizenden jaren od.
Er zijn vaí€ns die spcide knoppan vqrnen met ds
doel vegotatieve voortplanting. Bij een aantal
Aspleniunsmrten en bij Opniogfosslrn kunnen
uortelknoppen garormd uorden. Bij een aantal
manvaens Bofi1cáium, oatuikkelen zicfi rnasea's
kleine knopjes langs de stam. Op eeÍr gêgêven
moment breken deze ai en worden tot nieu\'ve

daten..
Sonrnigevarensontwikkelen

an

heddnd van hun

tijvorbeeld
Asplenium palmeri en de 'walking fern' A.
rhiryhyllum.
taÍrge sÍnelle Uaderen knoppen. Dit zijn

----ï----------1----

en zijn vwook een

doorTon Dentê6

Overgemmmuit
NmnFHollands tándscfiap

Dtjaarucd inAnÉedan

Zn2

jar

hebben vrl? de srnaak te pakkêÍt
ïk' djker. I'H lukt ons niÊt meí
oÍn zoínË aar een gractt+nwr vortlj te lopen. Een
bezoek aan de KleiÍre KoÍnêdie, de BiJenkorf of de
l,la het eeÍste

Duizend Tongvarens

nummar 3

de rnagiscfe gransvan

duizend tongvarens berelkt. Onder de tellers
heente een sort ËeSdijke beuÍssteínming. Wat
een prahtig resuftaat. Een ged tekeír ook, want
tongvarens zijn krilische stadsbewoners en
danmee een fima graedÍnder voor de toesiland
van de $edelijke nduur.

jÍrcnldE r ,oÍden de tongvarens in AmsÉerdam
$uk voor stuk geteld. Uit arcfiiefstukken kon ik
nagaan hoe het er tussen Í918 en 1956 aan
toeging. ln die jaren inspec{eerde de jeugÉ
bmd voo natuurstu<fie (]lJN) alle gracfttnuÍen op
UjzonOere begrceiing. Vde zcnerarcntlan wídeíl
largs grdilen dooífbracfrt. l'le grnrneler een
gÍacttnuur €r uitsag, hoe gÍettger de doeg langs
de gracht kroop. Zo kon alles wal de muuÍ
Al

voorschote{desecuur bekeken rrcrden. Als hette

donker werd om de planten nog te kunnen
herkenren, ueiden dezddartans antgeknipt. Dit
tot vertÍjíedng van scnmige voortrijgangerc, die
Íneenden dat er drenkelingen nerden gezocht.
Vooral HJ tnge bnggen w* het sors onmogelijk
de danten dieverin dedieptegroeiden op afSald
te deteÍÍïlinêíen. Dan werd iernand uitveftoren om

ê plant tê gaan 'halen', wat geschiedde door de
percrx)n aan een touw langs & muur te laten

Albert Cuyp levert zo al snel nieuwe leuke
vwn€mingpn op. Nu vdgen ne êbngMa€ns opè
voet. Jaar in jaar uit. Er wordl geen jaar meer
overgeslagen. lnmiddels is ook de gemeente
ingp€sind. TongrrtaensdjnytËttsliJk bescfieÍÍÍd en n€t
aandacht en zorg zouden niet misplaatst zijn.
Aanvankdijk toorfr men alleen sympathie. Nu ligt er
ook een beschermingnplan, dd nog wel in ê prald|k

nebvoÈrgÈladtt

Md de tongvarens zdf gaat het gima. He[ klimat
van de laat$e jaí€Íl is de varens gunstig gpziÍrd.
Warmem zomêrc, zachtere winters en de nodig
rcgen hebben voor een reoordstand gezoryd. Het
aandeel varons is fllnk gestegen tot de
ddzendtdgrans. En heteinde is nog niet bereikt. Als
het beheer straks rneewerkt zal de koers verder
$USen. Daar durf ik geru$ op te speculeren.
Tmguamnszijn in Nededand zel@arn. Sorns$an
ze op kalkijke gord, onder meer in de duinen en
Zui&Limfurg, maar het mees* gÍoeien ze nog op
voctÍige orde muren. ln West-Nederlandse Seden
hebftr de groffie kans haar te vinden. Deze deden
hebben onder invloed van zee mildere winters,
waardoor de vorstgevoelige iongvaren het beter
uithoudt. ln onze provincie is deze vaÍen, naast
Amsterdam, te zien in onder meer Alkmaar
(Kanaalkade), Enkhuizen (Zuideóavendfk), Den
Hdtbr (l(erkgracfit) en Flaadem (Nieune gracht).

zakken. Als dat natÍj een drukke $raat gebeuÍde

km de brug spoerlig anraÍt zien van toesctpurcrs,
wat hd enthon{mrne voor hd inventarisaUarcrk
rug nwanuCd<ede. Ookuedvsoberdl@e
planten enkele malen een meiboot ingezet. De

oogst was Íijk, en mear dan dat iemand voor
mogdijk h8d getpuden. Ook de scorc van enkele
troírd€íd€ít tmgvrensrrc vs boren v€n uacfitiÍg.
ln Í987onÈbnd hd ideevan en hefialingÊÍoÍtde.

Ook ik nam daaraan deel. We daken de k@pen
tÍj dkaaren maakten een plan de campagne. Al
te hoge venmciilingen hadden we na zo\red jaÍen
niet, zin wel. Wat zou er na dertig jaar nog zijn? Al
snel bleek alles toch ueer als vanouds. Opnie*v
neer veel Hjzombilcden. Op vergeten plekken
waren @emtkoínen aer H muuronderhoud en

de reinigingsspuit. Uiteindelijk noteerden we
zeventien varensoorten. Een orgelofelijk aaÍtal.

Waar vind je in ons land tinnen e€Ít stnaal van
enkde kilorneters zoveel verschillende varens

tÍjeff?WeeÍspedaanldre sorten, rnaarook oÍue
ÍavoÍid, & tmgvarcn. Ditnaal opnieurv opallend
veel $anten, en dátegnndever*ukking in.

Asplení um scolapendríum
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Venusharen verwilderen in
België en Nederland
Reymutd van der Ham' & F ilit

Tenslotle berelkte ons de melding van Geert
Heyneman dat hij in 20O2 in een keldergat in
Heverlee, bij Leuven, twee exemplaÍ€n van êên

a p illu *w ne i s*.lrlige

Vedan-

'Ndional HeóaÍium l,ledorland / Leiden bnnch,
Po€tbus 9514, 2300 RA Lêiden;

Bo/eng€noeÍnde vondden illustreren

Dit artikel is een iets gewuzigde versie van
Vensharen in Belgiêen l,l€d€Íled' in Gateria 28:
13*141(20tr,1.

- gnen me*

bijvooíbeeld de enorme toenarne van het aantral
va
n ium
rfr iu n (\br der
Ham,2000) -dat hd klimaat (inde ruimíezinvan

vin$l#r

e-<rnll : tnm@rhn. leidenmiv.nl

*labordaium \àatslaÍfren, Dep*ternent Biologie,
Univoc;ibÉt G€nt, KL. L€dê
garcltstraat 35, B 9000 C;ent, Bdgië

sooÍt heefi ontdekt.

A#

W

vorvaem in'l4larGe' binneíHeít
jara guns{iger is gewoden. Misschien
nnt dtscrêring uxt Adfuttum agillu rcrcnb, die
het woord)

de laatste

in vercchillende delen van Europa inheems is,
de recente ve€tigingen zerrnarsógrdijk

bdeffa

Ter voorberciding van een bescfronwing orer het
voorkmnn ln íedEn in de14e landen' van síien
uit het vaengedadt Adiantum (Venustnar), willen
uiJ hier an beknopt wezidrt geven van een aantd
rccente vondsten, en @ran de oproep verbinên
mr Errentele svullirgen <lwte garen.

Tune jaar geleden, in 2000, vond de eerste auteur
in

Ddfi

opsr

huismuurondersrleld<ende

dg@t

exernplarvan Adiantum rà&ianum C. Pres|
die daar samên groeide mel Asplenium
*olqendrium, Athyium filix-femina, Dryopteis
dilatataen D. filix-mas (lan der Ham, 2001). KoÍt
deama neÍd het pand dgeboken en is de plant
includeÍ een stuk snbstraaÊ (Hsteen) nàd een pot
o\rergez6t. \bn Emma van den Dool en Bert Maes
kreeg hij eind2fi)2 een versevog€Étieopnameên
een fdo van eên kademuur in Lltrccfit rná een op
Adiantum raddianum lijkende venustnar en order
meer Ásp/eníum ruta-muraria en Asplenium
triclwnanes.
een

ln 2001 trof hij op een bruggetje in Delft een
venushaar aan (Van tbr l'lam, 2002). Voorlopig is
dêz€ plant als Adiantum diaphanum Bl. (Fig. í)
gedet€írnineeÍd. ln 2(X2 spondeede dit orenplaar.
ln@E'd.Ícleialr nerddmrJanCevat in Dên Haag

opde muurvan en bovenlidttvan een soutenain
('keld€rgat) e€n sooÍtgplijke plant gevonden, ook
rnet soÍi.
Enkdetientallen o(eÍïSden vfl Adánfum
venens L (Geuone venusfnar), scrmige met sori,

qlllu*

gmeien rnet onder ma A*lenium wlryndrium,
Dryqteris filix-mas, Pterillium quilinum en Pteris
crctie in de rutne van het Militair Hospitaal in
Antnêípen, aldaar wargencnen door de tvreerle
auteuc Erik Molenaaren Wm Strecker. AÍgaande

op een foto werd de soort eerst als Adiantum

rebnum

ffi,rarhgtsirmratefied

weee uit dat het Adiantum

apilluweneds betÍof.

Fig. 1. Adianlum dlaphanum op de
Turtunctssbrug (Bnbantre TuÉna*t) in [blft
veruildering uit cultuur. Adiantum diaphenum en
Adiantum n&ianum zijn exoten en alle genoernde
venushaarsoorten worden ook door kwekers
arBeboên. Ivlovondsten (en uitbrdrtirgf) zijn te
veíwacfiten.
Ni€rlrlre vond$eÍl en aanrru{lende gegeverszien wij

met gÍste interessetegemoet. Met hetoog op het
gÍotÊ cultuurassoÍlirnêÍrt en de toch s,el moeilijke
sysilematiek van het geslacht Adiantum, dienen

evenhele aanvullende gegerrersv€Íggdd tê gaar
bld isvddoende).

van heÍbaÍiurlrndaiad (een

Met dank aan de redac{ie van Gorteria, met name
Ruud van der Ír/teijden en Hans furjer, voor de

toestemming dit artikel nogmaals te mogen
ptrUbsen.
Uteratuur
R. van der Ham.2fi)0. \Íarens in DelÍt. KNNV aÍd.

RegioDelft.53pp.
R. van der Ham. 2001. Exotischevenassingen op

Ddftse mrren: \Áarusharen lJzervarcn. Vddberidt

O4:15-18.

R. van der Ham. 2002. Weer een exotische
Velósicht 67: 16-17.

Venushaar in Delfi!

Aan de CariUsche kant van CGta Rica

Tropische diversiteit
RobbinCMora.
Eán van de meest belangrijke factoren in de
Uologieleer is de rijkdorn aat leven in detro6Íscle
getriederrvan onze aade. Alsjebegint bij de bijna

levenlee ijvnma's van zod de not$ als de
zui@l m naar de et/€naartoe gtat verandert het
leven drastisch. Met enkele uitzonderingen
daargelaten herbergen de tropen veel meer
oÍgmisnen - €mÍm ved vogelsenvlintlers, tepliden
en zoogdercn, vissen en bloeiende

gemdigdezones.
Dezê rend, db ook d

in een ver

darten - dan ê

gedogisdt verleden

bestond, noemen tre ongeliJke geograÍische
tnlllngcn. Hd is het hoddnodsl in de verdeling vrt
lct leven op aade, vmrin de vaenachtigen heÍ
voorneamste voorbeeld hiervan zijn. Je reist
bijvoolbeeld van Siberiè naar het zuiden, dchting
Od-Aaië. ln lGmcfidka, hetsib€íisch schbrciland
kornen 42 soorten vaÍ€írs voor, 140 Suks op het
eiland Hokkaido en 4ÍD íuks op tlonshu van de
Japanse acfiipel. VeÍdêrzuiómaÍts 56O $uks in
Taiuan (Formoea), 960 soort€n op & Filipijrnn en
zo n 1 200 op Bomeo (lGlimanfran).
Van l.loor& narZuid Arneril€ ideÍn dito. Reizerd
vanaÍ Goer{and rreil z'n 30 smrGn varens nar 98
stuks in Nerv England (NooróOost VS), 113 in
Florida, 652 in GudeÍÍda tot 1250 in Eqtador!
Op beide halfronden, van boren naabeneden en
crBekeerd vennenlgvuldigt het aaíttd sclÍHr Íne€r
dan 30 keer.

C&

Rica, een land dat
Een vooóeeld hiervan is
kleinerb dan l,lederland hedangWa 1166 sooÍteír
valens, Hjna *ie kerzoveC *étrbenigde Staten
en Canada bij elkar.

ligÊ

het

[a

Selva biologisch onderzoelaffilon. Binnen hun
getiedvan lSvkrlqtbkldn#Í€gennd tteÍtcÍ$
het 150 sooÍbn varêns, runmrg hefzeffiCeaantd als
de noordoostelijke Verenigde Statsn.

Maar há aantal socten geeflmaareen tnlÍbeekl.
De Íopen bwatten ook rneer dtvel$teit in nuHo$e

- meer grootte, vorm, strucluur en fundamentele
arcfittecluur - dan de gematigde Zones.
Deze diversiteit banat grote aantallen íamilies en
generdÍes de uitcfukkel$k alleen maar in detÍopen

voítoín€n.
Zo lornen boornvarens Hjna dÍeen rnaar

vor

in

de

(sub)tropêÍr wenals klimrnende varens die over

adaevegeta[iesgreienenzicàeraan vdhechlen,
varens zoals Lygodium en vgel soortên van
Odontcoria en t-lypolefÍs.
EÍffytische varens die wer stiammen en takken
groeien in de regenroudêÍr zijn zeldzaam of nlet
aanvyêzig in gematigde zones. Veel algemene
tropiscie varenfamilie, zoals de gworftte vaÍens
(G leicheniacaea), dwergpolypodiums
(Granmlli&caea) en ó vetervaens (Vrtadacae)
zijnvolkomen onbekend buiten de tropen.

geÍn#

Trcryisde cfven*teit derlrdve, wertneft tb
varensoorten in trÍvee opzichtên: het omvat meer
soorten en het heefr meer variëteit in leefvormen.
Wat tb @rzad( isvan deze geografischeverscfrillen

vr4en in de e\roluti€tiologb. Er
nar voren gebracfit, één van de
meest besproken discussies is de stabilitêlte
is een van de grote

zijn veel theorieën

veronderstellirg: Ha{ vooÍtbestaan van soorten in
gematigde zonee is aciteruit gegsan ten opzichte
van varens in trqrische getieden. H€t troÍischê
klimaat isal miljoenen janen Sabiel gebleven. Het
tempo van uit$erven is veel lager dan elders in de
nËíeld.

Aarlrl vï€ÍrsoorhÍt rl vrscfilsrb
g€oied€n vil dêaaÍÉ.
tdop het loeíËín€ndê egttel tooÍbn

ns(bqrglertge-
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De gematigde zones met hun onregelmatige
klirnadsinvloeden, als voorbeeld de aÍgtelop€n
iFdjden, de glde delen van da ande bedekten met
dikke l4en ijs. Deze iruloeden h€bben er deds
gezoqrl vc hd tItsH\ren vat ved sr8r vaem
Kort SeeSd, heÉ daHde troptsctp kllmad heeft
eÍvoorgezorgd datde instandhoÉing van varens
gewaarborgd bleef, waardooÍ er êên enorme
divensibit is ontstaan. Eén probleem met deze
vemrxlersbllhg isdatdetopenook nietgeh€d gdljk
geblwen zijn. Onderzoek uÍt gemorfologische,
paleologische en klimatologische zones heeft
beirezen dat er zich in de tropen tiidèÍts de ij$ijdeÍt
veranderingen hebb€n vooÍgpdail, vooral in het
Tertiair. Juist wanneer kl lmaatveranderi ngen
gebeuren, veranderl ook de verspreiding en
uitgebreidheid van prairies, naaldboonn'youden
algnerle boftortben in de geíndgde zqta Zo
varandeí€n ook de savanngn, regermouden en de
paÍama's in de tro$sche gebieden, dus zijn de
tropische gebieden ook niet vrij gebleven van
vtrddoringen ln cb dgelopen t[dperken. Warurer

vlucfitsrds gsremdueidan drtbÍF€Ír
dierenpopulaties gelsoleerd van nabijgelegen
gebieden en eionsequent afgêsnêden van
gpliil€ooítiÍF en erfdijke irwloeden ver buitenaí. ln
deze gplsl€de popiídesd/dueerdeÍr vsenstcl
nleuun sorten, rnet ds g6rolg gÍote lnheerm
ookvrrd

plantenpopulaties.
De ij$iideÍrltypdhese heeft ookzijn lcafiekerÍrBen.
OfschooÍr de tropieche zon€e tê maken hebben

gehad met klimatologische instablllteit en
vegáatiwerarderingen is er geen dirccÍ beurijs te
veandd efukies tegeÍrnrd Í*Jtdildcngeven zljn
ggrced door grddtdeÍt en savaÍilren, ean verei$e
vonnade tÍj de idijdendelling.
EverzeerpmHardiedrzin de n40ntenvqheil
voorkonren van grote plantenvariëteiten in de
tÍoÉrFÊfie gebieden, vooí€l voordê hogpÍe plaÍtên
en boomsmrten dle alleen op be@de plekken
grodst.
Deze rnaatstaren roepen veel vragen tÍj ons op,
tbmeg oÍn&Êuêb$idÍ[g kennis hebben v@rrud
bdr* & venspdtlrgan van boran €Íl dilHl oveÍ
de aarde. Bovendien rwten ue nog veel te vreinig
over de hedend'aagse íeÍBn die een belangrijke
v*r hogere planten.
H€* lÍjl<t vooÍbaÍig orn uit le leggpn dat tropischê
divensitejt uibluitend berust op hi$odsche factoren
rol spelen in het belang

zods klirnaatveranêdrg en tevlucfttsoden.
Deze faclorcn zijn vmr bepaalde gebieden enorm
belangrilk getlreest, gelen het voorkomen van
plantenrijkdom ttinnen d€ze getÍed€n. Zelfs een

tropisch gebied kan ontzagl[k meer planten
herbergen cbn andere tropische gebieden.
Een

voÈeld

hixvan isdat

hdAn@ebagb
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lanensvormen herberyt dan het Amazoregebled,
waar ureer meer soorlen voorkornen dan op de
Llanc (grassteppen) van CdomUa en Veneuda.
Grote vercchillen komen ook voor hinnen kleine
gmddaatsn. ln regernrcuden komen veel

A*bniun auánbsicum
& snelheid van het uitstenren van soorten ln deze
g€bi€dgn lagergeuaest zan zljn - een discutabele
bewedng - dan kan het nieÉ tegescïrÍa/en rcÍden
aan klimdologieche instabiliteit alleen.
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ln scfnrp contasi tot de stablllt€ltweÍoÍdeÍ$dllng
staat ê rjsilrjer hypcÉhese (Pleis{oceen) Hierin
uordt beweerd dat de djkdom, dus de aantallen
vaens in de fio;Ísche gêHed€Ír, sterk toegencnen
ís door klimaatveranderÍngen in da laatste

iisÍiid.TiideÍu
bedeld

$ê

è

Ínet

pelioden eld hef noodelijke halÍrond
iisÍnmag vrcíden bopeÍr lodeÍ,

ê

droger en meer gematigd met verschillende
seizoenen. Deze klimadcondltles zijn gunstig
gareeet voor trt tibreftlerr van tofisde Oa$atdert
en sa\rannen ten koste van de regernrcu<hn. Het
gevolg daarvan rns dat de regentuou<bn omgareÍl
uerden dor gnaslantlen an panpa's en ds dhmlen
er ver bovenuit íalcen. Etimen deze eilandgetiêdeÍt

merveectillendesrHrvordan

in

dogebean,

r,relke weer meer sooíten kunnen huiwesten dan
maÍUovebmen eÍl rKrenassen. Andere trctoren
zijn dui<lelijk te zien gerelated aan geognaíiscfie

breedten. Eén van de fac'toren is de jaarlijkse
regenval. ln alle tropische gebieden met veel
regenval konnn cle meesb r{kdornrnen voor.
Tot nog toe is dêtotalêiaarlijl€e neerslaghevelhdd niet het vdledge beld, @k bdangF
djk is in lrelke perioden <le rcgen het hele jaar
dor valt. Tre gpbkdeÍr kunrpn dezdËe
hoeveelheil regpn hebben, naar als één van clie
gebieden een uitgesproken dÍeg seizoen kent,
dan zal het minder smrten hebben dan gebieden
db tet hdejaa door rêgêÍr ontvangeÍr.

Dea *izsxÍnvloertsn hebben op vaerc eer g@
invloed, spciad tle eryfifische groepen.
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Het Amazonegebied is hiervan een bepaland
voorbeeld. Bij de monding van de AmuonerÍvier
kont jaadljle een droog seizoen voor, n.l. van Juni

tot septembêr. Hier komen ca. 100 sooÉen
vaerachËganvu.

nar

gat

valt de Íegpír
Tsgpbs.rt há
dat het oosÉen van het Andesgpbergte geen of
Wanneer men

het wecilen

rneeren meerverdeeld anq

H,is.

nauwelijks drogp peÍioden kefl t.
Deze vochtge kant van hd Arnzonegetied vanaí
CdoÍntria U Bolivie aan toe geefr huiwesting aan
grote aantallen sooÍten vaÍBíu, misschien ud zdfs
tot 5(X) soortên. Ook hler voÍmen vanens een

opvallend d€€l van de vegetdies, overvloedig
anneig venf de $ond ffi in de bodntoppon an

lG.

Een ander behgÍijk prnt bdebpografuàe liggiÍrg.
De rneede vaens kqnen vrcernd

door het meer éénzijdige karakter van de
laaglandbossen (dus geen groot verschil in
bÍnperatuur, hoogte elc.) het voor de hand ligt dat

voo*qnen.
Geogrdsdpbreeaeq tegeÍMd, s*eÍdnvloeden
en beqaótlge geUeden, al deze variatles beïner minder sorten

vlo€den de riikdoín aan danten

fi

boíïteÍr.

Maar er zijn nog andere veronderstellingen die
invloed kunnen hebben op plantenÍijkdoÍn. lnbnse
zonnestrdlry, zield€n en toe\ralllge groeiplaatsen
hebben grob iruloed.
Door een corntinatie van al deze Íafrren wordt er
een tÍologisch en natuurkundig vrob gevormd, dat
in milpa€Ír jalgr €€íl gÊhÉl hed garcmd.
leddê lcef koÍÍrdr bitogEn $Ër ÍErdetÍopon toe
om zich te veóazen over dê dlversiteiten het
ontdeld(en van dweereen niansood levemvom.
Wawn ájn erzoversdrild<dijkved bvensvomen
in de fopiscfio gebiedeÍr?
Het aniloord is te complex orn uit te leggen, met
ardere r,tooÍdên: we kunnen het nog nlet.
Referente; Troplcd Dversity RobtÍn C. Ivlonn The

New-York Botanical garden Fiddlehead Forum
Vdume29NuÍtËpr.2zUJ2

Davallh

ffií#tvtla

gernegin berg of harrdachtgegebiedenvoor. ln
het Andes.gebergile kornen venerveg de rneede
sooÍlen varens voor. Hier groden ca. 3X)0 sosten
var€na en varenacfitig€n, meer dan dke andere
tropiscfn regio in fu ióAmedka.
Dit contra$ veqeleken met de'rnaf 600 soorten
in het vlakke Amazonegetied 's <les te opvdlênder
g€zien AÍnasria ean veel gnÉer qpellak beCaat
clan de Andes. ln feite is het Amazonegebied
varcrem gebied. Nkil alben vq vaeírs, nnaod<
voor mcsên en koÍstÍnossen. Dit is dus duidelij[
wilJe nnersooftn vamnstegsrlomn ga dan naar
de

teutds

an bergen.

Waarorn groeien er Írt€eÍ vareíB in bergachtige

gebieden? Volgens mij komt det door de vele
groeiplaatsen, gevormd door verschillende
comtirdies van hmgÊe, tempenhnr, badkirB,
ÍegeÍud, hdlirgen, licfitirwd, gruxbata cudeílijk
matedaal.
Deze Hsen seëmn vmr encrm ved v€ÍSilené
sooÍten vaÍens de juiste le€íoÍNtandigheden.
Vandaar de enorme diversiteit. VeÍgdiik je de
la4iladen hiermee, dat koín je tci ê csrdude dat

12

F.

leder jaar komt er een nieuwe
varensooÉ brj

Theezeetie

Wm en Kees zaaien alle varens in opdracfit. De
larckers winnen de sporen van €igên rÍreÍplanbn.
De varensnorden voor het grcotdedeel volvelG

door ÍIÍARLEEN ARKESTEIJN

'gezaaftl' in een zaaibak, door êen van te\roÍen

Ovelgenomcn uit het Agnrisch Dagbled

aÍggtyo€EÍt ftoeiledheid slffijne spq€n Ínêi b€hrdp
van en sout theeze{e uit te Srocien. Ter indcalb:

sr

Wercldwiid zijn er maar drie vermeerderaap
yln yaren!. Een daaruan ir hrekerij Tar in

gran vaÍBÍFpoíen b

í0.000va nflan$es.

gD€d

r/s

tien beldon,

ód

Aalcmeer,
Wim en Keee Tes djn gorpeciallreerd in de
opkweek van longe varenplanten. Twrede
tal is het.ftarden van jonge plenten vanuit
weeÍrelhreek, met name Philodendron en
Phaleenopoia, leder jaar komt er een nleuwe
rooÉ blj, dle aan êên aantal punten Ínoêt
voldoon voor hil ln prcduetle wordt genomen. tKenmerken zffn onder endetu houd-

beerheid bii conrument en tiidens tranrpoÉ
ên esn aftv[kond ulterl$t", vertelt UYlm.

- Aan de Uitemeg in Aalvneer, uraar
tuinbc.rp en naterwslbdltaaaluissden, lrst trd
bedrijf van Wim Tasenzijn achterachtemeef Kees
Ts.'Flá beddjf bestad al vanaf l8d)", vertdt Wim.
Ssnen met Kees is hij beherend vennmt van het
famlliebetlrijf. 'We waren een van de pioniers met
tuinbo$/ Íond de Uitemeg in Aalsmeer."
ln die tiid was het bedÍiif gÊspedaiiseerd in zes
píodncfen, uibinddijk He\ran mkËan jaren zerlentig
AATSMEER

alleen de yarens over. "We deden zowel de
veÍÍne€ídeÍirg ds deafteelt. Dorde obcÉisering in

potclantentedt kmden rve niet Íns @íEurÍeren
met de moderne potplantenbe<lrijven. We zijn ons
daarorn vaná de jaren tacfitig gan sp*ialiseren in

&

ioÍrge daÍÍen van v*ens", verldl Wm.
Flel bctijÍgrci<tebteenjadreva gdedan. Ter
stofle <le gei van de tlederladse en Deerse rskt
en narn de arport nar rnet naÍne het verre oo'den,
Itialie en de Verenigde Staten toe. Tas: 'Dt zijn nog
ste€G greiÍnarkbn. \loorheen bleef tdrtig píGírt
van de flantjes in Nederland en was de red export
Dit is nu omgedraaid."

Teeltduur
Dit br*ht een wisseling in plantgrocÉte Ínel zich
mee. "\Àíe zijn oveÍgpsiaÉ van 70-nar 150gats
trqys en nu zelÍs nar25&gaatstrays. De teeltduur
in een 250-gads tray is tuee ureken, korter dan in
een 1S0gaatstray. Qua aantdlen hebbên vre nog
Seds errenveel vamrplanta dstbn iaa gdeden.
Ze rin dleen H€iner. Op 5.000 vierftante máEr kue

rn

tien tot tvuadf miljoen duks per
sooÍten tÍ nnen- en buit€nvaÍ€Íts "
ken

iar, vat

1
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Varenhreker Wim Tas besprceit de planten
Foto Henk Bouwmtn
Het zaaien en de opl$week moeten precies en
sctroon gebalen. "l-ld gebruik van fungidden is niet
rÍrogelijk oÍÍtdd vtreng nd als scfiimmds, behoíen
tot de lagere, sporendragende planten.' De varenrunrnug bestrijden ze Uologisch, met aaltjes.
De zaaibakken worden in een van de zeven
klimaatafdelingen gêzet. Na een upek oÍ twee
vecchijnt eran ficfttgrwt dgdttber€asorerde
aarde, dat uitgroeit td lets dat lijkt op een mosbed,
Na vier tot twaaff rreken, afhankelijk van het sooÍt,

vormen zich op bet mosbed mannelijke en
vromelijke vrucfrllÍchamen, die elkaar bevnrchten.
Daaruit ontstaat dan na twee tot acht rrveken de
uiteindelijke vav$ant, <Ie verryend unrdt in tsays.
Ditverei*veel handwerlc Hier$etrnt het bedÍiif op
vijÍlien vete medewerkers. Zj uoden in cb piektijd
aangwuld nnt nensenvan buitenaÍ. ileÍ name in
het voorjaar is er een $ek. "ln week 18 tcÉ 26, voor
de langste dag, moe{en alle jonge pianten van
buitenvarers uoídeÍt dgeleverd."
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Herkennen Yan Varen Famllies
en SooÉen

lffiotium

BemhtdillaÍg

inbndever glngeÍt tel€íL U€€f

eenderdevsrH bediff ove. Wkn giU
axlem garen en lcwn ult op hei alïmrden vat
weefselloueêkmateriaal voor vergchillende
laboratoda.'HeÉ ÍnateÍiaal vanuit het

goeit op qar. WlJ rrd<en er danten vat die in
vengon<l oÍ po&rrotttl lomen grodst. t it het lFle
brede soÉiment hêbben lve Phalaenopsis en
PhiloderÉrcn ale vofinilde d*tHt uiEpkc€n.'

tlochbÍtcdÍiiÍ
Jafllijlo hrcken

VVim en ]G€s

500.00 a 1 .0(D.0@

His b het verudg vo de vertdlpm dt Bab+Joe
l-lchlzeld & RótÍn C. tltranl boek Feín Grcn€ds
Mflual (ISBN G8819-lS6rf, puHisrd in 2001 by
TlnÈerPres

tleÍamlllo;

ffinecrrle

onbtgebraltt biJ een
tloctilsbediÍ, FFvlla Vq H goGb ód tlÊíl€Ít
de bdde rstnen in opdracfit v*r upefsdlaled<l+

We zullen hier hd genus CyaÍàea (sg. ltenitdial
gebruiken orn de kqrrnerten van defamiliebo te

conH Ínet Ën v& lsing van íÍHsr
nilwrzoeksr. i/lane vinden ook

Q6dhaa ise*t gsrusven degíile bmÍnvaÍsÊdiê
keffnerkenë l$odr vdr $rde vercn dregl boren
op gr langB, rctb dnn. ln devÍije rdur lannsr
Íj ud ar hmgte bereiken van 15 iot 20 meteÍ êÍr
sornmige be€helllngen trbben dicfite bcsen van
&ze#igBboomvaens.

planten op. Dit hebben ze

boraioÈ.Em kjeinerded, Ín€Ê ntÍF Phllodfldon,
z€[ HaÍyita op oÍÍr zdf aan klanten te veÍkopen.
'bderftEr l<omt erzekereen rdeurveveetmct Uj.
We llebb€n

die vaens in de

nieuvre varens in de soÍËmenten die ne sperÍad
ophil€l€Ír v6
Tdrgr en dersrpatgr'
De la d<€íij rterld Ín€{ sr vdê píocÊdrrcop b*is
var trnlmdlrbb#ndsrnier"rre pbntvoltlod"

BdÍldr

lkÍíen.

"Aan de vemcfÉllendeeigrrssr eet dant rn€t
d kan volden, hebben rrc prtcr toegokeÍtd.
E€Ír Ëdt Ínoá msdan2S0pnbn hebàen, voodd
we besluiten hem in produc'lle te nemên.

lcírÍneÍten ziln onder andeíe horrdbaaÍh€ld b[ de
concument en tijdens transpoÉ, een afwijkend
uiterlljk d een sndleÍe t€€lt dan die van hdruldlge
soÍtiíÍr€íil.'
Vtlorbdapnjke truiCrBen en m.ileilen vragan Wm
en lGaslcrrekersrecfitaan. VolgensWm ishef wd
rncÉlijk om rliare eorten op ê rnafit te brengen.
"Een behoorlijle crmpagÍF v@r en niqnp varen

kocttevel."
Op bantzen Sean ze niet Ínêor. 'Vt/e kunnen nid
mden rmt dar he{ belang van is. We hebben nu
onze yagte klantenMry eíï rÍreÍten ved meÉ exportem. Ze nodigen vaak rnensen uit de Uj ons

laqsl<oÍÍrfi. Veíder is het ínild op mond redarne.
Er zijn unrelddjd rnaar drie venneeÍderaaÍs van
vanên8. Gezamenlijk bedaen€n rre êen tpnderd
klantal verspreld overdevnrdd. tH lseen kldne
werdd,zegÉWmTa.
BEDRTF9GEGEUET{S:
Wm en
Ts, yrtrnhrutr! ín

K*

Aalsne*

Oppcrvlekto:
8.000 vierkanle meler Gele:
JcEe phÍrH van varss uit spoí€ít
prBe flaten van Philoden&m €n PHnopds ult

upe{Sdlarcek

Cyalhcartuur
ln dmken rnd en geÍndigd klirned uDÍc[ ds dflt
voornamelijk gebruikt in grotere kassen.

Boonwaens kuím€n da tuisfl ef gBhtB*f u/oídêÍt
Ínaarde Ínee$ spetÍes lijken het bede te gmeien

btÍterduis in EJilroffire oÍfopbdnhrinen
zetot 5 metertpog kwmenrvorden.
11

war

E.

Deze varens groeicn hct bade in gefitterd llcht
hoewel ze in de volle zon kunnen groeien in
kustslneken waar de rmnnte en het licht niet al te
írÍens zijn. Oe b€d€ gÍond voor deze sooÍt is €en
nlke, organishe,

vcttqp

gÍond.. ..

De sctrilÍers van de Sen kanen snd lc en, heupl
niet gifrig, kunnen soms huidinitatie oprrekken.

De meeste Cyathea soorten

hebben
rechtop$aande, scftilÍerige starnmen en een laag
van tade lucfitmrEls, tenÍninde an ê ba$s. The
vercn goeien in eenbechtervqm an de bovenlrant
van de dam en vormen daar een palmachtige
groeiwijze met 2 tot 3 maal voeídelige slippen. De

tlad$eel sctrilÍers (van H gpnus0ydrea) hebbeír
arab borstdhaan aa da bp in bgx&llirB
tct die van het soortgelijke gerus,{sqphila, en de
btdt€Íde cellen ljn andels in odëntde, en vaak ok
anders in kleur, da de nper oerilral gelegen cellet
(dleen bzien Uj eên veígÍE{irg van 2fi)...
geen

Om de cyatheaceous varens te kunnen
onêrsctpiden van anderc boornvaen soorbn kijk
naar het ornhulsd vm da borgtltant van de stam d
de bcis van de blaileer $den. C,,att êa is bedekt
me{ schilfers teÍwijl dlcksoniaacfitige boornvarens
zoals Sadlena en Dicksnia haen hebben. (zie
tekeningen). Sadteria heeft scnilÍes op de stam en
op de Haded maar de veren ziin vnal en de sori
zijn beêkt rnd een opvdlend larymrerpig indsium.
G}affr€a is thuis ln de trop€n vsr ds oude en de
nianwerlvetdcl en

kcrnnvorarnlijkvorin miSile

bossen, Het genus Cyathea kent ongweer 115
soorten. De genue naam komt van het Griekse
kyathw, een wijn bokaal, in referentie aan het
schaalachtige induíum in bepaalde smrten.
Cyathea wordt hier gedefinieerd in de @erkte
genera Á/sqpài/e
be{ekenis, met uitsluiting van
Ctleitnktriría, err $fiaetryÍarirs. l{crd pterkldog€ít
het er over eens zljn dat dee genera natuuíijke
groep€n r€pí€rnteren, zijn zij hd oneens oÍ deze
Írroepen aangemerkt zouden moden uorden als
+aÉ gÊnera. Sornmige ÉeÍidologen daE*ficeíeít
de soorbn va al de vodÍrcínde 4 gÍoepen in éár,
$ooi, al oÍnvattÊrd genus,
Cyathea: De shllfers van de bladst€êl zijn niet
bedekt íÍËfi donkerc borstelharen. De buitenste
cdlen ziin anders dan de centrde cellen van de
bladsted in oílfitatie, gnmtte en vaak ook ldqln de
$elen kunnen prikkellg zijn of ook niei maar, ds ze
prikkelig zijn dan zijn ze noit zrvart of glimmend.

CYathearbots
Nsophíla: De bladsteel schilfers lopen uit in een

bdriblts: cle tuiten*e cdlen van de $ed
zijn anders dan de eentrale cellen in grootte,
qiëntatie en vaak ook kleur. De $elen hebben
donkere glimmende stekels. (bijv. Á/sopàr/a
donkeÍe

austna/rs,

A.trkf,oó

Al*phlla australis
€phaeroÉens De tÍadsleel sdtitÍers lopen uit in en
korte, donkere, slekelhaar, geen bordelhaar. De
buitenste cellen van de steel zijn vrijttrel gelijk aan

de centrale cellen, behalve de wel eens
voodornerdeanaGtandje. De delen zijn Sekdig
of niet maar, indièn stekelig, zijnzij niet anraÉ en
glimmend. (SphaeropÍens aramaganensis, S.

mpei,

S. excelsa)

6

Ww.

ttttt.Cyatnaattuw)

Jffi
SpáaercpÍans @operi
Voordiegenen dietoegpng hebbên bt lret lnt€{net;
kijk eens naar de urebstïe van lan Barclry:
nnrwang$fire.com/bcteucdypttnfreeGmc/ er Sad
ved infarnatie en pracfitige fcio's over boornvaeng
opdeze pagina.
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Í)sfamilie: oevdtlrcerre
fanilie Darral[a€ae is itrÍtÍner genoeg éát van
de families waaÍover veêl contÍwerse bes0aat.
Verscfiillen& wetenschappers h€bben de soorteÍl
dlé ÍEÍninad onder deze Íamilie vallen drdiscfi
anders ingÊd€eld. B.J. tbehiedd gaaf uiQebreid in
op deze controrerse, rnt de zd< niet eervoldiger
nraaK. Een lefiglijke vertalirg is hier dan ook niet
zo zinvol. lk zal proberen de belangrijkste
aandachtspunten uit de tckst te distilleren en
De

a: Kornt voor ds $efiele

Haileer

(links) en fertiele

bldveer (rcchts), $rcep = 5 cm
b: Wortelrhubben, s*rcep is 5 mm
c: fertiel segment, st€óp= smm
d: Wortel$ok

net bodelhaigeschubben, stÍeep=

5mm
N. B. De

Ërtieb bladveer

ls

dellxler, en licliler van

kleur, dan de steriele Hadveer.

De wortelschubben zljn meestal eivormig tot
lercefvonnig en centraakecht angehectrt.
(zietekening)

hiercnder vueer te geven.

We zrilen his het genus DavatÍa gebruiken om de
kenmerken van de Íanilie toe te licfiten.

Davallia's behoren tot de moolste en meest
gescfiatte varens die in cultwt gebracht zijn. Hun
brede, kanhrctrilge en vaak glimmende bladveren
r pídêír get uoctlïk tentooÍ€estdd in hangmanden

die helemaal verborgen kunnên gaan door de
overhangende geUaderte. Door de behaarde,
borengrondse noÍtd$okken lnbben de &vdiia's
vaak interessante namen gekregen zoals

"Bete@ir'

of

'Eektnorn@if

in het tlederlands

Als de scfrubben mefi hun basis arBefiecfit zijn dan

zijn de schubben nien ormig oí hartvormig met
ovslappencb bases. (zie tel<eniÍg)

rneestal "Apepootje'.
ln uarmere klimaten zoals Florida kan de Davallia
ook als gÍondbedekker geplant vrorden maar in
koelere klimaten kan ze alleen als kamerplant oÍ
Orangaie plart tegp6 \roÍ*n.

tle rneest duidelijke karakteristiek van de Davallia
is zijn harige kruiperde, boven$ondse lvoÍtelstok
De wortelstok ziet er harlg uit maar wordt
geclassiÍiceerd als "geschaald omdat het harige
deel, als heil vmre, een uitloper is van een schu$e.
(zietekening)
DavaliaÍalcirdla:

De Hadveer stden zijn aan de woÍtdstok gehecht
till gernakkdíjk af. Er blijfr
een cirkelvorrnig litteken op dervorteldok over.
en valbn na vedoop van

De bladsted is in het módden idsvercfikt.

lopen goeven die uitlopen

tcÉ

DaaÍÍ#

in de nerven van de

bHveren.
De bldaderen zijn nieÊ ondeíing verbonden (zods
in een net-vorÍn). Somm(p soorten hebben valee
aderen die perdbl lopen aan
ectrte aderen nraar

ê

ft,btííi)
b

t6

zijn daar nid mee veÍbonden. Andere dan echte
aderen geleiden de valse aderen geen water of
miner*vodtrgsdfrr, ÍÍEn ÍleeÍÍÍ at H.zevcr.
ver$wiging van de blderen dienen. De sori dan
dicfitbij ê railHt van de bladryeren err zijn orerdekt
Íneteen indusium.

e'

Delndusia kunmn opvele manieren gwormdzijn
maar, in de ldasslcfts deÍinltle, zltten de lndusia
gefrcel vast aan de zijkanten en vormen een zage
Ín€[ de opening gencht op de buitênkent van
Udver, (zietekenirp)

ê

TcÍ zover de fantilie

Davalliw*.

.-r

DeíamilÍe:

De bbdvercn vaiàen van miltddrldil U een srs
enorme grootte, gelroonlijk tw€€ tot drle maal
ger/eeíd Ínet& breedsbzijveur aen deond€íl€nt.

L a<

Ibrnffit*ae

DenndarrÍimenisen familb van ÍnedfoÍÍscfie
en sbtro6Ísctc varcns van 9 genera rn€i ongeveeÍ
45 soorten^ Het gênus Reridium (met o.a. P.
aquilinum de Adelaarsvaren) rrcrdt mk tot deze
familiegeÍ€keÍd.

Hêt representatiwe genus Dennstaedtia, in hel
Ergels wel "Cup Íem', genaand, reÍereert aan de
vorm van de sorl. Deze varsls zijn mid(ldmáig tot
zeer grcte varens mEt kruipende nortel$okken en
fijn vedeelde ildvercn. De zi<tt wij<t verspreiclerxb
Dennstaedtia is niet geschikt als potflant. De
woÍtelstokkên vertakken zich snel en de grcei kan
dleen, td op zekere hoogte, geoÍ'ÁÍoleeÍd woíden
door orgerrenste delen van de norldsÍok ueg te

knoppen

DenrÉaedtia davallioides
streep is 5 cm.

sniibn.
De bla€deren zijn vertd<t, niet netvormig. De sod

Hd genm is lerkenbaar aan ziJn kruipênê, haÍige
(niet schubtÍgp) vrcrtel$okken. ln de Uadslelen
bevindt zich een enkelvoudige, U-vormige
vdr.mdel. De kop+rcmige indn*a bevinden zich
aan de uiterste randen van de bladveren. (zie
td<etirB)

zijn gg,voonlijk enigszins naar beneden g€draaid.

Veel soorten van Dennstaedtrb hebben 'zijtak
knoppen" op de bladdelen (zie têksning). Dêze
knoppen kunnen zich ontwikkelen tc[ kruipende
stelen. Zij zijn niet altijd aanrvezig rnaar als ze het
ájn dan zijn er soms drie tot vier per bldsteel.

.<.._]--T<
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Deíarnilie: DicksprtiacBce
Aan de hand van het gpnus obtcsonlb kunnên Yre
de lerakteristieken van de familie Dk*sp,niacB,ae
gaan bekiiken.

De Uadveren

vartfen van UpinrrileÍirrnfrfrd (2%

rnad geveaÍd) tdquatêÍpinnde (4 Ínad gp\reeíd!)
en "oUongf (larevonnig). DeveÍenzijn sÍnalleradl
de bmis en voden Siif en leerachtig aan. De sori

beviÍdenzió

at ê hibrrard

van

ê

vera

en

zbt

er uit als mossalscfelpies door hun dubbelscfielp
adttigp sfrudtflr. De hiHtsb lÓ van he{ ind'r$um
rvordt gevormd door de opdd€ bladrand en is
groen, gdijk aan de kleur van de bladveer en voelt
ook ne{ zo aan. De tinn€nste lob as daar en tegÊn
bruin€rendrnn€r.

De Dicksonia s zijn grote boornvarens Ín€* srnallê,

leeracfitige bladvercn. De Tasnanische dicksonia

(Dicksonia antarctical en Coopeis boomvaren

($pàaeruptenb ooqpen) van Ausfralië zijn de nnet
voortonende, gekvvdde booÍÍuaÍers. ln locaties

zods Florida en net bggetieO vat Cdifdnië lurne
den plmten hiternfiuls gehudffi uordeí1 bt zdfs
zorer rpord als San Francisco.
Ook in delen vm Engdand reteen milderklimaat
kunnen deze varcns's winters buiten gehotden
tloÍden.
Alle Dicksonia's hebben standrtige stengFls die
bedektzijn rnetacfiteígeUaren dangpHd€n van
crude blaórgen bq#ad@s
Decrdê, dode
bladveren blijven enige iiid aan de siam zittên. Zii
hangen naar beneden en vormen een smrt "blad
Íokie'.

twr.
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ê

Cyathaarflo;,ea,
scialvormige indusia met sporangia
Dbfsonrb is gernakkelijkte ondersclpiden van de
Cyathea achtige boomvarens omdat zij haren
Hben op de stam en de Hadveentel€n (dip€8) in

pbdvan

scfrr.bben en

óorddde

si

zidl bárindeít

aan de buitenkant van de bladeren, niet aan de
ondeÍkant.

rts

Het venvante genus Cióotrum verschild van
Dicksonia door ziJn, ln het algemeen, brede,
clridpelrvmdge d*ren Ínet onigezins blauwe
ondertanten en door cle gelijke kleur van de
tÍnnen*e gr hÍtenÍe lobben vgt de indusia.

Di(tuth

Cibtium

Huiskameryarens
Goed nieuws voor onze leden die speciaal
huigkamervarens en kawarens eeÍl uÍarm harl
toedr4en.
Egr lid van onze vercniging Dhr. Boy Altnan, een
karneryargrs en toplscfie vrersoeêÍt, hê6ft zlctt
bereid ved<laard een regdmatigp lrolom in ome
\Ëren \lria te sctuljv€n speciad o/er |Gmavaens,
uÍteraard in de breedsts zin van het vrcord.
Dlr. Albnan heefi ean boek gmóÍwen o\reÍ vroÍts
"]GmervarenJ (ISBN 9G39&O183€) Het is eeÍr
ultgebnfd Oodr Ínet lipo 0\16Í verzoÍgiÍrg, mdeíhcrrd

gr larekenvanva€ns.
Dhr. Altman is welisrtaar in het proces om te
verfiuizen naer BÍeilië mar hij heefr mÍ (ptl.)
veaekert dat hij zeerzeker lid zal blijven van onze
veleni$ng en regplÍÍtatig bijdragÊÍt zal laneren aan

orze\Ëren\hria.
primdreveer

primaire veer

Wij tJíênsen Dhr. Altman een voorspoedige en
prodernlcevedruizim!

l'let gsnus Dicl<sonra beclaat uit zo n 20 soorten en

komt voornamelíjk voor in vochtige bossen in
b€ÍgacfrligestÍêkên (speciaal in mistile b6en) in
de tropen en de warmere gernatigde strekên.
Hoewel er rapporten beslaan van Dicksonia
arÍaÍdirab die vor een ltate perirde -7 € hebben
door$aan lijK een gemiddelde winterternperatuur
van zo'n 9 € (oÉcáermd) de lagst hdBe voa
orerbventeZjn.

Hetmarcotteren
tanbootnuarens

Bif een

gerchubde stam

K

Figuur E:

boomztarenmet
sesrhuhde stom.

Dhk nialanata
bmnwaen dbzidronêrscf:iddor
een kruipende $am.

UItI I(AIIERVARENS
van Boy Altman

Een Uizondere
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Boekbespreking
Plant Resources of SouttFEd Asia'15
(2) CryptogaÍns: Feírc and feín alliês
LJitglerrec Backhuys Publlshers, Ldden.

rsBN$-5'182-12&í

íad voor: 'PlarÍ Resarrces oÍ So.tth-Eaí
l-l@Ídkantoor is in Bogor(Java), puUicatis
vvoídeír vezoígd door de Univemíbit in WagÊnf,ngpÍl
Eén van de dod$ellingen van deze org€nisatie is
hel publlceren van boeken en ondezoeksrappoden
orer de ílora van aÍd€ct Ar*ë.
Proeea

Aia".

Sarnerwdtend kan gedetC rrcÍden dat dit boek en
uitstekend naslagwerk is. Buiten de gebruikelijke
besdrijvingen kmt u een rhá an extra lnforndie
orerspeciÍielre sqten virden, nreeslaÍ sanen Ín€i
prachtis gedêtallleeíde tekeningen. Heil is ecfiter
geen rÍtooi

pla{€sbek maareen welerncfiappeliJk

georiénteerd vyerk yoor mensen die vanuit een
comme&iëe instellirg, oÍ vanuit een diepgaande
interesse het naadje van de kous willen ue{en.
BeÍnhard i/laÍs
7 april2003

Het hierboven vermelde boek is een reoentelijk
gepubliceed deel in een rceds zeêr ul€ebíelde
reeks. He{ boek is in de angdse taal en is een
comperdium van ondezoek rapporlen. ln totaal
bevd dit boek ÍÉ rappoÍten geschreven door een

aË

grod
ajtals, €'\,€r nffir3sr vasvil,wlen,
Ín€t daamaast 3 extra rappoÍten o\rêr mo€sen.

Het boek is unit in hetfeitdd vaÍensen vtenverwanten belicht worden vanuit een onge\ ttlon
gezachtspunt, althans in vergelijking met de
gebruikelijke varenboeken. ln hel kader van de
Proea doel$ellirgen rrcrden de darïten nanelijk

beoordeeld op hun economisch nut en mogelljke
medische of andere praktische toepassirpen.
De ondezoek rapporten zijn opgezá volgens een
*ranien. Zj bC ndelen geumilijk één soort,

vd

hoewel in het rapport vaak een groot aantal
gerelateerde soorten ter sprake komen. ln de
napporten kornen, behalve een w€tenschappelijke
besdrijving van de sost, ook rpestd tle vdgende

mdeftvêrpen ter sprake: Orighn en Gdogratiscln
distritutie, Edqb, (mqg/diiocÉ,t'uik Kweken en
planten, Eilen*happn, 8niranisrlta infonnath sr
vaak een zeer uitgebreide llterafuurlijst voor de

b€pÍoken sooÍt.

Het boek heeft geen klêuÍen foto's maar wel
haarscherpe lijntekeningen clie de essentièle
detemhdia ondêídelen van develSrillendevaens
toelicfiten. Verder heeft hert bek een literduurlijsl
van zon 19(!) pagina's en een zeer uitgebÍeide
verldaade vrcordenlijst v*r 17 pgina's dle vrijuel
noodzakelijk is om de in het boek gebruikte
termindogie te kunnen begr[pen (engelse tad!).
W$ u tÍioorbedd wal etrl" n ddlalbdproÍosÍrale"
is? Uiileg: "protoíeb in whit*t tlrc xybm has a mrc
of rpn-va*ulartissue'. Juist, ja...u wi$ toch dat
een'proÍosÍele" an " simde, primítiva type of dele
having a solkl cr'ntal, vasular crre" uas? En een
" dele" &"va*ular dttr,:fun d a drem or roof? Ja?
Prima! Zo niet dan kunt u deze woordenlijst
uaascfiijnlijk goed gebruiken.
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Cheilonthes tenuifolid Burm'f) Swartz - 1, habit;
2, scalt; 3, l.ower surfdce of a portian of d fertile

blad.e with sori and rcflwd margíw;4, Iower sur'
fan of a poftion of a fertile blndc with sori and vn'
reílz*d, nalgiru; 6, spore,

Bron: PROSEA, Plant Resources of SaIh-Ea$
Asia 15, (2) Cryptogams: Fems and fem allies.

deWnter, W.P. andAmormo, V.B. (E<litors)

