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DE PARTNERENDE HOBBY
Je zal maar varens als hobby hebben en dan ook oog Êen paíÍeí. Hoe zielig voor
die vaÍenljes: dè meesten van ods zullen, denk ik, wel een partner hebben.

Kunt u zich nog herinneÍeí hoe uw eerste varentje het huis en/of de tuin
binnenkwam en hoe langzaamaan de vensteÍbadken of hele plekken in de tuin met
vaÍens werden dichtgebouwd? Hoe ioen, e€rst vooÍzichtig ed even laleÍ al wat
krachligeÍ, dooí uw partneÍ enige bezwareo werden geopperd?
Hoe u loen tot afspraken moest komen: lot hier en niet verdeÍ, jij hier en ik daaÍ?
Hoe u loch nog elll enkele kleurige bloem tussen uw schitterende gro€ne kinderen

Of hoe u subliel lrachtte de vakanliekeuze te sturen in de richting van juist

dat

gebied waaÍ u hoopte weer eens wal nieuws op vaíengebied tegen te komen? Hoe
uw partner deze 'subliliteit' al snel doorhad maar u uiíeindelijk toch maar uw zin

gafl Hoe die partner,

maanden later

op dat vakantisdÍes aangekomen, toch

misschien wel weer spijt had, toen u g€lijk bij aantomst met uw neus tegen die toch
weíkelijk schitteÍe[de vochtige Íotswand gedrukt sloíd? Hoe u dus van de verdeíe
omgeving, laat staan van hem of haar, geen weet meèr had? Hoe uw paíner de
volgende dag dacht, e€n lekkere stevige waodelillg met u ie maken en er al na 500
meter achter moe,st komen dat u dáar een half uur over had gedaaD, omdat u
zonodig iedeÍ varentje aan inspectie moe,st onderwerpen? Hoe e€n wandeling met
3f en toe uitíusten voor uw partner, meer uitrusten met af en toe eeo wandelingetje
werd,omdat u zonodig dat unieke varentje toch echt op de foto of dia noe,st
vdstleggen en dat dit natuurlijk wel enig 'profe,ssioreel' opstel- en instelwerk vergt,
hetgeeÍ natuuÍlijk tijd kost?
Hoe u dan na uw zwaÍe arbeid 's avonds vooÍ dè tent of op h€t terrasje voor uw
hotel zat uit te puffen en uw paíneÍ u nog eens wilde veíellen vaÍ de pÍachtige
uitzichteo die u die dag samen zoudt hebben gezien?
Hoe u zich toen veÍvJoed probeeÍde af t€ vÉgen waaÍoveÍ hij/zij het eigenlijk had,
want u had geen uilzichten gezien?
Hoe u er toen achter kwam dat uw (varen)wereld in vergelijking met die van e€n
rormaal mcns - en u wilt uw partner toch niet abnormaal noemen - er toch wel eÍg

ingewikkelde materie en beetje proberen te verduidelijken, zal ik in Varen Varia
in een aantal aÍikeler de levenscyclus van varens €n de venchillende aspect€n
daarvan behandelen, en tegelijkeíijd probeÍen een aantal van deze technische
termeo uil te leggen.
Tijdeds de gÍoei van een varenplant doorloopt deze eên aallal duidelijk gescheid€n
stadia. Twee van deze stadia zijo duidelijk zichtbaa.: dat zijn de varenplant zosls
we die kennen, de sporofyt en een veel kleinere vorm, de gametofyt. DaÁmaast ziin
eÍ nog twee stadia die niet zo goed zichtbaaÍ zijn omdat ze veêl kleiner zijd: de
sporen en de gaÍneten. De vier sladia wisselen elkaar af in een vooÍtdurende
kdngloop: de spoÍofyt voÍmt sporen, uit een spore groeit eed gametofyt. De
gametofyt vormt veÍvolgens gameten. En uit de gameteo groeil dan weer eeÍr

spoÍofyt.
De sporofyt is dus de varenplant zoals we die keín€n. M€estal is dat eeo forse, met
het blote oog duid€lijk heÍkenbare plant. Met het blote oog kunn€n we ook zonder
veel moeite de belangrijkste deled van de spoÍofyt onderscheided: de woÍels, eên
woÍtelstok of stammede en daarop iogeplant de bladen, met de sÍroÍsngia aan de
oDderkaDt. De gametofyt zal voor de meeste mensen wat minder bekeírd zijn: een
klein, mosachtig plsDlje, dat ook wel 'prothallium' wordt genoemd. Het prcthallium
is in het algeme€n minder dan één cenlimeter lang en bÍeed, en groeit dicht tegeÍ

klein uitziet?

Kijkl uw paíner u dan nog steeds veÍtederd aan,

daD mag woÍden gezegd dat u dé

paÍlner in uw hobby heeft gevonden!

Wilt u hem/haar dan even gedenken, want men he€ft heel wat mel uw vaÍengekte
Maar ik zou hem/haár, als ik u was, niet blij maken met een varentje!

Harry Roskam

VOORTPLANTING BI,I

VARENS-

Wie zich aclief bezighoudt met het kweken van varens zal vroeg of laat te maken
krijgen met de levenscyclus van varens. DaaÍbij komen dan al gauw begrippen aan
de orde als 'haploïdie', 'diploïdie', 'polyploidie' en 'apogamie'. Om deze tamelijk

De varenlieÍhebbeÍs die zelf bun vareff uit sporeo opkweken, zullen het
prolhallium wel kemen. Anderen kunnen wellicht io een van hun vareopotteÍr op
de potgrood tussen de groenige aangroeisels de prothallia herkennen nu ze weten
dat die beslaan. Om de veÍschillende delen van een pÍothallium te onde6cheidenJ
moelen we het met een sterke loep ofeen microscoop bestuderen. We zien dan een
doorschijíend dun vliezig plande, dat geen woítels, stengels of bladeren heeft,
maaÍ slechts een aantal draadachtige uitgroeisels,waaÍmee het aan de ondergrond
is vastgehecht. In legenstelling lot de noímale varenplant vormt het g€en sporen
maar mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen. Als we goed kijken, kunnen w€
aan de onderkant van e€n rijp prothallium de geslachtsorganen zien zitteÍr. De
geslachtsorganen zijn kleine, min ofmeer bolvoímige structuuÍtjes; de vÍouwelijk€
liggen in het prothallium verzooken, de mannelijke liggen net op het oppervlak.

Bij mensen en dieren heeft ieder mens of dier twee ouders: e€n vrouwelijke en een
Ínannelijke. Bij vaÍens ligt de zaak niet zo simpel. Het is bij vaÍens niet
gemakkelijk om uit te maken wal nu mannelijke en wat vrouwelijke planten zijn.

Linnaeus, die de gametofften van de vaÍens niet kende, veronderstelde dat de

(Drldprdriirri-lias) €en mannelijke vaÍen was en de Wijlesvaren
(Áthyiunflk-Ícnina) @n vmuwelijke plant van dezelfde soort. We weten ou dat
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dit twee sooíen uit zelfs gehe€l verschillende familie,s zijn. Het duurde na Linnaeus
elhter nog ongeveer 100jaar voordat ontdekt werd hoe de vork io de st€el zit. De
Duitse plaÍlkundige Hofmeister vond toen,dat de Íol van de manneuke en
vrouwelijke planten bï varens veÍwld wordt doorjuist die kleine, onaanzier ijke
gametofyten.
Mensen en dieren krijgen bij de geboorte twee stel chromosomen mee: een stel van
de vader, een stel van de moeder. Op dezelfde manier kijgt elke varenplsnt een
slel chromosomen van de ene oudereo een st€l van de andeÍe ouder. Chromosomen
zijn de dragers van het erfelijke materiaal, de genen, eo op dez€ manier kíijgt ieieri
nakomèling zowel eigenschapp€n van de moedeÍ als van de vadeÍ.

Als we met behulp van een micÍoscoop, en speciaal geklèurde pÍepamten,

het
aantal chÍomosohen in de cellen van eed varen zichtbaar má.ke!, vinden we echter

een opvallend lerschil tussen spoÍofyten €n gametofyten. In een cel van een
spororyt zijn tweemaal zovèel chromosomen aanwezig als in een cel van een
gametofyt. We noemen de spoÍofyt diploid, dè gametofyt haploid. Bij mens en dier
vinden we wel eeo koíe haploide tussenfase, die een noodzakelijke stap vormt
tussen twee diploide geoeÍaties: de eic€l en de zradcel. Het verschijnsel dat beide
fases een min of meer zelfstandig leven leiden, noemen w€: geoeÍaliewisseling.
Hoe kan eÍ nu, uit een gehe€l diploïde planl, zomaar een haploïde ontstaan?

Deze overgang vindt plaats tijdens de sporevorming. Sporeo worden gevormd
doordat e€n bepaalde cel in een zich ontwikkelend sporedoosje (sporangium) in
lwe€ën de€lt. De nu gevormdè celled dele[ zich beid€ we€r in tweeèn, enzovoorts.
Als dit zèsmaal achteÍ elkaaÍ zo plaatsvindt, zijn er uiteindelijk 64 (r€kent u maar
nat 2x2x2x2x2x2, sporen gevoÍmd. Dit is indeÍdaad het aantal spoÍen dat we
meestal in e€n enkel sporedoosje vinden (telt u máar na ond€r de microscoop). De
eerstè vier delingen zijn normale delingen, waarbij het aánlal chromosomen in de
gevoímde dochtercellen gelijk is asn dat in de oudeÍcel. Bij eetr normale deling
delen e€Íst de chromosomed en daama de cel. Daardoor komen in de beide
dochleÍcellen eve[veel chromosonen teÍecht als in de oudeÍcel. Zo'n normale
celdeling heet: mitose. Na vier van zulke delingen zïn er dus in het oDtwikkelend
sporedoosje 16 c€llen gevormd die nu 'sporemoedercel' worden genoemd.

Bij de volgende deliÍrg geb€uí er wat andeÍs. Deze keeí splitsen de chmmosomen
niet, maar krijgl elk€ dochteÍcel de helft van het aantal chÍomosomen van de
moedercel. Dat gaa! als volgli voordat de cel deelt, gaan dechromosomen twee aan
twee daast elkaar Iigg ,waarbij steeds de twee overeenkomstige chÍomosomen uit

elk van beide ouders Íaast elkaar lerechlkomen. Dat kan natuurlijk alle€n goed gaan
als er e€n even aantal chromosomen aáowezig is en als ze bovendieo zo v€el op
elkaar l,jkeÍ dat ze elkaar kuonen 'herkennen'.
Het hangt volledig van het toeval af iD welk van de twee dochteÍcellen elk vatr eeÍ
paaÍ chromosomen terecht komt. In elke dochteícel zal dus gemiddeld de helft van
de chromosomeo aÍkomstig zijn vad de vadeÍ, de andeÍe helft van de moeder. De
verschillende eigenschappen vaÍr de vader en de moeder worden op deze mànier
dooÍ elkaár geschud, zoals een pak kaaÍten voorat er opnieuw gedeeld gaat wordeo.
De dochtercelle[ die ontstsan, veÍschillen steeds van elkaar.
Als het aanlal chÍomosomen gehalveerd is, kall dat niet nog e€tr kee. gebeuren: bij
de volgende en laalste deling splitsetr de ch.omosomen weeÍ op de nofinale manier.

Er zijn nu dus 64 cellen ontstáan, die elk half zoveel chíomosomen hebben als de
ouderplant. Deze cellen groeien uit tot sporen, Uit eên diploide varenplant ontstaan
zo dus haploïde sporen. Uit e€o haploide spore ontslaat vervolgens een haploide
gametofyt.
VooÍdat daaruit weeÍ een noÍmale plant kan gÍoeien moet hel santal chrcmosomen
haploide
geslachlsdelen versmelten m€t elkaar: het resultaat daaÍvan is ëeo diploide cel
waaruir renslorle een dilloide varenplant kan groeien.

weer verdubbelen. Dat g€beun tijdens de bevÍuchting. Twee

In de levenscyclus van een varen zijÍ eÍ dus lwee momenteo die belangrijk zijn: het
moment walrrop de varen van diploïd, haploid wordt, en het moment waaÍop hij
van haploïd weer diploid wordt. Als eí op een vad deze twee momenten een
afuijking optÍeedt van de normale gang van zaken, kan dat ingÍijpende gevolgeo
hebben. Bij het deteÍmineren van vaÍens kan meo daar gebnrik van maken.
Daarover een volgende keea verder,

TIIE BRITISH PTERIDOLOGICAL

SOCIETY:

Twee leden van het besour van onze ver€niging zijo zoals ik u al e€rder schreef'
op eigen gelegeoheid van 7-11juli naaÍ het symposium gew€est,waarmee orur
Brilse zusterveÍeniging haar lm-jaÍig bestaan vierde.
Hierbij bet veÍslag va! mijn belevenissen en indrukleo. H€t i3 dus (rog) geen
verclag van de soms moeilijk te volgetr, maaÍ uiieÍst boeiende eÍ motiveÍ€nde
wetenschappelijke verhandelingen die er deze vier dagen eerdetr uitgesproken.
IrteÍ io ditjaar verschijnt er eeo uitgebreid rchriftelijk vonleS. Wellicht dat ik aan
de hand van dit verslag, wanne€r ik het allemaal eens Íuttí8 heb kunnen mlezen,
u meer over deze intercssante onderweÍpen kan veÍtellen,
Hoewel op eigeD gelegeoheid, voelden wij ons (Gerard en Tony Propeí en ikzelD,
met uw goedvinden naar ik hoop, toch wel degelijk vertogêowoordigeÍs van onze
jonge veíeniging. Vanuit het bêstuur i5 er daÍ ook aanda4ht be'ste4! aan de wijze
waárop wij orls daar het t'€sto zouden kunnen present€ren.
Op voorstel van B€Ít Hennipman hebbrl wij dat gedaao met een presentalie van
een de€l van de schillerende aquaÍellen vao ons medebastuuíslid Luuk Jaarsma.
Aquarellel die stuk voor stuk wetensch4ppelijke tekeningen zijo van het gaslacht

s,

is dÍuk

gewerld aaÍt
koffeÍ
waaÍmee alles veilig naar Engeland moest. Ik moest de koffer Persoonlijk in het
vliegtuig meenemen. celoof mei hij was loodzwaat. Ik was bang voor e€n fikse
bijbetaling in veÍband met overgewicht. Maar dat werd me zowel heen als terug

Lecanopte

waaraan BeÍt oÍtderzoek doet. VooÍaf

begeleidende t€kslen en het makel van passe-partouts, olsmede aan de houten

bsspaaÍd.

In Londen had ik via de BPS onderdak gekÍegen in een goede studentenkameí van
het Imperial College. Schoon en nrstig, betgeen in een met auto's volgeladen stad
een verademing is. Helaas ko.don de PÍopers dat van hun hotel aan een van de
drukke wegen niel zegger.

PèleÍ Hovenkamp
De openingsreceplie werd gegeven in e€n van de oudste hortussen van de weíeld:
'Chèls€a Physic Garden', direct gelègen aan de Theems. Een bemek aan zo'n oude
eD nog 6teeds uitstek€nd ondeÍhoude[ tuin is op zich al een belevenis.
In die omgeving ontmoet je, eertt nog onweÍrÍrig (ik moe.st ook nog even 'in het
Engels komen'),

je medecongresgangers.

Illustere namen uit de vaÍenwereld, van wie je soms boeken in je kast hebt staan,
kom je dan tegen: BaÍbeÍa Joè Hoshizaki, Clive JerÍny, ChÍistopheÍ Page, TÍevor
Walker, John Woodhams, Jimmy Dyce, Martin RicaÍd, en vele andeÍeÍ.
Ondeí het genot van een dÍanl(je en e€n hapje, maak ik mijn eerste conlacten en
merk dat mijn Engels ermer doorkan. Her ijs is geheel gebroken als ik me vooÍstel
aan Clive Jeímy en mij verontschuldig voor mijn slechte Engels en vervolgens
lachend als antwoord k.ijg dat iedere Nedeílandeí zich tegenoveÍ €en Eogelsman
voor zijn EÍgels begint te verontschuldigen.

De volgende dag om negen uur de opening vaí h€t symposium op het Impeial
College. De eerste lezing wordt helaas oiet, zoals in de bedoeling lag, uitgespíoken
door B€í Henoipman, omdat hij wegens ziekte niet kon komen. De €cÍste dag
staai, hoe kan het ook ande$, in het teken van vroegere vaÍeÍrdeskuddigen en vao
de varencultuur,
Op deze eeÍste dag zetten Cerard €n ik tussen de bedÍijven dooÍ de pÍesedlátie van
onze verèniging op. We mogen diÍect de enthousiaste reacties van de ee.ste
bewondeÍaaÍs ontvangen. Luuk Jaarsma wordt als een fenomeen be.schouwd. I-ater
in de week worden er tientallen foto's van zijn werk gemaakt. Die gaan nu overal
over de weÍeld. Zijn naam is gemaakt en ter€cht, en sam€n met hem die van de
Nederlandse Varenvereniging.

orangery, waaÍ

in een zeeÍ vochlige omgeving de

ondeÍgebracht. Zo'n oude volgÍoeide, en als
heeft het inderdaad.

ik

delicate vliesvarens zijn

zeggen mag, gerijpte kas,

ja, die

Na sluitingstijd van de tuin weÍd ons in de nieuw€ kas een heerlijke dis met
Engelse kazen en wijn aangeboden.
Ter gelegenheid van het 100-jarig beshan wn de BPS, is e€n speciaal varenboek
samengesteld waarvooÍ varenm€nsen van over de gehele wereld hun fotomateÍiaal
geleverd hebben. Vanuit Nedeíland waren dat Bert Hennipman, Gerard PropeÍ eÍ
MaÍco Roos. (Elders in dit nummer kunt u een Íecensie van dit boek vinden.)
met al hebben wij eer inleressant symposium meegemaakt. We hebben vele
nieuw€ internalionale conlaclèn opgedaan. Contact€n, die waamchijnlijk voor een
grool deel zull€n resulteÍen in uitwisselingen van lidmaátschappen tussen
verenigingen, en dus van informalie.
ln elk geval hebben we de Nederlandse Varenvereniging ond€r de aandacht
gebÍacht.
Mijzelf, maar ik denk ook vooÍ GeÍard le mogen spÍeken, heeft dit bezoek opnieuw
gemotiveeÍd om met de vareo-hobby een stapje verdeÍ te gaan.

Al

Harry Roskam
De onderwerpen die aan de orde kwamen, waren:
l. Varendeskundiged en varencultuur in de historie.
2. Het cuhiveíen van vaÍens uit de natuur.
3. EÍfelijkheid èÍ het kweken van vaÍens.
4. Vareos, beschouwd vanuit de commerciële hoek.
5. Varenlveek uit sporen in een steriele cultuur.
ó. Varentuinen, vÍoeger en nu.
7. Vsrencultuur in verttand Inet het behoud van varens.
Hoewel het Imperial College de vastè plek van hel symposium was, zou dit congres
niet afzijo geweest zonder een bezosk een Kew cardens. F-en volle dag gevuld met
voordrachlen en ÍoÍdleidingen door tuin en nieuwe varerkas, alsook door vooÍ het
normale publiek afgeslolen kassen en afdelingen.
Voordiegenen die de oude varenkas Dog hebben meegemaakt, ademt de nieuwe kas
niet die almosfeer die meo in de oude eÍvoeÍ. Maar vooÍ mij, die dar oude niet had
meegemaakt, was die nieuwe, bijna tutuÍistische kas, een belevenis. Maar je voelt
wel iets vaD die oude sfeer in het oude Filmy Fern House, gelegen achter de
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De 'Schweizerische Vereiniglng der FaÍÍfÍeuÍde' (SVF) weÍd in 1977 opgeÍicht
als uitvloeisel van een informele gÍoepering van vooral amateurbotanici met als
centrum van belangstelling de bolanische tuin van Sankt Gallen met zijn rijke
collectie van levende varens. Dè hoíulanus, de he€í R. Góldi m€t zijn grote kennis
van deze plànten was een sterke stimulatoÍ van deze gÍoepering,
Bij de oprichting telde zij ongeve€Í 60 ledeo, thalls zijn het er 180, waaÍvan
ongeveer 2/3 deèl in Zwitserland woont.

De activileiten van deze veÍenigine conc€ntre€Ídeo zich in de €€Í€te jaÍen sp€liaal
op drie terÍeinen: het organiseÍen van lezingen, het houden van excursies eo het
uitgeven vaí het oÍgaan FamblÀíeÍ, dat in 1978 voor bet e€rst vers€heeo, in
gestencilde vorm, ell dat seneÍt l98l in oÍïsetdruk wordt uitgegeven. EÍ veÍschïnen
één of twee nummers per jaaÍ. Het laalste veÍscheÍeÍ íummer, 23, dateeÍt van

nmn

1991.

Er wordt naaÍ gestÍeefd de inhoud m gevarieerd mogelijk te maken om aan de zeer
verschillend gerichte belaÍgstelling van de ledeo tegemoet te komen. Naast
origiÍlele artikelen staan er ook samenvattingen of tlewerkiogen vatr op de
jaarveÍgsdeÍingen of op excursies gehoudeo lezingen iÍl, verder verslagel vatr de
excuÍsies zelf, nekÍologeo, literatuuÍbedchien, nieuws omtrent nieuw verworven
keonis met betÍekking tot de Europoese varenflora, enzovoorts.
verreweg de meeste bijdragen worden in het Duits gepubliceeíd. Sinds 1987 is er
eeD vierde activileit bijgekomen: de SVF oÍgadiseeít Íegelmatig woÍkshops waarbij
dooÍgaans een bepaalde gÍoep van varens of varenachtigeo onder de loep - en onder
de microscoop - wordt genomen. Zo'n woÍkshop is bijvoorb€€ld eêns sansluitend
aan een excursie gehouden,waarop materiaal werd verameld. De volgende dag
werdeo de deelnemers wat diep€Í ingewijd in de horfologische en analomische,
vaak alleen met eên micÍoscoop waameembaÍe, keÍmeÍken die teÍ onderscheiding
varl vooral de inheemse varengeslachteÍ gebÍuikt worden. Een andere keer hieldetr
we ern workshop over paaÍdestaaÍen en gingen we die de volgende dag in het veld

bekijkeÍ.

ofuel

duren meestal twee dagen, op een weekend. Er nemen zo'Í 25-40 leden aan de€I.
Ze hebben tot nu toe de leden van de SVF geleid naaÍ gebiedeo als her Engadin,
de OeÍkantons in CentraalzwitseÍland, het kaoton Tessin en aangÍenzedd NooÍdItaliè, het Zwarle Woud, de Cevennen eo hel Zilleíal ir Tirol.
Ditjaar zuuen wij de Elzas en de sundgau bemeken; volgendjaar wellicht Saksen
en de arktisch-Alpine GaÍten in Chemnitz.

de workshop vervangt ééÍ van de twee lezingen, die anders in sansluiting

aan de jaarlijkse ledenveígaderidg in maaÍt in ziirich worden gehouden. Daarbij
wordt met het oog op hèt jaaÍgelijde uileraard in de e€rste plaats met mateÍiaal van

de botánische tuin en het beÍbarium van de Univeniteit van Zirich geweÍkt.
Onderwerpeo van zulke woÍkshops zijn tot nn toe geweest: de familie
Polypodiaceae (ziet M.l. Zit*t Polypodiacese - Eine FsrÍfamilie stellt sich vor;
Farnblàtter 19, 1988); de familie PteÍidaceae €n fossiele vaÍeÍs, alsmede de
methoden van onderzoek daaÍvan. Dit laatsle wàs het ondeÍwerp van de workshop
van maaÍt 1991. DooÍgaans nemen er zo'n 30 leden aall de woÍkshop deel; de
deelname is gratis en de infÍaslnrctuuÍ van het Institut fiir Systematische Botanik
van de Univèrsiteit van Ziirich staat tot onze beschikking. De deelnemeÍs worden
zonodig ook eell beetje il| de technieken van het microscopiseÍen ingeleid.
VooÍ 1992 is e€D workshop oveí wolfsklauwachtige planteo (Lycopodiophyta)
gepland.

Voor zover wij weten, is de SVF de eerste pteridologische vereniging van het
Europese contineÍl en dè tweede van EuÍopa, alleen jonger dan de Bdtisb
PteÍidological Sociely.
wie b€langstelling voor het lidmsatschap heeft, kan een pÍoefnummer van de
Famblàltèr aanvragen, of, nog beteÍ, zich mete€n als lid opgeven bij de pÍesident
PÍof. Dr. K.U. Kramer, Institut fiiÍ Systematische Botanik,
Z-ollikerstrasze 107, CH-8008 Ziirich, Zwilserland.
coftespondeÍtie kan in het Nederlands woÍden gevoerd.
De contÍibutie beifaagt sfr 15,- vooÍ enkele personen el| sfr 35,- vooí €chtpaÍen.
Lidmaatschap vooÍ het leved is eveneeds mogelijk.

K.U. Kramer, president

KORïE BERICIITEN
l.

In Nalura (1991-4) lazen wij een aÍikel over de muurflora iÍr Hàarlem. Deze
stad bezit veÍÍassend rijk en mooi begro€ide walmur€n met ondeÍ andere 13
sooíen varens, namelijk zwartsteel, muuÍvaren, toígvaren, steenbreekvaren,
wijljesvaren, ijzervaren, smalle stekervaÍefl , kamvaren, mannetjesvaren,
gebogen driehoeksvaÍen, brede eikvaÍeÍ, eikvaren en moerasvaÍen.
De provincie NooÍd-Holland he€ft onlangs het initiatief genomen om tot
bescherming van deze waardevolle muurvegetatie te komen. Onlangs veÍscheen

een ondeízoeksÍappoÍt oveÍ muurplanten, vergezeld van een uitvoeÍige
iÍventaÍisatie en suggesties voor behoud en beheeÍ.
ook in andere Noordhollandse gemeenten wordt san deze zaak aandacht

2.

Het lijdschrift Onze Waard van mei

l99l

geeft eeo aanurlling op hetge€n

wij

De excursies worden dooÍgaans eind augustus of begin september gehouden en

lt
l0

in juni vèrmeldden: ongeveer lien jaar geleden weÍd een tongvaren gevonden
op €en andeÍe plaats in de Alblasserwaard, naÍnelijk op een sluisdeuí in
KindeÍdijk. Deze is €chter veÍdwe[en als gevolg van dijkverzwaÍing teí plaatse

3.

4.

Eel| lid stuurde ons een knipsel uit De Telegraaf van maaí 1991. Wij citerenl
V{É!tand in de DDR werd zo veÍke€rd gebruikt dat men het e€rst €€n tïd bÍaak
moet laten liggen. Of men moel eÍ aardaPpels op verbouwen of varens om do
bodemstÍuctuur weeí iÍt orde te krijgen." waaÍvoor varens al niet goe! zijn!

lid ir ltaliè stuurd€ ons twee aítikelen (in het

Italiaaos g€schíêven),
vatr Lugano en over
van
bet
meer
varenvondsten
teo
zuiden
mmelijk over
gevonden
ValceÍesio
in NooÍdwest_
in
oreo?,erit linltospenn/t Àll. Holub,
Ons

Ítalië.
Belangsl€llenden kunnen bij mij een overdÍuk bestellen.

5.

Graag vragen wij nog eens uw aandacht voor onze spolenbank. VooÍ @n
oveÉicht van de vooÍadige sporeo verwiizen wij naar ons voíige nummef.

ó.

Een hartelijk woord van welkod lot onze nieuwe leden:
- A. en C. Peroni, Via Marconi 49a'
21050 Besaoo, (VaÍese), Italié,

-

-

Vivaria, B, FloriszslÍaat 31,
l07l VA AmsleÍdam.
A. v.d. Beld, simonshavenstraat 36,

)o( AÍnsteídam.
J.C. van 't Klooster, van Be€klaan 39,
3829 AT Hooglanderveen.
Finna E. Griffioen & Zn., Leidseweg 518,

Joop comijs

A world of Ferns
door J.M. Camus, A.C. Jeímy en B.A. Thomas,
1991 ISBN 0 565 011200
Natural History Museum PublicatioÍrs,

cÍomwell Road, Í-ondon swTsDDD
Prijs

Í-

10,95.

De Britse vsrenvereniging pÍesente€rt bij haar 100-jaÍig be,staan eeo nieuw boek.
Vakfiensen uit de vereniging hebbeo het $menge,steld en zijn dasrin zeea gàslaagd.
Het boek telt l12 pagina's en bevat 186 a{be€ldinged in kleuÍ, me€slal varens, die
gefotogÍafeerd zijo iD hun natuuÍlijke omgeviÍg. Deze sÍbeeldingen werden
gekozen uil de door leden ingezonden dia's.
Het is een boek vooÍ eenieder die geïnteresse€rd is in de naluuÍ. Hoewel niet
wetenschappelijk van opzet, geeft het wel veel wetedswaaídigheden. BijvooÍbeeld
een hoofdstuk waarin oos wordt veíeld wat fossiele vondsteo zeggen over het
varenveÍleden en wat ze aan onze kennis van nu hebbeo bijgedragen.
VerdeÍ worden veÍschillende gebieden behandeld met daarin voorkomende vsrens,
van bet tropisch regenwoud tot de arctische gebiedeo. Ter afsluiting twee
hoofdstukken oveÍ mythen en het gebruik van varens, varens thuis en in de tuin.
Het is zeker ook e€n mooi kijkboek dat zicht geeft op de Íijk gevaÍieerde

AIs iemand vraagt wat je toch in varens ziet, geef hem dan dit boek in handen.
Drie vergissingen:
- Op bladzijde 2 h afgeb€€ld Plat ceíium coronarium en niel Platycerium grande,

1071

2250 AC Voorschoten.

BOEKBESPREKING

Postbus 134,

-

Equisctum arvense op bladzijde 12 linksonder, moet zijn Equisettm sJlvaticum.
Lccanopteit balgooli in plaats vàn Lecanop,erír
Op bladzijde 47 is
^fgebegld

Het boek is ingeÍaaid en he€li een slappe kaft; het fornaat is 22 x 28 c.n.
Gerard Prop€r

t2
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UIT BTIITENLANDSE TUDSCHRIFTEN
Ook in dit nummer willen wij graag aandacht scheÍ*en aan het Zwitsers€ varerblad
Famblátler, en wel aao de nummers 16 tot 23. Wilt u van eeo geÍoemd aÍtikel een
overdrukje, dan kunt u dat bij mij aanvragen.

Nummeí 16 - ÍebÍuari 1987
Prof. Kramer doet verslag vall een studiereis die hij in 1985 maakre naar het eiland
Réunion (ten oosted van Madagaskar), een gebied met een Íog vrij ongerepte
natuur. Vier weked lang verzamelde hij daar 130 soorten varens en verwante
plantensooÍten die hij aantÍof zowel onder als boven de boomgÍens.

!) ,\'

r
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Nummer 17 - juli 1987
Er woÍdt melding gemaakt van een vondst op het eiland MalloÍca van
Asplenoceterach barrancerse, een kÍuising van ,4splekíum en Ceterach. De eersl€
vondst dateeÍ van 1971. l-ateí weÍden exemplaren gevonden ir 1983 en 1986. Bij
nadeÍ onderzoek bleek er sprake te zijn van een kruising tusseo,Vlcrilm
nnjoricum en Cetera.h oltcinorwn.
VeÍder e€n artikel over de verspreiding in ZwitseÍland v^n AluÍíum flíx-gcnina
èn Athytium diste tifolium. ceblekeo is, dat laatstgenoemde vooÍal boven 1OOO
Nummer 18 - fehrurri 1988
Een uilgebreid aÍikel oveÍ enkele varensooÍten op een aanlal eilanden in de
Atlnntischè Oceaan.
VeÍder wordt melding gemaakt van de vondst vaÍl Asplenium N,schars-LJanum, eef'
k isiÍg van Aspleníum aduheÍinum eÍ As?lenium viíide.

NummeÍ 19 . november l9EE
Een veíhandeling over maanvarens, onder andere Eotrychium multifdum, eeí soort
d;e sinds 1868 niet meer was aangetroffen, maar in 1987 weer werd gevonden.
Naast de vrij àlgemene Botrychiuh lunaria komen iÍ Zwitsertand vijf zeldzame
maanvarensooÍten voor.

Veíder in dit nummer e€n aíikel over de Pol),rrotlium-familie.

Nummer 20 - juni 1989

l4

l5

Een verslag over een bezoek aan een lauÍierbos op MadeiÍa met eed grote rijkdom
aan varens. Verder e€n aíikel oveÍ Nolholoeno nurantae.

Nummer 21 -

joíuod

Varcns \roor professionels...

1990

E€n verhandeling over fossiele vondsten in AntaÍtica van 150 miljoen jaren oude
varensoorten. VeÍder een arlikel o\et Asplenium-\ondsten op Mallorca in 1989.

Nummer 22 - sugustus 1990
E€n uitgebreid aíikel over Thellpterís palusttis Schott. Er wordt onder andere
meldiDg gemaakt van het feit dat sporeo van dezc moeÍu$vzren maaodenhng op het
water kunnen dÍijveo en daar ook L'unnen ontkiemen. Worden zij irl de grotrd gezet,
dan ontwikkelen zij zich verdea.

De

nasis voor het succesvol lcveten van
gezond uitgangsmateriaal voor varens?
Dat is bij Royal Eveleens de jarenlange teell
ervaring, gecombineerd met voortdurend
onderzoek 0m de teelt0mstandigheden te
optimaliseren.

Nummer 23 - maart 1991
Er woÍdt melding gemaakt van de vondst van Dryrpr?riJ renota "D ce" ia llÀllê,
e€n soort die grote gelijkenis veÍtoont met Dryoprffir cq/lhusíltwt
VeÍder eeo uitgebÍeid artikel over varensooíten io Oost-Europa.
In de heridologist, een van de tijdschrifte[ van de BÍitse Varenvereniging, vondetr
wij in Volune 2 Paí 2 - 1991 artikelen oveÍ de volgende vatensooíeni
a. Ádiantum pedatum "subpumilum"
b. Diverse variÊnteD van Blechhum spicant
c. DiveÍse vàrianten van Lep,opleris
d. Diverse variaÍrten var, Asllenin(t Íichonunes,
Verder een artikel oveÍ vsrensoorten in Frankrijk.
Joop comijs

Verbeteringen van de kwaliteit, ver.
nieuwing van het assortiment en een iuisle
teeltbegeleiding geven dan de kweker het
vertrouwen waar hij recht op heeÍt.

jplÍ,aoyalll

Poelweg 40, De Kwakel.
Postbus 35, 1430 AA Aalsmeer
Iel. 02975 62289, Fax 02975 68620.

Jonge planten met een voorsprong
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