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Von de bestuurstafel
Jon Greep (secretoris)

Hel bestuur priist zich gelukkig no een kleine
stoonolie weer de drood te kunnen oonemen.
Voór de leden is de ofleverino von deà VorenVorio doorvon een bewiir."Sinds de vorige
editie, die in mei il. versiheen, is er wel hèt
één en onder gebeurd en nu is de gelegenheid
door om even 'bii te proten'.

Zmls u weet werd eerder dit ioor gewerkt oon

een somenwerkingsverbond tussen ABP, de
Leidse Horlus, Wim Broom en onze vereniging.
Bert Hennipmon kon zich mel de gong von

zoken niet verenigen en nom obrupt ontslog uit
het bestuur. Dot betekende ook het einde voor
de bemoeienissen von de fom. Hennipmon met
Voren-Vorio. Jommer, wonl door de ioren heen
konden we oo hen rekenen voor deze
verenioinosoktiviteit. No het zich teruolrekken
uon dË 6m. Hennipmon nom de toe-nmolige
voorzitler, Johon Eek de voorbereiding en
loyout von het mei-nummer von Voren-Vorio op
zióh en voor één mon wos dot een hele klus.
Uit onvrede met het oemok wooroo ondere
lieden de verenioinoÉoken oo huh belooo
lieten. en mede oËzie"n de toenemende druk ih
ziin werkkring "nom Johon ontslog uit heï
besfuur. Door olle commolie werd er oon
voorbii oeooon dot hii in Íeite voloens het
roostei, ërï reglernentoir, oftredend íos. Hi1
hod zich dus hárkiesboor kunnen stellen, mooi
door woren de omstondigheden niet noor.
Oo de ioorvergoderino in mei werd von Johon
feik ofsiheid o""nor"nï. nodot hii ols voorzitter
noo de diËussie oveÍ bovenoenoemde
soàen*erkinosverbond hod oeleià. U hebr
doorover kunïen bzen in de ïotulen die met
hel meinummer ols billoge woÍen meegezonden. De vergodering ging dus mel de
beooode somenwerkino occoord mits er oeen
bea"Ëot zou bestoon Ëii de overlge kwelers,
mel nome de Íirmo's Lemkes, Royol Eveleens en
Tos. Deze bleken er oeen oróbleem mee te
hebben, zodot wii het ÀBP oi ó luni il. konden
bevestigen de somenweiking te willen
oonooon.

ÀÁeihun brieÍ von l4 september 1995 meldde
het ABP echter zelÍ hun stondpunl te moelen
herzien. Dit werd oo 23 seotember tiidens
ledenvergodering oo'n de odnwezige leden
bel€nd gennoki.

Het ABP heeÍt hoor budoet len behoeve von
odvies en hulo bii inrichtiXo en onderhoud von

teiusoebroËht tot / 5OOO,-,
wooÍuil od hoc on['o"stenuergoedi ngen betooió
kunnen worden. Onder de oonwézioe leden
bleek er oeen belonostellino te beitoon om
contoct rá h"t ABP Ë onde"rhouden in de zin
zools vooroesteld.
Recenr blók in een bestuursvergodering dot
Cor v.d. Àloesdilk het ABP, no overleg metJon
Steinbuch -lid von onze vereniging-, op diens
vorendeskundigheden heeÍt gewezen, terwiil
hii zelf ook niel onoeneoen is om het contoct.
dàt hi; voorheen" reeïs ols lid von dó
somenwerkingscommissie met het ABP hod, te
conlinueren. Alles echter op zokehike, resp.
oersoonliike titel.
boorree'=og hel bestuur geen mogelilkheden
om vonuit de verenioino een oositiet ontwoord
oon hei ABP te o"uËn Ën heeh zii besloten de
somenwerking vËrder te beindigàn. Het ABP

de vorentuin

werd hiervon op I ó november 1 995

in kennis gesteld.
Om nu terug le komen op de redoctie/uitvoerino voí Voren-Vorio. Érons Didden zoo
schriftelilk

zich oen"oodzookt om het hoofdredocteurschoË
n"eri" leggen. We zijn erg blil dot de eeh
driemonschop bestoonde uil Jon de Konino,
Gerdo von UÍfelen en Horrv Roskom willeln
proberen de uitgove von Voón-Vorio ler hond
Íe nemen. Er zullen nog wel een oontol
hindernissen genomen moelen worden mooÍ met
oezomeliike insoonnino moet het lukken.
Áts biibcie oonïeu* eËn kleurenofbeeldino von
de hànë vdn luuk Joorsmo, dit keer" von
Asolenium venustum. ln mei oino het om
Asilenium odionium-nigrum; hióoï wos de
voorrood uitgepui, mooi Luuk liet er een oontol
biimoken en die worden olsnoo inoesloten voor
dé nleuwe leden die er sinds"meidit joor ziin
bipekomen.
Als u ol een nieuwe oqendo voor

I99ó in huis
heeÍt, don kunt u nu" ol de dotum voor de
volgende ledenvergodering invullen te wefen:
27 opril 199ó. Dot is don levens de ioorveÍgodenng.

Tenslotte wens

feestdooen

ik u

nomens het bestuur fiine

en voor

199ó

een oo.'d"

gezondÈ'eid, succes in het werk en noÏuurltik
ieel plezier oon uw vorenhobby.
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Schenking
Von ons lid, de heer Y.E.M. Delbeque in Den
Hooo. ontvinoen wii een doos vol boeken en
tiidscÏriften. We hedben de bibliotheek kunnen
uitbreiden met de volgende titels;

- The Peridoohvtes oÍ Surinome
An enumeroti'on with keys of the Ferns ond

-

Ferrollies dmr K.U. Kromer
Floro Àrlolesiono Series ll Pteridophyto
Ferns ond Fernollies
Volume 1 en 2
The Rhizome repoíleÍ von de lnlernolionol
Tropicol Fern Society USA
enliele nummers uit'l 983/84
Americon Fern Journol kwortoolblod von
The Americon Fern Society
l992Yolune72: nrs. Í -4
]983 Volume 23: nrs. I -4
von The British Pteridologicol Society
The Fern Gozette: 1971 - 1994
1959 - t9ó9
Bulletin:
Pteridologist:

5427
2274
2253

l52

tD
EE
TR

Boekel
Voorburg
Voorschoten

Dhr. Delbeoue wordt horteliik bedonkt voor
deze schenklho en we hooen dot hel'ooruimen'
von ziin boeÈ'enkost niel' belekeni, doi hii de
uorens

be

rug toekeert.

No deze schenking omvot de bibliotheek nu,
olqezien von de tiidschriften, 25 titels. ln een
voTgende Voren-Voiio zullen wii een complete
liist opnemen.

1977 -1993
1984 - 1994

Ota.l lloriat^ll.
E.rui{tollr nra\irntrD).

ïer vertoop

Buitenlondse varenbloden
Jon

Het secretorioot heeft enkele boeken
beschikboor voor de verkoop, te welen:

- Vorens vorens vorens, von Addertong tot
Zworlsteel
door Gerdo von Uffelen

f 32,so

- Mossen & vootplonten.

Bouw, levenscyclus
en verwontschoppen von de Cormophyto

door dr C. Kolk'nion

f

ts,
- The History oí Briiish

Pteridologie

I 891-1991

f 24,7s
-

Hordv Ferns
door'Michoel JeffersonBrown

f

27,50

- A World

of

Ferns

door Comus, Jermy & Thomos

f zs,-

No eerder genoemde schenking ziin von
BPS
de
een oontol nummeÍs overcompleet, te
The
Fern Gozette: 15/5/1'989
welen:

14/8/1994

Pteridologisi: l98B 1988

Wie heeft belongstelling

F

Von de Britse zusterverenioino ontvinoen we de
'Pteridologist' ÍVolume 2-P&t ó1, vioorin een
hoeveelheid ortikelen en verslooen wooroo de
redoctie von onze Voren-Vorio sËcht kon hdpen.
Een ooor onderweroen: Soeurbcht noor voÍens
in hét oosteliik deel von kreto, Risico's bi1 het
verzqmelen von vorens in Ecuodor, Uitroeiing
von vorens op Mouritius, Hoofdzqken uit
voordrochten gehouden in iuli 1994 op een
meetino von de Britse zusterverenioino bii de
"Botonic
Royol
Gorden, in Edinburlh "*"1 d"
ecolooie en conseryerino von zeldzome vorens
in ScÈ'otlond (olles bi1 elÉoor ruim 20 blz). Ook
een uitgebreid verslog von.l994
onze eigen lustrumviering begin september
in de Leidse
Hortus door Mortin Rickord, en woorin hii de
secreloris comolimenleert mel de qoede
orgonisotie. Deze loÍ komt zonder reer tó oon
Johon Eek en Horry Roskom.
Eerder dit [oor ontvingen we Fornblótter
26/27 von de Schweizerische
-ln Vereiniouno der
Foinfreunde. Hierin een
memoriim'"over.
proÍ. dr. Korl U. Kromer, die op I I iuli 1994
bverleed.

F

Bulletin:

Grep

.1993

Verder een ortikel over de vondst von lwee
zeldzome Asoleniumhvbriden in Fronkriik.
Vorens in Ecubdor, Dd veelvoudige uerscËi1:
ninosvormen von de wiifiesvoren ÍAihvrium
[ilixYÍemino), Verbreiding'uon uo,"nr ií het
zuiden von"Chili, Vorens"von Howoii. Von dr.

W. Bennert onder ondere een verhondelino orrer
de ecologie en bescherming von bedóigde

1994

?

Verder ziin vooÍ

geïnteresseerden

beschikboor:

3x Notes on Dovolllioceo

I

The Genero Aroioslegio,

Dovollodes,

Leucostegio ond Gymnogómmitis.

2x Notes On Dovollioceo ll
A Revision oÍ the Genus Dovollio
beide dmr Hons Nodebom

F

Uw bestellingen kunt u doen bi1 het

secretorioot, tel:02ó'3ó I ó855
Betoling op girorekening 210286 ten nome von

de

Nederlondse Vorenvereniging Voorschoten.

Portokosten voor boeken

/ 4,50 extro.

Portokosten voor liidschriÍten en brochures te
bepolen no overleg'met het secrelorioot.

Pantar

crrDtó{tut

tar.
ur€

cri.E

Verslog excursies
hnGeep
ln de periode mei,/iuni 1995 werden er drie
excursiàs georgoniseèrd. Een kort veÍslog;

Oo 27 mei troffen we elkoor. met oonoenoom
wèer in de rotstuin von dhr. iubbers in"Twello.
'We' ziin in dit oevol ó leden met doornoost
nog *á ó geïriteresseerde Íomilieleden. De
rolstuin zoo et Íontostisch uit. ouo oonleo.
beplonting én onderhoud Gewón porodilselïi[
mooi. Groie oontollen vorens kon men dooi
notuurlilk niet verwochten.
Doorno oinoen we oo weo oeooon noor de fuin
von Berri"e Shut. de'orooïióËr von deze doo.
ln deze tuin veel tee", uorens, olsmede veTe
Hosio's. Hii woont in het centrum von Aoeldoorn, mooi de tuin is dusdonio ofgeschut, dot
ie niet het idee hebt in het cËnrJm von een
drukke stod te zillen. Het wos er zeeÍ
oongenoom toeven oon de rond von de
woterportii, zeker toen mevr. Schut ons een
heerliike lunch voorzeite mei dronken, soep en
brodl
Zools gezegd woren hier veel vorens te zien, en
Berrie nom de gelegenheid te boot om in
discussie met ziin bezoekers noo enkele olonten
benoomd te kriioen. De identiÍiëotie von vorens
bliikt niet oltiid'ênvoudio te ziin.
Hdt wos eén gezellig" trefÍeh, met heloos
eigenlilk moor een vrii povere opkomst.
Zoterdoo 3 iuni woren we welkom in de Horius
in Leidàn, óm door de vorderingen von de
vorentuin in wordino te oonschouwen. Er is
door inderdood veefwerk verricht en de vorio

ioor ingeplonte perken tonen reeds

eeï

volwossen indruk.
Er wos redelilk veel belongstelling, we telden
20 personen. Horry Roskom gof uitleg bii de
rondgong door de tuin en noemde in het kort de
olonnen len oonzien von de viiver,/moerosoortii.
Uie binnenkort oereoliseerd ooot *orden.
Hierno kondei de leden"overtollioe olonten
kopen legen een schoppehlke prilsï Er woren
zowel ionge plonten nog in pot, ols volwossen
olonten uit de volle orond. Er wos veel
bebngstelling en Horry nóm don ook de spo in
de hond en ging met ons noor de borders in de
holle weo. woor nu reeds uitoedund moesl
worden. ërote vorenoollen met kÏuit oinoen hier
in ondere honden dver. leder uonJ ui"l i"tr,
soms heel veel, von ziin goding.

No een kop thee/koffie in het Zoodhuis,
wooÍvooÍ onze donk uitgoot noor de Hortulonus,
gingen we richting kossen, vio de Joponse tuin,
noor de kweekbokken woor Horrv de ionoe
vorens die von de kwekerii uon de flrmo'W'ím
Broom komen, tiideliik oppoi. Door werd oon de
hond von de diverse olonten noo wot nooeorool
wooÍno het tiid *"rd hris*ooits t" k"ó] Een
zeer gesloogdè dog.
De loolste excursie wos oo zoterdoo 3 iuni
1995. No olle prochtige weken in luni,/iuli,
soms mei tropische temperoluren, kun ie niel
meer voorstellen, dot het begin iuni koud wos,
en voorol ook heel not. Heizol'de reden ziin
woorom er zich die zoterdoo ln
oeweest ziin.'Riin
Álphen o,/d
moor 2 leden (met huisgeóotl
meldden voor'deze excursie. Het brocht Peter
Hovenkomp, onze gids, níe1 von zijn stuk en zo
stooten we even loter mel 5 mon het ert oo von
de'botenverhuurder in Noorden. We konddn dus
met twee roeiboten volstoon. Peter toonde ons

de brede en de smolle stekelvoren. Komvorens
woÍen eÍ minder ruim verlegenwoordigd. Wel
woren er moiestueuze oollen koninosvoÍen.
Azollo dreeÍ in'mosso's lohgs de rietkro"gen, die
veelol dicht bezel woren mót moerosvoren. Hier
en door liet zich een orchideetie zien. Het
plossengebied bil Nleuwkoop is' beschermde
notuur en het betreden von het rietlond wordl
niet op priis gesteld. We hebben dot don ook
nouweliiks oedoon.
OpmerËeh';Ï Íeit: de NWrarind

die dog wos

lris. moor er viel oeen sool Íeoen.

De

thuisbliivers kregen du"s ongeÍiik. PeËr, hortelilk donk voor ie onverstoorde inzet.

Plllro.a.

I'ilnhtir !k'l{rlifr.Ír.

lndrukken von de ledenvergodering
JcripConip

Het wos een pÍeltig gevoel dot ik hod,
zoierdog 23 sepember, toen ik terug reed noor
huis no onze noioorsledenbiieenkomst in de
Hortus Bolonicus te Leiden. Ëen vriendschop
oeliike sÍeer. veel onderlinoe contocten.
intelessonte lezinoen met frooie dio's en ol!
hoogtepunt: de gËbruikeliike ruilbeurs, woorbii
weer veel vorens von eigenoor veronderden.
Wot mii opviel wos, do, ont" onze Belgische
leden, die doorgoons zo trouw oonwezig ziin,
er ditmool niet woren. Tussen de bedriiven
door hodden wii qelegenheid, de frooie vorentuin von de Hor"tus ïe bekiiken. Overtollige
vorens werden door de onvermoeibore Horry
Roskom uitoeoroven en oon de lieÍhebbers voor
een riiksdo"olàer verkocht.
dot er op
Uit dà lezinsen bleek duideliik,
'moeÍ
worden
vorenoebied- noo heel veel
onderiocht. Hel Jetermineren en het indelen in
s@rten heeÍt nog veel oondocht nodig.

Noo eens

CyÍopreris dickieono
Gerord Proper
Enkele ioren geleden heb ik mii bezig gehouden

met olonten von het oeslocht Cvstooteris
(blooivorensl om de in"de floro's'gejeu"n
kenmerken te controleren von de plonten C.
frooilis en C. dicftieono. Uit de literotuur bleek
noáeliik dot in veel Íloro's de oenoemde
kenmeiken niel bruikboor ziin om-de beide
soorten te onderscheiden. Sommige outeurs
vinden het meer voor de hond liooen om de
beide olonten ols vorionten von"Ëen zelfde
soort tb beschouwen, ondere houden het
voorlooio bch moor oo 2 soorfen. ln de Íloro's
wordt'oóngegeven doï het onderscheid voorol
te zien oon de soorenwond.
Zo zou C. fràoilis sooren oroduceren met
stekelties oo h"et oóoervlokte. terwiil C.
dickiàno sjoren heéfi met een geririrpeld
oooervlok. De stondoordvorm voor C. dickieono
bbhoorr overloooende tweedeorde bloodies te
hebben. bti ë'. frooitis stoon deze blobdies
verder von álkoor. lk"heb olonten ofkomstio vbn
verschillende olootsen riet deze kenmérken
proberen te débrmineren, mooÍ kon hiermede
niet tot een scheiding der 'soorten' komen.

Steeds meer kenmerken zools bv. de oonhech-

linosvorm von schubben, de nervotuur en de
dórsnede von de wortelstok worden hierbii
betrokken. Verder werd ons verteld. dot noo
oereoeld oo verschillende oloolsen in dé
íereÏd honberden sooÍten 'uor.ns worden
ontdekt, woorbii ook tot dusver onbekende
sooÍten voorkomen. ln de trooische reoenwouden vindt met voÍens, die' ols epyÍften
hoog in bomen leven, en woorvooÍ voÍenondórzoekers zich klim+echnieken eigen
moeten moken om erbii te komen. Zii hebben
geluk, ols eÍ een boom omwooit oÍ voor de
houtoroduktie wordt oekoot. Zools u weet
gebéurt dii lootste heloËs vàl te vook.

Wonneer ik dit schriiÍ, ziin er heloos enkele
vocotuÍes in het bestuur. Von horte hoop ik dot
hiervoor geschikte kondidoten zullen worden
gevonden. Onze vereniging heeft op 23
september getoond, nog springlevend te ziin.
Wil hebben een octief bestuur nodig om dit zo
te Íoten blilven.

Een korte weeroove uit de literotuur en miin
eigen bevindlnlen heb ik weergegeu"n in
Voren-Vorio von iuni 199L De oonleidino om
dit verhool noo eens dunneties te herholàn. is
een ortikel "in de Pteridolooist 1995
129G292],woorin ik en verslog ód uon e"n
wetenschoooeliik onderzoek letreífende het
orobleem C. dickiqno.ln beknoote vorm oeeÍ
ik op de volgende pogino de inhoud

*.e,. "

DICICE'S FERN

ó

.

Ncrvoea'r originel
(efter Nervoeo,

fq3urc of CJtt
1854).

?Eit Dr*i2do Sirl-

[vervolg 'Neg eens Cystopteris dickieono')
ProÍ.

Moor eersl een korte uitleg over

J. Porks (USAI heeft met medewerking von

A. fuer, S. Lindsoy en C. Poge een ondeizoek
oedoon noor de loxonomische slotus von C.
-dickixno.
Hierbii werd de ollozvm.elektroforesetechniek roegepost om de ollómen uon

gebruik wordt gemookt von een'elektrisch veld

óm menosels von stoÍÍen te scheiden. Deze

C. dickieono
frooilis uiterhik.
be=e *erdbn verzomeld uon uiÍ noburliike
stondolootsen in de omoevino von Aberd&n
(Schoïbndl, woor ze onderholie eeuw geleden
werden ontdekt.
Ondeizocht werden tuoische
olonten. en olonlen met

Grcep oqnlol

&n C.

blodkenmerken

zich nqor de elektroden, elk
met een sbecifieke snelheid. De richtino wordt
bepoold dbor de loding von de stoffen (+"of -] en
de'snelheid is oÍhonkàiik von de orote von'de
moleculen Ze worden'don oereóistreerd ols
bonden op bepoolde ofstondá. D-e gevormde
bondootronen kunnen verqeleken worden voor
verschillende oroonismen én zeqoen doormee
iets over de soménstellino von de"óblecten.
stoffen vàplootsen

de olonten te onolËeren.
Alloaymen ziln ve'rschillende vormen von een
bepo'old enzym die wel functioneel identiek
ziin. Deze 'voriolie is oereloteerd mel
verschillen in het DNA en doorom oeven ollo
zymen inzicht in de genetische soíensteliing
von oroonismen.

Binnen

de viif plonteïoroeoen werden 20

verschillende pàrrdnen gdondèn; en elk potroon
kreeg een eigen nummer. ln de overzichtjtobel

is voor iedere plontengÍoep opgegeven welke
pokoonnummers er in voorkwomen.

door onderzoek voetgesteld
sPoretype Polroonnr.

A

3r

typisch C. dickieono

rimpel

len2

B

67

tuoisch C. dickieono
óÍ enioe kenmerken
uon C. Írogilis

rimpelen glod

1en2

c

33

meer gelilkend op

stekel

4

rimpel

3

D

C.

de

elektroÍorese-techniek. Dit is een oioces woorbii

t/n/15

Írogilis

I

ldem

30

typisch

stekel

ló t/n

I

ldem

stekel

3

ó

ldem

stekel

20

C.

Írogilis

Glodde sporen, zools in groep B gevonden, ziin
eerder opgemerkl door Jermy en Horper (B. Fern
Gozette 1971lr.
De tobel geeft de volgende informotie:
I . Het sooretvoe bleek niet oebonden te ziin
oon én beóooH elektroforeê ooÍoon.
2. Plonten met ootroonnummer 3 ooven in oroeo
C rimpelspóren .te zien, moàr in grèp b
sooren mel stekels.
3. Uit de bestuderino-dot
von de beschikbore -oeeh
oroeo
olonten bleek
de blodvorm
Lirluitsel geeft over het sporetype.
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Oo orond von de elektroÍoreseootronen ziin de
orjde"rzoekers de mening toefedoon dcit de
typesoort C. dickieono áiet mèer is don een
vdriotie binnen het vormriike C. f rogilis
complex.

Kort oeleden is in Noorweoen een studie
uitoevóerd oon C. frooílís. wáorbii eveneens
blék dor verschillende "sooievoen
uàorkwomen
'blodvorm.

bii

plonten met eenzèlfde

bdveltiging dus rncn bovengenoemde punt 3.

Een

lilinterlrorde vorens in de
leidse Holfirs
Horry Roskom
ln het vorioe nummer von Voren-Vorio stond een

ortikel ovér deze collectie overoenomen uit

'Mededelingen

uit de

Leidse Hortus'.
Voortbordurend op dit ortikel, wil ik trochten u
vio Voren-Vorio oi de hoogte te bliiven houden
von de voortgong von dit piolect.

ln dit oroiect 'Winterhorde vorens' wos het de
bedoelin<i mel nome de botonische soorten
winterhorde voÍens von het Noordeliik holÍrond
te verzomelen. Al heel vroeo werd duideliik dot
er noost de botonische"soorlen ero ' veel
moteriool von voriëteit en cultivors bescÏikboor
kwom. Omdot iuist ook hierin de oontrekke
lilkheid von vorens te vinden is, en die doormee
ook commercieel interessonl kunnen ziin, zol
Leiden met een probleem. Alleen ol de
hoeveelheid botonische soorlen zou teveel ziin
voor een kleine tuin ols Leiden, lool stoon ols
door ol die vorioties bii zouden komen. ln
somenwerkino met de Vorentuin von het ABP
werd oedochídit orobleem oo te lossen.
Het ABP, geen wetenschop'pelilk instituut, hod
vonouds veel cultivors in hoor collectie. ln
novoloino von de succesvolle somenwerkino met
het A6PËn oonzien von de tentoonstellino"'Von
Addertono tot Zwortsteel' en het dáorbli
uitgebrochte vorenboek, werd met elkooi
geïproken over een voortzetting von deze
somenwerkino in een oezomenliik beheer von
een gedeceítroliseerdà vorencolbctie; Leiden
de b"otonische soorlen en ABP-Heerlen de
vorioties en cultivors. Hoewel olles er op wees
dot deze somenwerkino tot stond zou komen.
moet heloos oeconcludërd worden dot dit nieï
het gevol is." Een gemiste kons. En doormee
heeft Leiden hoor orobleem weer teruo. Hoe om
te goon met de cultivors en ondersindí?
Vórolsnoo wordt dit orobleem oooelost door.
zolong er"ruimte is, de cultivors ih"kbine oonl
tollen-voorlooio ook oon te olonbn in de leidse
tuin, en oná"ïutr"n uit te 'kiiken noor somenwerkino met ondere tuinen om tol collectie
ofsoro[en te komen. Beoin december ziin de
bodonische tuinen die doËr interesse in hdbben
uiioenodiod in Leiden biieen te komen om met
el[oor oËr somenwerkino le oroten. Wellicht
kon er don tot ofsproken gèkomeh worden.
U hoort door nog'over.

Onderwiil liot het werk in Leiden niet stil. De
holleweg, bii de stort in 1992 beplont, is ol
weer hord oon een oonmssino toe. Groeoen
moeten worden uitoedundl bebr"oescheiden'von
elkoor en doorm& droitisch Ërkleint. Deze
herÍst wordt door een beoin mee oemookt door
de horten uit de vorení te snilJen. Op die
monier wordt
mqnter
woroÍ zomin
zomrn mooelilK
mogeliik KosDo
grorid me
kostbore
re orono
met
kluiten ofgevoerd en [e[oud de gTond ziln
structuur. ÁÍoesneden looÍ bliift wo-orschiinliik
tussen de voiens die behouden bliyen ochtel oin
te verteren om doormee een ooede'toolooo oo de
gÍono
kriioen. Tussen"
krilgen.
nd re
te Kfllgen.
Tussen
russen oe
orond
de oveÍgeoteven
oueroàbléu"n
overgàblèven
kleinere. groepen zullen nieuwe soorten worden
mooÍ ooK
oongeplont óoor
oonoeolonÍ
meer Domen
ook meeÍ
bomen en strutken
struiken
ohm-ede bilpossende bloemplonten om zodoende

het eÍfect tè voorkomen ddt stroks tussen ol de
vorens de voren niet meer te zien is.
Het in 1993 inoeolonte voormolioe bosoedeelte
op wot in Leideri ook wel het LolweiÉ, wordt
oenoemd, doet het ondonks de enorme drooole

ion dit joor bilzonder goed donkzil de íit-

stekende soroeizoro von het tuinoersoneel. En
zelÍs hier ii her ol íodio or tot uitdunnino over
te goon. Heloos is dá bovenvilver dië hier
gesitueerd is nog niet met een stroompie met de
vo nouds bestoonde,'beneden'viiver, veibonden.
De verbinding over de zogenoomde Rododendronrots zol noor vewochtinq deze winter worden
oongelegd. Doorno de Ïunnen de pompen in
werking worden gesteld en zol de Leidse Hortus
hoor stromend woter hebben; woler dot vio een
m@Íos in de benedenviiver zol uituloeien. Dit
moeros is de ofgelopen zomer oongelegd en
wordt in het voorjoor ingeplont met olle

mogelilke notte voÍens

en

biibeplonting

wooronder vleeseters.

Voor het zover is zol, ols het weer verder
meewerkt. noo voor de winler de skook orond
teoen het SËrrenwocht-terrein ziin inoe-richt.
Dà hoofdstruktuur met bomen eri strri'rken is
oongebrocht; nu volgen vorens en bi[beplonting.
Honderden soorten en vorioties ziin doorvoor de
oÍgelopen moonden uitgezooid, ópgekweekt en
opgepot op de kwekerii. Velen stoon inmiddels
te springen om in de volle grond te worden
uitgeplont. Het korwei vordert en zol gelukkig
nooit oÍ ziin. Heeh u interesse, kom eens
kiiken. Zelf ben ik teoenwoordio meestol oo
vrildog oonwezig. VolgËnde keer ríeer.

Boekbespreking
Horry Roskon
Ferns for Americon Gordens
bv John Mickel

Mocnillon, New York. 370 pogino's, vele
liintekeninoen en meer don 3óÓ kÏeurenlfoto's.

ÉsN o Óz sataqt

I Priis f
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Door de boekbesorekino in the Pteridolooist Íeén
von de drie ïiidscÈ'riÍten
von de" Biitse
Vorenverenioinol 'werd ik oo Mickel's boek
oomerkzoom"oeïookt. De kÍiriék wos enthousiost
oïer dlt boek,"en ik hod het don ook snel besteld
en ik moet stellen dot het enthousiosme terechi
is. Voor de écht oeïnteresseerde liefhebbeÍ is

dil een boek woórmee hii/zii in ziin/hoor
hobby weer een stuk verder kon komen.
De obbouw von het boek is klossiek; no een
inkoductie, olles over de strucluur en noomoevino von vorens met olie doorbii behorende
iermeË, vervolgens een hooÍdstuk'over groeiomstondigheden en tuinieren met vorens,
olsmede ón hooÍdstuk over het vermeerderen.
Het lootste hoofdstuk,
von het boek
behondelt systemotisch meer don 500 soorten
en voriëteiten.
Omdot Americo -in dit oevol te lezen ols de
Vereniode Stoten- een véel oroter oebied met
Himootzone's
ueel
don T\ederlond,
ziin niet olle in dit boek oooenomen 'tuina
udrens bii ons winterhord. Ombát dot ook voor
de Ameiikonen zelí geldt ls er bi1 iedere
beschriiving een code gevoegd die oongeelt in
welke klimootzone de plont het beste gedi;t.
Deze code is noor ik beorepen heb oesbndoordiseerd, Zo oeeft code ó don dot Je minimole
tempeÍotuuÍ íoorbil de plont nog kon gedilen
liot tussen de -l O'C en 0'C. En zo is er een
códereeks von tot l0 oongeven in troppen
tot +40'C. Op deze
von lO'C, von
monier kunnen we zelf beoolen of de beloroken
soort ook bii ons ol of niei in de volle oroàd kon

Foto en beschriiving kunnen somen een eersle
ln moeioonzet vooÍ een determinotie geven.
-teruooeoreoen
liike oevollen zol er echler
nioetei worden op de wetenschoppe"liike" ÍËro's
von de oebieden von herkomst von de olont.
Al met"ol oeeft dit boek olle bosis-ïnÍormotie
die nodio Ë om wot uitoebreider en zo u wilt
systemoÍïcher met de voónhobby om te goon.

7o ver ik kon noooon is het boek olleen

met

horde koÍt -hel.qee"n miin voorkeur heeft, moor
het oltild duurdér mooki- verkrilgboor, en is het
uilstekend inoebonden.

Kritiek

hei ik wel oo het zeer

oubollioe

lettertvpe dot gebruikt ii, zeker door woor h1t
in koídssole móot in de hooÍdstukoonduídinoen

en olineo's is oebruikt. Hel zol wel Amerikoins
ziin denk ik Jon, en oveÍ smook volt niei te
twislen. lvloor desolniettemin, om met de Britse
Íecensent /vlortln Ricord te spreken: het is een
uitstekend boek, het is de eerste uitgove, een
collectors-item, dus collect het nu. Doèn!

4/5

rêr

oró
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-50'C

komen te itoon. Eén opmerking m"iinerziids
hierbil is dot noor miin ervoring met vorens in
Nede'rlond de hier oeGn miniràumtemoeroluren
oon de zeer voorziófioe konl ziin oeàeven. lk
olont met oerust horl hier in NederËnà olonten
imet een icxj," Z. olonten dus die voloèns het
boek niet tegen vorst zouden kunnen. tV6or e"n
ieder moei noor eigen ervoring doormee
exoerimenteren.

Ni'et von olle, moor wêl von vele beschreven
sooÍten is een ooede. weliswoor niel le oÍole.
kleurenfoto o.oàuen oon de hond woorvon- men
een goede inJruk uon de plont kon krilgen.

Scondinovion Ferns.

Beniomin Ollgoord & Kirsten Tin. Rhodos/
Cooenhooe 1993. ,SBN 87 7245 532 2
(tn'geboíden hord koh) 317 pogino's, tO3
liintekeninoen en I l4 kleurentekeninoen.
Formoot 25 x 34 cm. Priis f 135,'

Een boek von een uitzonderliik Íormoot.
letterliik en fiouurliik. Letterliik wont het is
me noàol een Ëo von 25 x 34 cm. Die ruimte
is echËr nodio dm het meest oomerkeliike deel
de I 14 kleurdntekenirigen en
oouorellen. qoed tot hun recht te loten komen.
leáere olooi oeeÍt in elk detoil weer wot de
biizondàre kei'merken von de ofoebeelde soo*
ziin. Zelfs de hobitot von de ploït kriigt op de
lekenino uitoebreid de oondocht.
Somenïeide tekst en de verduidelilkende lilntekeningen en, niet le veígelen, de goede determineersleutel is dit een uitstekend boek om de
meesle Europese soorten op noom ïe brengen.
En, hoewel in Scondinovië uitgegeven, is de
gebruikte tool gelukkig Engels. Hoewel de prils
hooo is. is dot toch zeker niet duur voor de
kwoÏteit die gegeven wordt.

von het boek]

Von Hons Nooteboom hebben we de voloende
biidrooe oekreoen over ziin onderzoek oon de
vàrenYom"ilie óovolliocede, wooNon hii de
somenste//ino inoriioend heeft herzien. Von de
t0 eeslochïe, áié' de fonilie tot nu toe telde,

*erï ha oontol teruooebrocht tot 4.
ln novoloino ,on áín lezino oo onze loolsle

noioorsváráderino in Leideí veneld hii ons in
dií oniket íitvoeriíover hoe hii tot deze'nieuwe
indelino kwom" en wot ziin studíe heeft
oooele"verd. Zoals elders ín' dil nummer te
viilen is, ziin enkele exemploren von de
wetenschooooelíike oublicotíes over dit
ondenverp'vl:rkriiglboor bii de secretoris.

De Dsvqllioceoe
Hons Nooleboorn

È;
È

Voorheen kende men in de fomilie Dovollioceoe
de volgende geslochten: Aroiostegio, Davoll,a,
Hímob, Leuco
Dovollódes,
Dovoliódes, ëyrnogro^ritis,
Gymnogrommitis, Himoto,
Leucq
stegio,
stegio, PPochypfeurío,
ochypíeuriol Porosorus, Scyphuiori o, en
Trooostolon.
De
De"kenmerken
kenme
woorop men de geslochten
boseerde wqren o.o. de'oeltote oÍ oseudooeltote
schubben, terwiil er ook schubben voorkomen
die een brede bbsole oonhechting hebben. Het
lootste is hei voornoomste kenmerk von het
oeslocht Leucosteoio. Ook de vorm von de
íchubben kon bel-onoriik ziin. deze kunnen
ociculoir ziin of oebiJeliik vdrsmold. Verder is
de nervotuu'r von [ebng, 'nl. oÍ deze onodroom
of cotodroom is. AnoJóm wil zeooen dot in
een oeveerd of veerdelio blod de"êrste nerf

die àfnkt in het ondersË blodr"g.ent of
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het

eerste seoment noor voren is oericht. cotodroom
dot dezà nerf oÍ dot seomenï noor ochleren is
gericht. Tenslotte is het-ol oÍ niet voorkomen
von een indusium een oeslochtskenmerk. Het
enige geslocht zonder-indusium is Czynno
grommitis. De geslochten Aroiostegio, Humoto,
en Pochvoleurío die men voorheen kende worden
door mii'bndergebrocht in Dovollio, oongezien ik
in de kenmerken oeen oonleidino zoo die
oeslochten ols ofzoíderliik te beschïr*"ï. Zo
Aroiostegio olléen verschillend von
Dovollío in de pseudopeltote schubben. Moor in
Dovollio embolosteaio. die zoveel liikt oo
Dovollio denticuloto dó iÁ de Filipiinen ei bilnb
oeen verschil is beholve in de oonhechlino von
schubben, ziin
schubben "ook
oseudooelftrot.
l-let geilocht Dovolldes wordt gekenmerkr door
cotodrome neÍvoluur en ociculoire schubben
terwiil de bloderen longwerpig zijn en noor de
bosis versmold.

íos
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.\
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Borendien ziin de bloderen behoord. Dovolldes

membronulosum voldeed oon de lootste twee
kenmerken, moor de bloderen woren onodroom
en de schubben niet ocuculoir. Doorom, en
omdot in Dovollio soms ook behoorde bloderen
voorkomen, heb ik Dovollodes membronulosum
Dovollio gerekend. Aciculoire schubben
komen ook vooÍ in Porosorus, Scyphulorio, en
Trogostolon. Moor ook in soorten die in olle
ondere kenmerken lot Dovollio behoren komen
ociculoire schubben voor. soms teoeliik met
geleidelilk versmolde schubben in óe 'zelÍde
soort. Porosorus
Scvohulorío bezitten
bloderen die enkelvou dio zíÁ in Porosorus oÍ
oeveerd met lineoire blóodies in %rohulorio.
Verder hlken ze veel op Dovollio,
"Á'doorot
heb ik ze somengevoegd met Dovollio
moor ols
oporte sectie.

lot

en

niet moeiliik te kweken. Het ziin over hel
oloemeen ebifuen. en hebben doordm een ooed

l.'-';

oeïroineerde'orond nodio. lerwiil de wàrtels
ioch veel vocËt behoev"ï. Oe wortelstokken
ziin normool zichtboor. en de oroeitoo in hel
biïzonder moet nooil onder de"orond'oestool
*àrden. Wortelstokken die inkrim[en omïot ze
te weinio woter hebben qekreoen komen moor
lonozooá weer bii. Wor"rtelstolken die donker
oekJeurd roken en zocht kriioen vook teveel
iloter. Sommioe soorlen uerlièlen hun blod in
de winter. Doí moeten de wortelstokken vochtio
bliiven, moor zeker nieÍ not. helder indirec-i
licht oeeft een betere oroei don weinio licht.
Een o"ontol soorlen kon'een korte perioàe von
vorst verdrogen, nl. Dovollio conoriensis, D.
enblostqio", en D. trichomonoides (ook belend
ols Dovollio moriesi). De meesle ondere ziin
echt tropisch en kunnen olleen in huis oÍ in een

r-=

kos oekweekt worden. Alle soorten kunnen ooed

'
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ols fomerplonten gekweekt worden ols ef voF
doende vocht en licht oonwezig is. Sphognum
íveenmosl oÍ een ooed droinerende ootorond ziin

i

à".a" M*kbodàms en het reoelmo'tio"toediendn
ion kunstmest zol de oroei" bevoËeren. De

olonten kunnen meet comóoct oehouden worden
boor de too von wortelsiokken"die meer don 5
cm long ziln of te knippen, zodot vertokking

:

bororderd wordt.
SOORTSBEGRIP BlJ PLANTEN
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Trogoslolon folcinello, door mii Dovollio
folánello oenoemd. is de enioe sooÍi von sectie
Dowllio met
ríet schubben die oltiid
o'Íri1d ociculoir ziin.
Humoro werd dekenmerkt
dór
Het qeslocht
oeslocht Humoto
oe
oeltoË schubben,
schubben. kleine bbdán
peltote
blodergn, en bosool
àongehechte indusio. .Het blilkt dot.olle
oveàonoen tussen bosool oonoehechte indusio
uooTkorn"n.
voor
n, en di
dit
en ïokíormioe
iokvormige
-donindusio
"n
kenmerk kon
ook niet gebruikt worden.
Sommige soorten werden vooiheen beurtelings
in Dovótlio ols in HumolooooenoÍnen.
Dovollio en Dovollode.s sórbn worden veel
woor
oekweekt. voorol in de vereniode stoien.'Tokio,

íeel sooiten winterhord ziin] Ook in

woor het echt wel koud kón worden, heb ik
Dovollio's in de tuin zien stoon. Andere soorlen
worden ols komerolont oekweekt, de zogenoomde'hozepooties'.-De Dovollio's ziin

Het soortsbeorio dot wii honteren bii olonten is
ollesbeholve"eànduidiol Zo heeÍt biivoorbeeld
de Amerikoonse outeui Borboro Hoshizoki, die
de toxonomie von gehareekte Dovollioceoe heeÍt
oedoon. een ondei soodsbeorio don ik honteer
íoor olie Dovollioceoe, *àoibii ik collecties

uit de notuur heb bestudeerd. Het eerste
voorbeeld is dot von wot bii mii Dovollio tricha
monoides is. Hoshizoki kent hier drie soorten,
D. bulloto, D. moríesii, met de voriêteit steno/epis, en D. trichononoides. Elke keer ols lk
hoor sorok mookte zich zoroen om de voriëteit
stenolèois. Dot zou best eeïs een ooede soort
kunnen' ziin. Hoshizoki besludeeïde voorol
oekweekte'olonten. lk kwom. noor oonleidino
Von het beiruderen uon plonien uit de notuui
tot de conclusie dot ol de2e tnxo von Hoshizoki
tot één soort behoren, D. trichomonoides.
Hoe komt nu dot verschil in opvotling iot stond?
ln de notuur is er een zekere voriobiliteit. De
plonlen von Midden Jopon en Zuid lopon
'Door
tussen echler
verschillen von elkoor.
komen oveÍgongen vooÍ. ln Jopon is de
noordelilk vorm bekend ols D. moriesii, de
zuideliike ols D. sleno/epis.

l3

Vonwege de overgongen heeÍt Hoshizoki D.
stenoleois ols vorièleit von D. moriesii oooevol.
Overioáns is D. mariesii redeliik winterhàá. en
het isïe moeite woord om dèze mooie voren
ook bii ons in de tuin te oroberen.
ln lndià is een ondere soort bekend, D. bulloto.
Deze vorm wordt door Hoshizoki ols oporte
soort erkend, die met een vroogteken ook voor
Chino vermeld wordt. lk heb vËel collecties uit

Chino gezien, en dot woren

D.

tussenvormen

en D. bulloto.
Tenslotte komt verder noor het Zuiden, in ZO.
Azië en de oehele Moleisische orchioel.
inclusief New ëuineo D. trichomonoides vbor,
een sooÍt die niet olleen ero liikt oo D. moriesii
en D. bulloto, moor eÍ ook íolËdig'in oveÍ goot.
Als men nu plonten uit Jopon, lndio, en-b.v.
Jovo uit het wild hoolt, en verder kweekt, wot
bii Dovollio voorol oebeurd door stukken
wórtelstok of te sche,iren. don kriioen we
nokomelingen die vriiwel hetzelÍde zijn" ols de
tussen

moriesii

ouders.

ln oekweekte stoot oedrooen de verschillende
uoráen, voorol omdó ,e i,ch niet geslochteliik
voortplonten, en dus ook niet kunËn krulsen,
zich'ols ooede soorlen. ln Íeite behoort een
-uit
olont die
de notuur wordl weooehoold niet
lneer bii een notuurliike soort, il-oor. bii een
cultivor. De plont neeál niet meer deel oón de
uitwisselingen von genen von de notuurliike
ooouloties. Hii is evolutionoir oo een ziisooor
bezet. De verlchillende uor.r"n' dle oe[weekt
íorden kon men don ook beter met Ë. noot
cultivor oonduiden.
Een voloende voorbeeld von een orobleem bii
het ondárscheiden von soorten is'het Dovol/id
repens complex. Vroeger werd een groep von
ongeveeÍ 30 soorien erkend, iedere soort von

een ondere oloots en\oí een ondere ecolooie.
Vook woren'die soorten beschreven uon r"oor.
één oÍ een poor collecties. Al die sooÍten
hodden de vorm von het indusium oemeen. en de
kenmerken von de wortelstok," inclusieÍ de
schubben. De verschillen tussen de soorten
woren soms ero oroot. hoewel een oontol eÍo oo
elkoor leek. óe" verschillen bestonden in" db
vorm en insniiding von het blod. Ook woren er
soorten met een verschil in vorm tussen fertiele
en steriele bloderen. De Íertiele bloderen woren
vook meer ingesneden don de steriele. Er woren
soorten met enkelvoudioe. veervormio oeloMe
oÍ gedeelde bloden, eí soorten met ár'rËvoudig
ingesneden bloderen. Zo long ols er moor
weinio collecties woren. konden de soorien vrii
mokkài;k von elkoor onderscheiden worden.
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Moor de lootste tientollen ioren kwomen er hoe
longer hoe meer collectibs. En steeds meer
collecties konden niet oo noom oebrocht
worden. ïegenwoordig hebben we een-veelvoud
von het oontol collecties dot voor de lootste
wereldoorlog ter beschikking stond, en wooÍop
de meeste soorten beschreven ziin.
Met ol die collecties bii de l"iond. blitkt dot
soorten met tweevoudio 'inoesneden blóderen
soms drisroudig ingesneáen Eloderen hebben. En
dot soorten met monomorphe (fertiele en steriele
bloderen oeliikl enkelvoudioe bloderen soms
pinnote feÍiele'bloderen he6ben, en don dus
dimorph ziin. Moor eÍ woren ook monomorphe
pinnote soorten. Het bleek dot er vormen woren
met steriele geveerde blqderen en Íertiele
dubbel seveerde bloderen. Het bleek ook dot de
fertiele dubbel of driedubbel oeveerde bloderen
von dimorphe soorten met-enkelvoudioe oÍ
geveerde steriele bloderen, precies hetálÍde
ziin ols de dubbel oÍ driedubbel oeveerde
blbderen von monomorphe soorten, -drs uon
soorten wooÍ er Oeen verschil bestoot tussen
Íertiele en steriele tloderen.

.:i*>

Uiteindeliik kwom ik tot de conclusie dot het om
moor één soorl goot. Hoe zou nu zo'n polÍoon
von voriobiliteit ziin ontsloon? Doorover ziin
olleen soeculoties Àooeliik.
Het zou' kunnen ziin Jot'er oorsoronkeliik tr,,vee
goed te onderscheiden soorten woÍen, loort A
áet bloderen die veervormio oedeeld ziin en
een grote verspreiding heeft, én"voornomeli;k op
loqere zeehoogtes voorkomt, en soort B met
drËvoudig geËerde bloderen en een kleine
versoreidino-. voorkomend oo wol orotere
hooàte. Al Ëe russenliooende uor.r.n. oír" n,
moómorph, dimorph, ólpofmorph ziin, noem ik
hier C. Voloens miin woorneminoen komt C
vmr oemiddébe tot'orote zeehoooïe. en niet in
het lo"oolond. We kónen nu oonïemen dot in
het verláden hvbridisotie tussen A en B oloots
vond, en dot dooruil hybride populolies voorkwomen die het ooed dêden en zich veelvuldio
voortolonlten. Dà hvbriden kruisen oÍ en toé
teruo met een von'de ouders. Ook ziin ze
ondËrhevlo oon snelle odoototie oon ondere
omstondigïeden door hun' grole genetische

lk heb von olle soorten von de Dovollioceoe de
sporen bekeken. Min oÍ meer krt mijn opluchting
hodden olle vormen die ik tot Dovollio repens
reken hetzelÍde tvoe. Alleen wos er een' vrii
oroot verschil in drbotte. Dot kon wiizen oo heï
Eesuon von poffibiden. Dus een uerdubbéling,
of nog meeÍ, von hel oontol chromosomen.
Heloos ziin er moor weinio chromosoom
oetollen bekend von de Dovollio"ceoe. De enioe
bovollio reoens wooryon het chromosoom oe"tol
Bovendien is die ópo
bekend is,' is triploid.
'zeooen
oom. dot wil
dot die vorm qeen

evruchtino nodio"leeÍt om zich uooï te
lonten. D"ot is dn Íenomeen dol bil vorens
voker voorkomt, b.v. bii verschillende vormen
von het geslocht Dryópteris. Ook kunnen
trioloiden óoor verdubbólino von hel oontol
chromosomen hexoploid woóen, en don zich
weer oeslochteliik voortolonten. Wie weet wot
zich oÏemool in' Dovolliio Êrr;ns, in wiide zin,
heeft voorgedoon.

voriobiliteit.

Kwekerii Ploeger:
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VARENS FOTOGRAFEREN
C.N. Pooe. P.ovol Botonic Gorden.'lEdinburoh
EH3 stfr,'ln:'Pteridologist 2, (1990.
Vertoler: loost Veldkonp.

EEN PERSOONTUKE VISIE

lk ben een omoteur in ÍotooroÍie. Dus dit is
niet één von die ortikeËn, die ollerlei
technisch zoken over fotoorofie behondelt.
moor veeleer over het oïderwerp dot ie
biizonder orooo wih Íotooroferen. lk heb miin
ÍoiooroÍiscÏe,áordtoheJen verworven doór

*n".or.ro

le oebru'rÏen ols middel om vorens
en hun hobitotïost te leooen. Doorbii trochtte
ik ohiid een zo goed -àogelijk reslltoot te
bereiken en oo de zo verkreoen ervorino voort
te bouwen. De voordighedàn en tips,ïie ik
verzomeld heb, wil ik doorosren.
lk heb gedurende meer dàn een kwort eeuw
vorens en voÍenvervvonten gefotogrofeerd of
gepoogd te ÍotogroÍeren. De meeste von miin
technieken en oooorotuur stemmen hiermee
overeen. Desondonls ben ik begonnen ols een
echte beoinner. lk heb oêleideliik de
technieken" verbeterd en vérfi1nd. in de
tussentiid heb ik een bibliotheek von zowel
dio's ols zwortvyit neootieven verzomeld, die
de meeste von de tierËuizenden vorens bryot,
die ik in zowel oemotiode ols kooische delen
von de wereld"heb [euonden. 'Het is mijn
gewoonte geweesl iorens liever te fotóoroferen don ze te verzomelen. lenzii er een
Ëo.d" r"d.n wos de blodveer te'drooeh. lk heb
iotenr oltild oo deze wiize benoïerd lono
voordot mïlieubeschermini; spreekwoordelii[
wos oeworden.Toen ik vór het eerst beoon
reolisËerde ik mii. dot fotooroÍeren "niet
mokkelilk wos. ln minder don iàeole situoties
bleef ili teoen miizelf zeooen:'Wie zeot dot
het wel oeïokkelïik is'. 7ó hino ik me"t eén
hond in &n boom'om miin fonïoestel in eén
liln te krilgen, met een zeer oontrekkeliike
trooische eoitiet. terwiil muooen in miin
en[els stokeh en'bloedzlio"rr"óo mii vieËn
von tokken boven mii. NJ, veld iorén loter
denk ik noo steeds dot vorens één von de
meest moeil-iike onderweroen in de ÍotooroÍie
ziin. Moor, lbot dit u er nïet von weerhoiden.
ln miin oevol wos de stimulons om te slooen
een iomf,inotie von noodzokeli;kheid en bliide
vosthoudendheid. Loler verscheen het boek
von Rosboch.

ló

Rosboch & Wilmonns (Die PÍlonzen ZentrolEuropos, Fischer, Stuttgort l92ó) liet zo goed
zien dol er succesvolle [oto's von vorens
genomen kunnen worden, en dot ze met veel
Ëffect en technische nouwkeurioheid oereorq
duceerd kunnen worden. Het wo"s dus áooàliik
te slooen. en Kurt & Heloo Rosboch's u''"trrhtendeToto's blilven zodoenáe een stimulons voor
mii. Het wos echter miin mentor Dr. Ï.G.
Wblker. dle de moeiliike took oo zich nom mii
in te wiiden in de mystiek vdn de riten eÀ
rituelen von het belichten en ontwikkelen von
ÍotogroÍische film, een silhouet moken von een
vorenblod, en het ofdrukken in de donkere komer.
Ziin oeduldio onderwiizen heeft mii zeker in
oin óede Ëoinoositie'oebrocht om von dooruit
deze" tok von"vórenkuride te ontwikkelen. De
reeks onderstoonde rubrieken beoint voorof mei
de olont en is meer de benodérino von een
bodnicus tot de Íotoorofie. don de Ëenoderino
von een ÍotogrooÍ totËe botonie

WAAR GAAN WU NAAR TOE EN WAT
WILTEN WE?
Een foto von een voren is voor mii niet zomoor

een plootie von een plont. Hei resultoot is
belongriik genoeg, ols de Íoto iuist belicht en
schero is en een oontekenino oemookt is von
soort,'ploots en dotum. Moorónï doel kon meer
don dàt ziin. Foto's von vorens kunnen ook veel
zeggen over vorm, seizoenÍose en iets over de
hobitot en de bouw von de plont, en ook von
ziin kleur. wonneer de foto oenomen is met een
kleurenÍilm. Bovendien, *oóeer de foto is gs
nomen von de olont in ziin notuurliike hobiËt.
kon de fotogrooï de plont'ook loten'zien in ziin
notuurliike omgeving en mogeliikenariis een
indicotie oeven von woor die oroeioloots zich
bevindt, ók ol is dot moor eei vluàhtioe blik.
Bovendien, het kon mogeli;k ziin om inïe foto
een indicotie le geven von de condilies wooronder de voren oroeide. misschien oedurende
een regenbui, of"missch'ien in de m'íst, oÍ Íris
von de douw. Een vorenÍoto kon dus niet olleen
de vorm en de omoevino von de betreÍÍende
plont bevotten, moor"ookÏets von de otmosfeer
von de omgeving en het klimoot von de plont
vostleooen. Met ondere woorden. een deroeliike
foro kói echnisch gesproken, denk ik, u*Ïrè.t
zeggen don een herborium exemploor oÍ
misschien duizend woorden doen.

HET NEMEN EN KIEZEN

VAN

DE TIJD

Miin eerste odvies is: *Wees oeduldio en
veimiidt hoostige e.n slecht "ovenarógen
opnomes. ln tegenstelling lot dieren, rennen
vorens niet weo. Dus met een deroeliik
slilstoond onderwËrp, kunt u zich pemiÍerdn
het moment met zorg te kiezen.

*

U kunt ook uw olont of olonïen met
zorg uitkiezen. Beslis vóor elke ioort wot u
wilt loien zien. Een enkele olont? Een trio?
Een qroeo? (Poren oeueh zelden een
bevredi.qend resulloot). ÓÍ misschien wenst u
de gehêle hobitot te loten zien door een
overzicht op gÍoteÍe oístond te moken.
Kiik uil noor olonten in een oeschikte

*

omgeving, .bi1 voor[eur een orgeuÏng, die
korokteristiek is voor de soort oo die soeciole
locolie en bovendien vooÍ olbnten.'die er
fotogrofisch oontrekkell ;k zi i n.'Geen voren zo l
er op ziin best uilzien met een slechte ochtergrond. Sommige situoties kunnen meer geschikt
ziin voor kleuren don wel voor zwortlyit
werk. Het lootste heeÍt oltiid een ochtergrondkleur nodig, die, wonneei omgezet in-griisgrodoties, de voren in kweslie niet doet
verdwiínen. Zeer vook kiezen deroeliike ochte
oronden zichzelí. De truc is ze Ë =ien. Noo
&n reden om u niet te hoosten. lk denk
dot e"r
een speciole, weinig vermelde wet is in de
pteridólogie die ohild geldt. Die wet zegt doi
de meest fotogenieke voren oltild gevonden
wordt tien minulen, nodot uw film op is.
Wees dus voorbereid op dit belongriike'deel
von het plezier.
DE JAGER

EN HET WIID

Geen voren of vorenverwont oroeil ooit door
woor het de fotoqrooÍ ooed Íkomt. Het liikt
vook olsof ze bli Voorkeïr door oroeien. *obt
ze ol le veel belonostellino Ërmiiden. oo
donkere plootsen, ondér ouefiongende klíÍÍed,

oon het bloÍond von een orot. oÏ holverweoe
een boorh. lk weet zeker, óot velen onder

o"ns

dot oevoel kennen. Het vinden von een
oÍzorËediike soort kon een oooove oo zichzelf
ziin. die ól sinds lono een bèËnoriik'deel von
dè'pteridologische ïroditie uirm"ocjkt. ÀÁoor
loot u zich niet door de oowíndino meesleoen.
Het overleven von zowel'de Íoto"oroof oli de
olont is het meest belonoriikste dáI. Oo een
keer sliote ik en mookte àeri niet oeolonde 4.5
'
meer vbl longs een ruige khÍ. Op"weg noor

beneden stootte ik miin comero stuk teoen een
kei en op de grond oóngekomen belondde ik er
bovenop. Hei is onnodig te zeggen, dot mijn
comeÍo er ochterot beter oon loe wos don ik en
bovendien ook noo beter verzekerd bleek te ziin.
No die gebeurtènis besloot ik een nieuwe
stelregel te volgen en wel, dot het oltiid beter
is om zonder foto's leÍuo ie keren don in het
geheel niet. Dus ols de flont echt onbereikboor
is, kiik don uit noor een ondere. En ols u echt
li1Í en leden wili riskeren, probeer don om niet
het meeste von de ondere veoetotie olot te
troppen, terwiil u de plont troc'lrt le bóreiken
met'uw comeio. Of erger nog, hem mee te
nemen tiidens uw vol. Wonneer een olont
moeililk bereikboor is kunnen telelenzen' met
mocrozoom mogeliik bilzonder nuttig ziin, moor
hierover loter meer.
HET BEHEERSEN

VAN

DE

OMGEVING

Wonneer u de iuiste olont hebt oevonden en
zo'n 25 verschillbnde bosities oeoïobeerd hebt
'bent
en woorschilnlilk teruj gekeeà
noor de
eerste oositie. is denken het eerstvoloende wol
u e dóen stoot. Licht en wind ziin teestol de
twee voloende ounten von belbno. Licht is
meestol gómokkeli'lker in de hond te h"ouden don
wind.
Hei grootste pro-bleem met licht, lilkt mi1, is,
dol er meeslol ol te veel oÍ le weinio is- Miin
beste odvies is ie wochten oo een doï. dot h'et
licht ooed en helder is. eá eniosziís diffuus
door ïeMot overschoduwi no dooivederwolken.
Licht dot op die monier voi olle konbn komt is
uitstekend vooÍ voÍens. Hei ondere uitersle ziin
misiioe condities met belichtinostiiden von een
holvà minuut of meer. lk kón'niet oenoeo
benodrukken hoe belonoriik het is om h'íer olË
oondocht oon te bestedei. Mook oebruik von een
sïotieÍ en, oongenomen Cot er geén wind is {een
zochb heldere vÍoege ínorgen is vook het bestel,
verklein ik het diofroomo meeslol zo veÍ mooe

liik en mook de bélichtinostiid zo lono áls
o'roktisch mooeliik is. OoI *onne", u"
kleurenÍilm gébrjikr, hebben Íoio's, die""n
zo
gemookt zii-n het voordeel, dot de kleurverzodiging beter is. lk prefereer dit zeker en
het is biizonder bruikboor wonneer het resultoot
vermenigvuldigd moet worden. Wonneer u niel
op betdre wèrsomslondigheden kunt wochten
(en sommige mensen kunnen dot niet), rood ik u
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oon hord difÍuus licht met een zeer

technisch
stuk gereedschop, nomelilk een domesporoplu.

(Een domesporoplu, omdot deze in een reeks

von zochle kleuren verkriioboor ziin. terwiil
de herenooroolu's om eeri"uoor mii'onduidi
liike red'eneri olleen verkriioboor ziin in
o'pwlndende aworte tinten.l ÉËt werkt &hter
olleen wonneeÍ eÍ oeen wind is. Wonneer het
licht hooÍdzokeliik-utt de verkeerde richtino
komt,. kunnen zórgvuldig opgestelde reflec-toren bruikboor ziin.

Helder, nietdifÍuls licht kon soms evenwel
eÍÍectieÍ ziin. Moor om dit oo de iuiste monier

te gebruiken, odviseer ik óm olle resels te
negeren en iets loger scherp te stellen. Een
-von
geheel vorenblod,
ochier belicht tegen

een donkere ochbrgron loot de detoils, zóols
sori onder een blódveer. iuist ooed zien.
De belichtinostiiden kunn'en lóstio ziin.
telkens diepe-r ihstellen helpt. Oo[ ÍilËri
kunnen wobrdevol ziin. Nbtuurliik zullen
filters de belichtinostiidèn verder vóronderen
(meestol moet dà Selichtinostiid met een
Íoctor één of traree verlenod ïordenl. Filters
zol ik loter behondelen. liormool oesoroken
prefereer ik voor voren{otoorofie"notuurliik
licht, echter wel oonqepost, liever don in hàt
veld gebruik te moleh von een Ílitser ols
lichtbron. Het gebruik von een Ílitser levert
het probleem oo dot delen von dezelÍde olont
dichterbii en veÍ of verschillend bdlicht
worden. Bovendien heeÍt flitsen het eÍÍect,
dot de voÍm von de voren oÍoevlokt wordt.
zelÍs bii een succesvol belichte-foto. soeciool
ols de Ílitser op de comero zit. lk heb de
flitser in hoofdzook oebruikt ols de oonvullende lichtbron bii-het ÍotooroÍeren von
bilvoorbeeld een hele conifeer.-Moor dor is
een ondewerp met een ondere orde von
grootte don de'Íotogrofie von vorens.
Wind is, zools Vol begriipen,
speciool vooÍ een vorenfotoorooJ'teen
verrukking'. ZelÍs de kleinste brieJ mookr dot
de toppen von veel blodveren oo een onoedwon'obn monier killen en *onh*r
lo-no
genoe-g wocht, kon dot hetzelÍde eÍfect ook oó
de fokrgroof hebben. Wind is moeili;ker ondér
conhole te kriigen don licht. Als de dog ook
moor iets te winderig is, is het beter om op
een. ondere dog terug te komen. Als de wind
zocht is, moor toch een beetie temoeren nodio
is, don neem ik miin toevlucht tot àiin
(doorom ziet die ei zo gebruikt en slbniig uit).
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DE PERSOONTUKE HAND

ln dit stodium hebben sommioe mensen de
onconkoleerbore drono hun ondérweroen iets te
veírooien dot wil zgg-gen om ze een beetie op

te

knoppen olsof

zii een uitstollino'von

bloemkólen moeten moken voor een tuiibouw
tentoonstelling. Anderen zeooen dot dit bedroo

is en dot het ofuol, doi"de olont omrino"t
ollemool deel uitmookt uon de notuurlii[e
setting en dot het zo moet bliiven. Persoonliik
bewondel ik de middenweo. Gewoonliik
preÍereer ik een enkel vergoon fËt

*iel

en Colb

bli(es uit het beeld te vérwiideren Ídie lootste
kunhen zelÍs in de meest verre uithoek von

tropische reoenwouden oevonden wordenl en
eigenliik ol hét ondere, dót er onoonqenoom en
hinderÍi1k uitziet. Onder dor loorsÈ reken ik
speciool gÍossen. lk hoop niet, dot er groslieÊ
hebbers ziin die dit lezen. GrossorieÈn ziin
vervelende dingen. Ze duiken ovàrol oo dn
worden buiten Íet seizoen vervelend oe.'|. .n
sloon orer het olgemeen diogonooi in h"et beeld

een school woordevol vergelilkingsmoteriool,
soeciool bli onverwocht kleine of orote
onder*erpen. Wonne"t u kloor bent, próbeer
'schooldon, zoóls ik, niet te vergeten het
voorweÍo weeÍ oo te rooen. Voor mii is dit
h"1.,.,-s'oeen
reflexreociie oe*orderi.
heloos
oeen r"f'l""r"ociie
oeworden. Von
noo steeds
Trooen groeiàn
Enoelondbt de Tropen
oroeiàn er nog
Engelondtot
voiens met zorgvuldlg opgestelde loupes-.
ALLEEN REIZEN

llountaln PolYPodY'
PolYxxliuur IilregoDterie

dot u zorovuldio heeft inoesteld. woordoor hel
oog ofgëleid ïordt. Zil kunnen speciool
oovollen in zwo rtrarit werk, woor ze biino
wit verschiinen teoen ochteroronden die
donkerder ziin. lk àtoog een ípeciole ontiorosschoor bii me voor het trimmen. Trek ze er
iooit uit, oindot meestol don het holve
londschop meekomt. Ter vergelilk; gevollen
bloderen doen er meestol niel toe mits u de
plont goed kunt zien, omdot zii meestol
onderdeel von de setting ziin.
ln dil stodium voeo ik meesiol een voorvveÍp
in het beeld toe onide oÍmeting oon le geven.
Woorschiinliik is dit hel resultool von miin
wetenschdppeliike troining. Persoonlllk hoLid
ik er niet von om eindeloos kiekies von lensdoppen oÍ munten te zien (ollemool in gÍootie
voiièrend). lk ben echter tevreden met een
ooed oeoloolste louoe. een potlood of een
iokreï lmeer don'met stondoord motenl.
Sommige mensen vinden het lrouwens heiligschenriis om een schooloonduiding te gá
bruiken, moor wetenschoppelilk gezien geeft

Sommioe dinoen doet men het beste in teoms
(olhoeiel ik" er persoonliik nog nooit een
oevonden hebl. Fotooroferen echbr is een zeer
Lrsoonliik ond"tn"rén. vind ik. Elke foto neemt
iiid - tiid'in het oozetlen oÍ het ontmonlelen von
hbt stitieÍ, hei ópzetten of het ofnemen von
filters, het klooizetlen von reflectoren en
poÍoplu, het kiezen von de perÍecte hoek, het
scherostellen en het initellen von de
belichïinosliid. en het wochten op doi moment
*oorop"een posserende bries evbn stopt. Don,
notuurlilk, is er de herholing, gmdot op dot
oerÍecte moment woqÍop u ofdrukt, u zich
ieoliseert. dot u veroelen wos door te drooien
no de lootste Íoto, en dus begint de hele gong
von zoken oonieuw. Neem dus olle tiid. Heb
oeduld. Veel beduld. Probeer niet te hooslen. En
Ënslotte, ookíonneer .r een goede vriend heeÍt
om mee le wondelen oÍ te óntdekken, is miin
odvies olleen le ooon.
Wont, tenzii uwlriend veel geduld heeft, zol u
op een dog rondkiiken en merken, dot hil of zi;
op ziin beuri ook olleen is goon werken.
(wordt vervolgd)
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De betekenis von lotiinse- en

Griekse woorddelèn die
doorgcons het einde von

vonennomen vottnen

De oorspronkeliike tool is tussen hookies oe
plootsl, inoor dé meerderheid von de ëriek"se
woorden ziin qelotiiniseerd voor botonisch
gebruik..,ln iulké gevollen is het onziidige of
vÍouwettlKe etnd weeÍgegeven.
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