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VAN DE BESTUURSTAFEL

JAARVERSLAO 1996

Beste varenvrienden,

Het jaar 1996 is rustig verlopen, misschien wel

Met het verschijnen van deze Varenvaria zijn
we begonnen aan de loejaargang nr. 1!
Voor U ligt een blad vol nieuwe informatie
over onze troetelkinderen. De redactie van
ons blad heeft erg zijn best gedaan om er
voor U een aantrekkelijke editie van te
maken.
lngesloten vindt U weer een prachtige
kleurenafbeelding. Nu van Blechnum pennamarina, gemaakt door Luuk Jaarsma. Tip: lijst
'm eens in, en kies er thuis een mooí plekje
voor.
Het bestuur is onlangs bueen geweest om cle
activiteiten binnen onze vereniging eens op
een rijtje te zetten.

zijn druk doende U een gevarieercl
activiteitenjaar te bieden. We dagen U uit om
van één en ander op cle leclenvergadering
kennis te komen nemen. De dialezing van Art
Vogel - op expeditie naar Sarawak- zult U
boeiencl vinden. Aansluitencl is er een
ruilbeurs.
WU

Houdt U er nu in ieder geval vast rekening
mee dat er eind mei een excursie op stapel
staat. Dan gaan we vervolgens op
tuinenbezoek in België op 21 juni. Vercler in
het blad leest U daar meer over. ln het najaar
brengen we een bezoek aan een inheemse
varentuin (6 september). De
najaarsledenvergadering staat gepland op 27
september.

We waren í jaar zonder vootzitter,
maar op cle jaarvergadering 1996 werd Fons
slot in die functie benoemd, zij het dat hu op
dat moment buitenslands vertoefde. Afscheid
namen Gerard Proper, penningmeester, en
Cor van de MoesdUk, beiclen bestuursleden
van het eerste uur. Als opvolger van Gerarcl
Proper trad Joost Veldkamp aan, een
geregeld bezoeker van onze bijeenkomsten
en de meesten van ons welbekend door zijn
vertaalwerk ten behoeve van Varenvaria. De
overige twee bestuursleden, Luuk Jaarsma en
ondergetekende (secretaris) bleven in functie.

te rustig.

De jaarvergadering

vond eind april plaats in
het Tuinhuis van de Leidse Hortus. Na het
officiële gedeelte hield de heer Hans steur
een boeiende diavoordracht over planten,
waaronder fossiele varens, toegelicht met
vele uitgestalde monsters. De ruilbeurs was
levendí9.
ln de Kascommissie hadclen zitting Hans
Nooteboom en Fons Slot. Eerstgenoemde is
reglementair aftredend en Fons Slot werd tot
vootzitter benoemd. Er moesten dus twee
nieuwe leden in deze commissie worclen
aangesteld. Hiervoor meldden zich spontaan
Johan Eek en Harry Roskam.
ln juni was er in de Uithof in Utrecht een
tentoonstelling waarvoor groenverenigingen
waren uitgenodigd. Luuk Jaarsma venorgcle
er een stand voor onze vereniging, en de
leden mw. Dermer-Weerstra en dr. Van Rijn
waren er aanwezig om informatie te
verstrekken.

Fons Slot,

voorzitter

ln vervolg op cle lezing van Hans steur vond
14 september een excursie plaaB naar de

afvalberg van de steenkoolmijn boven
lbbenburen; 6 leden en 5 introducé's genoten
van een stralende zon bovenop cle berg, waar
onder aanvoering van Hans Steur menÍg
fossiel gevonden werd.
De ledenbUeenkomst miclden oktober in de

Leidse Hortus trok een 35-tal bezoekers. Ons
lid Willem Oudshoorn hield ons voor welke
struiken en planten er zoal te combineren
vallen met varens. Kenmerkend was de
prettige sfeer. Ook nu weer was er een
Salvini4 ,rata6

|

VlotwEn

geanimeerde ruilbeurs.

Harry Rosl(am verzorgde in zun eentje aan het

begin van het jaar een editie van de
varenvaria. Nadien stagneerde het uitkomem
ervan. De leden vragen er wel om; het is
inderdaad belangrijk voor de communicatie,
maar zonder beschikbare mankracht lulc het
uitgeven niet. ln december verscheen onder
auspiciën van het bestuur een kleine
varenvaria.

Het ledental bleef praktisch ongewuzigd met
1í4 leden in Neclerland, 7 in België en nog
enkele leden verspreid over diverse EEc-

zo'n mooie indruk dat je naar Nieuw-Zeeland
zou verhuizen, al was het alleen maar om
deze planten in de tuin te hebben. De
volgende drie weken zagen we er zo veel dat
ze zo algemeen leken als adelaarsvarens bU
ons.

Wanneer ik hieraan terugdenk dan was het
meest verbazingwekkende dat deze
boomvarens (en veel andere varens) op heel
open plekken voorkwamen, blootgesteld aan
iedere wind die blies en in de volle zon, op
hellingen, op parkeerplaatsen en midden op
het veld.

landen.
Even later waren we de gasten van lan cear,
J. G. Greep, secretaris

VARENS IN NIEUW.ZEELAND
Roger Arounds, Apple Court, Hordle Lane,
Lymington, Hants., so41 OHU
h: Pteridologist 20, 1994
vertaald door M. schout
Toen Diana en ik werclen uitgenodigd om in
Nieuw-Zeeland een lezing te geven aan de
Trust Bank Garden world op het Noorder
eiland in Hamilton cardens, was de eerste
gedachte die bij me op kwam dat ik nu
tenminste een kans zou hebben om al die
beroemde varens van onze tegenvoeters te
zien te krUgen.

Tot op het moment dat we vertrokken
hadden we het zo druk clat ik de varens totaal
vergeten was. Toen we echter op Auckland
Airport uit het vliegtuig stapten was het
eerste wat me opviel een groep boomvarens
en Phormiums Ín een bed in het midden van
de parkeerplaaB. Van toen af aan, en de
volgende drie weken, zag ik varens waar ik
ook keek.
De boomvarens op het parkeerterrein bij het
vliegveld waren qathea soorten, vooral
O/athea medullaris. Deze verschillen nogal van
Dicksonia antarctíca met zijn dikl(e stam, die
men soms op de BriBe eilanden (buiten) ziet,
deze qathea's hebben lange, dunne en
elegante stámmen van soms 20 m hoog.
Hun fijn verdeeÍde bladeren van soms 5
meter lang, zacht trillend in de wind, maken

hoofd van de agrarische sector bij Waikato
Polwechnic in Hamilton.
Toen lan ons van Auckland naar Hamilton reed
waren cle wegbermên dicht begroeid met
grote, roodbladige varens. Deze varens zagen
we gewoon overal. lk vroeg welke soort het
was, en lan zei dat het maar een Blechnum
was en dat hij overal voorkwam. Het was
zeker de meest algemene varen in
Nieuw-Zeeland en voozover ik weet, heeft
deze soort niet eens een naam. Het was de
Nieuw-Zeelandse versie van Blechnum
capense, zelfs Brownsey en Smith-Dodsworth
noemen hem simpel Blechnum species 1.
Net als de Cyathea groeide hij in de volle zon,
vandaar de rode blaclkleur. Een soortgelijke
varen vonden we in de tuin van onze
gastheer, maar de bladeren waren veel
groener en de bladsegmenten waren
gerimpeld; volgens Brownsey en
Smith-Dodsworth is dit een ancrere naamloze
varen genaamd Blechnum species 2.
Vlakbu was een Hvpolepis en een groep
Nieuw-Zeelandse adelaarsvaren, Pteridi u m

esculentum, veel stijver en fijner verdeeld
dan onze eigen adelaarsvaren.
De volgende dag vertrokken we vanuit
Hamilton via de weg naar Kawhia Harbour en
het strand erachter, beroemd om zijn Nvarte
zand en hete waterbronnen. Het doel van
onze reis was een bezoek aan Lloyd en
christine Phillips die lid zijn van de British
Hosta ancl Hemerocallis Society.
De weg, die soms heel smal was, leidde over
een bergrug. Aan beide zuden van de weg
waren de steíle hellingen beclekt met dichte
wouden. Vaak vingen we een glimp op van de
prachtigste varens tussen en ook op de
bomen, maar op de weinige plaatsen waar we
de auto stil konden zetten, was het bos en
zijn ondergroeÍ dicht en ondoordringbaar.

Pynosía serpens

Echter op het moment dat we de weg naar
Phillip's boerderíj in reden, bevonden we ons
in een laan van wUd uitgespreide bomen,
waarvan de stam en takken geheel bedekt
waren met PYrrosia eleagnifolia P. serpenil hun bijna succulente, behaarde bladeren
variërencl van de grootte van een pinknagel
tot de grootte van een duimnagel. Er waren
nog veel andere soorten varens in de tuin, en
ook grote pollen Hosfa, maar wat de dag echt
goedmaakte was toen Lloyd ons meenam
naar zun rivier.
Lloyd is een veeboer, en 3jaar geleden had
hij een 300 acres groot stuk veenland
gekocht. Omdat hU het stuk land had
afgesloten, zodat er geen vee op kon, was er
in slechts 3 jaar tud een buna
ondoorclringbare jungle ontstaan. Het eerste
dat we tegenkwamen was een groep cyatnea
medullaris aan de rand van een poel. De
stammen waren bedekt met Pyrrosia.

mos op een muur aan de noordzijde van onze
kwekerij groeit. Vlakbij en soms zelfs op
clezelfde boom groeide Pnymatosorus
scandens, een varen waar ik al lang naar op
zoek was, vooral omdat hij vrijwel winterhard
schijnt te zijn. Deze varen heeft dunnere en
funere bladeren dan P. diversiforius. ln dit
deel van het bos waren ook twee
streepvarens algemeen, Asplenium flaccidum,
de hangencle streepvaren, díe aan
boomstammen of de zijkanten van grote
rotsblokken groeit, zun wortels begraven in
mossen en vliesvarens. De fijn verdeelde,
leerachtige bladeren hangen wel 30 cm of
meer naar beneden.
Ook zagen we de glimmende streepvaren of
één van de daarop lUkende soorten. Die ene
die wU zagen was waarschunlUk Asplenium
oblongifolium (A. lucidum, maat A. obtusatum
lukt er ook op, met zijn erg glimmende,
clonkergroene bladeren.
Vercler afdalencl, door het bos naar de rivier

werd de grond steeds natter en troffen we
andere varensoorten aan. we kwamen in het
gebied van de Blechnums. Blechnum fluviatile
was overvloedig aanwezig, opvallend door de
sporendragende bladeren , maat we zagen
ook grote pollen Blechnum colensoi. Dit is een
andere dimorphe Blechnum soort, met grote,
brede en glimmencle onvruchtbare bladeren.

We drongen door in het bos. Veel bomen
waren al 8 of í0 m hoog, maar de
boomvarens waren nog hoger en waren het

meest opvallende landschapselement. De
boomstammen en ook de stammen van de
boomvarens waren dicht met andere varens
begroeid en eveneens met de bizarre pollen
van Astelia. De eerste varen die ik zag, op
ooghoogte op een boomstam, was cle kleine,
bijna doorzichtige Trichomanes reniforme, de
lichtgroene, ronde blaadjes waren niet groter
dan de nagel van mijn wUsvinger en de hele
plant was niet meer dan 5 cm in doorsnee.
vlakbij stond Phvmatosorus (Microsorum)
diversifolius, maar veel weelderiger dan cle
zielige onkruidachtige plant die bij ons in het
4

Trichomanes reníf orme

Deze groeicle vaak aan de oever van de rivier

met de voet in het water, samen met het

Nieuw-Zeelands pam pasgras, Co rtade ri a
fulvida, die in dit seizoen Novemben juist
begon met het vormen van zijn hoge, roze
pluimen.
De meest opwindende vondst clie dag was
wat ik eerst aanzag voor een echt heel kleine
Blechnum, groeiend in een gebied dat zo
drassig was, dat het water duidelijk zichtbaar
aan cle oppervlalde stond. Er was een plakkaat
van cleze varen met de afmeting van een
gemiddelde huiskamer, de bladeren niet
langer dan 10 cm. Pas toen we naar de
stammen keken van de bomen die in dit
moeras groeiden, realiseerden we ons welke
varen dit was: cle stammen waren bedekt met
draaddunne, haarachtige klimmende
rhizomen, waar?nn de Wpisch ingesneden
Blechnum bladeren onBproten. Hoe hoger ze
in de boom groeiden, hoe langer de bladeren
werden. Dit was Blechnum filiforme, de
klimmende Blechnum en één van de weinige
hoog klimmende Nieuw-Zeelandse varens. Het
was de enige keer dat we hem zagen en het
was een onvergeteluke ontmoeting.

drie of vier dagen met lezingen, en na een
bezoek aan de kwekerij van Mark Jury, gingen
we in de richting van één van Nieuw-zeelancl's
beroemdste toeristische attracties, de
warmwater- en zwavelbronnen van Rotorua.
Na

Er is werkelijk niets dat iemand hierop kan
voorbereiden, geen plaatjes of video's, want
het is de cloordringende, scherpe lucht die de
meeste indruk maalc. Het hele terrein stinkt
naar waterstofsulficle, en cle meeste vegetatie
is bedelc met zwavelresten. Maar hier
kwamen we een andere varen tegen die ik
altud al had willen bezitten, Gleichenia
microphyila. De boeken zeggen dat deze
varen onmogeluk te kweken is. wanneer men
hem in het wild ziet groeien, moet men dit
wel geloven: hU groeit in de volle zon, in kale
groncl of in kort gras. De groncl bestaat uit
vulkanische as, rood van kleur en met de
textuur van klei, met een zo lage pH dat iecler
boekje zou kunnen vertellen dat het
onmogelijk is dat claar iets zou kunnen
groeien. De verwarde, adelaarsvarenachtige
bladeren waren zo met zwavelresten bedekt,
dat ze er bijna in geconserveerd waren, en de
wortels l(rijgen vaak water uit één van de
warme bronnen.
Het water komt overvloedig uit de grond en
is dan op het kookpunt; waar cle wortels van
de Abichenia groeien is het water nog steeds

zo heet datje erje vinger níet in kunt
houden. lk stel mezelf voor dat je deze varen
alleen kunt kweken in een emmer met zuur.
bovenop de centrale verwarmingsketel.
Mark Jury's kwekerij in cisbourne was een

paradijs. Híj is vooral beroemd om zijn
Cameilia's, die nu in het Verenigd Koninkrijk
verkrijgbaar zíjn. De kwekerij is opgericht

door Mark's oom, Felix Jury, een
avocadokweker, die nu werelclwijd bekend is
om zijn Magnolia's. De tuin is een echt
paradijs, met zondoordrenlce borders gevuld
met cactussen en andere succulenten en
verschillende soorLen andere exotische
planten. Hierachter ligt een klein bos, waar
orchideeên, bromelia's en varens groeien.
Bij cle ingang van het bos troffen we enkele
exemplaren van Lastreopsis velutina aan. Deze
mooie, fijnvercleelde varen is waarschijnlUk
endemisch (: komt nergens anders voor dan)
in dat deel van Nieuw-Zeeland; het een overal
zeldzame varen, die nog het meest gevonden
wordt in de drogere kuststreken, waarvan
cleze tuin deel uitmaakt. Meer exotisch was
een plant van Sticherus cunninghamii. Dítis
nog één van die Nieuw-zeelandse
cleicheniaceae die, zoals de Gleichenia bij de
zwavelbronnen, onmogelijk te kweken is. De
plant was ook niet gekweekt, het was alleen
zo dat de plant op dat moment claar groeide.
Felix Jury had een reis door Nieuw-zeeland
gemaalc om over de inheemse planten te
leren. op één van zijn reizen was hij deze
sticherus tegengekomen en toen hij wat
beter keek zag hU clat de varen op een plat
stuk rots groeide. Hij nam hem mee naar huis
en daar groeit hij vandaag nog. Het is een
bijzonclere varen, want cle oude blacleren
blijven aan de plant zitten en kleuren
roestbruin, en ze krijgen de textuur van leer
of hout. Als je er aan voelt, ziJn ze zo hard en
stijf, dat ze wel uit massief eikenhout gehakt
zouclen kunnen zijn.
Maar de pièce de résistance was een plant van
Blechnum fluviatile: de bladtoppen waren
enorm gekroescl. Het was het enige
voorbeeld van variatie in een
Nieuw-Zeelandse varen dat we zagen tijdens
onze reis. Met veel enthousiasme sneed Felix
Jury een groot stuk voor me af om mee naar
huis te nemen. Helaas moest ik het
achterlaten in Nieuw-zeeland bU de eigenaar
van een kwekeru om een gezondheiclscertificaat te krijgen, voorclat de plant naar
het Verenigd Koninkruk gezonden mocht
worden. De man liet de plant doodgaan.

lk heb nog enkele gedroogde bladeren om tê
bewijzen dat de plant echt bestaat, maar dat
is niet hetzelfde als een levende plant
bezitten.
We overnachtten in Gisbourne en de
volgende dag vertrokken we naar Pukeiti, het
Nieuw-zeelandse equivalent van de savill
Garden, een mekka voor Rhododendron fans.

Het ligt op de hellingen van Mount Egmont,
een matig actieve vulkaan die een sterke
gelUkenis vertoont met Mount Fuji, met zijn
met sneeuw bedelce top die boven de
wolken uitsteekt. Waar we niet aan dachten
toen we over de door de zon verlichte lagere
hellingen reden, was dat Pukeiti niet in het
zonbeschenen cleel van de lagere hellingen
noch in het cloor sneeuw bedekte hooglancl
lag; het ligt precies in de wolken.

Blechnum coleasoí

We brachten de meeste tijcl cloor in de
tea-room, kUkend naar de in stromen

neervallende regen, wat normaal is in die tijd
van het jaar. Toch maakten we een vlug
uitstapje naar wat bekend is als 'the Water
Wheel', een deel van de tuin dat bijna
legenclarisch is door zijn beroemde varens.
Ondanks de regen waren we niet
teleurgesteld.
Het waterrad zelf was gesÍtueerd Ín een erg
diepe, smalle valleÍ, bijna zoals één van de
Devon coombes. Een rivier stroomde over het
waterrad de vallei in; de zijden van de vallei
waren bekleed met grote bomen, zodat er
weinig licht doordrong. Het water clat over
het wiel vloeit en dan in de rivier valt,
creëerde een fijne nevel, die in deze
windstille omstandigheclen gewoon in de
lucht bleef hangen. Het waterrad zelf, het
kleine stenen gebouw erachter en iedere rots
en boomstam tot op meters in de omtrek
waren begroeid met vliesvarens, zo veel en in
zoveel verschillende soorten, dat ik er niet
eens aan kon beginnen om ze op te schruven.
Voor een varenliefhebber was dit inderdaad
de hemel op aarde.

op de steile rivieroevers, die tegelijk de zijden
van de vallei waren, gedijden ontelbare
planten van Blechnum fluviatile, en iets lager,
op meer donkere en vochtige ptaatsen,
groeiden grote kolonies van Blechnum
colensoi, de blacleren druipend van het vocht
van het spatwater. Beícle Brechnurns vielen op
door hun donkere, dunne fertiele bladeren.
Maar de koningen van cleze vallei waren de
reuzenvarens, Marattia salicina, meer
opvallend door hun grootte dan door hun
schoonheid: met bladstelen van meer dan
een meter lang en bladeren van 3 meter
lengte moet dit één van de grootste
terrestrische varens zijn. En dan de
zogenaamde 'Prince of wales Feathers"
Leptopteris superba. Deze wordt vaak de
mooiste van alle varens genoemd en is
inderdaad van een absolute schoonheid. Hij
vormt een rozet van buitengewoon mooie,
donkergroene blacleren, waarvan de
oppervlakte was bedekt met fijne
druppeltjes. De bladeren zijn driemaal
geveercl, maar cle segmenten staan vrij clicht
opeen en creèren een dichte groene massa.
Hoewel het geen vliesvaren is, sedijt hij alleen
onder vrijwel dezelfde koele omstandigheden
en in een constant van waterdamp
verzadigcle atmosfeer, maar hoewel ik dat nu
zeg, groeide deze Leptopteris verder weg van

de bron van het spatwater dan Blechnum of
Marattia.
Onze laatste reis leidde naar de Coromandel
Peninsula, al was het alleen maar om in de
Tasman Sea bij Kawhia Beach gearvommen te
hebben. We dachten eraan ook maar een duik
in de Pacific te maken. Toen we onze duik

genomen hadden, reden we richting
cathedral Cove, beroemd omdat het de plaats
is waar cook als eerste voet aan land zette in
Nieuw-zeeland. Het is een spectaculaire plek.
Om de grot te bereiken, moet je eerst een
eind klimmen - het lijkt wel of je een halve
berg op moet - en aan cle andere kant volgt
dan een steile afdaling. De cathedral is een
natuurlijke rotsformatie. zoals iedere grot
was deze aan iedere kant afgesloten door
hoge rotswanden, maar in één van deze
wanclen was een hoge opening, niet alleen
aan de ene kant, maar ook aan de
tegenoverliggende zude, zodatje door de
beide openingen de zee daarachter kon zien.
Het koepelvormige plafond van de grot is
misschien de grooBte in de natuur
voorkomende, niet ondersteunde koepel in
de werelcl, groter dan de koepel van de st
Pauls cathedral.

op de klippen roncl de grot vonden we
verschillende soorten Asplenium, en Adiantum
cunninghamii; deze kwamen we trouwens
tegen op de meeste locaties die we
bezochten. De meest kleurrijke varen clie we
vonden, liepen we bij toeval tegen het luf,
omdat we een andere route terug naar de
auto namen. ln een klein, een beetje hol
plateau, halverwege de heuvel, aan drie
kanten door bomen omgeven en uitkijkend
op zee, zagen we honderden Adiantum
hispidulums groeiend in het ruige gras, hun
jonge bladeren rood in het late
avondzonnetje. ze waren niet zomaar een
beetje rood getint, zoals sommige Blechnums,
ze waren echt knalrood, zoals Poinsettia's.
opnieuw was het verbazend om ze op zo'n
zonnige plaats te vinden. VlakbU groeide een
varen die me nog steeds een raadsel is. Onder
de bomen in dichte schaduw was een helling
bedeK met kubusvormige, bruine rotsen en
over deze rotsen groeide een plakkaat van
elliptische, donkergroene bladeren met een
puntige top. van clichterbij gezien waren de
bladeren onderling verbonden door vosrode,
schoenveterachtige rhizomen, die iedere
spleet of beweging in de rotsen volgden. lk
dootzocht verschillende rotsen om een fertiel

blad te vinden, maar ik vond nog geen
sporendoosje. De varen leek erg op
Anarthropteris lanceolata, alleen stonden de
bladeren niet in bunclels op het rhizoom,
maar alleenstaand. Dit klinlc meer als een
Grammitis, G. givenii of A. patagonica.
Misschien zal de plant op een dag sporen
vormen en het mysterie worden opgelost.

Wanneer ik terugdenk aan de varens die we
zagen en waar we ze zagen, denk ik dat het
meest verbazingwekkende is dat de ene helft
op zeer open plaatsen groeicle, blootgesteld
aan volle zon en wind, terwijl de andere helft
op zulke donkere plaatsen groeide, dat
niemancl daar ooit een varen zou clurven
planten.

Adiantum hispidulun

Asp leniu
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ln het februarinummer van 'The carden', het
maandelijkse tijdschrift van The Royal
Horticultural Society, sch rijft Marti n Rickarcl,
kweker en publicist, over de groenblijvende
tongvaren. Het is één van zijn favoriete
geslachten.
De tongvaren is wel de meest gekweekte
Asplenium, maar hij heeft periodes van ups en
downs meegemaalc. Ten tijde van Koningin
Victoria was hij zeer gewild, maar daarna
wisselde de belangstelling nogal.

ln het artikel is een bladzijde opgenomen met
illustraties in kleur van 23 bladvormen: 'Ramocristatum"'Ramo-marginatum"'crispum' en
'undulatum' wpes,'Fimbriatum"'congestum"
'Muricatum' enz., alle in variaties. Diverse
types zijn bij kwekers in Nederland te vinden;
denl( aan W. van Driel, de Hessenhof en
Ploeger. Bij tuincentra is het aanbod
doorgans beperlc.
Mocht uw interesse verder gaan, hier is het
adres van Martin Rickard: Rickard's Hardy
Ferns, Kyre Park, Tenbury Wells, Worcs. WR15
8RP, U.K. BU aanvraag van de catalogus svp
enkele internationale antwoordcoupons
bijvoegen.

S.

Fig. 299.
S. o. Pd2ilbti.,t,.

Tongvarens groeien het beste op

kalkhoudende grond, maar ook in een zuur
milieu zullen ze niet teleurstellen. ze willen
echter geen natte voeten hebben; dus wel in
goed doorlatende grond planten, het liefst in
halfschaduw. ook in rotstuinen, in spleten,
komen ze goed tot hun recht.
De bestendigheid tegen droogte is
uitzonderlijk goed. Na enkele maanden van
droogte, waardoor de veren er niet uiEien,
zullen zij zich bU de eerste regenval toch weer
gaan herstellen.
Serieus geïnteresseerden kunnen

bij het
secretariaat een fotocopie van bedoeld
artikel opvragen.
NB. Asplenium scolopendrium is de
tegenwoorclige benaming voor Phyilitis
scolopendrium. h oudere boeken komt de
tongvaren nog voor oncler de naam Phyilitis.

J.G. Greep

Fig. 274. S, a. Coolittgii.
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DEEL 3: AFSLUITENDË OPMERKINGEN
De plaats van de varen op

uw foto

De compositie van uw foto is ongetwijfeld
dat aspect van cle fotografie, dat meer het
oog van een kunstenaar vereist, dan het
volgen van strikt wetenschappelijke principes.
Dit is de enige belangrijke factor voor het
verkrijgen van een foto die het oog streelt en
bovendien technisch correct is. wat dit
betreft brengen varens een reeks problemen
met zich mee. Een echt wilde omgeving in
een goede permanente foto veranderen, is
zeer zeker de belangrijkste persoonlijke
bUdrage die een fotograaf levert aan zUn of
haar foto's. Er zijn dus een paar regels om U
aan te houden, teneinde te bereiken wat het
meest aantrekkelUke voor U persoonlijk is, en
wat wetenschappelUk correct is.
lk heb dus maar een paar tips die echt
belangrUk zijn. Hoofdzakelijk slaan zij op het
kiezen van een omgeving waarin het
betreffende onderwerp, of het nu een enkele
varen is of een compleet habitat, sterk en
ondubbelzinnig in het oog valt, om te laten
zien waar de foto over gaat en tevens wat
zijn boodschap is. Een foto zonder boodschap
heeft weinig waarcle. Kies planten, die er
goed uitzien. selecteer hoeken, die de varen
goed tegen zijn achtergrond laten uitkomen.
Dit is vaak moeilijker met zwart-wit foto's dan
met kleurenfoto's. Probeer een natuurlijke
omlijsting van het onderwerp te vinden en
beslis of een horÍzontale of een verticale
stand aangenamer en rustiger is voor het

oog.

het onderwerp duideluk en in zijn geheel
binnen het zoekerraam. Alhoewel, alles
precies in het midden van elke foto is nogal
saai, en biedt telkens hetzelfde. Als U kiest
voor een positie buiten het centrum, houdt
dan de componenten en iecler beeld dat erin
voorkomt in evenwicht. Wanneer cle plant
naar de ene of de andere kant overhelt, kan
dat een goed beeld geven. Maak hier gebruik
van, maar let erop dat cle plant binnen de
oml€dering hangt en niet er buiten. om
redenen die ik zelf niet begrijp, lijkt een
onderwerp dat van links naar rechts overhelt
Pas

beter dan één van rechts naar links. Dus een
cluidelijke keuze voor een bepaald
gezichtspunt kan nodig zUn. Verder, een
varen die buiten de oml€dering komt,
voldoet niet het lukt of hij probeert te
ontsnappen.
Ontwikkel een oog voor zowel licht en
donker-variaties als voor kleurenharmonie. Nu
ik het toch over harmonie heb, verm'ljd een
warboel, afleidende details en groepjes met
een even aantal planten. lk weet niet
waarom, maar meestal voldoet één plant
prima, ook drie planten lijken prima, maar
twee of vier, dat is vreseluk en verwarrend,
misschien omdat er dan geen plant in het
midclen staat. Wanneer er planten van een
andere soort aanwezig zijn, probeer dan,
afhankeluk van het cloel van de foto, ze óf er
bij te betrekken, óf ze volledig weg te laten.
Een klein aantal laten zien is meestal
acceptabel, maar snij geen planten in tweeën
met de randen van het frame. Dit is alleen
maar irriterend voor de kUker. En zet niet iets
onscherps op de voorgrond, behalve als het
voor een speciaal artistiek effect is bedoeld.
Tenslotte, de hoek. Niet veel varens zijn puur
in profiel of recht van voren op hun best. De
meeste varens krijgen een meer natuurlijk
effect en veel meer tere sierlukheid wanneer
ze in een driekwart aanzicht gefotografeerd
worden. Kies dus uw positie met zorg en
houdt rekening met cle hoek van invallend
licht. Let op mogelijke spiegelingen in de lens
bÍj sommige hoeken en beschaduw de lens
wanneer nodig. Probeer het beeld uit vanuit
verschillencle richtingen, totdat U tevreden
bent. Wanneer er een spiegeling is, gebruik
dan een zonnel€p of geef schaduw met uw
hand. lkzelf heb een zeer geschikte
veldlenskap, die als een hoed kan worden
opgevour|en.
Het filteren van het licht
Voor mij betekent fotografie het goed
vangen van een kortstondig beeld gemaakt
van licht. Oog hebben voor het beste licht is
om te beginnen een belangrijk deel van het
proces. De natuur kan hard z-rjn wat licht
betreft, vooral daar waar felle bunclels
zonneschijn een contrast vormen met dichte,
donkere schaduwen. Methoden om het licht
te verzwakken naar een niveau dat de film
kan verwerken, werden gegeven in een
eerder deel van dit stuk.

samenvattend: kies uw dag zorgvuldig en
vermijd hard contrastrijk licht. Naar mijn
ervaring zUn heldere, zachte morgens vaak
het beste.
Filters leveren ook een manier om het licht te
veranderen; ze worden gebruikt om de
emulsie van de film een beeld te geven dat
beter verwerkt kan worden, of ook om een
bepaald effect te bewerkstelligen. De meeste
filters doen dÍt door het spectrum van het
licht te veranderen, andere door verandering
van het vlak van polarisatie. W-filters kunnen
dus gebruilc worden om een algehele blauwe
tint, zoals bij opnamen met veel lucht erop,
of een wazige verte te corrigeren. ceelfilters
daarentegen zullen bij zwart-wit fotografie de
contrasten van een blauwe lucht verdíepen,
en laten lichter gebladerte meer naar voren
treden.
Voor varens vind ik echter het meest
geschilce filter een polarisatiefilter. lk gebruik
het voortdurencl. Dit filter dient hoofdzal(elijk
om hinderlijke spiegelingen op glanzende
oppervlakken tegen te gaan, bijvoorbeeld
zoals bU Polystichum aculeatum of Asplenium
sc o I o pe n d ri um. Een d erge lij k f i lter vera,^rakt
eveneens eventuele harde reflectÍes van
andere glanzende oppervlakken ín de buurt.
Dit kan vooral belangrijk zijn bij zwart-wit
werk. Bij kleurenfotografie kan een dergeluk
filter ook cle kleurverzadiging van het beeld
verhogen. Natuurluk moet het filter gedraaid
worden om de hoek van maximum absorptie
bU elke individuele opname te vinden,
meestal dwars op de richting van het
invallende licht van dat moment. Dit geeft
ongeveer twee diaf ragmastand en lichwerlies.
Een clergelUk verlies kan een probleem zUn op
donkere plaatsen. Een statief is onder
dergelUke omstandigheden essentieel.
Een opname maken van uw varen
Eén van de

grooBte problemen met veel

varens is, dat ze groot kunnen zijn en een

rozet van bladeren vormen die zich in alle
richtingen uitspreiden. ze vereisen clus een
behoorluke dieptescherpte wanneer alle
plantedelen scherp moeten zijn. Dit vereist
weer clat de lensopening het diafrugmal zo
klein mogelijk moet worden gehouden. Dit is
natuurlijk absoluut tegengesteld aan de
behoefte aan het opvangen van zoveel
mogelijk licht in een vaak donkere omgeving.
Het probleem wordt nog groter wanneer
mun raad voor het gebruik van een
polarisatiefilter eveneens wordt opgevolgd.
10

Tenzu U een flitser gebruikt, bent

U

aangewezen op lange belichtingstuden, van
zo'n minuut of zelfs meer, soms veel meer. tk
gebruik zelf nooit een flitser, omdat dit het
object platter maakt. Dit l€n zeer onnatuurluk
overkomen.
Dergelijke belichtingstijden vereisen dat
zowel de camera als uw onderwerp absoluut
stil blijven staan. De camera kan op een
statief gezet worden, de varen echter niet. En
de grooBte, vaak clramatisch
clrie-dimensionale en meest weelderige
varens groeien natuurlijk altijd op de
donkerste plaatsen, zoals langs diepe en steile
rotsachtige oevers van snel stromende
beekjes. Varens met glanzencle, sterk
reflecterende, natte oppervlakken, waarvan
het licht getemperd moet worden.
Ondertussen staat U waarschijnlijk tot aan de
rand van uw laarzen in het snel stromende,
diepe, koude water, wankelend tussen twee
gladde groene keien, terwijl U kijlc naar een
varen waan/Ern de bladtoppen voortclurend
tríllen door de opwaartse tocht van het
vallend water en het voortdurende
druppelen van duizenden druppeltjes, díe van
bovenaf het overhangende klif komen vallen.
Het is vooral deze combinatie van weinig
licht, grote beelddiepte en bladeren met
bewegende blacltoppen die ons ervan
probeert te weerhouden de uitdaging aan te
gaan om het varenplaatje zoals we dat in
gedachten hadden, tot een succes te maken.
Een goede foto van de blaawaren (Cystopteris
filix-fragili* genomen onder dergelijke
omstandigheden, kan zeker met recht
beschouwd worclen als een overwinning van
fotografisch gecluld. Maar laat U er zich niet
te veel door afschrikken. Het is mogelUk.
succes! Blijf er mee bezig en behoudt uw
liefde voor varens. Fotografie is een goede en
vaak aanstekelijke manier om deze liefde over
te dragen aan anderen en om hen te laten
genieten van een oucle en uiterluk zeer
aantrekkeluke groep planten.
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OP ZOEK NAAR HET VARENZAAD
Robbin C. Moran, Department of Svstematic
Botany, University of Aarhus, Denemarken. tn:
Fiddlehead Forum 22@, 1995.
Vertaler: Joost Veldkamp.
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ln 'Henry lV'van Shakespeare smeden Falstaff,
prins Hall en Poíns het plan om een rÍjke
koopman op weg naar Londen te beroven in
de cluistere uren van de vroege morgen.
Omdat ze bij hun overval hulp nodig hebben,
probeert één van Falstaff's pages een andere
dÍef over te halen om zich bij hen aan te
sluiten. HU zegt tegen de dief: 'We sluipen als
in een kasteel, welzeker; we hebben
varenzaad, we gaan onzichtbaar.'Waarop de
dief antwoordt: 'Nee, ik zou zweren dat U
meer danlc aan de nacht dan aan het
varenzaad om onzichtbaar rond te lopen.'
ffweede bedrUf, eerste toneel, regels 95-9$.
Wat bedoelen de dieven met varenzaad?
ledereen die een cursus plantkunde gevolgd
heeft, weet dat varens geen zaden hebben; in
plaats claarvan verspreiden zij zich door
kleine, op stof lijkende sporen. Geloofden de
mensen in de tUd van shakespeare dat varens
zaden dragen? En wat is dit allemaal over
onzichtbaar rondlopen?
ln 1597, toen 'Henry lV'werd geschreven en
opgevoerd, was het geloof dat varens zaden
dragen algemeen. Niemand had ooit
varenzaad gezien, maar men kon zich niet
voorstellen hoe varens, of welke planten dan
ook, zich anders konden vermeerderen. Men
nam daarom aan dat varens zaden moesten
hebben. Joseph Pitton de Tournefort, een
gerenommeercl Frans botanicus, schreef in
1694: 'De opvattingen van diegenen, die
denken, dat alle planten zaden clragen, zijn
gebaseerd op zeer aannemelijke
veronderctellingen.'
Maar soms gingen de veronderstellingen te
vet.Zo claimden cle vroege kruidkundigen
dat het varenzaad onzichtbaar moest zijn,
omdat niemand het ooit gezien had. ZU
beweerden vervolgens, dat de zaden
onzichtbaarheid verleenden aan degene die
ze droeg. wanneer men het zaad bij zich had,
was men onzichtbaar. De kruidkundígen
verklaarden bovendien, dat het zaad alleen
kon worden verzameld om middernacht op
de vooravoncl van St. Jan (midzomernacht, 23
jun0. Dit was het moment, dat de zaden van
de plant vielen. Men kon ze opvangen doot 12
tinnen borden onder een varenblad op te

stapelen. Het zaad zou cloor de eerste 11
borden vallen, en tegengehouden worden
door het twaalfde bord. Wanneer men met
lege handen kwam te staan, kwam dat, omdat
dwergen en elfen, die die nacht van het jaar
vrij mochten ronddolen, het zaad weggegrist
hadclen, terwul het viel.
Natuurlijk geloofde niet iedereen clit verhaal
over onzichtbaarheid, maar wel geloofde
men, clat varens zaden droegen. Het enige
probleem was, clat het niet duideluk was, wat
het zaad dan wel was. Vele vroege botanici
vermoedden, dat het het stof was, dat vrij
kwam uit cle donkere vlekken of lijnen (de
sorD aan de onderkant van het varenblad.

Figuur 1: De donkere vlekken of lijnen (sori)
onderop varenblacleren, waarvan de meeste
vroege botanici dachten clat ze het varcnzaad
bevatten.

Andere botáníci dachten, dat dit stof niet het
zaad was, maar in de plaats daarvan het
equivalent van stuifmeel, dat een vrouweluk
orgaan ergens op de plant binnendrong.
De eerste persoon, die varenstof wetenschappelijk onderzocht, was Marcello
Malpighi, de beroemde ltaliaanse anatoom.
Eind 17e eeuw legde hij de merkwaardige
donkere vlekken of lijnen aan de onderkant
van de varenbladeren onder zun microscoop.
Deze bleken uit honderden kleine bolletjes
(de sporangia) te bestaan, elk omgeven door
een dikke gesegmenteerde band (de annulus).
Binnenin cle bolletjes zat het stof, dat uit
ronde of boonvormige lichaampjes bleek te
bestaan. Hij zag, clat het stof door cle
katapultachtige actie van de annulus uit de
bolletjes weggeslingerd werd. BUna een halve
eeuw later werden Malpighi's waarnemingen
bevestigd en uitgewerkt door Nemiah Grew,
een Engelse mÍcroscopist. ceen van beicle
waarnemingen loste echter het probleem op
of het stof het equivalent van stuifmeel of
van zaacl was.
Zelfs de beroemde Zweedse botánicus Carl
Linnaeus, de vader van de botanie, wist niet
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wat hij moest denken van het varenstof. ln
een brief die hU ín 1737 scnreef aan een
zweedse collega-botanicus, Albrecht von
Haller, zei hij, dat'clit poeder, waargenomen
onder de microscoop, precies overeenkomt
met het meel van de helmknoppen in andere
planten'. Een maand later zei hij echter: '(lk
weeo niets af van cle groepen van imperfêcte
planten (mossen en varens) en moet mUn
onwetendheid bekennen of ik nu zaad zie of
het stuifmeel van helmknoppen.' Maar in 1751
veranderde hij van gedachten en verklaarde,
dat het stof het ware varenzaad was. ondanks
zUn steeds weer veranderende mening, was
Linnaeus zeker van één ding, nameluk dat
varens zaden hadden.

Figuur 2: Een varensporangium
De onzekerheid

duurde tot1794toen John

als een klein uitsteeksel, het eerste begin van

de nieuwe varen; dit kleine uitsteeksel werd

geleicleluk aan groter. ZU hadden kleine

wortettjes gekregen en de overblijfselen van
de kleine zaden waren nog stêeds
waarneembaar daar waar de worteltjes van
cle babyplant begonnen. Alhoewel de jonge
varens nu zeer opvallend waren onder de
microscoop, kon het blote oog niets anclers
zien dan iets groens op het oppervlak van de
aarde, alsof de aarde bedekt was met een
soort zeer klein mos. Dit waren de talloze
jonge plantjes van het gezaaide zaad. Na
enkele weken begon dit mos met het blote
oog op kleine schubben te lijken, clie
geleideluk groter werden. ZU waren in het
algemeen rondachtig van vorm, ietwat
tweelobbig, maar soms onregelmatiger. Zij
waren vliezig als sommige kleinê lichenen of
korstmossen, waat ztj gemakkelijk mee
verwisseld zouclen kunnen worden. ze waren
donkergroen van kleur. Tenslotte verrust er
een klein blaadje uit dit membraan, anclers
van kleur en uitêrlijk. Kort daarna nog één,
deze nog meer verschillend. Nu wordt elk
opeenvolgend blaadje groter dan het vorige,
totdat zij hun volle omvang hebben
gekregen, en compleet zijn in alle delen en
karakteristieken van hun respectievelUke
soort.'

Lindsay, een Britse arts, aantoonde datvarens
zich vermenigvuldigclen door middel van hun
stof. Hij ontclelfte dit op Jamaica, waar hij
honderden jonge varens opmerkte, die na de
regens onBproten op verse blootliggencle

grond. Met een microscoop ondenocht hij de
aarde, in de hoop het varenzaad te vinden,
maar hij had daarbij geen succes. Hierdoor
niet afgeschrikt, besloot hij wat van het stof
te zaaien, waarvan hU dacht dat het het ware
zaacl was. Hij hield het op zijn kamer ter
observatie.
Lindsay verzamelde het stof van verscheidene
snel groeiende varens en strooide het over
aarde in een bloempot. Hij plaatste de pot
voor een raam in zun kamer, begoot de aarde
dageluks, en zo om de dag ondenocht hij een
klein beetje van de aarde onder zijn
microscoop. Wat hU zag gebeuren staat
hieronder beschreven.
'lk kon altijd het stof of zaden gemakkelijk
onderscheiden van de aarde, maar zag geen
verandering tot ongeveer de twaalfde dag na
het zaaien. Veel van de kleine zaden hadden
toen een groenachtige kleur gekregen.
sommigen drukten hun kleine kiem omhoog
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Figuur 3: De plaat uit het artikel van John
Lindsay, waarin de ontwikkeling van een
spore tot varenplant wordt getooncl (de
varen is waarschijnlijk Microgramma
lycopodioides',.

Het is duideluk dat Lindsay dacht dat hij een
volgroeide varen zich had zien ontwikkelen
uít varenstof. HU was er daarom zeker van,
dat het stof het echte varenzaad was.
Een drukke dokterspraktijk weerhield Lindsay
van verdere observaties. Tot hij op een clag
een brief onwing van Sir Joseph Banks, de
president van de Royal Society van Lonclon en
adviseur van de Royal Botanical Gardens, Kew.
BanlG verzocht Lindsay planten te
vefzamelen, speciaal varens, en die aan hem
in Engeland te sturen om ze daar verder te
kweken. Lindsay schreef terug dat, gezien het
risico van transport van groene varens over
zo'n grote afstand, hij hem in de plaats
daarvan wat zaden van varens zou toesturen.
Banks moet omgevallen zijn van verbazing,
toen Lindsay de kennis van echt varenzaad
claimde. Hij schreef terug dat, wanneer
Lindsay de methode kon leveren voor het
kweken van varens uitzaad, hij cleze
waardevolle ontdekking op zijn naam
geschreven zou krijgen. Hij (Banks) zou deze
ontdekking doorgeven aan de Linnean
society van London.
Lindsay zond Banks de zaden samen met
instructies voor het zaaien. Het resultáat werd
pteridologische geschiedenis. Danl(zij
Lindsay's informatie, leerden tuinlieden in
Engeland varens op te kweken uit sporen en
droegen zI deze kennis over aan collega's in
andere landen. varens begonnen toen kassen,
tuinen en parken over de gehele wereld te
verruken. Bovendien begonnen
tuinbouwkundigen van Kew varens te
kweken, die hen toegezonclen werclen uit alle
verre hoeken van het BriBe rijk. ZU
venamelden 's werelds grootste en meest
soortenrijke collectie van levende varens. Een
situatie die tot op heden voortduurt: de
collectie in Kew is zowel wetenschappelijk als
tuinbouwkundig belangrijk. James Edward
smith, een ptericloloog en één van Engelands
leidende botanici, herdacht Linclsay voor zun
ontdel(ing cloor een geslacht van tropische
varens naar hem te vernoemen: Lindsaea.
Lindsay's observaties riepen echter nieuwe
vragen op. Waren de'membranen' of
'schubben', clie hij waarnam, het equivalent
van zaad, blad, of zaadlob bij bloeiende
planten? wanneer het stof het equivalent van
zaad was, waar waren dan de stuifmeelproducerende helmknoppen? Het pollen was
natuurluk nodig om de ontwikkeling van het
zaad te'stimuleren'. Hoe en wanneer vond de
bestuiving plaats?
Nu glimlachen we om deze vragen, omdat we

weten dat ze de plank geheel misslaan. Het
waren echter deugdelijke vragen voor de
botanici uÍt de achttiende en vroege
negentiende eeuw. Pas in 1844 stuurde een
Duitse botánicus, Karl von Nágeli, de vragen
over het varenzaad in de juiste richting. Door
zijn microscoop op de onclenude van de
prothallia (de membranen of schubben, die
Lindsay oorspronkelijk rapporteerde) in te
stellen, zag Von Nàgeli bolvormige papillen,
die donkere spiraalvormige draadjes
(filamenten) bevatten. HU merkte op, dat de
papillen, wanneer ze nat waren, openbarstten
aan de top en de spiraalvormige filamenten
vrij lieten. Deze filamenten begonnen te
kronkelen en weg te zwemmen. Hij wist, dat
soortgeluke papillen en filamenten gevonden
waren in mossen en levermossen. Daar
heetten zij anthericlia, een toespeling op de
mannelijke helmknop van de bloem (anthere).
Von Nágeli gebruikte de naam antheridia voor
de papillen, die hU op de varenprotnalia zag.
Maar waar zwommen de spiraalvormige
filamenten heen?
Deze vraag werd in 1848 door Michael Jéróme
Leszczyc-Suminski beantwoord, een Poolse
graaf met botanische interesse. Hij vond, dat
de spiraalvormige filamenten naar een ander
soort papil zwommen, eveneens op cle
onderkant van de prothallia. Dit type papil,
dat we nu archegonium noemen, was
flesvormig met een lange nek en een enkele
grote cel aan de basis. Wanneer het sperma
naar het archegonium zwom, kronkelde het
door de nek naar beneden en penetreerde de
grote basale cel. Na penetratie ontwil(l(elcle
deze cel (nu bekend als een eÍceD zich tot een
varenembryo met wortels, steel en bladeren.
De babyplant groeicle tenslotte uit tot een
volwassen varen met sporendragende
bladeren.
wat zich ontwikkelde uit Leszczyc-suminski's
waarnemingen is het beeld van de
varenreproductie, zoals dat nu nog
onden,ezen wordt. ln het kort is het als
volgt: de sporen 0arenstofl worclen
geproduceerd in sporangia aan de onderzijde
van blacleren. ze komen vrij uit clie sporangia,
landen op een geschikt substraat en
ontkiemen. ze groeien uit tot prothallia, die
de geslachtsorganen - archegonia en
antheridia - dragen. Deze produceren
respectievelijk eicel en sperma (de prothallia
van sommige varens produceren alleen één
soort geslachtsorgaan). Het sperma komt vrij
uit cle antheridia, wanneer water aanwezig is
en het zwemt naar de archegonia en
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bevrucht de eicel. De bevruchte eicel, cle
zygote, ontwil(kelt zich tot een embryo met
steel, wortels en bladeren. Dit embryo groeit
door het dikker worden van de steel en door
telkens grotere bladeren te produceren,
totdat uiteindelijk een sporendragend blad
verschijnt. Op dat moment is het proces
voltooid.
Deze reeks van gebeurtenissen staat bekend
als de levenscyclus van de varen - het
schrikbeeld van menig beginnencle student in
de botanie. Deze heeft twee aparte fasen, of
generaties. De eerste fase wordt de
gametofwische fase genoemd, omdat híerin
de gameten of geslachtscellen geproduceerd
worden. De tweede fase wordt de
sporofwsche fase genoemd, omdat hierin de
sporen geproduceerd worden. De gametofw
bestaat uit het prothallium, en de sporofw
bestaat uit de 'normale' varenplant met
wortels, steel en bladeren. Elke generatie
onbtaat uit één enkele cel: cle gametofw uit
een spore, en cle sporofw uÍt een zygote.
Eén ding moet nog worden opgemerkt wat
betreft deze twee generaties, een punt dat
vaak niet duidelijk begrepen wordt: de
gametofw is de seksuele generatie, omdat
deze de geslachBcellen produceert (eicel en
spermd. ln tegenstelling tot de sporofw, die
de aselGuele generatie is, omdat deze de
aseksuele sporen voort brengt; ze produceren
geen geslachtscellen. Denk hieraan wanneer u
de volgende keer een varen welig in het wild
ziet groeÍen. Waar U naar kUlG, is een
aseksuele plant, die niet aan seks doet en dat
ook niet kan. Dit is moeilijk voor te stellen
omclat we, abusievelijk, de neiging hebben de
varensporofw te vergeluken met onze eigen
lichamen. Maar anders clan bij planten
produceren mensen en andere dieren hun
gameten clirect door meiose. We hebben wij
geen tussenliggende gametofwsch Geksueel)
stadium, dat gameten produceert door
mitose.
Maar om naar het varenzaad terug te keren.
Tegenwoorclig realiseren botanici zich, dat
sporen en zaden structureel van elkaar
verschillen. Een spore bestaat uit een enkele
cel en bevat geen van te voren gevormde
embryonale delen. Daarentegen bestaat een
zaad gewoonlijk uit honderden of duizenden
cellen en bevat opgeslagen voedsel (het
endosperm) en een embryo. Bovendien
verschillen sporen en zaclen in wat er uit
onBtaat. Uit een varenspore ontstaat een
prothallium van de gametofwsche generatíe.
uit een zaad ontstaat een babyplant van een
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nieuwe sporofwische generatie.
Deze verschillen tussen sporen en zaden lijken
zo gtoot, dat de meesten van ons verbaasd
zijn wanneer zij ontdekken, dat cle vroege
botanici eens serieus sporen als zaclen
beschouwden. Maar onze verbazing is alleen
maar het bewijs van de vooruitgang in de
botanie. Heden ten dage is het ons geloof in
het varenzaad dat onzichtbaar is.
Enkele referenties en notities
De geschiedenis van de ideeên over de
geslachtelijke voortplanting bU planten en
dieren, speciaal over hoe cleze de heersende
sociale houdingen ten opzichte van seks
weerspiegelen, is behandeld door John Farley
in Gametes & Spores, tdeas about Sexual
Reproduction, 1750 - 1914 (Baltimore: The
John Hopkins universiw Press, 1982).

John Lindsay beschreef zijn observaties over
de voortplanting van varens in 'Account of
the Oermination and Raising of Ferns from
the Seecl' Transactions of the Linnean Society
2:%-1AO ft794.
Het leven van Leszczyc-Suminski werd
beschreven door Cezary W. Domanski in 'M.J.
Leszczyc - Suminski (182G1898) an Unknown
Botanist - Discoverer' Fidcilehead Forum 20:1115

0991.

@
Figuur 4: De onclerkant van een
varengametofw. Linksonder een
archegonium met een eicel (gestippeld)
onderin. Rechtsonder, een antheridium met
vrukomend sperma.

NEDERLANDSE VARENVERENIG ING
FINANCIEEL OVERZICHT 1996
ONÏVANGÍEN

saldo girorekening 1-1-96
Contributie '1995

contributie 1996
contributie 1997
oiften
Contributie BPS 1996
Rest. voorschot 1995
Diversen (*)
Rente girorekening
Saldo plusrekening 1-1-96
Rente plusrekening

UITGAVEN

2393,74
61,00
2873,@
608,00
181,00
87,00
29,06

9,00
9,18
7s63,82
251,25
14066,05

Drukkosten Varenvaria
Porti
secretaris (r')
Penningmeester
Reiskosten best. verg.
Ceschenken
Kamer van Koophandel
Onkosten ledenvergadering
Propagandakosten
Kopieên
Diversen ('-')
saldo giro 31-12-96
saldo p lusrek . 31 -12-96

(.) Portokosten terug

376,88
716,30
294,20
4,30
110,75

269,90
76,35

105,00
25,7s
178,90

1't't,80
3980,85
7815,07

'r4066,0s

('*)

Enveloppen
Enveloppen
('**) Stickers

(--')

286,70
37,2s
74,55

BECROTING 1997
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

saldo í-1-97
cirorekening en plusrek.
Contributies

ciften

't1795,92
3032,@
150,00

voorraad boekverkoop

124,75

Rente 1997

250,00
't5362,67

Druld(osten varenvaria

í200,00

Kleurenplaten varenvaria
Porti
secretaris
Penningmeester
Reiskosten
Kamer van Koophandel
Kosten ledenvergadering
Propagandakosten
Geschenkenbonnen e.d.
Reservering excursies
Reservering algemeen

750,00
1200,00
500,00
50,00
400,00
61,00
150,00
500,00
300,00
500,00
9751,67
15362,67
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EXCURSIES

DE SPORENBANK

ln mei hadden we gedacht een gezamenlijk
bezoek te brengen aan de varenkwekerij van
Wouter van Driel in Eelde. Op advies van de
kweker stellen we dat bezoek echter uit tot
het najaar. ln mei zal er namelijk maar weinig
materíaal meer voorhanden zUn, terwijl in het
najaar de vakken weer goed gevuld zijn.
ln de Botanische tuin van Elsloo zUn veel
varens aangeplant en ook daar zijn we in de
nazomer welkom. U hoort daar dus meer over.

De sporenbank is bijna leeg, want na het
verschunen van de laatste Varenvaria is vrijwel
alles opgevraagd.

Wel kunnen we een excursie aanbieden voor
zatetdag2l juni a.s. De heer Peeters, lid van
onze verenigÍng, heeft ons uitgenodisd. HU
heeft een grote tuin (30 are) met gevarieerde
beplanting, waaronder veel varens. Zijn aclres
is: Rue du Chateau 84A, Bousval baj Brussel.
We stellen voor tussen 10.30 en 11.00 uur aan

te komen; we maken een rondgang door de
tuin, nuttigen ons lunchpakketje (dat we zelf
meebrengen, de heer Peeters is zo vriendeluk
koffie/thee te venorgen) en daarna gidst de
heer Peeters ons naar een nog grotere tuin (56
are) van een goede bekende van hem. Daar
vinden we een mooie aanleg met rots- en
waterpartijen. ln beide tuinen valt clus
botanisch veel te genieten. De tijd van
terugkeer laat ik hier open. craag opgave tot
10 dagen van tevoren bU het secretariaat
indien U aan deze excursie wilt deelnemen. We
ruden met eigen vervoer, maat misschien is
het moselijk te carpoolen. De chauffeurs
ontvangen t.z.t. een routebeschrijving.
J.G.

sedert de kleine Varenvaria van december j.l.
hebben we de volgende nieuwe leden mogen
verwelkomen:
w.G. Arends, Marktstraat 2a, 9581 AA
Musselkanaal
L. Drent, Zahnstraat 28,6687 AP Angeren
Mw. J. Hoefsloot, Laan van de Vriiheid 88,9728

gl

Krabbendam.
We hopen dat ze de weg naar onze

ledenbueenkomsten zullen weten te vinden en
we zullen ons best doen, opdat zij zicn niet als
een kat'in een vreemde varentuin'voelen.
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lk constateer dat er veel te weinig
sporenmateriaal wordt ingestuurd: ieclereen
wordt aangespoord!! om mij nieuw
sporenmateriaal toe te sturen.
Aanvragers wordt vriendelijk doch dringend
venocht een envelop met postzegel en naam
en aclres bij de aanvraag te voegen, dat maakt
het werk heel wat mal(kelijker.
Luuk Jaarsma

GROTE PLANTENBEURS
'Voor een beestig mooie tuin'

Lewen) ontvingen we een uitnodiging 0m
te nemen aan deze plantenbeurs op 12
en 13 april a.s. Het is een plantenmarkt,
bedoeld voor liefhebbers en hanclelaren.
Om de plantenbeurs echt'beestig' te maken,
wil men er het thema vlinders in verwerken.
we werden gevraagd met een stancl aanwezig
te zijn, maar vanwege het geringe aantal leden
zien we momenteel van deelname aan
markten en tentoonstellingen af.
Speciaal voor onze Belgische leden is het
wellicht interessant te weten, dat cleze
plantenbeurs gehouden wordt. De beurs vindt
plaats op cle nieuwe'familieweide' naast het
dierenpark, zodat aan bezoekers cle keuze
gelaten wordt om alleen voor de plantenbeurs
te betalen (20O frs, kinderen í00 frs) of vol
tarief voor dierenpark èn plantenbeurs.
cleel

NIEUWE LEDEN

cc croningen

íX

Van Dierentuin Planckendael in MuizenMechelen (=bezuiden Mechelen richting

creep, secretaris

J. Niezen, Westfriesedijk'1O4, 1779

Nog voorradig zijn:
Adiantum caudatum
Asplenium flaccidum terrestre
Asplenium niclus
6/athea australis
Elaphoglossum crinitum
Gymnocarpium dryopteris
Hemionitis arifolia
Lecanopteris sinuosa
Lecanopteris balgooyi (vanaf mei)
Lecanopteris spinosa (vanaf mei)
Nephrolepis exaltata
Peilaea viridis

J.C. Greep

SCHWEIZERISCHE VEREINIOUNG DER
FARNFREUNDE
Van cleze Zwitserse zustervereniging kwam

een uitnodiging binnen voor de
ledenvergadering op 15 maart 1997.
Voorafgaand aan de jaarvergadering was er
een lezing over'Verbreitung und Schue von
gefáhrdeten Pflanzen in der Schweiz'.
Belangwekkencl is ook, vooral in het licht van
onze'geschiedenis', een toegevoegde
circulaire, waarmee de leden worclen
opgeroepen mee te werken aan een 'FarnDatabank'. Enkele jaren geleden kwam Harry
Roskam met hetzelfde idee, dat door het
bestuur werd overgenomen met meerderheid
van stemmen. Van de ruim 100 leden waren er
6 of 7 bereid aan deze inventarisatie van
varens mee te doen.
De SVF heeft het iclee gepropageerd bij de
leden, maar vond weinig weerklank. Het
bestuur is er evenwel van overtuigd, dat het
voor de leden van belang is meer te weten te
kunnen komen over wat zich in diverse
verzamelingen bevindt en er wordt dus
opnieuw een oproep gedaan om opgave van
gegevens, waarvoor een formulier is
bijgevoesd. ledereen zal uit de data-bank
kunnen putten, bijv.:
- welke varentypes zijn in zwitserland
aanwezig
- planten voor vergelijking, bij twijfel aan
determinatie, kunnen worden opgespoorcl
- inventarisatie kan leiden tot uitwisseling van
sporen
Blijkbaar heeft men in de vereniging geen
sporenbank, en wat opvalt is dat er in het
programma van de ledenbijeenkomst geen
ruilbeur staat vermeld.
Het is natuurlijk zo, dat een inventarisatie voor
de centrale figuur veel werk meebrengt,
d.w.z. indien de deelnemers inderdaad
gegevens over nieuwe aanwinsten en verloren
gegane planten aanleveren. Het inítiatief moet
dus van de deelnemers uitgaan.
Bij mU is het in dit afgelopen jaar door andere
beslommeringen in het slop geraakt. Het zou
me niet verwoncleren, indien de langdurige
lage temperatuur van cleze winter weer zUn
tol heeft geëist onder het varenbestánd. lk
heb me voorgenomen de zaak dit jaar weer bU
te werken. Dus Harry, je hoort nog van me! En
hoe is het met de andere deelnemers van
clestijds gesteld?
J.G. Greep

CURSUS POTJESLATIJN
Deze mecledeling komt U onder ogen als
mosterd na de maaltijd. Toch even een
vermelding hier om U er op te attenderen dat

deze cursus bij de fa. Donkelaar in Werkendam
werd gegeven, en misschien nog wel eens
herhaald wordt. Op 4 avonden neemt een
taxonoom u mee in de keuken van oude en
recente botanici. Achter veel plantennamen
gaan tal van wetenswaardigheden schuí|.
Kenmerken van plantenfamilies worden onder
de loupe genomen. Alles seïllustreerd met
dia's, een boekwerkje en voorbeelden uit de
collectie van de Plantentuin van Donkelaar.
Tot besluit staat een bezoek aan de Hortus van
Leiden op het programma.
De kosten voor deze cursus, die voor
januari/februari werd geannonceerd,
bedroegen fl. 95.Contactpersoon: Ruurd van Donkelaar, 0183501430.

Wie weet wordt de cursus bij voldoende
belangstelling nog wel eens herhaald.
J.G. Greep

INTERNATIONALE BU LLETINS
Sinds Varenvaria, Sejaargang no.2 van

december 1995, waarin we o.a. refereerden
aan de Pteridologist Uol. 2 Part 6) hebben we
VAN THE BRITISH PTERIDOLOGICAL SOCIETY

onwangen:
- The Fern Oazette

vol. 15, Parts 2 en 3

- Bulletin Vol.4 No. 5 en Vol. 5 No. 1

- Pteridologist Vol. 3 Part 1.

Het ziet er allemaal prachtig uit, en onze
Varenvaria steelc er povertjes bU af. We zullen

nog wel wat moeten groeien aleer we op dat
niveau komen, zowel qua inhoud als qua
uitvoering.

The Fern Cazette bevat veel high-tech

artikelen en de wetenschappers onder ons
zullen de Fern Oazette ambtshalve wel onder
ogen krijgen. ln Vol. 15 Part 3 worden o.a. 4
subspecies van Blechnum penna-marina
besproken, d.w.z. subsp. penna-marina, subsp.
alpina, subsp. microphyilum en subsp.
boliviana. Alleen subsp. alpina Romt voor in
Australiê en Nieuw-Zeeland, maar ook in ZuidAmerika; de overige ondersoorten komen
voor in Zuid-Amerika. Een foto toont aan dat
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de veren van subsp. alpina in vorm en
afmeting variëren naar herl(omst, d.w.z. die
van australaziatische origine zUn kleiner.

ln cle Bulletins notulen van vergacleringen en
verslagen van excursies.'Zonnig Madeira' doet
altijd denken aan een bloemenweelde, maar
ook varens blUken er in grote verscheidenheid
voor te komen. wat te denken van Asplenium

marinum in overvloed op een kerkmuur,
blootgesteld aan zeewinden - ik houd, na een
eerdere mÍslukking, een plant in leven in de
koele kas, en ben al blij dat hU het enkele jaren
volhoudt.
De Pteridologist, met als ondertitel 'The Fern
Magazine', is prachtig uitgevoerd, met

kleurenfoto's en veel interessante artikelen,
bijv. over vErrens voor cle rotstuin, een drietal
verhanclelingen over Dryopteris affinis en hoe
die te identificeren, diverse
boekbesprekingen, en nog veel meer.
J.G. Creep

WINTERHARDE VARENS IN DE
LEIDSE HORTUS
Harry Roskam

Het laatste voortgangsartikel over de
varencollectie in de Leidse Hortus is van
december í995. Daarin werd een aantal
nieuwe ontwikkelingen aangekondigd. De
strook tegen het sterrenwachtterrein is
inderdaad nog vóór de winter van 1996 geheel
ingeplant met varens. Maar niet alleen varens:
als bUbeplanting is hier ook de collectie Hoya's
van cle Hortus terechtgekomen, alsmede
meerdere soorten Helleborus. Daartussen
meerdere soorten botanische bolgewassen.
Helaas is de verbinding tussen bovenste en
onderste vuver nog niet tot stand gekomen en
stroomt er dus nog steeds geen water door de
varentuin. En dat is jammer.
Personeelsproblemen als gevolg van
bezuinigingen zijn debet aan deze situatie. De
intentie is er echter om voor onze volgende
voorjaarsvergadering de zaak stromencl te
hebben. Het is altijd goed om goede
voornemens te hebben, ze zijn altud geduldig.
Daar waar het eerste cleel van het stroompje
nu al weer een paar jaar op stromend water
ligt te wachten, verlanclen cle afgevallen
bladeren de bedding en houclen het vocht
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vast dat nodig is om de dikke turven aan

weerszuden voldoende vochtig te houden. En
dat lulc vooralsnog uitstekend, gezien ook de
spontane uiEaai van varens. Nu al is te zien
dat daar onze eigen inheemse soorten en met
name de grootste walkantminnares: de
wijfj esva ren Athy ri u m f i lix-f e mi n at, zich aa n
het vestigen zijn. Zelf ben ik er uíterst
nieuwsgierig naar hoeveel en welke van de
honderden andere soorten clie er in de
collectie staan, bereid zijn me te verrassen
met hun spontane uiEaai. Bijzondere vondsten zal ik U in de toekomst niet onthouden.
Zomer 1996 is ook nog de zogenaamde
rhododenclronrots omgespit, vormgegeven en
ingeplant. Naast de varens zal hier de Aketei de
toon zetten.
ln de collectie bevindt zich ook een aantat
soorten afkomstig uit subtropische gebieden:
Spanje, Portugal, Madeira en de Canarische
eilanden. Veelal zijn deze planten
meegenomen van mijn vakantíes in die
contreien. Na hen eerst een winter onder glas
te hebben gehouden, om het heel voorzichtig
uit te proberen, heb ik ze daarna in de volle
groncl geplaaBt en hebben in de meeste
gevallen in ieder geval de winter van 1995-96
zonder bedekking overleefd. Dat was al een
vrij stevige winter. lk ben uiterst benieuwd of
ze de proef van deze laatste winter hebben
doorstaan.
Met bedekking (van moerascyprestakjes)
overleeft alweer een aantaljaren een tweetal
Woodwardiasoorten de winters. Woodwardia
orientalis en woodwardia unigemmata, tl.uee
zeer verwante soorten. De eerste afkomstig
van Madeira, maar van oorsprong uit
Oost-Azië, de tweede direct uit het
oorsprongsgebied China meegenomen door
Carla Teune. Beide soorten lijken erg op elkaar:
grote vrij vlezige lichtgroene bladeren, waarop
in de loop van het groeiseizoen onder aan het
laaBte bladsegment op de middennerf een
broedbol groeit, soms van een opmerkelijke
grootte. lk heb er eens één gevonden van
meer dan 20 mm in doorsnede. Maar met
name in het voorjaar is het verschil
opmerkelijk. Woodwardia unigemmata ontrolt
zich dan in tegenstelling tot zijn neefje - of
misschien wel nichtje - de meest schitterende
rood/purper gekleurde bladkrullen. Pas na het
volledig ontrollen verkleuren de bladeren naar
groen. ln de herfst is het verschil tussen beide
soorten nauwelÍks meer te ontdekken. De
broedbolletjes leveren nadat ze zijn afgelegd
en vastgezet het volgend seizoen weer snel
volwassen planten op.

Wanneer ik met name van Woodwardia
orientalis wat meer planten heb, zal ik hiermee
de proef nemen om ze eens zonder een
bedekking de winter in te sturen, omdat
bekend is dat deze wat meer winterhard moet
zijn dan Woodwardia unigemmata. Tot nu toe
heb ik moeten constateren dat de sporen van
beide soorten in ons klimaat niet echt rup
worden, en ik vrees clan ook van deze soorten
nimmer sporen te kunnen oogsten.
Dat moet dit seizoen voor het eerst wêl van
andere soorten gaan gebêuren. Dat kan echter
alleen van die soorten waarvan we inmiddels
duiclelijkheid hebben over de juiste
naamgeving. Die soorten kunnen we clan weer
aanbieden aan collega-tuinen.

OP ZOEK NAAR DE ORIGINELE
'VICTORIAE'
Pteridologist 2n, EgO
Vertaler: M. Scnout
Nick

schroder

2 The Dell, Hawards Heath, West Sussex, RH16
1JG.

rn zijn artikel van 1980 in het BPS Bulletin
brengt Jimmy Dyce een paar stukken van de
puzzel bíeen van de geschiedenis van wat
misschien de meest opmerkeluke variëteit is,
ooit in Groot Brittannië aangetroffen, van
onze inheemse Athyrium filix-feminai
'Victoriae', koningin van de wiifjewarens. Het
eerste deel van het verhaal, dat begint met de
ontdeKing in de buurt van Loch Lomond in
1861, is nu welbekend. Even welbekend is, clat
men er nooit in slaagde bij de nakomelingen
van deze vondst de hoogte, de symmetrie, en
de hoek waaroncler de bladslippen kruisen, te
evenaren zoals de uitlopers van cle
oorspronkelijke plant die vertoonden. Omclat
ik herhaaldelijk teleurgesteld was over de
resultaten van gekochte planten van Athyrium
filix-fe min a'Victoriae', clie van verschillende
zUden aangeboden werden als
'uitgeselecteerde sporenplantjes' of 'afkomstig
van een goed origineel', ging ik op pad om
enige hiaten ín de meer recente geschiedenís
van het originele materiaal op te vullen.
vanzelfsprekend moest mUn zoelcocht
beginnen bij Buchanan Castle zelf, dichtbU de
plaats in Drymen, waar de oorpronkelijke plant
was ontdelc en waar naar bekend is een deel
van de plant een groot aantal jaren is blijven

á.

J f.

Victoric.

staan. Vermoedelijk hacl Druery, die kort voor

de eeuwwisseling over een bezoek aan Loch
Lomond schreef, hetzelfde idee gehad. MUn
eerste blik op het kasteel was een tegenvaller.
Het is een ruihe geworden, bijna evenzeer een
ondêrkomen voor de plaaBelijke flora en
fauna als de bossen eromheen. Erger was, dat
ik me realiseerde dat een kleine wijk met
moclerne bungalows, die binnen de kasteelgronclen gebouwd was en die de straatnaam
'castle Gardens' droeg, kortgeleden gebouwd
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waar'Victoriae' oorspronkelijk groeide. lk was
echter zo fortuinlijk de plaatseluke
vertegenwoordiger van de Nature
conservancy council te ontmoeten.
Hij had het artikel uít 1980 gelezen en had het
zelf op zich genomen om te zoeken naar wat
plaatselijke bekend was geworden als cle
Buchanan-varen. John Mitchell, voor wiens
hulp ik dankbaar mUn erkentelijl(heid betuig,
vermeldde in één van de plaatseluke natuurtijdschriften, dat hU met succes drie planten in
het gebied rond Drymen hacl gelokaliseerd. Er
is echter door een latere, vierde vondst twiifel
gerezen aan de oorspronkelijkheid van de
eerste drie vondsten. De vierde vondst leek
daarom het meest veelbelovende aanknopingspunt, en de eerste gelegenheid om deze
plant te bel(ijken deed zich voor in januari
1989. Het was duicleluk niet de beste tijcl van
het jaar om een Wijfjesvaren te bestuderen,
vooral niet omdat de plant'in orde gebracht
was' voor de winter. Toch was het nu mogelijk
de kroonmassa van dichtbij te bekijken, iets
wat later in het jaar onmogelijk bleek te zijn,
wanneer de bladveren volledig ontrold zijn.
Alles bij elkaar waren er zo'n zestien grote
kronen, samen zo groot als een groot eetbord.
Verder was duideluk uit de doorsnede van de
bladbasis op te maken, dat ieder blad
behoorlijk groot geweest moest zijn. Een
tweede bezoek, in de late zomer, verdreef alle
twufel - dit was niet zomaar een zaailing van
de oorspronkeluke plant. De veren bereikten
een lengte van 112 cm van basis tot top, en
het perfiuciate karakter was erg duidelijk.
De troBe eigenaar van dit magnifieke
exemplaar vertelde uiwoerig over cle
geschiedenis van zijn plant. Tot op heden was
hij zich niet bewust geweest van de
zeldzaamheid ervan. ln 1956 verhuisde zijn
vader, die toen weduwnaar werd, uit Drymen
om bij zijn zuster in het naburige Killearn te
gaan wonen, en de plant werd overgebracht
naar de tuin van de zoon in een dorpje niet
ver van Killearn, waar hij heden ten dage nog
staat. wat de eerdere geschiedenis ervan
betreft, zijn er twee even waarschUnluke
theorieën om te verklaren hoe het kwam dat
de familie deze plant in bezit had.
De eerste theorie gaat terug tot John Mason
van Mason's lwekeru in Drymen, die laat in de
twintiger jaren een stuk van de
oorspronkelijke vondst had weten te
bemachtigen. HU hacl deze plant opgekweekt
met de bedoeling om sporenplantjes te
kweken voor de verkoop. Verschillende
zaailingen, in het gebied rond Drymen
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gevonden, zijn zonder twufel hiervan
afkomstig. De vader van de huidige bezitter
was echter een enthousiast tuinier en een
goede vriencl van Mason vanwege de
vrijwillige brandweer - zulke plaatselijl(e
korpsen waren gewoon in die tijd. Beide
mannen deden dienst in Drymen. Vanwege
deze vriendschap werd mogelukerwijs een
stuk van de originele plant doorgegeven in
het midden van cle jaren clertig.
De tweede, meer eenvoudige theorie vindt
zíjn oorsprong in het feit, clat cle vader van de
tegenwoordige eigenaar van beroep 'waller'
was en op het Buchanan landgoecl werkte. Het
werk zal hem noodzakelijkerwijs in regelmatig
contact gebracht hebben met de ommuurde
tuin en het stenen varenhuis. Als personeelslid
zal hij zeker regelmatig contact gehad hebben
met de hoofd-tuinman.
welke theorie de juiste is, zal altijd wel een
raadsel blijven. Eén ding is echter zeker, we
zijn dank verschuldigd aan de familieleden van
de tegenwoordige eigenaar voor de rol die ze
gespeeld hebben bij de instandhouding van
dit levende stuk pteridologische historie. Dit
stuk moet gerekend worden tot de grooBte
nu bekencle klomp van cle oorspronkelijke
'Victoriae'. Het is echter mogeluk, dat nog
meer van soortgelijke ontdekkingen gedaan
zullen worden. Door de vrijgevigheid van de
eigenaar en op voorwaarde, dat men alle
moeite zal doen om de plant te verspreiden
en zo hetvoortbestaan ervan te venekeren,
zUn stukken van de plant verkregen en
verdeeld onder de leden van de Vereniging
(cle BPs) in een reeks van verschillende
plaatsen om zo een grote geografische
verspreiding te waarborgen en om verdere
distributie aan te moedígen, zodra
vegetatieve vermeercleri n g mogelUk wordt.
Bovendien verwacht men dat sporen van deze
stekken vrijeluk via de sporenbank te
verkrijgen zullen zijn, en hopelijk gebruikt
zullen worden door toekomstige
'plantenkruisers' bij hun zoektocht naar
nieuwe richtingen op het gebied van
varenvariëteiten.
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