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excursies ook dj.E jaar weer van harte
aanbevel,en. De ene gaat. naar twee Èuinen, een
roEsEuin en de tuj-n van ons lid Barry SchuE,
de andêre gaat. de vrije naÈuur in meC PeEer
Hovenkamp. De veldexcursie heef! beslisÈ ook
grote charme, zoals we vorj-g jaar hebben
ervalen bij de expedigj-e meE Ron Huibers naar
het duizend eilandenrijk nabij Broek op
Langedij k .

uiE onze samenwerking met de
Leidse hortus wordt op 3 juni aanstaande vanaf
13 u 30, een open middag in de horÈus
georganiseerd voor onze leden. Er besEaat dan
de mogelijkheid om de voortgang, die nec de
aanleg van de warentuj.n j-s geboekt. en die in
een overgenomen arÈike1 van Ha!ry Roskam eerder gepubliceerd i.n hec februarj-nummer van
de Mededelingen uit. de Leidse HorÈus- a1
gedeeJ-Èelijk wordÈ beschreven, met eigen ogen
voorÈkomend

van de b.stuulstafêl
geduurd, maar nu ligt hij Eoch
voor u: heE eersce numrne! vaÍl varen varia in
HeÈ heefÈ even

L995 op heÈ nieurre formaaE, met

een

verfrj.ssende níeuwe lay-out en een prachÈige
los ingeLegde varen reproductie in k1eur.
Dic is geen éénmaLige verrassing, maar treÈ
begin van een EradiBie.
we hebben met Luuc ,Jaarsma afgesproken, daE
voor elk nummer zo'n prachtige
hij
kleurenplaat aanmaakt, zodaÈ rde met een temPo
van dri.e per jaar, de nieuwe frekwentie van
ons blad, een losbladige col1ecÈie van zeer
fraaie varenafbeeldingen kunnen aanleggen.
u t.reft. in diÈ nummer weer een artikel aan uit
de PEeridologist, zoals in eerdere gevallen,
vèÍtaald door JoosÈ Veldkamp, JoosÈ heeft zich
bereid verklaald voor ieder nunmer van v.v.
trem uit
buitenl,andse
een door
varent i j dschri ften geselecteerd artj.kel te
vertalen. Ook hiervan hopen wij, daÈ het een

vast onderdeel gaaE vonnen van ons
verenigingsorgaan.
De dikte vaul ons blad zal gaan variêren lussen
L2 en 16 pagina's.
Ter vergèlijking: in de oude opzec op À-5 lag
dat zo Èussen de 20 en de 25 meE een enkele
uiÈschieÈer naar 36.
Rekening houdend met het dubbele formaaE en dê
verlaagde frekwêntie houden we dus per jaar
ongeveer de zelfde publicatieruimte.
Ook nu geldE. dat bij oplopend copij aanbod
het aancal pagina's verder kan t,oenemen.
we hèbbèn als vereniging ook, diE jaar weer
een aanÈal aktivit.êiEen gepland in hêt
groeiseizoen van dê buiÈenvarens. In heE
winterseizoen liggen onze gezamelij ke
akt.iviÈeiten een beeEje stil.
DaÈ is j anrner lrant binnen de vereniging
besÈaaE Eoch ook een groEe belangscelling voor
heÈ Èropische sortiment, dat in verwarmde
kassên en hobbyruimtes binnenshuis ook nec zo
goed 's winters kan Írorden bewonderd. HeÈ
lijkt me een goede suggesEie om t.e beginnen
komende rrinteÍ een excursie naar een ovêrdekte
besÈeÍming op poten te zeÈten en hec lijkt me
een aardige gedachte wanÍreer de leden ideen
voor boeiende beslemningen zouden aandragen.
Ik hoop op Uw tips in de lezersrubriek vàn hec
sepEenÈernullrmer.

Elders in het blad vindÈ u de aankondigingen
van een tweet.al binnenlandse excursies diÈ
voorj aar. De ervaringen van voorgaande jaren
leren, daÈ de excursies bijzonder gêzellig en
ondelhoudend zijn. terwijl ze zíctl Èoch maar
in een vrij selecce belangsÈel1ing mogen
veltreugen. Dat is Een onrechÈe ! Ik kan U de

Ee beki j ken.

Er is veel varenmat.eriaal voor deze tuin
gekweekÈ en daÈgene wat. in de eersÈe fase is
aangeplanE j-s inmiddels aan uiEdunning Eoe.
Tegen een geringe vergoeding Í{ordt. het voor de
collêcÈie overtolli.ge maÈeriaa1, zowe] kleine
a1s volgroeide planlen die dag aangeboden aan
de leden De Eoegang via de hoofdingang aan het
Rapenburg is voor leden graÈis. Omdac we (nog)
niet beschikken over een l idmaat schapskaarc
zal een besÈuurslid bij de porEiersloge
Èoezicht. houden. Introducee's zijn toegestaar,
maar zij betalen het normale entreegeld.
De Engeland excursie, waarvan heE uiczecEen
van de conÈouren in het. vorige nurmner serd
aangekondigd is helaas nog nj-et uiÈ de velf
gekomen, oÍndaE de aandachÈ van heÈ besiuur de
laatste maanden nogal sEerk is gefocust op een
onÈwikket j,ngen rond
de
aancal
samenwerkingsverbanden. Hierdoor hebben rre nog
geen concreeÈ plan doch we1 een algêmeen idee.
In opzeÈ gaat het. om een lang week-end bu:Een
het hoog seizoen meE een of meer geheel
bezeEÈe particuliere auto's, een overlochc per

veerbooÈ of door de chunne 1 via eelr zo
goedkoop mogelijk arrangemênt en heE aaDdoen
van eeÍ] aangal j.nteressanÈe varenobj ecEen
verspreid over een niet. al Ee groot. gebied in
zuid- of midden Engèland. Voor die objecten
kumen we puÈten uj.t. de excursierouÈes van de
BriÈse Varenvereniging. De betrokken personen
bij de BPS moeÈen echÈer nog vorden
aangeschreven.

dergelijke reis, die her
of mei zou moeten vallen,
zouden toch zeker op zo'n hf1. 600,-- per
persoon komen Èe liggen. Ik denk, daE treE goed
is, dat aan de hand van deze sununiere gegevens
Èoch al respons gepeild wordÈ bij de leden, om
!e zien of iet.s dergelijks haalbaar is. Ik
wachc U!, schrift.elijke of telefonische
reaccies in bij heÈ secreÈariaaÈ.
Rond onze samenwerk j,ngsverbanden meÈ het Àbp
en de Leidse Hortus zíjtt een aanÈal
u
ont.rrikkel ingen gaande, waarvan ik
vooruiÈlopende op de j aarwergadering alvast. op
de hoogte wil brengen. zoal-s U weeÈ heefi de
varenvereniging ÍneE heÈ Àbp en de Leidse
HorÈus
af zo nderl
i. j ke
samenwerkingsovereenkomsten gesIoEen, die
dienen om de wint.erharde varencolleca:ês v:rn
de Àbp tui.n in Heerlen en de in aa:rleg
verkerende winterharde varencolLec: :e','a:' treB
noordelj-jk halfrond in de Leidse :'-::a l'e
helpen ondersteunen met advies er =a:e::aal,.
De kosÈen voor een
liefst i.n septenÈer

Hiervoor zijn conmissies j.n het leven geroepen
bij heÈ Àbp, waarin vanuit de vereniging Marco
Roos è!r Cor van de Moesdijk zj.ÈÈing hebbên en
bij de HorÈus, waari,n vanui.t de velenigi.ng
Àrend vaÍt de BelÈ en ,Johan Eêk ziEting hebben.
OmdaÈ de dagelijkse gang van zaken binnen de
Èuin valr het Àbp allesbeha]ve ideaal was heeft
het Àbp afgelopen jaar loenadering gezochE Èot

oranjerie van de teidse llortus. fk geef U nu
vasÈ de daÈum voor Uw agenda: zaÈerdàg 30
sêpÈeÍÈer
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.tohan Eek

de Hortus .
Dezê conEacten, waarbij ook dê firma Í{. Braam
b.v., waarmee dê HorÈus aI een aparce
overeenkomst heeft, en Harry Roskam als
gasÈnedelrerker van de Leidse horCus betrokken
waren zijn uiÈgemond in een voorsÈeI om de
collecties van Ho!Èus en Àbp Èe combineren en
onder Èe brengen in een beheerssE ichting, Èe
vormen door Abp en Braam, die de gelden

fourneren, en raarin Harry Roskam een full
functie zal. krijgen als beheerder van de
collecties.
aeÈ fyaieke eigendomsrech! van de col-lecÈies
zal berusten bij de Lei.dse llortus.
Door deze gebeurtenissen zieÈ het. er naar uiE,
daE de posiÈie van de N.V.V. bij het onEstaan
van een nieuwe sÈruccuur op zijn ninsr zal.
moecen worden herzi,en.
Binnen heÈ bestuur van de N.V.V. lÍgt. één en
ander Írogal coÍrtroversieel . Er zijn stemmên,
die zich verzetÈen cegen he! aangaan v:ur
verplichÈingen waarvan men. nieE zekex is daÈ
ze de verenigingsbelangen dienen, er zijn
sÈemmerr, die bang zi.jn voor heÈ binnensfuipen
vaÍt cormnerciéle belangen, maar daartegenover
bêstaat Eoch het gevoel bij de meerderheid,
daÈ de samenwerkingsverbanden, die wij nu
hebben meÈ Àbp en nortus onze vereniging zeer
Èen goede zijn gekomen en, dac wij op een
manier door moeten gaan meE die samenwerking,
rraarmee dedoorsneê van onze verenj.ging zich
kan vinden Door de stroomversnel.ling , waarin alles
geraakt is, zullen beslissingen bínnen enkele
weken moeten vallen en kultnen de leden nieE
meer geraadpleegd worden.
wij doen als besÈuur ons uigêrsÈe bêsc on een
modus Èe vínden, waarin allê lêden zich kururen
schíkkên.
op onze j aarvergadering op zaterdag 13 mei bij
het Àbp in lleerlen zal diÈ onden erp nog
uiÈgebreid aan dê orde komen ook al zijn
misschien dan al wat. beslissingen genomen. t{ij
hopen op ltv, inbreng en op duidelijke
uiÈspraken van de ledenvergadering.
De j earvergadering brengt de vereniging naar
het verle zuiden waar ire de gást' zullen zijn
van het Àbp. Ons bezoek valÈ samen meÈ de
reizende varenÈentoonsEelling, die in geerlen
is onEledoopÈ tot. tíeksenrneel en EngelzoeE..
Degenên, die de Èent.oonstell íng in Leiden
hebben gemist of de kennismaking wiLlen
veroieuwen krijgen de kans. Bovendien is er de
nogêlijkheid om kenBis Ee maken met het Àbp en
de fraaie varentuin voor zover U dat al niet
gedaan had.
De tladiÈionele voordractrÈ wordt. gehouden door
D!. BênÍrert van de ltnivèrsiÈêit. van BochuÍl
ovcra het onderrer;1, Bedreigde varens in Europa
(cefáhrdeÈe Farnpflanze in Europa) .
o0daÈ dê Èuin die dag ook voor heÈ
geint.ereaseerde publj.ek geopend is heefÈ heÈ
besÈuur bèsloÈen om de voordrachÈ ook open te
stellen voor die andere bezoekers.
Voor de leden, die de vergadering bijuonen
beeft het besÈuuÍ een aardige surprise in
petto in varen-naÈura.
Èime

Tea sloEte onze naj aarsbij eenkomet. Deze zal
zoals gebruikelijk reer rrorden gehouden ia de

À$houdtgtng op.D vrr.Ddddrg oÍt

3 Ju.Di la d! EorÈur

'tt.rdlg È. tr.lda8
BoËr.BÍcu!

De ledeo van de Nederlandse varenvereniging
worden door de hortolana vaÍr de Hortus
BoÈanicus Mevr. Carla Theune uitgenodigd voor
eên open varenmiddag in de Hortus BoEanicus t.e
Lêiden voor een bezichEiging van de varentuin

in aanleg.

tuin verloopE kunE U Iezen
in heÈ arÈikel van Harry Roskam in dj-È nummer.
Dit voorjaar is heE werk êchter zoals
aangekondigd leÈEerlijk en figuurlijk in een
sEroomversnel L ing geraakÈ.
In Juni za1 er dus veel te zien zijn .
De Eoegang voor leden is gratis, incrod.ucees
beÈalen de noÍma1e Coegangsprij s: hf).,5,,- per
persoon.
U dient zich Ee vervoegen bij de hoofdingang
van de HorEus aan het Rapenburg 73, al$aar een
bestuulslid in de porÈiêrsloge aanre zíg zaL
zijn.
OverÈollige varèns van de coLlecÈie, zowel
direcÈ uiE de kweek afkomstig als vrijgeliomen
bij het uiÈdunnen van de bestaÍrdeÍt, zullen
Èegen een geringe vêrgoeding door een
Hoe heE eerk aan de

mederÍerker van de Holeus rdorden verkochE.

u bent, welkon vanaf 13 u 30.
De Holtus sluit om 17.00 uur.
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ilaarverelag L994 van de Nederlandee
Varenvereniging
De staEucen van onze vereniging beginnen met
de zin:
NOp NEGEI\T&TTWTNTTG JI]NT NEGENTÍENHONDERD
NEGESIEÀITACIIIIÀIG. . ...velschêen voor mij etc. "
'HeÈ jaar 1994 was dus echt hêf êersÈe
luscruRjaar ên daÈ lieten we nieb ongêmerk!
voorbijgaan. get Ledental nam iets toe, van
102 aan het. begin Èot 113 aan heC eind van heÈ
jaar. :Door herbenoemíng van de secrêcalis
bleèft de bestuursbezeÈting onge$ijzigd. t.rd.
voorzittèr
Johan Eek
Jan Greep
secretalis
Proper penningheesÈer
.erard
geÍrnipnan
Bert
algemeên Lid
Luuk Jaarsma
algemeen líó
cor v.d. Moesdijk algemeen lid

voorzi!Èer in Lochem (9 bezoekers) en in juni
naar de Euin van Rens Huibers in BÍoek op
L,angêdijk (10 bezoekers). gier maakÈen h'e een
vaàrtocht ove! meren bedoeld a1s veldexcursie
naar êen moerassig gebied met kan- en
moerasvarens. AansluiÈend werd de Eui.n van de
familie Meegdes in Heêrhugowaard bezochE, waar
voor liefhebbers van varens ên rocspLanÈen
vêeL te zien was De samennerking met hef ABP en de Leidse
HorÈus wordt geconlinueeerd en aan de
cornmissieleden is vee] dank verschuldigd, t-w.
Marco Roos, Cor v.d. Moesdijk, Johan Eek,
Arend v.d. Beld en Harry Roskam, waarbij de
laaÈste ene speciale pluim verdient voor zijn
frêquente contacÈen. Ons 1íd, de Botanische
Èui.n Elsl.oo, vroeg on advies t.a-v.
varenbeplanEingen, en ook hj.er is Harry Roskam
de verbindingsman.

BibilioÈheek en sporenbank

Er kwamen geen aanvragen binnen voo!
boekui.tleen. Ook de i.nteresse voor de
spolenbank is minimaal . Er werd een regelj.ng
met de Leldse llortus getroffen È.a.v. levering
v:rn sporen, onder voordaalderr, via Hatry
Roskam; deze mogeolijiheid lijkt nog nj.et goed
Èoc de leden te zijn doorgedrongen. Danjczij de
befangeloze inzet van velen kunnen rde met.
voldoeniing op heE jaar 1994 lerugzien.
Jan G. Greep, secreÈaris

verqaderinqen

drie maal .
De j aarvergadering op 23 april 1994 in de
'kant ine van wim Blaam Bv., De Kvrakèl, l,erd
door 27 leden bezocht. Na hec officièle
gedeeLce hield de heer Ton DenÈers een
dialezing ovêÍ vatrens op nuren in NoordHoIIand, met de klemtoon op de grachtenmulen
van Àmsterdam. De heer Braam was een
uitsEekend gascheer en liet ons ook zijn
bettri j f zien.
De naj aarsbij eenkomst stond in bet Èekên van
het eerstê lustrum- Dankzij gponsoring kon een
uiÈgebreid proglamma in de Leidse Hortus
ivorden opgezet meÈ lezingen door de heren
Itelrluth Schrniek, Martin Rickard en Dr. Ronniê
viane. ?aalpÍoblemen werden opgevangen door
het snelLe vertaalwerk van Dr. Peter
qovenkamp .
Deze lusÈrumviering op 3 septeÍnber viel samen
met êeí varentènÈoonstêIling in de Oranj erie
van de. I{ortus, op,gezet door de Hortus in
samenwerkíngr meÈ heE ÀBP ên onze vereniging.
Bij die gelegenheid lanceerde het. ÀBP hun
uiÈgave rvareng, varens, vardens - van
ÀddeerÈbng tso! ZnarÈsÈeêln. auÈeur Drs. Gerda
ian uffelen.
LÁ:ruk,faalsÍtla bood kleurenposters aan van de
levenscyclus va'r Polwodium vulgate en van
nèÈ Àlgemeen Bestuur vergaderde

bladvormen.
Een markanÈ onderdeeL was een forumdiscussie

over doelsÈellingen en mogelijkheden van eeo
plantenverênigj.ng en van de NW ín hec
bijzonder. Er rraren ruim 50 bezoekers, waarvan
27 ledên.
va;ia
Uet onÈbreken wan voldoende kopy blijft de
redact,ie parÈen spelen. Daaldoor koaden
sl.êchCs 3 edit.ies verschijnen. Meêr activieit
van dè leden zou zèer welkom zijn.
ÀcÈivitêiten
I\reemaal werd een excursiegelegenhe j.d geboden,
d.s.z. in mei naar de varenÈuin van onze
varen-

u€d.d.1iug€B

van onze leden Peloni in IEaIiè ontvingen
cwee publicaries, !.w.

we

nEen bijdrage aaJr de kennis van de
flora van het meer Tovel in
Trento, Ntd-Italiê'.

-

PEeridophyÈen

Er worden 19 soorÈen (Eaxa) aanget.roffen, w.o.
Àsplenium ruta-fiaratia L. subsp. doTomiëicum
Lovis eE Reichst.ein en EgujseÈum variegatum
Schleicher ex l{eber eE Mohr.
en

- DryopEelidaceae in de vooralpên van varese
(Provicie varese) IÈa1iè - deel 2.: het

geslashÈ Polystich,xn RoEh". cêgevens ower de

verspreiding en enige beschouwingen van
ecologische en palynologische aard. vermeld
e/olden Po-lys j càum aculeaÈur" RoEh, Polwodium
Tonchitís (L) Rot.h 1789, P. setiferum (Forsk)
woynar 1913, P. x bickenellij (Chrisc) Hahne
1905 en P. fottunei (J. Sm) Nakai 1925.
Beide publicat.ies zijn in heE j.t.a1iaans. U
kunÈ een kopie bij heÈ sêcreÈariaaC opvragen.
VaÍr de Brit.ish Pt.eridologicaL Society
onEvingen wê hun BulleÈin, rraarin verslagen
vliÍt acÈiviÈeiÈen ín 1994, lezingen.
È

veldtochÈen en regionale onEmoet.ingsdagen.

tn
enlhuizer
iVARENS

ÀImanak 1995 gel.ezen:

varens doen heÈ goed i.n de huiskame! als men
ze 2 keet peÍ week met. verdunde meLk begiEverhouding magere melk ên waÈer = 1 : 5. Í
wie heefÈ ervaring resp. wi.e kan bier iets
zinnigs ower zeggen?

In varen-varia 3 en 4, L994 beloofde ik u op
de hoogte Èe houden van mijn bevindingen mec
osmunda asiaÈica. Àanvankelijk Leken de
miniplantj es aan Èê slaan, maar na een !'reek of
zes ging het Èoch nis.

Helaas.

ÀndeÍ

speengoed, zoals DryopÈetis uallichiana en
Asplenium cuneitolium hebben de winEerperiode
beÈer doorstaan, maar ook hier is er uicval .
De rêsulEaEen in aanmerkj-ng nemend. voel je je
dan r,Iel een begiÍrnend amaEêur. Maar Èoch
doorgaan

!

Sporenbatrk pêr 1 j anuari 1995
Àdiancum pedaÈum

Àrachniodes webbiana
Àsplenium nidus
À.

Bibliotheek
De

biblioÈheek heefE enkele nieuwe aanyrinsEen,

E.w.:

-

-
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Varens, varens, varens - van
Àddertong toE zwarcsteel door Dr. G.
van Uffelen
À Monograph of Èhe Fêrn Gênus
Pyrrosia door P- HovenkamP meÈ een
bijdrage van w-J- Ravensbêrg en E.
Hennipman
À Monograpb of the Fern Genus
Microsorum (Polypodiaceae) door
M.T.M. Bosman
Notes on Davalliaceae f. The Genera
Araiostegia, Davallodes, Leucostegia
and Gtannogranmit,is door Hans P.
Nooceboom
NoÈes on Davalliaceae rI, À revision
of che Genus Davallia door llans P.
Nooceboom

obÈusaÈum

Èrichomanes

phylLiÈidis
À.
ÀÈhyriurn otophorum
oÈophorum nokailrm'l
À.
Blechnum binervacum
B.
B.

fatciforme

spicanÈ

carRpyl.oneuron angustifolium
CyaEhea austÍaLis

Diplaziun australe
ElaphoglossuÍr cÍinitum

HemioniEis arifolia
LecanopEeris sinuosa
LunaÈh)rÍ ium j aponicum

tlephrolepis exalcata
Niphidiun crassifolium

NoEholaena t.richomanoides

vellea
Pellaea atropurpurea

N.

P.

viridis

P.

coronalr.um

PlaÈycerium bifurcacum
Po1)podium crisÈatum

P. decumanum
PÈeris ensiformis
PhyIlicis scolopendria

lÀrtatl,.a 1.d.alij rÈ

SÈenochlaena paLuscris
Thel)rpÈeris dryopteris
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Slapen de Denen hun zwaarden bij
Enbo?
Heacher McHaffie
180 cranÈon Road, Edinburgh, EHs 1ÀJl
Een ongewone kolonie EquiseEum hyemale
(schaafstro) wêrd ondekt door R.E.C- Ferreira.
De kolonie groeide in een ongewone habi.tat op
kalkhoudende zandduinen vlakbij het dorp EÍÈo
in sutherlalrd in lreE noordooslen vàn
schoÈIand. Ín deze kolonie zijn de scheucen
slanker en meer voorover gebogen dan de
Èypische Britse vorm, die veel dikker en meer
rechtop sÈaand i,s. Deze voorover gebogen vorm
is ong'ewoon en fijkE gênerisch aan het
In
zandduj.n eêotype aangepasÈ te zijn.
Engeland is heE nergens anders bekend dan op
deze plek. Page (1988: 11S-L19) merkte de
overeenkomsÈ op Èussen planÈen op deze plek ên
Deens materiaal,
daÈ in vergelijkbare
habi.tats groeit in Denemarken.
lÍoewel DeÍremarken geografisch niet ver weg is,
is de afsÈand mogelljkerwijg re grooÈ om Èe
vernachten, daE de drijvende sEukjes van
E.hyemale overleven. ExpêrimenEen uiÈgevoerd
door Page en Barker (1985) lieÈen zien. dar
stukjes ÈoÈ drie dagen in zeewaEer konden
overl.even on vervolgens nog !e kunnen groeien.
Met name groenblijvende paardesÈaarÈên groeien
zeer makkelijk op uit vegelatieve sEukjes,
maar heE.. Iijkt. ook mogelijk, daÈ er sprake
van is,
daE ze in het. verleden zíjn
ingevoerd. Een opmerking van Thomas Pennant in
zijn boek "Tour of ScoÈland", 1759 biedt
j.ntelessant.e mogelij kheden om de invoer van
EquiqeÈum hyemale Èe velklaren. Hij verwijst
naar een veldslag bij Embo in 1259 Eussen de
graaf van Sulherland en de Denen (bI2.168).
Geurende deze Periode waren er natuurlilk
berhaaldelijk aanvallen van de vikingen,
waaronder de DeneÍr, Iangs de gehele kusE,
maar speciaal in het noorden en westen. Deze
speciale velds).ag vond plaats Eegên he! einde
van een Lange reeks i.nvaLlen in de direkÈe
omgeving. De j.nvoer wan de planten was dus
vele malen mogetijk.
Dit
maakt
rraarschijnlijker, dat de plant. op deze maniêr
direkE uiÈ Denemarkên geinÈroduceerd werd.
Men kan zich afvragen waarom de Denên
hoevêelheden E.hyemale bij zich zouden willen
hebben. Men kon dê pLaneen op verscheidene
manieren gêbruiken. In dê Mj.ddelêeueren werd
schaafstro uiÈ Nêderland geimporteerd om
gebruikt. t,e rrorden bij schuren en polijscen
(Page 1988: 24).
HeÈ werd gebruikt zoals
schuurpapier en men kan zíc}: misschien
voorst.ellen, daÈ het wêrd gebruikÈ voor
noodzakelijk hersÈê1, van zeraarden, die te
lijden hadden gehad van de vochtige zeerej.s.
GebruikÈe sÈukjes EquiseÈum, overboord

gegooid, konden gemakkelijk 1an9 genoeg
overleven om, na aangespoeld Ee zijn, worÈe1
Ee schieÈen. Embo ligt aan de OosEkus! en men
kan zi-ch misschien voorsEellên, dat de
E. hyeÍnale pas gèplukt. rord vlak voordaÈ men
Denemarken verlieÈ, zodaE heÈ dus ni.et al Èe
lang nderweg was en nog nj.et. heÈ vermogen om
te groeien verloren had.
DiL kan de
afwezigheid j-n het. westen verklaren, waar nog
andere geschj.kte habj.EaÈs z j. jn.
Een andere mogelijk gebruj-k van deze
paardestaart komc aan de orde in een verslag
in heÈ bijvoegsel van PennanÈ, s reizen (blz.
339), rdaar dê schrijver zegí, dat de
binnenvallende Denen aLlemaal in de pan werden
gehakt. Een ander gebruik van paardesÈaarÈen
was voor heL stelpen van bloed. Equisetum
avense was de gebruikelijke soort voor diL
doel., naar E-hyemale kon uj.t' nood gebruikt.
zi,jn speciaal, op een slagvel.d als Ernbo. Í{e
zullen waarschijnlj.jk nooi.! precies weÈen hoe
de plant. geinLroduceerd werd. we kunnen ons
voorseelLen, daÈ een aantal Denen ontsnapEen,
zonder hun aanvoerder, die omgekomen was en
dac ze cijdens hun vluchÈ sgukjes E.hyemale
verspreidden. of misschien waren ze allemaal
omgebrachE en was alleen hun boot weglottend
tussen de zandduinen, terwijl B.hyemale zich
Èhuj.s begon Ee voel,en. Misschien was er een
gelegenheid geweesÈ Èoen de invall.ers hun
slacht.offers begraven hadden. HeE was
misschien gebruikelijk om de gesneuvel.den
achEer Èe lat.en meÈ. een voorlaad B.hyemale om
hun zwaarden te polijsÈen in heE leven na de
dood, en zo heÈ ce planten voor heE
nageslacht. De kolonie groeit. tamelijk dichÈ
bij hef huidige dorp. ÀIs er een vroêgere
nedelzeÈting was ge\deesÈ, kan hèÈ zijn, daE
enkel.e Dênen het gebied gekoloniseerd hadden
en de soort opzeÈtelijk geplanÈ.
Zonder een gederailleerd
geneÈ i sche
vergelijking kan een preciezer verband Èussen
deze afwijkende kol.onie en Denemarken niet
absoluut bewezen worden. Maar heÈ lijkt zeer
we1 mogelijk, daE de planÈ geintroduceerd werd
door Deense vikingen.
van de
Elk
bovensÈaande mogelijkheden kan wortel hebben
geschoten en een kolonie hebben gevesEigd, die
zeven- of achchonderd jaar overleefde. Elke
menselijke Deense invloed werd geassimileerd
door de ]okale bevolkj.ng, deze paardesEaarE
poputaÈj.ê daarenÈegenl i j kt. zijn
aparÈe
vers chi. j ningsvorm Èe hebben behouden.

Literatuur.
Page, C.N. 1988. Ferns their habifaÈs in Èbe
B!icish and Irish landscapeNew NaÈurali,st.
Series, London: coLLins
Page, C.N. and Barker, M.À. 1985. Ecology and
geography of hybridisation in BriEish and
Irish horseÈail.s. Proceedings of the Royal
SocieEy of Edj.nburgh, A6B, 265-272.
Pennan!. T. 1714. A Èour of ScoÈland, 1769.
warrington: Eyres.
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is om als alles klaar is - waÈer te laÈen sÈlomen
vanuit de bovenvijver via de rÍat.erloop in een
moeras aan de rand van de oude benedenvijver.
Deze rraEerloop za]-, vanuit het voomalige
bosgedeelte, over de Rhododêndronrot.s naar het.
moêras gaan lopen zodaÈ daar een klaÈerend
waEerval (lelje zal konên.
Dj.È staat gepland voor 1996 indien de
financien heÈ toelalen.
Voor vijver en traEerloop worden we gesponsord
door Àkzo-NobeI (pompen, waÈerleidingen-en
bodêmbedekkend maÈêriaal) en cenap
(vijverfolie en de aanleg daarvan) . cenap
heeft zelfs het maÈeriaal en de aanleg voor de
renovatiê van de oude benedenvijver
aargeboden. Door dit aanbod is de renovaEie
van de oude vijver en de aanleg van heE
aangenzend moeras naar voren geschoven. zo'n
aanbod kun je leÈÈerlijk niêÈ LaEen
verrratêren. Àfhankeli jk van hêc bijeenkri j gen
van de benodigde fj.nancien voor onder andere
heE grondnerk, zal de rênovaÈie van vijver en
aanl.eg moeras nog in 1995 plaatsvinden.
DooÍ heE moeras komE een knuppelpad, daE
uiEzichÈ geec op eên aantal moerasvarens mec
bijbeplanEing van bijvoorbeeld zonnedaurd en
wellichÈ andere specÈaculaire vleeseÈers uiE
Noord-Aneri-ka. Komend seizoen zal ook de
smalle strook grond langs heÈ stêrrêsachthek
gereconsÈrueerd worden Cot varentsuin. In di.E
vak staan zieke iepen, die er helaas nodi.g uj.E
moeten. In 1996 komE de Rhododendron-roÈs aan
de beur!, Hierbij wordt een roEswand achÈer
de oude vijver aangêlegd rraarop allerlei
milieus, van zuur Èot. kalkrijk, worden
gecreèêrd; op deze rrartd zullen roE.svareÍts en
andere roEsplanlen komên Ee groeiên. EchE af,
zoals elke Euin, za]- ook de varenÈuin
we zien dat. bij heÈ
voorlopig niet zijn.
eersÈe gedeelEe, de holle vreg, ltaar na ÈIdee
jaar a1 de nodige aanpassingen zuLlen moeÈen
plaat.svinden, omdaE planten t.e dicht opeen
sEaan of nieÈ op de juisEe Plek, groepèn niet.
goed gescheiden zijn, enzovoort.
zo zal heÈ altijd wêI blijven, gelukkig naar,
vranÈ waÈ moet een Èuiflnan met een cuin die af
is.
Hoeveel winleÍharde varens zj.jn er eigenlijk
op onze aarde? Duizenden.orÍr ons een beetje ge
bèperken is beslolen voornameli j k' botanische'
soorEen van heÈ Nooldelijke Halfrond Èe
verzamelen, voornarnelijk wanE, soms is het uit
edukatief en esÈhetisch oogpunÈ noodzakelijk
om ook variegeicen en culBivarg Èe Èonen. Bec
verkrijgen van de soorEen gebeurÈ door heE
aanvragen v.rn sporen bij collega-tuinen uit de
op die manier zijn al
gehele wereld.
honderden zakjes sporen binnengekomen en
geselecteerd voor een eersce uitzaai. voor
daE uiÈzaaien heefÈ de llortus geen
faciliteicen; de firrna l{im Blaam bv uit De
Kwakel is ons daarbij behulpzaam en daarmee
een bêIaDgrijke sponsor van onze varentuin.
Daarna komen Èientallen soolten jongê varens
op de klrekeri j van de llolcus om te zijner cijd
uitgeplanE Ee hrorden in de varentuin. De HorÈus
de
Èuin
heeft
bocanische
alg
verantwoordelij kheid aI zijn Planten 20
Bedoeling van bovenvijvèr en ríaterloop

fLnÈerharde varencollecÈie in de
Í.,€idaê Hortus
llarry Roskam
Dit artikel is eerder verscbenen in i
Mededelingen uic de Leidsê HorEus (het orgaan
van de vrienden van de Lêidse HorÈus ) van
maarÈ 1995, en geêft een overzicht. van de
ontwikkeling van de vareÍrtuin in aanleg.
uarry ioskam is gastmedewerker bij de HorÈus
en als lid van de Nederlandsê varenvereniging
beEroklen bij de iurichting vaÍt de varenÈuin.
DiÈ jaar bestond de
Nederlandse
varenvereniging (Nw)
vij f jaar. DaE werd
gevierd meÈ een congres
in de Leidse HorÈus
lilw al
waarmeê de
jaren een uiÈsÈekende
band onderhoudÈ. Sínds
twee jaar is die band
ook getormaliseerd in
een
ganenwerkiÍrggovereenko
mst. Doel daarvan is
door niddeL van aanleg
en ondertroud van een
wi.nEerharde
de
varencollectie
belangsÈelling voo!
varens Èe bevorderen.
En dat heeft de HorÈus
in die korte twee jaar
gerret,en: een heel sCuk
van dê Èuin is in de
atgelopen Èijd al op de schop gegaan, er is
een auccesvolle varenEentoonEcellj,ng gerdeest
en een begeleidend boek is verschenen. lleel
veel Èijd en energie zijn in deze
werkzaamheden gaan ziÈten. Maar heÈ lesultaat
is er naar: trulde ann de hardwerkende
Hortua -medewerkers

!

En naÈuurlijk is heÈ rrerk nog niet af. In
1993 werd begonnen met de aànpak van de bolle
weg; oude bomen en st.ruiken er uiÈ, een flinke
Iaag kleigrond vervangen door humusrijke
zandgrond en inplanÈen meE nieurre bomen ên
struiken, varens en Èussenbeplancing. In 1994
rreld dac voorÈgezet meÈ. heE. verwaarloosde,
maar o zo charmanÈe bosgedeèlEe. l{at. hebben
rre daa! een coilnentaar op gehad! ook daar
werden bomen gerooid -heÈ was êr veel Èe
donker-, onder andere door Àcer zaailingen, er
werd grond vervangen en een vijver annex
ïaterloop aangetegd. DiÈ vak iE voorjaar '94
gedêeltelj,jk meÈ varens ên bijbeplarting
ingeplanr. De vj,jveÍ is in de loop van zome!
en hertst verder afgerrerkt en zal in het
voorjaar van 1,995 londom beplant worden.

a

juist mogelijk Èe benamen. veel tijd en
energie zal de komêndê jaren dan ook gaan
zitÈen in het aanleggen van een herbarium en
het det.ermineren, beschrijven en wellicht
publiceren van de varens in de coLLectie. De
tijd moet leren of daaï voldoende menskracht,
dus fínancien voor aanwezig is: in deze tj.jd
van bezuini.gingen een moeilijke zaak, ook
daarvoor blijven h'e onvervaard op zoek naar
een welwillende sponsor.
weet u een bedrijf dat zijn PR-gelden wi1
j.nvesÈeren in een groenproj ekt ? Tip ons eens!
zijdelings,
maar in dit
kader niet
onbel-angrijk, wil ik het hier Èoch even
hebben, over de zusÈercollectie van die in
Leiden, namelijk de varencollectie in de
kanloortuin van heÈ hoofdkantoor van het Abp
in Heerlen. Deze verzameling varens bevat
vooral cu1Èuurvari et e i t.en en is daarmee
eigenlijk complementair aan die van ons. Er
is dan ook via kontaktên van de

Varenvereniging mec de Àbp-collect.ie een band
gegroej.d Eussen Leiden en HeerLen. Eet Àbp en
de Hortus hebben dit jaar nauw samengeh'erkt

bij
he! tot
sfand komen va-n d.e
De Hortus leverde de kennis voor het
ontwerpen van de tencoonstelLing en heÈ
schrijven van heÈ boek en het Abp de
vormgeving en de financien om één en ander uiÈ
te voeren- Dit najaar was de tentoonstelling
in Leiden Èe zien, voorjaar !995 zaI dac zijn
bij het Àbp in Heerlen; dé geJ.egenheid om de
tentoonstel l ing,
hun varencollecÈie en
schitterende kantoortuin Ee bezichtigen. Let
op de affiches.
Als gastmedewerker ben ik de afgelopen jaren
betrokken geweest bij de voorbereidingen en
Uilvoer!-ng van de varenÈuin in de Hortus en
hêb meÈ heel veel plezier met de mensen van de
Hortus samengereerkt en hoop daE ook de komende
tijd te kunnen blijven doen. Er is niets zo
ontspannend al.s geregeld met handen en hoofd
tussen de plant.en, in mijn geval varens, mijn
Iiefde, te werken.
Indien gewenst, ben ik graag bereid u in onze
varentuin in aanleg rond te leiden.
vaïentenÈoons te 1l ing en bijbehorend varenboek.

Harry

Roskam
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kalkri jke grond.
De andere (fig.2), êveneens r,rinÈergroen,
Iuiscert naar naar de namen .Ebony,, Asplenium
of b:rrinstelige Asplenium vanwege zí)n
glj.mmênde donkerbruine bladsÈelen. De oude
IaÈijnse benaming: Àspl,eniuÍr ebeneum dj.e
duidelijk op diE in het. oo9 sprj.ngende
uiÈerlijkê kenmerk beÈrekking had is inÍnj-ddels
vervangen door de naam Àsplenium placyneuron.
De plant vorm! uit een rechEopsEaande korÈ
dikkê weinig geschubde wortelseok een krans
van korÈe ênkel gêveerde liggênde bladen meE
daarbinnen een krans van rechtopst.aande
evèneens enkel geveerde lansvormige bLaden mec
een lêngEe tot 35 cm. De zijblaadjes staan i-n
20 Èof 40 paren en variéren van onder naar
boven in vorm van drj.ehoekj-g cot lansvormig.
De nerven zijn enkeLvoudig of enkel gevorkÈ.
De sporenhoopj es liggen in paren (8-12 per
zijblaadje) elli.pÈisch gebogen tangs de
zijnerven.
Deze varen werd vroeg in de achEiende eeuw
ontdekE in virginia en benoemd in 1753.
De planc is wijdverspreid in Noord Àmerika en
komÈ overal, teÍr oosten van de Rocky MounÈains
voor, zuidelijk t.oÈ
in
FLorida en
noo rde 1i j k
Èos
Canada. Hij heefE
voorkeur voor waÈ
gelegen
hoger
sEreken en groeit.
in
s chaduwri j ke
bossen,
open
gebieden, langs
oeve r9 ,
muren,
stênen
erfafscheidingen,
op allerlei soorcen
goed gedraineerde
st.enige grond en
zelfs in de volIe
zont wanneer de
grond voldoende
vochthoudend, maar
nieÈ echÈ naE is.
Lange t.ijd kende Ík
deze planEen alleen
uit de boeken, maar
dank
zíj
de
Figuur 2
vereniging
is
daar
Asplenium platyneuron
de laaÈsÈe paar
jaren verandering
gekomen
in
Àsplenium plaÈyneuron werd vorig jaar in enige
exemplaren op de ruilbeurs aangeboden, en via
een van onze leden kon ik ook de hand leggen
op campÈosorus rhizophyllus. In groÈe
aanEallen werden echler jonge en volwassen
exemplaren aangeboden van een kruising van
dezê soorÈen: Àsplenium êbenoides .
Bij een van de beurzen sÈond zelfs een tray
vol jonge exempLaren voor lrets neenemên.
MeE een bescheiden aancal ervan ben ik in mijn
ÈuiÍ! en kas gaan experiment,eren en het. bleek
aI gauw, dat ik met een aantrêkkel.ijke
winÈerharde soorE Ee maken had, di.e zelfs in
het koudere sneeulrarme oosEèn van het. land meÈ
nat beschêrming EegeÍr slakken. die het planÈje
als een delicaBesse beschouwen, goed Èe
beschaduwde

Àspleniura Ebenoidee
Io1€idinct

A1 een aantal jaren ben ik g,ei,ntrigeerd door
lweê bet.rekkelijk kleine valens uit. het
geslachÈ Àspl,enitlln. die je in de meesEe
varenboeken wel, maar bij de kweker en de
verzamelaaÍ nieÈ of hoogsc zelden Èêgenkomt.
Ík heb het ove! CÍree Noord-Àmeri.kaanse
soorten, die zich in het amerikaans fraai
klínkende namen hebben verwonren, die de
planten bui Èengewoon
goed karakÈeriseren.

De ene (fi9.1)
verwant aan de bij
ons
inheemse
Eongvaren PhyTTitis
scolopendrium
luisterE Íraar de
namen "the walking
rÈhe
fernn
en
r{alking leaf' meÈ
een
duidelijke
vervij zing naar zijn
bí)zoDdere
z i ch
e j, gens chap
vegeÈatief voort te
Plantên via knoppên
op dê pulrÈ van de
neerbuigende,
leerachtige, slank
uiElopende
Iansvormige gave
veren, rrelke jolge Figuur
plantjes vormen, die Camptosorus Íhizophyllus
me! de
Èii
"ántaxittg
glond
aanwort,elên.
Meerdere op deze
v|jze gêvorÍnde generacies kunnen zo een
uiBdijende kolonie vormen.
De veren in een krans op de korÈe geschubde
wortelscok zijn harÈvormig aan de basis, Iopen
naar boven zeer smal uit en hebben eên lengÈe
van zo'n 10 toC 40 cm.
De nerven zijn geworkt en neEvormig, de
sporenkapsels zijn recht of ellipt.isch,
willekeurig geplaaÈsE langs of kruisend meÈ. de
zijnerven. De buicenste sÈaan vaak in paren
mêt dê opening van de indusia naar elkaar Eoe
en vormen zo gebogen lijnen van sporedoosjes.
De plant is winÈergroen.
De lacijnse naam, die de planE kleeg in 1?53,
Luidc CampÈo sotus rhizophyl.Lus of Àsp-l.enjun
rhizophylla. Hec verspreidingsgebied van deze
soort slrekÈ zich i,n oostelijk Noord Àmêrika
uiÈ in een gebied. dat ruwweg begrensd rrordt
door de sEaten Georgia, Àlabama, Kansas.
MinnesoEa èn de provj.ncie Quebêc in canada. De
planÈ komÈ er voor vanaf zeenivo CoÈ cen
hoogÈe van 1,100 Ír afhankelijk van de
breedtegraad, Hij voelÈ zich het. beste Ètluis
op benoste roÈsen of stenige heLlingen met
1
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wat. beÈrefE gevoeligheid voor slakkevraaÈ
staat À, ebenoides in Eussen de beide ouders.
À. platyneuron valÈ helemaal niec in de smaak
bij slakken , terwijl c. rhizophyllus bovenaan
op heE menu staac en zich waE daE beÈref! kan
meÈen meE de maanvaren en de adderEong,
waarvan de bestanden ook binnen een nachÈ
spoorloos verdwenen kunnen zj.jn, dank zij onze
slijnerige ÈuirÈewoners.
Beschriivinq van Aspleni-um ebenoides
beef! een korte
Àspl. enj um ebenoides (fig.3)
verÈica1e donkere sCompe worÈe1stok, korte
purper-bruine bladsÈelen, die een overgang
naar groen vert.onen in de hoofdnerf - De 12 ÈoE
23 crn Lange leerachÈige driehoekig ÈoE
lansvormige veren staan in een krans naar
buiEen gericht, de buitensEe veren liggen
zelfs vlak tegen de grond en zíj'] zeet
variabel van vorm. HeÈ bovenst.e derde deel van
de veer is meesEal nj-et ingesneden maar
qregolf
met
d
i.nspringingen, het
ondersEe tweederde
deel is enkelvoudig
geveerd
De
veersegmenten zijn ook
zeer onderscheiden van
vorm I van lansvormig

t.oC driehoêkigdikwij ls
eivormig,
onregelmaÈig smal of
breed aan de zelfde
veer .
De nêrven zijn mees!
enj<el tot driedubbel
gevorkE,
de
sporenkapsels liggen
in een boog of een
rechte lijn dichcbij
de niddenrib.
plant
is
De
rdinÈergÍoen en groeit
he!
liefsÈ
op
of
ka lkst eenrots s eÍr
roÈsachEige oevêrs

Nervatuur:

min of meer gevorkt of individueel
verenigd in areolen (necvormige structuren) .
vrij,

sori

(sporenhoopj es )

:

Recht of ellypÈisch of soms brêder rechc, los
van elkaar geplaaEsÈ aan het èind van de
nerven gewoonlijk tot aan de mj.ddenrj.b.
Indusium:
Aanerezig, dwars. gewoonlijk wliezig.
Sporen rijpen normaLiÈer van juni got oclober.

in het Noord-oosÈen van de vs
worden door hem in Èrree hoofdgroepen
De Àsp.lenjuns
geschej.den.

r-

II-

De PinnaEifida:

veren en bladdelen ruw en dik, sÈeel
groen en bijna over de gehêIe lengte
De Plat)zneura:

veren en bladdeLen dun en r:uht, sÈeel.
bruin en onderaan rond.

Naar soort worden ze

r-

als volgÈ ingedeeld:

Pinnat.ifida
aspleni urn pinnatif ídum
1a-

3Figuur 3

Asplenium ebenoides

plantensvstemaE iek

A. ebenoides behoort Eot heE geslacht
Àspl,enjum, èen gesLacht daE meer dan 600
soorÈen omvat in een groÈe geografi sche
verspreiding.
De naam is gebaseerd op À. trjchomanes, de
s Eeenbreekvaren , die in het verleden in zwang
was aIs rniddeL Eegên nierzi.ekten, hoehtel hec
IaÈijnse spLen milt betekent Cobb deelE de Noord Amerikaanse
Àsp.L enj ums naar vers chi j ningsvorm in. Hec hele
sorÈj.menc voldoeÈ aan de wolgende
beschrijving

Ruw of vliezig.
Enkelvoudig, gaaf, geÈand, ingesneden of
gedeeld.
gaaf, gecand,
Blaadjes of segxnenÈen,
ingesneden of gedeeld.

PlaÈ

.

pl.aaEs van Àsplenium
de
ebonoides in

Blad:

r

Algehele indruk:
Teer, klein of groot, bodemvarens of epifyten,
vaak bos- of rotspLanten, meg korte rechte of
verlengde hori zonÈale of kru j.pende wortelst ok.
Veren:

In clusters of kransen op de woltelstok,

rechÈ, gebogen of eindst.andig.
gniform of dimorf.
t{inEergroen.

II-

Àsp-l eni um Èrude.l l i
Àsp-leni um monËaDum

Àspl.enir:m ruta
(muurvaren

nuraria

)

PlaEyneura
4-

À.sp-Ienium ebenoides

bradleyi

5-

Àsp-lenjum

6-

Áspl.enjum Eri chomanes

7-

Àspl eni um

(

8-

sÈeenbreekvaren)

platweuron
n
r esj f i ens
(zuidelijke vervrant. van À.

À

sp f e n i

u

platy7leuron].

Àspfenium viríde (groene
9s Eeenbreekvaren)
OmdaE een aanEal van de genoemde soorten
hybriden zijn, is voor de ÀsPl. eni runs van de
Àppalachen, een gebergÈeketen, die het oosten
van de v.s. in nood-zuid richting doorsnijdt
een andere indeling gemaakt, omdaE bleek, daE
het gehele Àspl enjr:m- comPlex van deze sÈreek
nieE van Èwee sEamvaders uiÈ heE geslachÈ
AspTenium

c.w. Àsp-lêni un monËanuln en Àspl eaj uÍn

, maar daE een derde
soort uit èen van heE geslacht Àspl enium
afgeleid geslachÈ cêmpËosorus de derde
sEamvader was .
votgens tlheÍry (1928,1936) is Camptosorus
( camPÈosorus= gebogen
rhizophyllus
hoopjes.heÈgeen duidÈ op de onregelmacige
schikking van dê sporenhoopj es) uit een
geslach! hraarvan naast deze soorÈ slechEs één
andere soort uiÈ heÈ N.o. van Àzie bekend is,
PTatweuton afkomstig r,ras
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de derde schakeL in heE Àsplenium complex.
voor het gemak woldt CampcosoÍus rhizophyTTus
vaak aangeduid aLs Àspl.enj,.sm rhizophylTa, maar
er zijn sÈerke argn:menEeÍr on het geslachE

afzonderlijk
te handhaven, omdaE de
verschíllen meE Asplenium van de zelfde
grooÈ.Èorde zijn a1s die van andere gesl,achÈen
in de Asplenioi.deae zoal.s Diellia en
Pàyl.I j Èus.
Er is geen reden om hêÈ geslachc op te gêven

gisÈorie van ÀsDleniun ebenoides in

het eersÈ gevonden
Iangs de Schuylkill rivier nabij PhiJ.adelphia
door een planÈkundig auÈeur genaamd Robinson
ScoEE. Reeds heE volgende jaar verklaarde M.J.
Berkeley de pLanE ÈoÈ een bybride tussen A.
pLatweuton (oakês) en c. rhizophylTjs (Link)
heet. hi j
en sindsdien
" scoÈÈ' s
kortê
Àspl. en j u,m " . ScoÈt publiceerde een
beschrijving in de "Garden's MonthlyÍ van
Thomas Meehan in 1965 en noemde de planÈ
Asp.l eni un eóeDoides (i.e.: 'als ebeneumn, hec
coen gebruikelijke synoniern voor plaÈyneuron) .
In een redactioneel comrienlaar suggereerde
Meehan reeds, daE heE een kruising kon zijnEr onÈstonden aI gauw problemen rond Scott's
Àspl. eniun.
De soorÈaanduiding eDênojdes kwam onder vuur
te líggen, omdac dê varen idenciek zou zijn
aa:r de Illanc, die vijft.ien jaar eerder door
Ilou].ston als Àspleni um bendersonii werd
Àspl enirJjr, ebenoides werd

benoernd

5plrrnwo
Figuur
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Asplènium Complex Appalachan

allêen maar, omdat het heE vermogen heefE Èe
kruisen met een ander geslachE.
walEer et al . zíjn om die reden sterk
geporteerd voor hêE omdopên van Àspl. etri um
ebenoides Eot xÀspl. erosorus e.benoides. Tussen
de drie stamvaders zijn in het gebied van de
Àppalachen zeker acht kruisingen onEstaan
zoals weergegeven in afbeelding fig.4.
lÍherry beschouwde in dit driehoeksschema vijf
êoorÈeÍr a1s eindpunlsoorÈen: A, pinnatifídum,
A. mon9anum I A. bradleyi, A. plaËWeuron en
Campeosorus rhi zophyT 7us.

Na êen inÈensieve morfologische scudie bleven
er in het schema slechcs drie consEiEuerende

diploide soorÈen over: À. montaÍrum, A.
platlmeuron en c:rmptosoru s thizophyTTus. ÀIle
andere, A. pinnacitidrun en À. bÍadleyi j.ncluis
liggen morfologisch Eussen deze drie in en

als volgt worden beschreven:
À. ebenoides is een gewoonlijk steriel hybride
van À. placweuron en c. Rlrizoptryllus (72
univalenÈen in de meiotische metafase). Een
vruchtbare populatie bevindÈ zich in Àlabama
(72 bivalenÈen in de ReioÈi.sche meÈafaaê).
A. btadleyi is een allopolyploide hybride van
Á. morËallum en À. plaÈyïreuron. Hij kruist
terug met beide ouders.
A. piwtatif idun is een al,lopoJ,yploide hybride
van À. monËéuruttl eÍr c. RhizophyTTus. De
lerugkrui s ing met À. noncaaum dlaagÈ de naam
À. Ërudellji.
À. kenÈuc&jensê is de geÈraple Èrihyblide (3n)
vaÍr de drie bootdsoort.en uiÈ À, plaÊyneuron èn
e. pjDreËjfidun.
a. gravessii is de dubbêl geÈrapEe Èrihybride
van de drie booldsoorten ui!. A, pinnaÈjtidurn
en À. brad.I eyi .
Dê eoorÈ, die cenÈraal :,igt qua eigenschappen
Èussên de drie stanvaderE is À. kenÈuckiense.
kuDnen

de

varenwêEenschaD

.

Carl christerxien suggereerde dit voor heÈ
eersÈ in 1905 en de di.scussie hierovet zou
meer dan 75 jaar voorÈduren.
l{ijlen C.v. MoÍlon schreef in 1968: " Ik
koesÈer geen enkele Èwijfel, daÈ àendersonji
eên vroegere naam is voor ebenoides. Het. is
reuze jammer, dat. deze overbekende naam
verlaÈen is, maar ik zie geen alEernaEief.
oÍn deze stelling Èe ondersteunen stuurde
MorEon een copie van zijn foto van heE typê
specimen van À. hendersonjj uiÈ heE BriÈish
Museum HeÈ eype specimen van À. Jiendersonj i werd aLs
volgÈ Coegeliclre: i Deze planE weld gekweekt
door M!. llenderson (Cuinman van gtaaf
Fitzwilliam in Ílentworth), uiÈ sporen, rraarvan
nieE kon
hij
verÈelLen ui.È welk
land
deze
afkomstig waren".
volgèns
de
oorspronkelijke
beschrijving van
Houlston in 18 51
waren
dê
bladstelen 3 inch
Iang en duÍnetj ês
bedekÈ met lange
bru i- ne
smallè
schubben.
walÈer ec al .
vergeleken in 1968
de veren van dit
meÈ
specimen
gerraarmerkÈê
exemplaren van À.
en
eàenoides
lÉr'tr'I-g*Ll
vondêD
aanmèrkêIijkê
Figuur 5
verschillen
in
Asplenium montanum
veeropbouÍ{,
plaaEsing van de
de aa*rezisheid. van u. or"i,L"t""3ri,ioï"3rr""on á3
stengels afwezig op de volwassen À. ebenojdes.
De verschilletr zouden goed velklaard kunnen
wolden, wanneêr de Èongvaren in plaat.s van de
'walking fern' aLs één van de voorouders zou
worden beschourrd. Zij concludeeerden, daÈ het
in werkelijkheid gaat on xÀspleaopày-l I j Èjs
Alscon, een sponcanê kruising Eussen rylliÈis
scolopendrium en één of andere Àgpleniurn,
misschien Àsplêni un marinum - de zee asplêniuh
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feit, daÈ À. ebenoides slechÈs
oppervlakkige verrrantschap vertoon! mec de
gedoodverfde ouders waren er redenen oft de
rreinige exemplaren, die men in die periode
vond als steriele kruising Èe beschouwen
tussen À. pJ.atpeuron en c . rhizophyTTus ,
omdat. hij op zi.jn oorspronkelijke vj.ndplaats
all.een a1s geisoleerde exemplaren Eussen de
beide ouders werd gevonden.
Rond 1874 echEer onldekte Ju]ia L. TuEweiler,
een lerares, een groce populatj.e van ScoÈt's
Àspl enj urn in Rock Hollohr, nabij Havana in Hale
County, ÀIabama, een kloof, die bij latere
botanici bekend is geworden aLs "Havana clen" vruchcbare populatie
Deze klaarblijkelijk
groeide op èen rots- conglomeraaÈ van "pudding
sÈeen".
De ontdekking gaf nj.euwe kracht aan de
argu.menÈen van degenen, die À. e.benojdes a1s
een normale soorE
beschouwden geÈ dispuuc werd in
L902 beslecht mec
de publicaÈj.e van
Margaret Slosson in
heÈ BulleÈin of Ehe
Torrey
BoÈanj.cal
club (IiÈt.4 ) .
voerde
zij
kruis j.ngsexperimenE
en uit
mêE À.
pLa|Weuron en C.
rhizophyl.Tus, die
resulÈeerden in een
aanEaI
hybride
planten meE in
groEe
trekkên
gelijke
eigenschappen als
die van de planten
uiE het wild, die
als A. ebenoides figuur 6
beschreven zijn.
In de jaren vij ftig Asplenium pinnatiÍidum
kwam hèÈ nivo van
heÈ ondelzoek op
een ander pfan, meE de Eoepassing van de
moderne geneEische r.reÈênschap.
Er rrerd vastgesteld. dat de sÈêrie1e vorm van
À. ebenojdes 2n=72 chromosomen beziE. Bij de
sporevorming j.s er gebrek aan paarvorming van
chromosomen in de meioÈische voorfase (meiose=
reduct.iedeling) en worden er 72 univalenEen
gevor\nd, hetgeen er op wijst, daÈ de
chromosomen van beide ouders genetisch zo ver
uiE elkaar liggen, dat heE normale mechanisme
van de reductiedeling niet werkÈ. De plancen
kuÍrnen zich daarom niet geslachtelijk
voortplanÈen, in t.egenstelling Èot de
populaEi-e van l{avana Glen, die zich we1 gewoon
sexueel vermeerdert, omdat die planten hun
chromosomen hebben verdubbelÈ .
De populat,i.e in Alabama i.s Èecrapl-o j.d (2n=144 )
met 72 normale bivalenEen bij
de
reductiedeling.
Àllopolyploide vormen zoals deze zijn niet
ongebruikelijk bij varens.
HeÈ spontsane oncstaan van de allopolyploidê
vorm ui.t de onvruchtbare diploide sporofyt is
aangeÈoond in een experimenE van líagner eo
whitmire (1itt.6), dj.e grote aanEallen sporen
en losse sporenkapsels van diploide A.
ebenoides afkomst,ig van eên lokaÈie nabij
Mart.insburg, Maryland, zaaiden op st.eriele
OndaÍrks heÈ

voedingsbodem.

resulEeerde in een klein aant,al
allopolyploide planten, die qua uiÈerlijk
afweken van het. ÀIabama t)t)e, maar sEerk Leken
op de steriele diploide pLanÈen uit MaryLand.
t{iernee is aangetoond, dat de populaEie van
Havana clen zijn chromosomên heeft werdubbeld
en daarom sexueeL reproduceerbaar is geworden.
verdere studies hebben beÈrekking op hel
terugkruisen en op heÈ aantonen dmv dunÍre
laag chromalografie (een analyse meÈhode), dat.
A. ebenoides de gezamelijke flavenoidê
componenten bevaE van beidê ouders, en daE de
2n en de 4n vomen in di È. opzicht. gêlijk zijn.
wat
van
lokaLe,
door
Afgezien
levensomstandigheden bepaalde morfologische
verschillen staat heÈ inmiddels buiuen kijf,
daE A. ebenojdes een hybride is van À.
platyneuron en c. rhizophyT-lus, die voorkomt
in zowel steriel diploide vorm als fertiê1ê
HeÈ experimenE

ÈeÈraploide vorm.

Kruis inqsexperi.menE
en van Slosson

In 7902 verscheen
een opmerkel ij k
artikel van de hand
van
MargareÈ
SLosson onder de
.
Èilel:
De
van
oorsPron9
À sp-1 en j urn
eàenoides" , daE een
belangwekkende
serie
krui s i.ngsexperimenu
en
beschri j f ,
bedoeld om aan te
gonen,
daÈ
Àsp-leniuÍn ebenoides
(À.e) een hybride
i s van Àspl eÍr j urt
figuur 7
platpeuron (a.p-)
Asplenium bÍadleyi
en
Campcosorus
t h i z o p à j .1 I u s
(c.r.).
De door haar ontwikkelde methodieken zijn
Èoepasbaar voor de amaÈeur, die gericht,
hybriden wi1 kweken.
slosson begon met haar onderzoek, na een
meeting in Boston in 1898, op aanwi.j zingen van
George E. Davenport, die haar een op papier
doelÈreffende methode aan de hand deed om
varens ge kruisen.
Er nerd gebruik gemaakÈ van heÈ feiÈ, dac de
manneli jke gesLachÈsorganen (de antheridia) op
de achÈerzijde van de punE van het hartvormig
kiemplantje (hec protallium) gel.egen zijn
terr{ijl de vrouwelíjke geslacht.sorganen (dê
archegonia) eveneens op dê achterzijde, maar
bovenaan aan de rand van de inspringj.ng wan de
hartlobben zijn geplaatst. volgens de methode
moesEen de proÈallia van de lwee moedersoorten
voor de rijping van de ges lactrÈsorganen dwars
worden doorgesneden Eussen dê archegonische en
antheridische secties. vervolgens moest de
archegonische helft van de ène soorÈ Èegen de
anÈheri,dische helft van de andere soort worden
geplant zodanig dat de geslachÈsorganen elkaar
raakten eÍr voila het recept voor een
succesv'ol.1e hybridisatie.
I{oewel soorÈechÈe planten gevormd door
asexuele groei (apogamie), die soms optreedt
er niet mee voorkomen kan worden, kunnen die
plancen voLgens Dr. Farlow wel worden
onderscheiden van planEen uiE bevruchÈe
arctregonia ên rrorden verwijderd.
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In de loop van hec er(perimenl bleken er Èoch
een aantal hinderpalen op de wèg te sÈaan.
- De Íneeste gehalveerde protallia groeiden
Yreer aan en vaak regenereelden de
afgesneden geslachÈsorganên, waarna op
hêè wee! compleEe protallium gereoon een
sooltechÈe plant ont,stond.
- veel van de antheridische helfÈen
sEierven
hoewel de
snêI
af,
haàrberrorteling van het proÈallium zích
op de punÈ bevind, aan dê zijde van de
mannelijke geslachEsorganen dus. Soms
kwijnden ze weken lang, waarna ze pas
hersÈeldên door heE aanmaken van
vertakkingên die leidden toÈ regeneratie
van de vrouweJ.i jke geslachÈsorganen.
De alchegonische helfÈen daarênÈegen, hoewel
worÈelLoos bij uitplanEeD, produceerden in de

regel snel worÈêIs en groeiden behoorlijk.
van de vêrdorrendê manDelj.jke
helfEen werd simpel opgelost door op hele
protallia van de ene soort en archegonische
helften van de andere soorÈ ovêr Ee gaan.
Toch leden de pogingen lange tijd schipbreuk,
omdaÈ het niet LukEe on de proÈallia van bej.de
soorten gelijkcijdi.g ín goede condit.ie te
krij gen.
zodra door kennis over kiem- en groeiEêmpo dit
probleem overvronnen was volgden de resulEaÈen.
In de winEer van 1900-1901 onÈwi.kkeLden de
sporen van beíde moederplanÈen À.p, en C.r.,
gezaaid in gescheiden steriele bloempotten
onder glas, grotè aant.allen protallia, die in
maart van dat jaar voJ.groeid waren.
ln eell derde poÈ werden afgesneden
archegoÍrische helft,en va,n c.r. elt hele
proÈallia van À.p Cegen êlkaar geplant.
HeÈ probleem

In een vijfde poE r.rerden hele prot.allia van
C.r. Èêgen helê profalLia van À.p. gepLant Er rrerd mee gerekend, dat er in poÈ l
soortechte À.p, in pot 4 soorÈeclrte C.r. en in
pot. 5 zê1fs soorÈechÈe exemplaren van beide
soorEen zouden onEsÈaan.
rn poÈ 3 groeide al in juni een hybride planc
rr.rg aan rug met een soortechte À.p., bêide
zaadcellen van
duidelijk onÈsÈaan uit
hetzelfde A.p. protallium, maar uiu een eicel
van het zelfde proÈaLlium en uit een eicel van
heE halve protalLium van C.r..
In pog 4 duurde heE langer, Cot sepÈenber,
voor er planÈen opkrramen. Aanvankelijk alleen
sootÈechte A.p en C.r., waarlnee vas
aangeeoorrd, daÈ de gehalveerde proÈallia
geregênereerd waren. voor het gemak eerden
daarop pot 4 en 5 samengevoegd, rraarna al. snel
2 hybrÍde pLanEen opkwamen en ook nog een
tweede in poc 3.
De enige aanwijzing, dat de hybride plant.en
van poÈ 3 reciproke kruisj.ngen waren van de
hybriden in pot 4/5 weld gewonden met. het.
verschil. in vorm van de bladbasis van het
onderste blad. Het, jonge blad van de hybride
uiÈ de c.r. eicel en de À.p. zaadcel had een
afgekloÈÈe bladbasis, zoals bij jonge À.p.,
die van de byblide uiE de a.p. eicel en c.r.
zaadcel waren wigvormig zoals bij jonge c.r..
In verschillende stadia van hun ontwikkeling
werden de vier hybride planÈen vergeleken met
exemplaren van À.e. uiE gavana Clen en
virginía, en met foto's van À.ê. uiÈ virginia,
MaryIand en vermont.
op één punÈ na waren de belangrijke
eigenschappen gè1ijk in aLle stadia van
oncwikkeling. De uit.zonderíng is de manier
waarop de bl,adbasis varieert
in de
versctrillende groeistadia, waarbij de
bLadbasis in het. jonge sÈadium in heÈ ene
geval lijkt op die van c.r. en in het. andêre
geval op die wan À.p., Èêrrri j I voor aLle vier
geldÈ, dat. ze volirassen qua bladbasis op C.r.
lij ken.
De enige j onge À.e. van Havana GIen, die
slosson ooie zag, had de bladbasis van c.!.,
t.erwi j I bij dê volÍrassen planÈen van Havana
cl,en en elders somnige de bladbasis hadden al,s
C.r. en sommige als A.p..
Sporenhoopj es rraren Èen Eijde vaÍr de
pubLj.caÈie in 1902 nog niet. waargenomen bij de
vier hybride pla!!en, maar verwachE hrerd, dag
de jonge pl,anÈen in de groei die lacer nog wel
zouden ontwikkelen.

De overeenkomst.eÍr Èussen de

tur.

,. x ,N,

Figuur 8

Vgl. veÍon gekweekta en natuuÍliiks A.ebenoides

In een vierde poÈ werden afgesneden
archegonische helfteD van À.p. en hele
protallia van C.r. Èegen elkaar geplanE.

vergeLij kj.ngsgroep

en de vier gekweekEe hybriden hadden
beÈrekking op : verschijning, kleur, textuur,
bladvorm, nervatuur en schubbenkarakt.er,
korEom alle zonder hulpmiddelen vast Èe
sÈellen eigenschappen.
In figuur 877 rdorden de veren van de
gekwêekÈe hybride (middelsEe tweè) vergelêken
meE de veren wan naÈuurlijke A. ebenoides.
Na uiÈgebreide vergelijking en discussie komc
SLo6son tot dê sloEsom, dat ze heÈ
overtuigende ber,vi j s van de herkomst van À.e.
heefÈ geleverd. Moderne technieken hebben haar
lacer in hec geLijk gesteld.
De oroeiplaaEsen van Àsplenium eàenoideg

Een aanÈaI geisoleerde groei,plaatsen

van

meesÈal scerielê exemplaren is aI aan dê orde
gekomen. De planÈ is overal zeldzaam en is in

de staEen loÍrd New York alleen bekend van
enkele groej.plaatsen in tret noorden vaÍr New
Yersey, PennsylvaÍria, New York ên ConnecÈicut..
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De bel.angrijkstê natuurlijke groeiplaats is
nog steeds Havana Glen in Àlabama. De siEuatie

van deze populatie is nog vrij recent
beschreven door K.S. t9alÈer, !{.g. en F.S.
wagner na een bezoek in 1982 (Iit.t. 6).
Havana Gl.en Iokaal ook bekend als "Rock
HolLow" Iigt. 40 km Een zuiden van Tuscafoosa
buiten Havana en is eigendom van nevrouw R.BLavender uit Mobile, Àlabama.
De rrinters zijn er beÈrekkelijk mild ên de
vegeÈaÈie bestaaE uiÈ tl4risch zuidelijk

bladverliezênd
loofbos,
met vee I
bladverliezende heesters en vaste planÈen.
NaasÈ À.e komen er nog diverse ander
varensoorten in en nabij de kLoof voo!.
Polyscichun acrosÈjcàojdes en Dryopteris

exemplarenvan de droogte minnaar Càeilances
.lanosa (de wollige lipvaren) gevonden Èerwijl
beneden over een ver overhangende rots een

kolonie vochÈminnende vliesvarens werd
aangetroffen van dè soort Trichomanes
boschíanwn.
De locaEie werd in 1930 bezochÈ door wherry en
Trudel-l, Ín 197L dooï Ííagrrer en Ífalt.er en in
1978 door Dr l{aynes van de unj.versiÈeit van
Alabama.
Bij dezè laatste invenlarisatie werden er
Èussen de 200 en 300 exemplaren van Àsp-l enjlm

ebenoides geÈeld.

tnmiddels is men er in geslaagd À.e terug Èe
krui.sen meE C.r. (Wagmer&BoydsCon, Fernwood,
Niles, Michigan, 1958) en ook met À-p..
InÈeressan! is, dat de t.erugkruising van
Aspleniun ebenoídes met Àspl enj um plaËtmeuton,
die in 1958 a1 experimenteel was verwekt aatr
de universitej.E van Michigan onder de naam
xÀsp.lenosoru.s boydstonae in 1971 in hêÈ wild

in Havana Glen werd gevonden.
Het. ís tamelijk unj-ek, dat êen varen, die
kunstmatig is gekrreekt pas laÈer voor heÈ
eers! in het rriLd erordt aangeÈroffen.
verancwoordinq

is Eot. stand gekomen onder
gebruikmaking van de in de liceraruurlijst
opgevoerde boêken en publicaEi-es.
DiE artikel

De illustraÈies
r.2,3,4.

zí)n ontleend aan Iit.
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Asplenium ebenoides

marginalis zi.jn er vrij talrijk. Naast deze
twee worden er nog negen andere soorten en
hybriden gevonden. De meest. voorkomende zj.jn:
Po 7 Wod ! um po lwodo i de s, Àspf en j urn c r i c homane s
en Àspl.en j um plaEweuron. wonderlijk genoeg
rrêrden geen Camptosorus rhizophylLus planten
meer aangeÈroffen, hoêwel die door vroegere
bezoekers wel worden vermeld. Als exÈremen
werden boven in de kloof mooi onÈwikkelde

Johan Eek
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(NaEuurbeschermings ) gids besloÈen \rij de
vulkaan zelf Le bekliranen. Eerst ging de Eocht

ReJ.evaralag: Sulawesi (Celebes)

(Vervolg)

door dicht oerrroud, daarna door manshoog
rieEgras. Tussen heÈ gras sÈonden enorme
exemplaren van een Blechnaceae meÈ bladeren
tots xrel Èwee mecer lang. Deze plant heb ik op
de foto gezeÈ. Ook boomvarens (Dicksonia?)
groeiden hier. Op 1980 meÈer hoogce waren wij
bij de vulkaan. een vrij kale stinkende
roEsenparÈij . varens (81ecinurn spican: achÈige
soort) groeiden hier in de vo1le zon. Dê jonge
rood gekleurde bladeren conErasÈeerden
prachEig met. de gele zrravelroÈseÍI. Bovenop de
vulkaan aangekomen verÈelde de gids daE hij
nog een waÈerval wist bij het do4) waar hij
vandaan kwam (Purrrorejo) en ook daar mierenvarens voorkwamen. Dê watêrval- lag op 1100 meter
hoogEe. Ik daclrÈ misschien vind ik hier wel

Na afloop van de jungle CocbÈ naar cenÈraaf
Sulawesi rras ik toch een beeÈje geleurgesteld.
Het rras mij nieE gelukt om &ecatopÈeris
balgooyi en t. darntedii te vinden, Èenvijl ik
er Eoch zo dicht in de buurt was geweest. En

daE alles
vanhrege drie
omdat ik
vervoer had kunnen regeIen. Na terugkeer in PaIu vêrtrokken wij naar
Dongala om er een paar dagen heerLijk uit Ee
rusten in een bungalon aan heÈ strand. Op nog
geen twee meÈer afstand van het stland sÈond
een boom die helemaal vol zat meÈ een Drymaria
soort. Da! moet lrel een Etèrke soort zijn
gerreest .
Na Èrree dagen gingen rrij íeer Èerug naar Palu
om met het. vliegtuig or-ze reis te vervolgen
naar GoronÈalo. Vandaar mee een bus verder
naar Kotamabagrr bij hèt Elumoga Bone Park, een
pracbtig beEchemd natuurgebied. 9lij wilden
het park direct bezoekeÍr. Maar het iras zondag
en dan weldeÍr er geetr toegangskaartj es verkocht. lttaE eeÍ! t.egenslag. Ííi j besloten de
planÈjes te laÈen voor rÍaÈ ze warelr. In plaaÈs
daarvan regeLden wij een gids voor dè volgende
dag oB de r rLkaan de cunuÍrg (-berg) Ànbang Èê
gaan beklimnen.
9lij vertrokken de volgende dag orn 7 uur meE
eeÍr beno (texi). naar de vul.kaan. Op weg daar
naar toe, op ongeveer 650 m, zag ik plotseling
een lecaropteris in eeD boon zitÈen. Ik vroeg
de chauffeur om even te stoppen om een foÈo Ee
maken. Dichterbij gekornen zag ik dat het een
exemplaar was vErtl Lecanoptetis catnosa die bewoond werd door een grote krioelende masEa
rnierdn die de rhizoomkiomp op bun beure Èegen
iedere planÈeDeEer bêschermeÍr.
wij vervolgdên onze weg naar de vulkaan. ToÈ
mijn stomme verbazing zagen rrij sÈeeds meer
exemplaretr van .LecarropËerjs carnosa op de
bomen laÀgs de reg. Op 850 m zeêhoogÈe leken
de bomen wel overgroeid meÈ deze pla[t, soms
rrel 15 volwassen exemplaren in één boom. op
deze hoogÈe zag ik ook voor heÈ eerst exemplaren van &ecaropËeris sardopus die soms
tesanen met L. catnosa eenzelfde boom
bewoonden. Àan de voet van de vulkaan lag op
1100 meÈer hoogÈe een klein dorpje meg een
meerÈje daÈ Mo'oad heet.te. Hier rras LecanopÈerie celebica een algqnetr verschij ning. Na
thuigkomst hoorde ik van Be!È Eennipman daÈ
het voorkomen van drie verschillende soorten
varl LecaaopÈeris in één boon een uniek
verschijnael is.
Bij het begin van onze tochÈ zaten er nog zes
foco's op nijn rolletje.
Dac leek mij
aanvan*c li j k ook voldocnde. Maar meÈ zoveel
onverwachce vondsten en vergezichÈen betreurde
ik het achÈeraf dat ik niec een extra rolleÈje
meegenoaren had. MeÈ behulp van êen P.P.À.
mosl imfeestdagen geen
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iet,s nieuws, rnisschien zelfs rrel LecanopÈ.etjs
balgooyi. flij daalden dus snel af naar het
dorp bij het rneer. Onderneg zag ik in een
boomÈop no(t eeÍr vierde soor! LecanopEeris,
vennoedelijk !. curÈjsji of L. puaíIa. Ik kon
heÈ nièt goed zien: boven op de \ rlkaan rras
heÈ snoer van nijn verrekijker gebroken
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waardoor nijn verrekijker Chans ergens
onbereikbaar ver in de vulkaan 1igt.
Me! een Bemo (!axi) reden wij naar het dorp
vatl de gids. Na een korte stop en een
verfrissing spoedden wij ons naar de waÈerval .
De tochÈ liep eerst door een boomgaald. gier
op ongeveer 700 meÈer hoogte groeide overal
Lecanopteris sarcopus, somnigen meÈ eên
doorsnee van een meter. DaarÈussendoor, waE
minder algemeen ook .L- celebjca en Í,. carnosa.
wij gingen verdeÍ het bos in tot aan de
rivier. Via de rotsblokken in de rivier
sEroomopnaarÈs naar de watervál . In de Eoppen
van de bomen langs de rivier wemelde heÈ van
de tecaropÈeriÊ celebica. DiÈ kon ik zien
omdaE sornmige exemplaren met tak en aI naar
beneden waren gevallen- Ik had het. vermoeden
daE ik hier ook Lecanopteris balgooyi zott
kunnen vinden. fÍruners die komt voor op
plaatsen waar ook L. ceLebica groeiÈ. Maar de
tijd lj.eÈ het. niec Eoe om hier succes te
lrebben. Ook hadden wij nog graag naar deze
soorÈ gezocht rondom heÈ meer. Maar het werd
inmiddeLs snel donker; wij moesten naar huisEn de volgende morgen moest.en wij verder meÈ
de bus naar Manado.HeÈ rras besE wêl
frustrerend daÈ wij nieE goed de Èijd hadden
om dig gebied verder te verkeÍrnen. vooral ook
omdaE heE makkelijk Èe bereiken was. Maar wij
moesÈen op Eijd in Manado zijn. Ën voor mijn
vrindin is heÈ Coch al lasEig als je met zo'n
warengek op vakanciê benE

.

voor varenliefhebbers die ooic van plan zijn
om naar Sulawesi (Celebes) Èe gaan heb ik een
scha! aan Èips en infomaÈj.e zoals namen van
goeie gidsen en adressen om Èe slapen en
lokaEies van varens .
zeker de moeiEe Íraarde zijn als mensen
het gebied bij de cunung Àmbang nog eens
zouden bezoekên en dan een videocamera of een
leeg fotorolletjes bij zich zouden hebben.
(Wordt vervolgd\ .
HeÈ zou

Luuk Jaarsma
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Da B€tek€:rls van Í,atijDs€ - €n Griaksa
ïoorddêI.n, die doorgrus het €1ndê van
varêDnrDalr vort!ên.
De oorsronkelijke t.aal ( L = Lat.ijns of G =
grieks) is Èussen haakjes geplaaÈsÈ, maar de
meerderheid van de griekse woorden zijn
gelatijniseerd voor botanisch gebruik. In
zulke gevallen zíjr: het onzijdj-ge of
wrouweli. jke eind weergegeven.
-abile -is : (L) kapaciceiÈ of mogelijkheid
-aceum -a : (L) overeenkomend
-aeum -a : (L) behorende tot
-ale -is : (L) behoren toÈ of thuis horen bij
- anum -a : (L) behoren ÈoE of Èhuis horen bij
-are -is | (L) behoren ÈoÈ of Ehuis horen bij
-arium -a : (L) behoren EoÈ thuis horen bij
-ascens : (L) proces in wording
-aticum -a : (L) plaats van voorkomen
-aÈi]e -is : (L) plaat.s van voorkomen
-aEum -a : (L) bezitÈend of l-ijkend op
-abile -is : (L) kapaciteiE of mogelijkheid
-cauLe -is : (L) gesteeld
-cellum -a : (L) miniatuur
-cillum -a : (!) miniatuur
-cladon : (G) tak, scheuÈ
-corne -is : (L) gehoornd
-culum -a : (L) minialuur
-ellum -a : (L) miniatuur
-ense -is : (L) Iand of plaaÈs van voorkomen
of oorsprong, of anders habitat
-escens : (L) proces in wording
-esÈre -is : (L) plaats van voorkomen
-ferens : (L) dragend
- ferum -a : (L) dragend
-fidium -a : (L) gèspleten
-fissum -a : (L) gekloofd
-fluens : (Í,) vloeien
-folj.um -a : (L) meÈ bladeren
-forme -is : (L) gêvormd
-ibile -is : (L) kapaciteit of mogeLijkheid
-icans : (L) bijna heÈzelfde als, nauwe
ovêreenkomst
- i.cum -a : (r,) behorende tot
-ides : (G) duidÈ op overeenkomsÈ
-idum -a : (L) sÈaaÈ of conditie
-ile -ls : (L) kapaciÈeiÈ of mogelijkheid,
beziÈ of kwalit.eiÈ
-illimum -a : (Í,) superlatieve kwaliÈeit of
moge 1i j khei d
-illum -a : (r,) miniaEuur
- ineum -a : (G) duidt op materiaal of kleur,
of overeenkomst in krÍaliteit
- inum -a : (G) duidÈ op materiaal of kleur,
overeenkomst of beziÈ
-issimum -a : (L) superlaÈieve kwaliÈeit of
mogelijkheid
-ites : (c) duidt op nauwe overeenkomst
-iticum -a : (G) fiÈheid of kapaciÈeiÈ voor
ieÈs, of in bezit van
-it.is : (c) duidt. op naurrê overeenkomsE
-ium -a : (c) karakteristiek van, gênoemd naar
- Iobum -a : (L) gelobd
-melanos : (G) zwart, zeer donker
-odes : (c) als, overêenkomênd, de vorm hebben
van, dê aard hebbeÍr van
-oides : (G) als, overêenkomend, de vorm
hebben van, de aard hebben van
-oi-deum -a : (G) als, overeenkomend, de vorm
hebben van, de aard hebben van
-osum -a : (L) duidÈ op overdaad, of volle of
gemarkêerde onÈwikkeling
-otum -a : (Í,) overeenkomsE of beziÈ
-parum -a : (L) te klein, niet genoeg, niet
erg
-phorum -a : (G) dragen
-phyllum -a : (G) meÈ bladeren

-pteron : (G) met vleugels
-rimum -a : (L) superlatieve kwaliteit of
mogelijkheid
-re -i.s : (L) behoren Èot of thuis horen bij
-Ère -is : (L) behoren EoÈ of thuis horen bij
-ulum -a : (L) miniaEuur, of duidend op een
tendens of aktie
-utum -a : (L) duidend op bezit
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