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Welligt zijn de volgende, gedurende geruimen
tjd voortgezette, waarnerningen omtrent dit merk-
wairdig voortbrengsel nt het Plantenrijk, met
geheel van belang ontbloot Tot hiertoe is mt van
deze plant geene volledige beschriving bekend,
en de tegenstrijdige gevoelens der Natuurondetzoe-
kers, zoo vet mij bewust, nog niet aai een lang-
dung onderzoek getoets. Gaarne zoude 1k, naar
'vermogen, eene voHedige Monographie van de plant
bewerkt hebben, zoo andere bezigheden dit met
,erhrnderd hadden, terwiji ook bet gerrnivan een
der tegenwoordig gebruikehjke mikroskopen zniJ

met toeliet aan de, in eene monographie onmis-
bare, mikroskopisehe nasporingen, de rereisehte
volledigheid te geven Waarsbinhjk heb ik nt
dethand gelegenheid, rnjjn voonnelflen te voIvoeren j
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voorloopig wit ik mij bi) de gemaakte opmerldn.
gen bepaIex.

in den zomer van 1834 vond ik in slooten tus-
schen Gquderalé eQuwerieriaqn4en Lhsel,
en meer bepaald achter de woning van den landbou-
wer en yeehoecler do K4rk, eenemenigte rond,

gepaaçd1s eklvwlige bo1ietjs, iusschen
bet kroo verspreid. - Behatve Lemna polrrFiia
en minor was hiei vóoral L ;166a- aanwezig. Be
Hoogleeraar RE1IWAaD1' een gedeelte van het ver-
zarnelde ziende, hetwelk ik aan den Adjunct-hor-
tulanus J ScuM SrEsjiivELc had ter hand
gestehi, erkhiardè htze1vvir dewa I ar-
rlliza auctorum. Met de beschrijvingèn, hoe kort
en onvolledig ook, kwam bet geheel overeen. In
September vond ik dergelijke boitetjes in den 11in
6rj de alwaar ill eene bogt jeer veel kroos
was bijeen gewaaid Verder heb ik dezelve
dien zomer in andere slooten hij Goucia en Lerden
le vergeefs gezocht.

be Iloogleerair v&rc HALL earn dezelve op in het
supplement tot de Flora van Noord Nederland (a)

(a) Flora Jh(g Septenfrzonali.i ui-c Florac Ratavczc
Compendium, Vol. L pars 3, uctorc IL- C. YAi
hALT , Bot Ct Oec fur Prof in Acad Gro-
nmgana Amstelodami, 1836 (Met Laujnschen en
llollaiidschen tek3t). Het z nñj rergund, eenen
toe hgrnçesopenniuslagin de opgave dergroei
plaat5 en in die ran unjee vooinamen luer t
'rerbeteren Men leza nainehjk in plaats van
Courfa in den lJsscl bij Goud* in eene stool
tusschèn Gonderak en Ouwerkerk asu den 1JsseI
enin plaats van S. F:L F.'- -
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Door bet bijgeplaalste vraagteeken (?) ende nan.
snerking werd ik op de. gedachte gebragt, - de
bolletjes nicer naauwkeurig gade te slaan
mogelijk, eenige bijdage Ic. lcveren tot oplossing
der vraag:. Is de Lemna arrijiza auctorurn soor-
telijk van de anderen onclerscheiden, of is dezelve
een ontwikkelingsvorm eener andere soort, en van.
welke?. .

Ahoreus ik echter mijue waarnemingenomtrent
dit vraagstuk erme1de, isjt welligt. iiet onge.
past, je versehillende gevoelens der Schrijvers, wel-
1e d zaak vóór mij behandelden, nader ujteen.
Ic zetten. Behatre reeds bovngeme1d tweeledig
begrip loch, wQrdt door ecnige eene soorLve-
warring aangenorflen, terwiji andere de zaak: ge-
heel onheslist laten. Eene beknopte opgave zal
bet uiteenioopende dier stellingen nog duidelijker.
doen zien, In de eerste plaats vindea wij sommige,
Schrij vers, die vermoeden, dat men dikwijls. vaor
1. arrAiza houdt, hctgeen hetwaariijkxiieti.

Deze nemen dus verschillende L. r/Aizaãn, de
ware en de ten onregte daarvoor geboudene- Om-
treat de ware L.arrhiza zelve is bet geroeten der Na.
tnuronderzoekers drieledig: of zij houden deplant
voor eeoc!' jongeren vorm van eenige andere soort;
ófvàoreene ware soortelijk ondergeheidene ;ôî wet
zij beslissen de zaak niet gelijk wij reeds boven

zeiden. Bet eerste is van alIen bet onbepaaldst,
daar die merkwaardigevorm nietalleentot elk
der' drie slrnrten (polyrrAia, g16&a, minor) in 'I
bijzonder,maarzelfs tot alicia 't i!gemeenwordt

cbragt. Dze vesèbilIendé VunIell wdten,wij i1
1
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eene eenigzins veranderde volgordè te behandelem.
l.Sommigen rneénen, datrneti&AwjlsvoorL.

arrbiza Aoudt helgeen Aet waar4jk niet g
Zoo is Sruz (a) van oordeel, dat de in Duitsch..

land gevonden metdien naam bestempelde plant..
jes, niet geheel ontwikkelde exemplaren zijn vau
1. gili6a of ook van L. palyrriliza. öodra toch
twee blaadjes zich ontwjkkeld hebben, zoude bet
grootste met een klein worte1tje voorzién zijn. Ilij
twijfelt äf de bij Mxcnzzr (6) beschrevene en af-
geheelde plantjes evenzeer Inertoe te brengen zin,
op grond, dat een' zoo geoefendeu waarnemer met
bgt bovengemelde omstandigheid zoude ontgaan
zijn; deze tuck vond niet bet minste spoor van
wortelije aan bet plantje. BiJ de aangehaalde
plaats van MICnEL1 doet Svua nog opmerken ,
dat bet jongste hlad met als hij .1 nzznor, gz66a
en potgrrAiza ter zijde, maar aan de basss van
bet oudere zieh ont*ikkelt. '

C a) JAcoB Sruii )?eUfrchlafl(/s Flora in A6zTd-
gen nack &r .TiaIu, mit Rescli, ezbwigen, I 4Aes
1fft. Zweite 4Jasse', erste Ordn.

Dc afbeelthng van Svtrnat is ecne slechte kop
an the van Mnirari Ot)k in de er1cianng dec

plant is eene fout ingeslopen, dezeire hudt
inehjk aldus A lin ifaufen der Ffianzchen uz
nafurlicher Grofie fl Sieben Ezemplare cergrö-.
fterl, da6ei&ajjng, Ditongere éxemplaar
is sledits teen gedee1t van bet plantje afgeschei-.-
den, zooaIs blijkt bj ?thcflELs: ' quarwn Unwa
dthzta. jwjore pci noizel/a plan/a zjunxj-

(6) "Jicnz.t 1rova genera, p 16 u°.. tab. IL.
-
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in de bij'enkomst der Natuuronderzoekers', te
lonn, in September 1835 gehouden, merkte Prof.
NEES VAL EsEaBEC. aan, dat men dikwijls niet
geheel ontwikkelde, wortellooLe exemplaren 'van
£ mznor voor .1 arrhzza hield (a), eenige exem.
plaren 'van L. arrkiza, door den Heer Dmiqx-
s'iax bij I3russel, tussehen de andere soorten van
dit geslacht gevonderi, en aan de vergadering
'voorgesteld, gaven aanleiding ti't deze aanmer-
king. Later sullen wzj zien, dat juist tiier de aan-
inerking van Prof. NESS 'v.N Eszitnscx van toe-
passing kan geweest zijn.

2. Anderen 6eslAsen niel of L. arrliiza eene
&qzondere soon moe! geneemdworden, dan wel.
een' onIunLelzngsgraad v1 eentge andere.

Dc CnoLts zegt in de Flore française (),
dat deze soort nog minder goed bekend is dan de
overige, en 'vraagt ot welligt dezelve eene 'van de
andere soorten konde zijn, vóór hare geheele ont-
wikkeling waargenomen. -

en kocir (c) voegen aeher de aanha
Jing 'van eenie groeiplaatsen, dat soinmige bier
cene verwisselin,g met jonge exernplaren 'van L. po

a) FrooA-olle &r oIani.wJien &cIion a'cr 13 Fer-'
sarnmlimg deeLveher J atur/orschet und Aerzfe,
zu Bonn in Sept. 1835. mitgetheiltvom Seeretair
Da CLAMOII M4BQCART in Born (Ailgemeine
hotanischZeitnng ?° t 2SJan 1836 p 56 sq)

(2) F/ore francaise par nr LuLAncx Ct 1)5 CA
'boLL, Paris, 18b fl p 590

(c) 3 C. flonr.rrc Deid.,clilarids Flora von Fa C
IIzn'vves tuid W D F 1ocu, 1823 1 p 2%
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hjrrAiza yeimoeden, döch dat zij 'zelve de pint -

nimmer zagen..- -

Ook ?ontar (a) -verkla art de soort voor twij.i
felachtig, en-rnaakt opeene gelijkluidendevermel-
dingde aantnerking ofhet wet waarschijnhjk zij ;
dat eene plant eerst htaden zoude voortbrengen :
en niet:dan zeeriang daarna worteltjes.

3.- Weder anderen Aouden je J
aen' jongeren vorm, en wet: -:

-a. van L. polgrrhiza, b. v. WIGGERS (6) eü
de door Mgrzis, Kocu en Poiar bedoelde ano-.
flymi. .

& van L. mznor. ' Zoo zegt HOOKza fe): r the
jroung Irons of L. minor constitute the L. arrAirr.t
of. french authors."

c. 'van L. g6a. 1)e fleer .

Ideld de, door den fleer Busroaviza medegehragte
exemplaren , your uit zaad ontwikkelde individuen
van L. gibâa ,' zoa1s hij deze1ve in verschillen
de trappen harer ontwikkeling bij iunster had
waargeiiotnen (d). De ezemplaren van den fleer

(a) Ristoire pAilosopkique, liIMrare &onmique de
- planles cle l'Eiuope, par J. L. M. POIRT, Paris,

1835. It p. 37. sq. -

'(6) O cANDOLLn I. 1. en WrLLnNoW pfa
IV. I. p. 1%. eide zonder nadere opgave der

- plaats. Dezè!vc 'wordt gevonden in zijne Fri.-
iñiiiàefiirae Holsatiat, geciteerd door WOLS'F
r C'rn: & Lenna p. 74.
&eciteerd ,dooi' AnFNXCn, Flora
excurs.'I. p. JO. '- - .

Protololle'der bota12j.1Eea Secilon en:. LI.



DUIWDATIER heb ik niet geien, en kan dus nièt
bepalen. in hoe verre dit gevoelen van den fleer
v. Bö&tnaRAnsEc gegroxicl. zij. --Dat de-ware L.
arrAzza geene uit zaad gevvonnen individnen zijrt.
van L. gi66cz -, besvijaen de fraaije afbeeidingen va
L. C. Ricnan(a), en W. WILsoa (6).. De
besehrijving der exemplaren van den fleer Dvnoit.
'rrn, waarop wij nader zuilen terugkomen, Joet
inij voorondersteilen, dat bet geenszinade .ware
arriza is geweest en dus bet gevoelen van den
Ileer v. Böa1aaAusza welligt gegrond kan zijn.

d Van alle de drie soorten.
Hoe oubepaald en hoe onwaarschijnuijk ook bet

gevoelen zij,. dat dHe zoo -zeer onderseheidene
soorten, in jeugdigen Aeeftijd geheel met elkander
zouden overeenstemmen,. mag ik bet niet met
stilzwijgen voorbijgaan, daar het toeb voornarne
'verdedigers heeft gevonden. REICHEaBAC!! zgt

op de aangehaatde plaats: c L. arr/iiza aucto.
sc rum nil videtur .nisi plantula barum speciernni
si e gemmolis orta ineompleta , ct ipsa fig. MicaE..

Lfl pfantam sterilem sistiL" Daar er verdergeezi.
bewijs word I bijgebragt, onthoud 1k mij voorloo-
pig van alle wedertegging. Op eerie andere
p!aats (c) beweert tie. Schrijver, dat L. arrAinz

(a) Archives de liotanique, par M. A.S. GuiLLtM,
I. pl. fig. SOE. p. 2O.1O. Paris, 1S33. p.

(Z.) Rernarks n The structure and geF7Jzination of Lan-
na gba by WM. WILSON Esq. of Warrington.
(W. . flooxx .flatanical Jfiscdlany, Londoi,
1830.part2. pl. LIL)

(a) L C.M&tii'cuch e*áskuna,



niets antlers is, dan de parenchymkorrelLjes,nit
de bladen der andere soorten, tegen den winter
naar beneden gezonken. Tot meerdere diiideIijk.
heid In ten wij de plaats hier woordelijk volgen.
c Mit EintriU des Winters waren alie Lemnae ge-
q schwunden, ihr leeres Zeligewebe schwamrn
& noch aufdeai Wasser, die Parenchyrnkörner wa-

rca sämmthch heraus getreten und zu Boden gefat.
c len. Als in MArz des folgenden Jalwes die erstcn

warmenden Sonnenstrahien wieder èinwirken
t konnten, erhobensichjene Körner zur Oberfläehe
r and erschicnen wenig gröfser als feine Sandkör-

ncr, nalunen aber sebr bald am Umfang u , ent-
c falteten in ihren Innern neue Zellen und verfiach-
c ten sich zur Gestalt der sogenannte 1. arr1iza,.
t die neuerlich in STuan's Flora ala Species abgebil-

det warden ist. Von dieser -Zeit ging das Wacha-.
thuin so schnell vor sich, dass gegen Ende des
Aprils die gauze OberfiAche des Wissers eben so

c wie in verfiossenen Jabre mit erwachsener Less-
na bedeckt war." Vroeger had de Schrijver in

een antler werk dt geoelen reeds verkondigd, en
zeUs tot heden bleef hij ann heizelve getrouw (a).
Z;jne overtuiging rust dan ook op cene waar-
fleming, gedlirende vele jaren voortgezet, doch is

11. r. v. 3e Auti. ñmearbeitet and vrxnehrt von
ll.-G. Lnn It1tCuENBACI5. Altonà, 1833. :1. p.
50. sq.

a) Men zic b. r. flandztdz &, natijj-iielicn Systems
a. s. w. von Dr. H. G. brow. czn.&cu,
Leipzig a. Orcsden, 1837. . p. 14!i.



ecliter geheel ongegrond. Met de meestè zórg
vutdigheidheb 1k naar dit gezonken parenchyrn
gezocht, zelfs bet bezinksel uit eenen pot, waarin
eene menigte plantjes polyrrAiza hun Ievenstijd-
perk hadden volbragt, Jeverde onder - bet ml-
kroskoop slechts weinige dusdanige korreltjes,
welke echter geene de minste overeenkomst met
de -L. arrAiza vertoonden niet alleen, maar
zeus geene waarschin1jkhexd 'rerriedezi van m
eenigen vorrn te zullen voort Jeven , daar 011en door
hunnebruine kleur en gespleten oppervlakte in ver-
rotting schenen over te gaan. - Be doode blaàdjes
daarenboven behielden, voor een groot gedeelte ,
hun parenchyni Later zullen wij de w&)ze, waar-
op de Lemna-soorten overwintareü, méer naausv-
Iceurig gadeslaan, en daarin welligt de oorzaak-
van hèt dwaalbegrip van REIdHE1EACII vmnden,
terwiji wij, in de eigenli)ke beantwoording der hi)
den aanvang voorgestede-vraag, betzelve yerder

en wederleggen. -- -

'r Escn (in 1816 althans) hetzélfde
gevoelen toegedaan, 'roert eenige bewijsgronden
aan. Wij geven bier wederom de eigene woordeii
des Schrç vers, daar de plaats ons zeer belang-
rijk voorkomt. cc Mir cheint die 1. arrhiza zwar
cc niclit ausfchliefslich die junge Brut der polyrriii-
cc za, überhiupt aber die Nachkommenschaft der
cc durch Saamen sich fortpflanzenden Lemna Arten

cczusein. Diese Vermuthungstützt sichauff&gende
l3eobachtung In e,nen k!einen stagnirenden Was-

c ser, welehes ich taglich unter den Auge haben
t konnte, :'rchn -L. po )lizcz und ninor, er-
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t stere in sehr geringer , ietztere in ungmessner Men.
ge; nur einzehi fand sich L. gib6a daruntr. Ge-
gen das Fade des Julius misehte sicli nun die L.
arrkiza ziemlich reichlicb in dieser VersammIung
und zwar on doppelter Besehaffenheit, eizlige mit

a rother, andere mit grüner Ijnterfläche. Die Iii-
a th'nduen mit rather Unterftâhe linden sih spar-
i samer, die ganz grünen hingegen, weiche gewohn.

lich audi etwas kteiner sind , zahireicher cia,
a ihrVorkommen überhaupt aber ist, wean schoa
t derWasserspiegelgleich dicht mit Meerlinse.a be
u deckt war, doeb in versehieden Jahrenverschie

den Im Jahr 1811, Wa die Meerlinsen nicht
sparsain blühteu, bemerckte ich urn die angege.
bene Zeit die Lemna arritiza in ziemlicher Men.
ge, mi Jabe 1812 sali iph nur wenige blühende

. illcerlinsea und nur spat in Auust erst einige
Pflanzchen der L. arrAzza. un Jahr 1813 bin-
gegen, wo die Meerlinsen an Julius und Junius so
reachhch in Blüthe gestanden batten, erhielt acit
scion am Fade des lctztgenannten Monats die
L.rnna arriliza in grofser Menge, und zwar so
das die Pl1änzhen mit rather Unterfläcbe schon
meir berausgewaehsen schienen als the grunen,
mid znehrere bereits ant dersetben Seite kteine

i Wârzchen, als die Ansätze jüngere Wurzelehen
zeigten. Die Idemere grüne Pflânzchen fingen
nun erst an ssch aghch zu yerinebren, und endheh
trieben auth mehrere von diesen kleine Wurzet.

.cchtn. Da nun diese Brat zuerst ohue Wurael-
chen zum Vonchern komint, mid these erst in des'

cFo¼e h'rvorsprofscn, die uiirnittelbarcProliflka-



tionen' dee äIteten J1äUer abér stéts schoñ at1 dee
Mutterpflante , wenigsteris die Spuren,von Wur'

c zelchen enthalten so scheint dieserilnterschied
auf eine versebeidene Abkunft der uisj'ri1n1ich

g bewurzelten Sprosslinge und der zu erst wur
zellosen Pfiânzchen hinzuweisen, und die Ver-

i muthung zu rechtfertigen dafs die letzteren jun.
a ge Saamenpflanzen von Meerlinseli darsteli-

cten" (a). '-

1)e betrekking tussehen hetb1oeijen dee Lemna-
soorten, en bet voorkomen dee 1.. arMiza moe
ten wij stellig verwerpen (hoewel wij dan ook

tot heden in slooten slechts L. trisulca in b1oci

votiden), daar I arrhiza roar den bloeitijd der
andere soorten reeds menigruldig gevonden wordt j
ja zeus, in miudere of meerdere hoeveelheid, het
geheele jaar door aanwezig is. Be andere ste!.
lingers zullen zoo straks door mij worden toege-
licht,. daar bet ons flu te see van bet onderwerp
zoude afvoeren. .

e. Zonder stellige- soorisbepaling. Tot deze
rubriek kunnen na CaSDOLLE en Srtrar gebragt
worden, volgens de reeds boven vermelde plaatsen.

4. Anderen einde4j/é houden de L. arehiza au-
etorum SOOr1el) P. van alle Lesnnae onderscAeidon.

D eerste nuder MIcnELI schijat van- dit gcvoe.

a) Remer)ungen uber die Gaitung Lemna L. von Dr.

ists v. Es nacii zu Sickershausen p. 23. sq.
6 het TUdchrift; Jifagazin der (,'eseliscliafi Ia-
tforsc/cnder Freuncie zu .Rertin etc. 7 Jahi-
gang. Beilin, 1616. p. 15-23. -
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len te zin geweest, hetwelk Lntc&nus door den
soortsnaam heeft lbevestigd. Zonder tegenspraak
is bet na hem door i-ele Schrijvers, in hunne meer
of mm uitgestrekte Flora's, aangenomen, terwiji
andere echter het met stilr.wijgen voorbi) gingen.

verre de meesten s de plant opgenomeii ion-
des eenige opheiderin, vel mm bewils of uit-
drukke1ke soortsbevestiging Sleehis op wemige
plaatsen heb ik cane stellige uitspraak geon_
den en wel btj WILLnsrow (a), met de woorden
c non est initium L.polgrrlzizae, Ut WIGGERS au-
Ktumat, sed planta peculiaris a eIiquis, diversa";
bj STBVDEL (b), Jcorielijk cc arrAiza non polyrrAz.

zae imtium", hij R0EMEA en SCHVLTES (c), cc mi-

cc nirne initium I. polyrrliizae" ; bij Kocu (d),
(secundum specirmua circa Parisios lecta a Lem
* na nunore diversam sme dubio efficit speclem",
dan ook deze brengen 'volstrekt geen bewijs hij

Nadat ik de plantjes gedurende gerulmen tid
beb waargenomen, hen ik hetielfde gevoelen
toegedaan en meen dus te mogen stetfen, dat L.
arrlizza geen ontwikkelingsvorm hoe ook ge-
naamd, maar cane bt3zondere, standvastige soort
s Dit geoe1en wordt bevezen -

I Doordien geen der door mij verzamelde hot-

Specp1anI. I. L
iVorncnclar toianicu.r, Stuttgard en Tubirigen,
18fl.
Sterna egetazt:wn P 283 Stuugard, 1817

t d) Syiups:: .Florae germaracac ci Adveicae, auciore
& 1) 3 Kocu, Francof adM 1837 8 p 681



Thtjes in een' anderen vorm is overgegaan, maar
zij standvaStig' hunnen eigenaardigen hebben be-

houden, en zelfs: .. .

Gedurig soortgelijke hebben 'voortgebragt.
Pc vermenigruldiging der, hoewel daar.

rn met de meest gewone der overige Lemna soor-

ten (a) overeenkomende, dat zij bij verdeeling

1k kan niet nalaten 1iij deze gelegenheidop het
gevoelen 'c-an 11IcnnAcu ointrcnt de yerme-
nigvuldiging der Lemna-soorten, terug te komen.
Oni meerdere duidelijkheid en zekerheid, zal 1k

oak hier de elgene woorden des Schrijvers mede

deelen, en daarna eenige aanmerlthigen laten

volgen. Wie die Fortpflanzung der Algen in
a Lemna sich wiederholt , hala ich schon fruher be-

a richtet. Jedermanu kan sich sebst davon uber-
a zeugen. ,Wenn man Lemna in einer Glase auf-
a bewahrt, so fllt gegen den V inter das Phy-
a tochior aus dem Zeilgewebe heraus, ünd nur
a die leeren i'etze schwimmen nods auf dem Was-

a ser, waisrend dessen Kornchen zu Boden gefal-.

a len un Marz oder April lieben sie sich wieder
a zur Oberfhiche empor mid bilden eme neue Ge..
a neration, mimer wieder ohne zu blühen. So
a bleibt Lemna durch viele Generationen crypto-
a gam und wird nur dureb besondere Begunstigung
ap/zanerogam, gewohnhcher fortgepflanzt 'cc-se die

a Conferven Handbuds des nat Syst, op da
haven aangéhaalde plaits

Reeds boven vermeidde ik xnijne waarneming
omtrent dit neerzinken der Phytochioorkorreh
tjes De blaadjes der Lenma doorloopen, ev-en als
alle plantaardige voortbrengsels, een zekerlerens-
ttlperk, waarna z sterven en m ontbindmg over-
gasu. flat-mi een gedeeltcE- dat karxeJjes uasr

(a)
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geschiedt (Reproduction par division D. C.), ccli-
ter op ethte geheel ,erscliillende, zeer eigenaardige

wijze plaats grijpt.

beneden zinkt, en door het ornringende water
eenie tjjd yoor verrotting kan bëwaard blijvca
waar. tat varder tilt dêze ârganiscbe stol cenig
ander wezen kan ontstaan, o1 liver, dat dezelve
in eenen anderen vorin kan overgaan, i mogchjk,
(naauwkew'ige proeven moeten ecliter doën ien
welken zij dan aannemen); doch deze eigenschap
kan, aan alle organische stof toegeschreven wor-
den, en bet hytochloordrLenrnae, zoüdehet
dus met dat nit alle planten gemeen hebhei Maar
dt zich nit bctzeIe cene zoo zneucstelde plant
zoude ontwikkclen als de Lemna, is ten eenemale
onwaar. Er estaat toch eerie aanmerkehjke kloof
tussciei eeu :n1 boUetje Fhytochloor en een
volkoinenc plant; hoe veleontwikkelingsgraden
zouden hier net moeten doorloopen worden!Waar-
our, indien de opuierking iist ware , net van de-
ze gesproken en dezeice beschreven, in plaats van
korreltjes te Jaten zinken, weder boven komen
en mt eu tooversiag vokomen planten wordcn

Waarotn 'wouderen in de natuur gezoclit daar,
wear zi,j net bestaan? De ermetiigvu1diging der
Lemnac moge, opp 1rklig EescIrôthv&, verwon-
derjk scbijnen, bij nader onderzoek is dezelve
zeer eenvoudig; terzelfde plaatse toch, waar in
ineer zeldzame gevallen zich *1e bevruchtlgings-
weuigen ontwikkellen , ontstaai ri den regel eerie
kiem, welke oIkomen ontwikkeld, zich na eeni-
gen tijd 'ian de rnoederplant afscbeidt en dus cen
uieuw indivihi Torrat. Is net de overgaug van
den eenen vonn in den anderen Teu bij de plan-.
$euorgaJea VTi WQQfl 'rerschijn5el? Bestast er
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4. Be overige soorten, even langen tijd door
mij afzonderlijk bewaard,niets voortgebragt heh.
ben, hetwelk met L. arrhiza kan vergeleken
worden. :

Verder wordt dit gevoelen bevestigd, door eeni-
ge anderepunten, die op zich zelven geene -vo1.i
s2rekte bewijsgronden zouden opleveren. HiertOe-

kan men brengen:
Be betrekkelijke zeldzaamheici der

ritiza in vergelijking van- de overige soorten.
Ilet voorkomenin stoàten zoowel waar

polyrrhiza, als waar L. gibta de overhand heefr.
Be bijzondere scliaarschheid in sommige, en.-

den. ontzettenden overvloed in andere slooten.
Een Iaatsie punt eiudelijk, waarbij wij in de

beschrijving zuflen stilstaan, doch hetwelk wij
om dezeIfs onzekerheid niet ala bewijs konden.
aanvoeren, is de bestaanbaarheid eener bloeiwijze

door mi waargenomen. -

1k heb dezc punteR, zonder erdere toeliebting,
bier 'voorloupig yermeld, daar de opgave. wijuer

ccrder niet de grootste verwautsehap tusschen
deze gewone vermenigvuldiging der Lemnae, n
de oritwikkeiing eencr kicin in de intandingen van
het hind ván ilryopTlyl/umcalYcinu?Iz, aan den top
van dat van ffalaiis pdzi4a, nan de basis van de
wortél- of Qnderstè stengbiaadjes van Carda,nine
pratezui:1 uit de mhldelri-b van het biad van Ci-

trus- en Rozeusoorten, enz.? Veel zoude men

over dit punt nog kunnen hjbrengen, doch daar
het ininder tt ons eigentijk onderwerp bhoort,
nj dit genoeg ter wederteggin van bezonder-
liege gevusien van IULX'.



waarnmingen, 'welke ik in den yorm eener door-
loopende beschrijving der plant wilde inrigten,
dezelve ten volledigste, zal bewijzen.

In Augustus 1836 dan, verzamelde ik eene me-
nigtè kroos luit de gemelde sloot bij Gouderak.
be massa bestond zoo ongeveer uit L. gi66a voor
40 pet , 1 arrbz..a 30 pct, L mznor 20 pet
L polgrrbzza 10 pet, met cenige wenuge blaadjes
L. irisulca. In ecu' bak, in den tuin geplaatst,
deed ik een gedeelte van het mengsel zoo als 1k.
bet -gevonden had, in een' daarnevens geplaat-
sten Ieksteen (a), alleen L arrAiza, door mid-
del eener fijne zeef zoo veet mogeh3k van de an-
dere soorten gezuiverd. Verder nam ik op mijue
kamer in poLLen (6):

In N° I. L. arr1iza met de overige soorten
zoo ala ik dezelve heb gevonden

(a) IL bezigde een Ieksteen, omdat daarin hot water
beter kon ververselit worden; bet iS mij nader-
hand gebleken, dat do lagere temperatuur van
hot water in dusdanigen ontvangbak, een' nadee-
ligen invloed op den groei der plantjes heeft nit-
geoefend.

(6) 1k had dezo potteir ZOO ingerigt dat hot water
er droppehgewijs mthep, hetwelk ik dan van
tjd tot tijd ververschte 1%hjn dod, de voorko-
nung van bederf en ontwikkehng van Conferven,
Ion ik lnerxnede slechts gedeeltelijk bereiken
Opmerkehjk was hot, dat sommige potte,p, oogen-
ScbIJnh)k onder dezelfde omstandigheden ge-
pkatst, am zoo to zeggen met schoon to houden
waren, terwiji andere veel minder aangedaan
wei den, on die met I Ii uz&a e]1 gehed ver-
schootid tdcef.
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N°. 2. L. arrAiza met de meeste. zorg, ééI!

voor één van de overige afgeseheiden, zoodaLe

niet het kleinste vreemdaardige blaadje of spruitje

tusschen gevonden werd.
1. 3 L. p,olgrr/izza op dezelfde wijze gczuI-

verd.
N0 4. L. gi6btz even eens.
N°. 5. L. minor op dezelfde wijze.
N°.6.. .1. trisulca even eens.
Voorhet tegenwoordige zullen wij ozshooM

zakelijkbij L. arrhina bepalen, en slechts in '
,00rbtjgaan of ter opheldermg van eenlg punt,

de overige soorten spreken.
Onder de afgezonderde bolletjes, waarvan ee

gedeelte in natuurlijke grootte is afgebeeld op p1. r.

fig. 1. merkte ik de volgende verscheidenhedenoR:
1. Enkelvoudige bolletjes ter lengte van ee

jalven millimeter, ter dikte en breedte an ong

veer cen derde. Zelfs waren er ettlijke nc

kiemere (Zie fig 2 a vergr.)
3 En1e1voudige bolleijes an 1k" lengte, "

breedte en 1" djkte gemiddeld Sommige ieCs

kleiner (fig. 2 c vergr.).
'3 Kleine gepaarde bolletjes ongeveer 1 hi

te zamen en verder , tang; , .breed;

dik (fig 36 vergr)
4 Croote gepaarde boiletjes, waaronder een

an 2k" te zarnen, en verder 1, I lang, I
breed; 1, dik; en de anderc daaromtrnt
fig. 2 d. verge.).
Gwooulijk merkt men aan. de gepaarde bot-

2
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Iët5es een vèrsehil van grootte op (a). Ret on.
derscheid be1rasgt in Iengte van 4".tot jets mm-
der dan , in breedte van en tot naauwetijk
rnerkbaar, in dikte van tot bijna ; hierin be-
staat dus bet grootsie ,ersehiI wel hIJ de en-
kelvoudige als bij de gepaarde bolletjes. Verder
ziet men duidelijk ánderscheid 'tussehen de heide
bladvlakterDvnsie drijitin normalen toestand
niet eene drooge opper'vlakte, is van eerie helder
groene kleur en zamengedrongen struetuur. Som-
fijds viak, somtijds in 't midden een weinig ver.
ffeh, ook w1 aanhet boven ehide ats in een punt
opstaande. De onderste is bólrônd., bultig ;ticht

door chijuend en veet losser van weersel.
Wanneer men de voor bet bloote ong erikel-.

voudige boiletjes onder eerie loup besigtigt, wordt
men träs eenjuist san dri baáis geplaatste kiern
jewaar, welke 'zich jot het tweeds holleije' ont
'vikkelt;

Ilierdoor wonit bet dudehjk, hoe er zulk eeIi
aanrnerkelijk irerschil tusschen de beide deelen
dei gepaardë bolleIjes bestaan kan Men zoude
als 1t ware eerie langzaatri voórtfoopende reek
kunneñ zamenbrengert van eefl voor bet hte
oo enkelvoudig bo1Ietje a!, tot ht votmaakt
dubbelde. In grooue aHengkensioeneniende, na
aert de kiem san bet inoederbiad en 'is hare mu-
kómene ont'wikkeling del te nader, hoe mindtj.

( a) Jxcnr.ttheeft dit in zjne aiheelding zeér sterL
uitgedrukt. 'MRris en 1ocn, 1ornr en ari-
deen geeu cok dit kennierk op.



,rschi1 . tusschen de, bçide boUe1je. bestaaL
immer, of aithans hoogst zelden,, hereikt. heL

tweede devoile lengte, Iikte en bree4te van hot

cerse bq1eIje; N6ór dien tij loch ceiden rij
iôh weder van elkander, terwiji elk cene soor

ge!ijke kiein bevat, 1s do boven bescb,revene en

Jcelvoudige,. Nu echter ontwikkelt zich het twee-
tie kleinere meestal tot de gemiddeId,c grootte; in
ander,e - daarentege .sehijnt de ontwikeg dec
Jdem te schielijk, en heeft deze hare volkamcnhek
7eeds bereikt, vóór dat be rnpedcrbGlletje 4
jiare heeft verkregen; waarsehijilijk zijn aan 4.
-e omstandigheid de betrekkelijk klcine gepaard
bo11etjes hun aanwezen verchudigd. Eigenlij

waren het, tij dens de inzamehng, gepaarde boll;-
1tjer, welke mij doze wijze anv;rmgvildigig
JeerdeP; ik ygad namelijk eenige, vroeger d9or
mij afgezonderde bolle,Ljes, n een paar 4agen va
elkander afgescheide.n, en iedei'in 't bijzonder me

tie boven besehreven enk oudige.voJmaak oyes-
nkQmende. IJit dit een en ander,rnoge wij
ep1piteu, dat de,oIkoriene art uittwce, iet

bis :aan e1kander gevuegdç,,ollLjes be?
itaat, en jIe, epkelvoudige, die tnen dsznner
tusseben de overige vindt, fgechiden gepaaydc
ijn, weike zelve na 'verIoopvan eeigei tqd deq
o1komen vorm zullen verkrijgen (zicpLI.fig. 4
n 5). Miui chijnt deze wiji.e van vermenig-

yuldiging ee4s begrepcn te hehben aithans dit
zudeznen .ujt de woorden: c Juniore 'eel .no-

celia panId! moeten ontaku.
Dc vlan!es,welke 1k bewaarde, ten op 4eiq



+ijze voortgroeijeñ; omsireeks bet begin van N'oi
vembev werden tie gepaarde boiletjes schaai'scber'4
irooral in pot 1Y. 2, waar men er 20 Nov. yoU
strekt niet êéne mer vbnd. De gootste bolle.'
ijes stierven in cFezeñ van lleverIede en kregeri
eerie donker bruine en daarna'paarlàchtige Ideur,
de jónge kleinè eene lieht groene.- -Dc groeikraeht
'vermnderd&; lie liolleijes kteefdèri In hoopj
aan elkander en' gingen tot verrôtting'over; zoo.
dat 1k tweernalen genoodzaakt was de plantjea
'weg te werpen en nieuwè geonde uit pot N°. 1';
i(lt den leksteen

.
of uit tie slooten in hunne p!aats

cp te nemen.- Eindelijk' thÔèt ik'deze -proeva
oj,geven, daar het mij tôcli niét nfogt gelukkeâ
de afgezonderde bolletjes in 't teven tè houden.

'In den leksteen daarentegen waren zij best 'in 't
leren eb1e4en','doeh' begotrnen omstreeks half
November Ic zinken', nadat 'de gepaarde 'van lie-
-erlede schsarsch, ende énkelvoudige lichier groen
van kleur warn -geworden. - Met 'bet begin van
December was'- bet vater geheel helder ext alle de
boletjes deh-odder geiakt. In pot N°. -1.
b1evtn 'tie plantjes 'zeer goed Ieven, vele zonkeit
naar den botiern , zoo als ook in een flescb plaaN
had, welke 1k veer eeoc andere proeve op mij.
kze kamer hi&d;' eenige weinige bleven tusscheit
bet kros drijvèn.-' Dc sehaarschheid diet drii'vende
was eeoc 'votjrname oorzaak , waaróm ike' toeu the
in pot N°.. 2 'zoo'dikwerf stierven,' er geene meer
nit. pot N°.. I .knde: nemen.' Alle zinkende hot..
letjes waren enkelvondig en' meet jeélachtig groe*
'Qan ' kicurdan de croeger 'ingezamelde.
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In dier voege nu bragten de plantjes den win-
ter door op mijne kamer waar slechts een paar
rualen; bet water in depotten met eene dunne ijs-

korst werd bedekt. In den leksteen liet 1k slechts

zeer, weinig water over, zoodat bet korten tijd
,óór dat het tot op den bodem beyroor, veel

eer een' dikken taaijen modder geleek. Overigens
bleef deze leksteen, met bet daarin bevatte, aan
nile weersverondering blootgesteld, dan eens ge-
heel met meeuw opgevuld, dan weder gedeelte-
lijk ontdooid, ineermalen zeus met ecu half voet

water tot op den bodem bevroren.
In het begin van December heb ik, voor eene

andere prGefneming, een weinig modder uit den
leksteen in een zoogenaamd vier-oncen.potje ge.
daan, hetwelk ik gedurende den winter in bet
woonvcrtrek bield. Hier heerschte door middel
van eene groote gegoten ijzeren kagchel eene vrij
gelijkmatige warmte, welke ik ongelukkig nage-
laten beb in graden te bepalen (a). Voor die
proeve (het kiemen van eenige -zaadjes welke ik

tussehen bet kroos had gevonden) hield ik de
modder in bet potje ter hoogte van ongeveer een'
centimeter met water bedekt. Aims bemerkte ik
dat twee of drie bolietjes op bet water dreven
waarschijnlijk, door de beweging bij bet wede
nanvuilen, uit de madder bovengekomen. Dc

plantjes waren van eene fraaije belder groene
kleur, terwiji zoowel de drijvende in pot N°. 1,

(a) Volgens dii jaar genomen proeven zal dezcl're am-
eksi6-189CIg. gewsest sijn.



nT1e h1thde 10 (1zen en den lekStth meek éel-
hchtig ware0. Van tijdtOt tijd kwatn er can ei
nde bolletje boven, nimmer echter van zeltL

Ie bovengekorhen dre,eñ met drooge oppervlaktë.
LIe proeve mtrtnt bet kiemetm, door den dood
der voorweipen rnislukt iijnde, hield ik sleehth
zoO reel waier in ht poije dat de nodder vôchL
1ig bleef, Waarop eenige bttletje triet 'alleen ge.
ieefd hebben, rnaar telfs, even als andèrsin het
*ater, vermeñigvuldigden. -

Be orde der waarnenlihgen vordert dat wij on
een ooganblik naar den 1ekstéen weuden strak

eereh vij- naat het po(jt teng.
'Th Ma½rt 1837. had ik- de. neeUW uit den hoP.

len iteën genornen en ër versch water in gego.
t'en; iér dagen later vond 1k er nog wát sneeuw
n- dijvenv-.w&arop hier en daàr botletjes voor;

&wafiien. Na áI 'de sneeuw nit bet water gevischt;
n hétzelye hièrdbot met den modder zer beroerd

tè hëbben, onl 1k eene thenigte drijvende hot;
letjes. Bit gaf mij aanleiding om meer water M
in den tcn te gietén en 1tre een stokje de mod-
der eéis tei degè om te roeren, waardoor ceo zeet
root aantal holleijes, meet met eene droOgeop

pervlaktC, b&.ren 1cvámën. V'erre weg de thees.
e dreren cehter 'sleebta z'oolang, ab h watei
óor ilè iijne modderdeeltjes bezwangerd, als 't

wale specifiek zwairder *ãs, 'en zonken ivan lie-
verled naarmte trnt -water tot zijne orige bet.
derheid terug keerde. liet aantal der waarlijk
Lmet eerie lroege oppenlakte) drijrende vermin-
derde allengskns ruodat na 'Velloop van.s1echt3



.'vveinige dagen ci bijna geen meer gezien werden.

Twee of drie malen herhaalde 1k dezeproefne-
ming, téeds met het zelfde .gevolg; de bolleijes

-kwamen cent boven en verdwenen daarua weder. -

In de slooten nam ik nagenoeg hetzelfde waar

tegen het midden van November werden de, bolle-

tjes schaarscher en kwamen tegen het chide slecbts

boogst zeldzaam voor. Wij zullen flu zjen hoe zij

den winter doorgebragt hebben.

In het begin van April had ik in eene sloot langs

de oude Gouwe , -atwaar veel kroos bij een ge-

aaid was, eenigeenkelvoudige bolletjes gevon-

den, meer met de drijvende in pot N°. 1 dan met

de gezonkene overeenkomende. Eerie menigte doo-

de van eerie paarlachtige klcur kwamen in dit

nengsel voor, hetwelk overigens bestond nit 1.

,ninor voor ongeveer 50 pct., L. po19rrhia 30

pet., I. gibba 10 pcI., L. trisuka, knoppen van
liydrocllaris Morsus ranae ,stukjes CeratopFigl-

-lum a"emersum eni. 10 pet. Den 16 vond ik soort-

gelijke bolletjes in gernelde sloot hij Gouderak-,

ooraf langs de kanten tussehen bet gras (rneest
GIyeeriafiuM9 J en-in den-inham van eerie greb

'çvelke, in de s!oot uitkomende, des winters ondep-

loopt; het midden van de sloot was geheel hel-

-der. Zij hebben - waarschijnlijk dnijvende 4

-overwinterd aithans de gezoükene, welke in den

) Voor een groot gedeelte zjndit de moederbo1
letjes, welke de Jaatste of zinkende winterkie

hebben vnortgebragt, of wefligt ook de yoor-

)aatte kiem sd-ye. - - - - - - -
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modder ovèrwinteren, zijn gelijk wij zagen 'vai
een' gebeel anderen vorm en kleur. -

17 April vond ik in ,bovengemeld vier-oncen-
potje, eene grooternenigte bolleijes, welke ge-
icr, van Icleurwerden naar mate zij dieper orider
dexi,. rnodder begraven laen. ,,a deze - in eene
15-20; maal grootere Irneveciheid water omge
roerd te hebben, kwamen er verscheiden,e hon.
derde bolletjes boven drijven, over 'I geheeliets
groenach1iger van kleur dan die van- den lek-
steen, welke daarentegen gehecl overeenkwamen

.xnet deeenige dagen later in den inodde van
gemelde sloot b GouderaL gevondene. her was

Jiet water nog geheel helder en in 't mnlden om-
streeks 6, voet diep. Met een' baggerbeugel na-

nien wij een gedeelte modder uit het middenr,
waarin wij, eerie ontelbare menigte bolletjes von-

;den, geheel met cte reeds beschreven zinkende
overeenkornende. Net eerie loup gezien vertooti-
den zij nan de basis een kiempje, nu eens in

eene cirkelvormige uitbo!ing verscbolen, dan we.
tier een weinig hieruit puilende, hetgeen voorna-
znehk van tie rneerdere of mindere ontwikkeling
afhangt. -

Zoowe! in den Iektcen als in' tie slooten
L1even tie planijes nog langen tijd onder water,
lzetgeen voornamelijk aan bet buitengewoon kot3-
tie voorJar rnoet toegeschreven worden lerst
in bet begin van Junij werden zij met de andere
Lemni soorten in eenlgen overvloed gezien Noes.
jehjk is bet te bepalen, of de driivend overwin-
terende, bi v&nieerderde warmte, met sterk yer.



25

menigvuldigen eft dus; zoowel als de wder nit
den madder boyengekomene aandeel hebben in 't
bedekken der slooten.

In den Ieksteen zijn de holletjes, nan iieh zel-

'e overgelaten, nimmer bovengekomen, en heb-
ben de herhaalde, waarschijnlijk Ic vroeg geda.

ne, omroeringefl geen gunstigen invloed op bet
leven der, plantjes uitgeoefend. WelligI zijn er
ook gedurende den winter eene menigte gestor-
yen; aithans de verhouding tussehen het aantal
hetwelk ik iñ. September 1836 in den Ieksteen
deed, de 500en daar bOven, welke ik in den
modder van bet vieroncen-potje vend (welke toch
voor de hand uit den Ieksteen waren genomen),
en de in Jnnij 1837 en den verderen zomer aanwe-

-zige, deze verhouding zeg ik was gebeel yerbro-

ken. Wij kunnen gerust stellen dat naauwelijks

T is overgebleven.
Om verder te onderzoeken, in hoe verre ge.

heel spontane opstijging uit den modder mogeiijk
ztj, deed k een gedecite wt den leksteen, waarin
ik- overtuigd was: eenige bolletjes te vinden, in
eene langwerpige confituurflesch. De laag mad-
der had ongeveer de hoogte van 5 Centimeters;

op dezelve goot ik zachtjes water, zoodat geen
bofletje boven kwam, en zette de flesch op eene
pláats, alwaar dezelve van 'smiddags 12 a I2
tot omstreeks een uur voor zonnen ondergang door

de zon werd bescbenen Tot 10 June bet ik
dezelve gebeel onaangeroerd en vend met êen
bolletje bovengekomen tcaauwelt)ks had ik bet
water door eene ligle schudding zoo omgeroerd



datdè 'heift der kolom bekler bled, of eenge bo1.
lèijcs stegenpijisnel zuar dc hoogte. Dezelfde uit-
korust leyerde mij ecu ander gedeelte modder, in
cenen plat ten schotel onder deelfde omstandighe-
den als vwmeIde flcsch geplaatst; niet één eenig hot-
ietje kwarn van zeif boven, maar bij lke om-
roering eene inenigte. Liet ik' het water weder
bezrnken, zoo vormde zich, op de bovenste op.
pervlakte. van den snodder, ecu grijsachtig vhes
tiit de fijnste en vetste deelijes, welke bet laatst
uit bet water heziaken. Pit werd na eenige dagen
zoo tàal dat ik bet bij reepen van den modder
kon aftrekken. Onder .hetze1vezag men dan de
bolletjes zitten.:. welke men sletthts van roudoin
&hoefde loste maken, om ze nel boyen te zien
komen. Zonder beweging in 't water zijn dus de
bolletes nt in stoat d.c aankleving en den tegen.
stand van den modder te overwinnen. Nu is bet
water, in de slooten, vooraLin bet voorjaar.ea
bein van den zomer, . in eene gedurige beweging;
deels door de heerschende winden, deets ook door
he veelniidige gevaar, hetwelk, atthans iii onze
streken, aisdan plaats grijpt. be modder beziakt
ook nimmer voo vast, en er is op den bodein
waarsehjnli,k eene tang digt met modderdeel.
tjes bezvvangerd water langzaam in den meer
yasten snodder nvergaande. Bij deze beweging
en tnmderen tegeustand wordt bet duidelijk, hoe
de boltetjes reel gernakkehjker in de rlooten wt
den modder naar bovexz kunnen rijze, dan in
bakken, waarvau i'zich bij proefnemingen op

k[eine atbedient.



CeMthen'tijd kuinen deboI1tjs in de mod-
dee blijven Ibveri daar ik', 25 September, d
Jangwerpige flesch uitgietende, nog verscheide-
ne bolietjes voud 'van denzelfden vorm en kIeul
nagenoeg, at toen ik ze 6 'Mel in de flesch deed.

'1k had mij ''vroeger ,00rgenomefl door eene
bijzondere proeve, dit te onderzoeken; dan bet
poije, waârin ze reeds eenige wèken (van 2-80
'Mei) hitdden geleefd, werd in xnijné afwei.
heidj niet behobrlijk nat gehouden. Bij nIjn

trngkomst irod ik' den modder hard opgedroogd,
ren liet nü bet poije tot in September onaange-
roerd. Het was mij toeti onmogelijk jets van
bolletjcs weder te vinden, zelfs nadat k den mod-
der gedurende éen paar dagén had weekt. Dank
'zij dus, het toeval waadoO ik,'bij bet flhisluk-

ken der regtstreeksche proeve, langs een' geheet
,añderen .'vcg xnijn doet bereikte.

Indien wij flu nu bet afgehandelde kortelijk te
zamen trekken zien wij t'

1. Dat' bij het toenemen dee Jionde de ,olIe'
tjes zinken (a).
'2. SI echts weinige tusschen de andere soorteit

yen drijven.
3. Zij niet alleen in den modder orwinte.

ien, maar zelfs gedurende den zomer verscheide

ineanden daarin kunnen leven.

(a) flit zinken der winterliiemen heeft waarschijnijk
an1ciding gegeven tot et boven wederlegde ge-.

"voekn an Eiciicfl. fleze zn somk
'weL is:waar zeer klein, maa? toch itijd i'wt bk
ongewapende oog zigtbaar en vele malen grouter
den de 1hytocbJoorkortC1tJCS.
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4r En eindelijk onder gunstige oinstandigheden
bij het begin van den zomer weder boven komen.

,fle tijd, waarcip het zinken en weder boven
iomen pIaats grijpt, doet ons reeds 'vermoeden
dat - do veranderiug in. do temperatuur do voor-
naamste oorzaak van bet verschijnsel is. Eene

nadere proefneniing heeft dit gevoelen bevestigd.
3O April natn ik twintig gezonken bolteijes Ut
den modder en plaatste hiervan 7 des natniddags
ten 4 ure op dc kagchel (N°. 1), 7andere in
hetzelfde 'vertrek-, van do kagehel verwijderd
(N?.2), de 6 overigein de- open Iucht naast den
leksteen (W'. 3), waarbij nog 8 reeds sedert eeni-
gentijd drijvende (N°. 4). Reeds -des avonds ten
8 we vond ik in N°. 1 twee bolletjes met -eene
drooge bovenstebIadzijde drijvende, ten 12 are
des nachts nog twee andere. 1k nam flu bet potje
van do kagehel ei plaatste bet naast N°. 2, waarin
flog geene was boven gekomen. -

Den volgendeii morgen ten 9 ure toad ik van
1(O. 4 geen eukel bolletje gezonken, van N. 3
geen opgckomen, van N°. 2 (waaruit door een
ongeluk.4 bolletjeszijn weggeraaktj én hoiIcje
niet nicer op den bodem liggende , maar ter
belfte van d kofoaz water drijvende dus even
zwaar als hetzelve geworden. Ten 12 ure,was
bet bijna, en ten3 are geheel met eene drooge
oppervlakte boven gekomen. Ten 8ure des avonds
was een tweede bolletje tact drooge opperv!akte
bovengekomen. In N0. 1 dreven do bolletjes nag
als 'sayends te voren; nadat ik bet ten 4 are
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'weder O tie kagchel gezet had, vond ik t'eii 0
fire nog één bohletje drijvende.

In den IoopL van den.volgenden;dag kwamen
tie overie ihN° 1 en 2 boven; jfl ir 3 daaren-
tegen blevenzij op den grand Jiggen, tt dat ziJ
eindelijk weg raakten; in l°. 4 waren zij iog
spoediger.wëg :hetzijdandoor, bet spatten. van
den régen, hetzij door aardwormen, .welke 1k
des morgens in menigte in de potjes voz4.

Eene.andere proefneming: gelukte niet 'even
goed:: den 21 lllei nameiijk wilde ik. onderzoeken
of, door kunstmatige koude, drijvende bolletjes tot
zinken zouden gebragt kunnen worden, en tevens
bet verzuinl derwarmtegraadsbepaling in de vo-
rige proefneming verbeteren. Delleer y.IrEnsOc,
Apotheker te. Gouda, was nij in dezelve, voo1
'in 'L voortbrengen van kunstmatige koude, behuhp'_

zaam. Door b!ootstehling aan eeoc koude van 0
tot - 4 CIg. gedurende een half uur, konden wij
geen ,bohletje L. arriliza f hlaadj L. polyr
.rhiza laten zinken, terwijt door, eene warmteyau

20 tot 30 Ctg. shechts weinige. bolletjes tot drj

yen kwamen, .ennièL één-met eene drooge oppe

vlakte. Waarschijnlijk moet fllCfl dit hier aan
toeschrijven. dat. de invloed der temperatuurs..
verandering zich nict zoà spoedig doet gevoelen,

neene langdurige blootstelling aan dezelve, zoo

ala in de natnur en de eerste proef vereischt wertif,

Zeer ontangs 'cyerd k, door bet bekomen vai
een'bijzânderefl toestel, in de gelegenheid gesteld,
tie proeve omtrent bet weder. boven komen der

gezonkene bofletjes naauwkeuriger te bewerk-
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cttigefl, etceste inij dQor dcii Heei v. Ant.
HOER IIAIu goedunstig geleend en doer Z. Ed,
woor het uithroeijen van zijdewormenei3eren gebe.
igd, bestaat uit ecu' Iangwerpigyierkanten bilk-

ken bak, door eene vierhoekige bids van dezelfde
tof omgeven, zoa dat de wanden:yan deü bak

tevens de binnenwañdeu 4cr bis zijn.. Aan de
lioeken zijn ,ier pootjesaangebriigtom er ge-
rnakkelijker vuur onderte kunnenp1aatsen. 17
Oct. 1837 'smorg. ten 10 ure vulde ik de bak met
stootwater van 56' Fahr. en piaatste hierin ccii
twintigtal zinkende blaadjes van del. p&lyrrhiza
en eene menigte enkelvoudige hitdergroene gezon-
1en boIietjes I. arrhiza; Ten l2tzre goot 1k wa
ter van 92° in de bids, en plaa isLe een nacliL-
pitje op dci afstand van 6' onder den toestel
en teekende un de voIgende. Ten 12 was dii
temperatuur van bet water in den bak bijna 76

- 'a midd. I ure 80
ala wanneer een 20ta1 bolletjes arrhizi met eene
-drooge overvlakte dreven, welke echter Onderge-
stooteu zijnde, sviider zonken.

'smidd. 2 urè bijna 81°'
Ret getal der bovenkornende bolleijes arrAiza

neemt toe van de pal!,rrlWna drijven 10 exein-
plaren tusschen waters, door middet van ccii aan-
'gebecht bolletje Iucht; neemt then 'dit er af; -zoo
zunken ij weder terstond.

'smidd. 4 tire temp. 75°
'savonds ii 66°

18 Oct. 'a naehts : 73

'5norg. 8 i s 80



Oer de 100 exempla rem der 1. arrhiza drjvem.
áis boven. Een twintigial stootte ikonder waLer
en liet de5overige drijven. I

- 's midd. I - rn'e temp. 790

'a midd. 3 cc (( 76°
Verscheidene bàlletjes die ik xu naar beneden

8tootte ksvamen weder met eene drooge opper
ylakte boven.

's avonds 7 ure temp. 84°
'savonds H 75°

19 Oct. 's morg. 8 cc cc 66

'smidd. 1 cc 85°

's midd. 4- 78°
's avonds 9 cc cc 66°

5!snachts I2 cc 7°
20 Oct. 's morg. 8 sc -.. cc 78°

'smidd. 12 cc cc 81°

'smidd.. -
cc 76°

Tweè blaadjes Lpolyrrliiza zijn met eene droo
ge bovenste bladzijde bovengekomen, en stijgen,

naar benetlen geduwd zijnde, weder naar5boven.
Een 150-200ta1 bolletjes L. arrhiza, alleals bo-
yen drijvende, heb ik in een bijzonder potje in den

ak geplaatst. Ret is niet noodig bier verder de

4emperatwlrSopgave te laten vol&en; de beid
blaadjes .1. polyrr1zna hebben. airas nieuwezijde-

4ingsche bladen 'voortgebragt en de L. arrhia
heeft tich op de-boven beschreven wijze verme-
nigvuldigd. De overige L. polgrrhzza en ecue me-
nigte Z. àrrAiza zijn op den bodem van den lak
blijiren ligen, door ht rde bexinkiel (Jzerf

ijde) ast gekleefd; hçu beynjd, kotnep



iótnrnige bo,én, doeh blijven de meèsté zinkên.
Opmerkelijk is het verder, dat van de boileijes L..
arrhiza, welke aanvankelijk sijnboven gekomen
en weke 1k in een bijonder potje gedaan heb, er
verscheidene weder gezonken zijn, jets waarvan
1k de óorzaak niet heb kunnen ontdekken. Den
waren zinkenden, in den modder overwinterenden
vorm, heb 1k mij nog niet künnen'rersehaffen
daar het nag niet lalit genoeg in 't jaar was. Na-
derhand zat ik omirent dezen oak eenige proeven
itemen. 1k meen vooiloopig door ,dcze bewezen
te hebben, dat de.warmte een' voóruanien invloed
op bet wederboven komexi derbôlletjes uitoefent.
Dc na6te oorzaak echter is wath-schijnlijk de,
door vernieuwde groeikraeht weder in tie cellen
ontwikke1de Iucht.

Wijmaakten bovenzne1dingvaiizinkende blaad-
es der L. polyrMiza; duidelijkheidshalve moo-

'ten wij nader nitleggen, wat. wij hiermede be-
doe1den. De beschouwing van den toestanci tier
overige Lemna-soorten gedurende den winter, Ic-
vert otis hierloe eene geschikte gelegenh3id.

Iran L. lrzsulca, welke altijd onder water
leeft en slcchts, lij dens bet bloeijen, kleine: frag
rnenten naar opperv1akte van het water los.
laat, vaR weinig to zeggea. ITet schijnt dat zij
half zinkende tussehen de andere soorten voort.
ieeft;' overigens komt dezelve ties winters wei-
*fljg

Omtrent tie title overige soosten, die in 11 a1ge
meen meet in 't oog vallen ,is tie volksmeening, dat
'z tegc h5t einde van de8 hetht' ziulcen en tege



et einde dee lente of begin van den zomer weder
boven. icomen. I)it gevoelen is, als alle andere
welke op do oppervlakkige waarneming- eencr
daadzaak berusten, gedceltelijk vatsch, gedeelte-
Iijk echter, volkomen waar. De slooten, vaarten,
weteringen. Pen. boezems zijn des zomers in dezen
omirek gekeel met kroos bedekt, in den winter
daarentegen geheel helder. Ms met eentoover-
slag sehijnt doze dikwijts verscheidene dijimendik-
ke:iaag to verdwijnen en oven onverwachts weder
boven to komen. Behalve de vermindering, door
bet afsterven en de gestremde vermenigvuldiging to
weeg gebragt, is het voornametijk do wind die do
wateren'doet helder worden. Be kroos wordi na-
in'etijk in bogien inhammen, einden ja e1fisoms
in geheele slooten te zamen gewaaid,zoodat ze
dikwijls tot I en 2 palmen dikte is opgehoopt. De-
Zn massa bestaat, behalve bet zoogenaamde vuil
(biezen, net, wortets van 1'Tymphaea alba, bla-
den van boomen, veto doode waterplanten enz.),
voornatnetijk nit L.gi&&a en minor, dikwijIs nit
de laatstealleen. I. polyrrhizcvindt men er in
den gewonen vorm slechts zeer zeldzaam tusschen.
In den gewonen norm zeg ik, want in eenen ge.
heel añderen is ze des winters zeer algemeen.
Met den aanvang namelijk van den herfst begin.
nen zich, op dezelfde wijze als het gewone jonge
blad, brninachtig groene, nan de onderzijde paar.
ehe blaadjes te ontwikkelen (pl. I fig. 9 a en b).

Gewoonlijk scheiden deze zich van bet moeder-
blad af en zinken, hijadien ze hienin niet door
de dikke taag wrden beIet somtjds aok btij.

3
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yen zij met het doode moederbtad 'irerbonden,
betwelk dan in den winter vergaat. In kleur
ioowel als in vorm zija zij seer van de gewone
blaadjes onderscheiden, meestal toch hehben zi)
cene niervormige gedaante, en eene donker groe-

sic, bruine, of bruinachtig groene kleur (pl. I fig
9 d). Zjj overwuteren even als L. arriliza onder -

water in den modder 1k vond dezelve in groote
mnenigte in de bagger uit de sloot bij Gouderak.
Ook in de poLlen op mijne kamer nam ik bet-
elfde waar; cen gedeelte der-L. po1rr/iiza werd

in November 1837 geelachhg en bleef', hoewel dan
ook kwl3nende, den winter door dnjvende, bet
groötste gedeelte daarentegcn der oude b!aden
Lierf en zonk veetal met een bf twee der besehre-

yen bhadjes voorsien. Door de natuurhjke, of zoo
au w boven zagen, door kunatmalige wdrmte,
komen ztj weder boven en brengen den gewonen
zomeryorm weder' yoort. Alle deze brumachtsg
groene blaadjes krijgen des winters, betu) drij
iende, hetzij zinkende, volstrekt geene wortel-

maar eerst at ztj onitrent het begin van
den volgenden zomer boven kornen. floewet zij
in groote memgte drijvende voorkomen, is dt
slechts toevaltig, daar zij nie door de dikke laag
Icunn,en heen zakken, welke L mmnor, gzb6a en
bet vwt vormt ,Aa zich zelven overgela ten zinkt
elk blaadje van dezen wintervorm derL. polgrri-
za, waarvan men zich ken overtiiigen ,behalve
door waaruenung op eerie kiemne schaat, door een
Laudvol wmterkroos in helder water te werpen.

an L. minor en gibba heb 1k tot heden, noc



in de poucH, noch in de slooten, eenige gezon.
keze blaadjes waargenomen.

1k meendedit een en ander to mmdcx met,
stilzwijgen te mogen voorbijgaan, daar deze he.
Iangrijke overeenkomst tusschen twee zoo onder-,
scheidene soorten, juist een bewijsgrond 'oplevert
voor derzelver onderscheiden soortelijk bestaan.
Zou4e het Loch niet ten eeneniale onwaarschijnlijk
zijn dot e'ne ptant die eenengebee1 ondenchei
dvp: vo der jonge vooriplanters bezit, nog
daarenbb!en een' hijzonderen en primitieven zou-
do hebben; is bet niet waarschijnlijker, dat zoo
L. arrAia ecu jonge vorm van polyrrhiza wa-
r, deze des, winies soortgelijken vorm zoud
aaunemen? Dan dit zij voor,ditmaal genoeg yan
dez søort, keeren wij tot de arrhiziz terug.

Gedurende den, zomer hleven de bolleijes, zoo
in den teksteen, als in de potten zeer welig voort-
groeijen, meer editor vermenigvuldigclen zij zich
in deze, dan in den 1eksteen, terwij1zj in de
sjooten dezen:.zorner zeer overvtoedig voorkwamen.
De proeven, welke ik onitrent do ,verhouding der
yemenigvuIdiging heb genomen, zijn niet gelukt
do botletjes namelijk, tot dat einde afgezondenl,
stierven. -airas, spoedig was ook de zanier to vex
gevorderd, en 1k moest bet dus tot nadere ge1e-
legenheid ,uitstellen. flat dezelve uitermate sterk
moet zijn, bJijkL nit de volgende approximative

berekening. Zoo wij b. v. sLelten dat de nit da
overwint.ering boven gekomen botletjes, acht' da-
gen nooclig. habben tot de volledige onwikkeling

Itunner kicmu en:deze yeraadrseJlng is zeer
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nim genomen, daar in den zàmer, wider gunslig
oinstandigheden, dezelve dikwijls iii drie of vier
dagen plaats heeft), en wijdersalle bolletjes re-
geirnatig ontwikkelen en in 't leven blijven. dan
za1 één den 1 Junij bovengekomen bolletje er
den 2S October 32,78 voortgábragt hebben. Het
spreekt van zelve dat deze normale ontwrkkehng
nimmer plaatr.heeft, daar, even als op deverme.
nigvuldiging van andere planten,. ook op deze zoo
vele omstandigheden cenen schadelij ken invloed nit-
oefenen. Welligt is ook de Ievensduur van het
moeder-individu korter Stellig dezen te bepalen
heeft nnj met mogen gelukken, daar de nlgezon.
derde exemplaren, zoo als ik zoo even aanmerk-
to, spoedig stierven. Om dezelfde reden konde
ik den tijd met bepalen, waarin eene kiern hare
volkomene ontwikkeling erlangt.
- Bevrucbtigingsorganen heb ik: aan geen dee hal-
leljes tot hiertoe ontdekt, derzelver bestaanhaar.
heid is mij echter rten duidelijkste gebleken. Voor-
eerst knnnen zij zich:zeer wel in de plaatsder
gewone kiemen ontwikkelen, daar toch hij de
andere temna-soorten dit plaats heeft, en er b13
L. arr1iza evenzeer eerie Injzondere rnunte aan-
wezig is. l)eze kan in de tweede plants, wider
zekere omstandigheden, geheel bijzonder gevormil
warden, zoo als ik bij één ezernplaar heb waar-
genomen. Kórtelijk sat ik dezelve, zoo duidelijic
rnogehjk, beseFnjven. Den 20 lIei vond ik tin-
schen eerie partij wellg tiorende 1. arrhiza eenr
esempIair, waann men eerie door een Tiles Over-
dekte holte oniwnarde t P1.1 fig. Sen 8L). Den ZO
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waien de beide boiletjes van elkanderafgescheiden;
bet eerste (fig. 8101), bevatte eeneanormaal oit-
wikkeldekiem (c') in de flu duidelijker zigibare
hoite, Ret tweede (fig. 8' 6'), onderscheidde
zich niet van de gewone enkelvoudige bolletjes.
Den I Jun was ook de kiem afgestooten (fig. 81
a' en Cl) en had de volgende (e) medege-
nomen; bet tweede was ireel gegroeid. Konden

zich flu de bevrucbtigrngs-werktuigefl met in plaats
van eene buitengemeen ontwikkelde kiem in deze
merkwaardige holte ontwikkeld hebben? Vo!gens
die 'veronderstelling is het waarschijnlijk, dat
slechts de enkelvoudige boltetjes zullen bloeijen..
Pladere onderzoekingen moeten ditbelangrijk punt
ophelderen, en - zullen dan welligt dit vermoeden
becestigen, of ook de ongerijrndheid van hetze!ve
aantoonen.

Tegenwoordig (Nov. 1837) is de toestand der
plantjes als vo1gt: -

In de .siooten. De meeste bolletjes enkelvoudig,

yeI reeds van de winterkiem voorzien.
In den leI}steen. Hetzelfde.

In pol IN° 1. Vele gezonIen, andere nag we-
Jig voortgroeijende; hier drijven nog vele gepaar-
de met drooge oppervlakte

In pot N° 2. Verre weg bet grootste gedeelte

gezonken de drvende met zoo wehg als N 1
Zij zijn afkomstig-'rafl, gezonken boileijes nit den

Jeksteen en de sloot bij Goud'era1, als ook van

later nit de slooten verzamelde Hun toestand is

veel beter dan die der ni pot N° 2 an jerIeden

jaar afgezondërde. -



Wij me'ncn met dit gtroiw er'iag,de bó-
engemeItfe gronden, wanrop bet soortsbestaan
an 1. arrAia teunt, genoegiaam bewezen te

hebben, en willen ten slotte de plant naar ver.
snogea meer uitvoerig beschrijven.

Lemma arrAia I..
Foliis dllipticis eu ovatis, supra p!ans, infra

cnnveth, mine simpticibus, nune g'minis rnag-
nitudine dissimilibus, radiculis carentibus.

I L iusvs, 1antissa 294 (a),
1 Micnu I. I. p. 16. N. 4.
G%ETA'O 8vr/ Flora Pisana. Pisa, 1798. 8'.

11. p. 317.
I Ikvrr ci FzasanuTn, Compendium Flurae

Germanicue. orimb. 1825. I. p. 8.
!Mcau,isen IOGH 1.1.1. p. 209.
1 .1. F. Wotvt Cnmmentatio tie Lemna, AUorfli
'ionmbergae 1801.

(i( 1Inc Lemnam in natura idere mihi non con-
t tigit. Qua de Ca,ISa coactus sum icones MSCBILII

hue perlinentes mutuare, p. 30. fIg. 22-23/'.

pIaaISeTI, wr i-an L. anAl-
is, gezamcnlijk rulgen, om eciz

erzit ran dzc1ve te geren. Elk
tfl I p'aatst urcphsteeten (I) bebben
dvc gczicn. itan dc Hecren \V. IL nx

, F. G. .t. MiQCr. en J, WTTZIVAAL,
mr .n cr Rrzr&rr, die rnj

oeclgnat tie Lnr tt ZE4I. bibioi1icck i-cr-
leemle, bet trrx wij hk'r oazen oei1ijken dank
i-(* dvcr4,enti btIp m bet cp3'orcr dr
getiaalde ;IaJaIscn.
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I3ulletin Philomatique N° 87 of 78. fig.
I D LAIIARc, Encyclopédie méthodique. 1o.

- tanique, 3. p. 44.
( Cette lenticule est extrémement petite et n'a
ni tige, ni racineapparente, elle consiste ordinal.
rement eu deux feuilles réunies ensemble, mais
dontl'une est plus petite que l'autre; on Ia trouve

c en Italie, en France dans les eaux stagnantes").
1 3. 3. ROEMER et I. A. ScUULTRS, 1. 1. 1. p.283.
I WILLnEnOW. 1. 1. IV. i. p. 196.
Fourrirn, Linn. PH. Sys!. 13. p. 373.
! NEESV. ESENIuECx, 1. 1. 1. p. 23. -

V1GGERS, 1. 1.

! Svsonaz., 1. 1.
! BEuCRRZIBAGU, 1. 1. I. p. 10. -

Ilooxxn, 1. 1. (geciteer& door REICRErIBACU).

I POIRET, 1. 1. II. 37.
I STORM, 1. 1.

F. CUEVALIESI, Flore générale des environs

de Paris, IL. p. 255. Paris, 1827. 3 vol.
1 lh CAIIDOLLE et nE LAsrAaC, 1. 1.

Ln JEua, Flore de Spa, II. p. 208.
3. W. MEIGE mid H. L. \VEicER, System. Ver-

zeichnits der Pfianzen am Rhein, Roer etc. N° 9.
D. I. Kocn, 1. 1. p. 102.

! v. HALL, 1. L p. S52. -

I Cuar. Spag1cEL, Syst. -Veget. 7. 94..
I H. F. Lt'c ,. Handbuch zur Ericennung dee

nutzbarsten mid am liaullgsten vorkommenden Ge-
wchse. Berlin, 1829. I. 289. (onk onder den tj-
tel: Grundrjfs dee K7äulerkunde von C. L. Wrarna-
pow, herausgegebenyon- 11, L. Lncx Zw.Prakt.Th).
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I LC. Mossn, 1. 1. I. p. 51.
I Tuoaiian , Flore des environs de Paris. Paris,

An. VI!. ('1798.) 1. p. 475.
1 F. V. MEIIAt, Nouvelle Floredes Environs de

Paris. Paris 1812. 1. p. 3.
MICuELI vond de plantjes: In piseinis itegii

i subnrbani runs 'culgo I vivaz deli Irn.periale
et alibi paucis in tocis", waarschijnlijk in den

omtrek van Florence.
TKLTILLIErt: in stilstaande wateren van Fran-

chart bij Fontainebieau.
MERAT hij Fontazne&lazc, Ronth, Hontreuzi
Tot hiertoe zju mlJ in Zuid- Holland slechts de

volgende groeiplaatsen bekend.
Bij Goieda: gemelde stoot tnsschen Goudera en

Ouwer)er aan deir IJssei; eene sloot langs de
oude Gouwe (vooral nan het einde bij bet be-
gin der weg naar Rodegraven), eene stooL langs
bet KerlIzDf, ook die van bet KerAhof naar den
TurJ;ingel; in de zoogenaamde ridge wetering,
loopende van den hoogen Schielandschen zeed/é
tot in de iIaIlemoien weide, in slooten langs de
KarnemelA..sloot (rijweg), en cene sloot langs
's Graweg bij de zeuwer1erLsche laan

lIij Leuten in den Rfijn bij de Vzn) (cchaarsch
en sleclits onder toevallsge omstandigheden)

B 's Gralenha., heeft de ileer Oiv'zm Jr
.dezetce, gevonden: in het Bosch, in eene sloot
achtee de Oranjezoal.

Njmrner indt inca dezelve 1Ieeu, maar altijd
tuschen de andere soorten, bet zaj dan dat L po-
lyrr/lzza, bet ztj dat L gzbba, de overhand hebbe.
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ilet zij mij -ergund omtrent bet vooikomen
der Lemna-soorten nog een woord in tt znidden

te brengen. Veelal vindt men de 'drie: soor-
ten I. polyrrhiza, minor en gib6a onder-e1-
kander in ,erschillende verhouding. Somtijd,
moral in grootere wateren, heeft polgrr/iiza mer-
me de overhand. Trisulca komt deels aan kleine
stukjes tusschen de andere voor, deels' in hèldere
slooten bij afgezonderde zeer vertakte en 'digt iii

etn gegroeide hoopen; nimmer vond ik L. 'arrhi-.
za tussehen dezelve. L. minor bedekt dikwijls
uitsluitend smalle beschaduwde, of ook beneden
nan dijken gelegene slooten. In deze was nimmér

L. arrhia- yoorhanden. - -

- Behalve tie wa L. arrhiza ndt men vora1
'in laatstgemelde slooten eenen wortelloozen vornz
'van L. minor, welke tot veel verwarring heeft

aanleiding gegeven. iliertegen waarsehuwt Nzü
v. ESEanECK , zoo als wij boven zagen. Zij on-

derscheidt zich van de ware L arrhiza, roorat
door de beide platte bladzijden, de breedere ho-
venste en den meet tot ëene cirkeironde gedaante
naderenden vorm. Aan de door mij verzameide en
sfgezonderde ezemplaren heeft zich al rag 'een
worteltje ontwikkeld, waarvan nen bij alle tic

- sporen duide!ijk kan aantoonen. Wanneer men
slechts éénmaal tie ware L arrhiza heeft gezien,
en vooral op tie bolronde onderste bladzijde beef t
acht gegeven, is nile verwarring onmogelijk. Vet-

:der ontwikkelt zich aan dit kleine 1. minor-
blaadje bet tweede bind nimmer juist aan de
basis, gehjk ook Smvass te regt aanznerkt. De
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tfieev Dustozsz gaf als karakter der naar Bonn

:znerlegenomene 1. arrhiza do afwczigheid eener
iiuftge onderzijde: (ft die sich von L gibba durch

icder Mangel des Wuistes und 'von den übrigen

Arten durcb ausgezeichnet Jockeres Zeilgewebe

swxd gAnzliehen Mangel der Wurzelfasern aus-
zeichne" ( a). Daa,r dit kenmerk niet, op. de

ware 'L. arrhiza kan toegepast worden, zoo als
men reeds uit deafbee1dig van Mzcnzu kon zien,,

'wordtons boven voorgedragen gevoeJen dat do

eiemp1aren van den Beer DUMORT1YL niet tot de

ware i arrhiza kunnen gebragt worden nader
J,eestigd. Waarsehiinliik is doze yerscheidenheid

der Lemna minor daarv6or gehouden.
Wij bebben boven- gezien dat de Ileer Nzzs v.

ESLaCL twee ,erscheidenliedenaannam der L. ar-
,riza, de eene metroode, de andere met groene
onderste bladzijde. De eerste is mij nimmer voor-
gkornen; ik kan dus niet verder bepalen, wat
Liervan zij. Daar ik in bet voorjaar, zoowel do
L. polyrr/zizaalsgThba, en deze ookditnajaar,
op debovens'e bladzijdepaarsachtig-rOOd gekirurd
heb gevonden, zoo zelfs dat doze tint zich in do
sloot over de hee1e massa verspreidde, komt bet
xnij niel onwaarsehijntijk 'voor, dat ook de L. ar-

onder zekere omstandigheden, doze kieur
Jcau aannemen. Tegen dit vermoeden strijdt 'van
den anderen kaut, dat juist de onderste zijde
4u gekleurd was, zoo als men dit bij polgrrAiza
in den normaten toestand meestal waarneeint. 1k

a )"Frelokøile c(er boianisdlen Sec1104 , etc 1 I.



ñioet dit pnnt this onaangeroerd lalen nad
re waarnemingen, vooral op andere groeiplait-
8en, kflij hieromtrent tot eenig vast besluit doen

komen.
Veel minder kim ik mij -met het gevoelen van

den fleer Kocn (a) vereenigen. Deze zegt na de
steilige soortsbevestiging welke wij boven nanhasi-

den: Frondes quadruplo minores radicibus pror-

sus carent, heel prohificatiwe iterata anctae

i snt. -Verum sub hoe nomine d'uae ut videlur
latent species: altera scilicel gallica, quàe
frondes subrotundo-ovatas, altera talica
quae, quoa! Mic/eliifigura demonstrat,fron-

c des - ovato-oUongas - Iãabet. !Jtraque, quantum
(Scio, in Gerniania nondum lecta eat". Behalve

toch dat het onderscheid tusschen subrolundo-
ovatas en ovato.oblongas bij planijes van die
kleine afinetingen, vóor een soorteiijk keñmcrk
te gering is, heb ik vele exempharen gevonden,

die met de afbeelding van MicnzLt julst overeen-
kwamen. Dezelve schjnt nog jeugdige exempla-

ren voor le stellen, daar bet onderscheid van
grootte tusschen de bolletjes voor de volkomeli
ontwikkelde plant te aanmerkelijk is. Overikns

komt dezelve in zoovele wijzigingen tusschen den

- cirkeironden. yan boven afgeptatten , en den ci-

- Iiptischen von voor, ja - zeus brengt hetzelfde

ocderbo11Ctj( verscbihlend gevorznde voort, dat

men bet door den fleer Koca opgegeten on-

Synojiis ulorac Cc,-,nanjcae, eLc. 1. t. -
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derschcd ats nicer tot het individu, dan lot do
soort behoorende moet aanmerkeu.

Wanneer men bet des zorners bovengekomen pri-
mutieve bollctje , met de kiem naar zich toegekeerd,
beschouwt (P1.1.. fig. 3. c), dan zietinen deze
in eene cirkelvormige uitholling als 't ware inge.
doken, in 't midden. van een road indeuksel voor-
zien, hetgeen waarschijntijk aan den dnik van
de vorige kiem is toe te schrijven.. ook
.ishet een likteeken van de as, welke de kiemen
der gepaardebolletjes vereenigt ( P1. II. fig. 3 e)
en bij eene vethkae doorsnede duldeh)k voor bet
gewapead oog ztgtbaar is Iheronitrent, zoo a1
ook vat de p1aatsinder kiemen uingaat, verwijs

ik tot de verkiaring der afbeeldingen. Be zeer
regelmatige ontvnkketmg dezer kiemen, heb ik
m eene ideate flguur, zoo ik ineen, duideti)k voor-
gesteld, en uitvoerig terzelfder plaatse ontvouwd.

In deze beschn)vmg hebben wlJ de soort, in na-
volging van alle Schrijcers, tot het geslacht Lemna
gebragt, uiaar op welken grond P Nog nimmer

is derzelver bloeiwijze en vrucht waargenomen (a)

(a) TiiUiLtiia zegt we1 ter aangehaalde p1aatse flo-
re: spziico._albi (fleer: d'un blanc sale ) Afaio,"

dan eene zoo oppervlakkige beschijving heeft rot-
strekt geene waarde, en het komt nnj daarenbo-
Ten waarschijnlL Toor, dat deze woorden b
vergzssrng achter do beschrzjvthg der L arrkb.a
ge'roegcl njn, daar dezetve bij do avenge soorten
ala eene formule herbaald worden stolt
de mogehjkhesd van hot bestaan eener bloeiwtjze
btuteu allen twrjfel, doch ik beken gaarne den zm
zijner wooideiz: ,fiezsr:... devani niceuairesien!



ei door. anatogie in structuuren 1eenwjzekan
men slechts met waarschijnlijkheid, nimmer met ze..
kerheict, deze verwantschap bepalen. Intusscheiy
blijft ditvermoeden tot hier toe het waarschijn..
lijkste, ik altans vocide mij niet geregligd er
van a! te wijken, vooral daar men geerre kerr-
merken heeft, om er eeñ bijzonder geslacht varz
te maken. ilet gemis b.v. der worteltjes, hoe
zonderling en zeldzaam ook inhetp1antenrijk,is
van .weinig waarde, daar ook 1e polyrrhiza.,
iiet alleen in den wintervonn van dezelve be-

roofd is, maar zetfs, gedurende vele rnaanden, bij
mij in den zomervorm wortefloos heeft voortge-
kefd (is).

Wij bezigden tot hiertoe de wei&g pfrysiologih
seize benaming van 6olletje, doch bekennen gaai
ne dezelve niet juister en duidelijker te kunnen

t!tre placée sous les feuliles" thet te Izcgrieu.
(a) In eene niiJner potten was liet water iii znijne

afwezigheid, allengakens weggevloeid en y
* . dampt, iloch het vettige bezinksel op den bodez

nog 'rochtig gehleverz. Ilierop nu 1deeden eene
menigte exernplaren, waarvan sommigé geheet
wortelloos waren, andere daarentegen vele wor-.
teltjes in eene horizontáie rigting hadden vo6rt-
gebragt De laatste bob ik er alle uitgenoisien;
van de eerste zonderde ik eenige af, welke ii
in eeu schoteltje op vochtig papier plaatste.
Eenigen tijd bleven zij vog kwijnend roortle'ven,
doch stierven airas. Do andere tjerde weli

en ontwikkelden in bet cinde van Otobei den
eigetiaardigen wintervorrn, hoezeer ik den pot met

5-6 water
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bepalen. Ifet is tot bier, toe de eenvoudigste be..
kende vorm waarin phanerogamen voorkomen,,
wiens physiologisehe waarde moeijehjk te bestemi
meü is. LuiK tieenit bij de Lemnae eene u Cau.

iii cum foliis coalitus" nan en noemt die van
arrAzza, a Caulis subotundus" Gewoonlijk

ordt bet groene drijvthde gedeelie b!adgenaamd;
RIGnAlD zegt t frondiculae dupbvem, caulisnem-

pe ct folii, naturam induentes et utriusque fune-
stionibus agemis aptae." Is deze bepaling reeds
moeijelijk voor eene plant, bij welke men nog
eie gemeenschappehjke, de blaadjes vereenigen-

tie as, worteltjes, jtt somtijds bloem en vrucht
vindL, wat moet men dan zeggen van çlezen een..
voudigenvorm, waar gemelde organen of onthre.
ien of in bulnelibte verholen liggen of nog suet
onidekt zi)v Waarschijniijk verigt de hovenzi
de de fuuctin van bet Mad, daar dezelve us den
normalen toestand rnet ecne drooge nppervlakte
drtjft, van digtere structuur en donkerder groene
iJeur u Illisschien zoude men bet planije kim-
tien rergehjken bj eene EicpAor6za van de icc-

t frtictcosae api4ljllae", en eene Cactus
vasi tic sectie Echiaocacti, A1e/oati of Cerel,
zonder 'svortels, nidimenten van bladen of bloens
Dan hegeven wi ons suet in 'L wijde veld dee
)iypothesen, naauwkeungcr onderzoek, vooril wat
dc inwendige structuur aañbelangt, tat welligt
meer hcht omtrent deze tnerkwaardtge plant ver-
spreiden, voorloopig bepalen wtj ons bij deze
aanteekexungen

Cornj, iYovsmer I837



VERKLARIN(i DEB PLATFN

.Plaat I

Fig. I.' Eenige exemplaren in natuur1ijk
grootte.

Fg 2 Eenige exemplaren vergroot, a dne
tier kle]nste enke1voudge, 6 drie der k?einste ge

tarde, c drie der grootste enkelvoudige, d due
'der grootst gepaarde bolletjes, waarvan eezi ge.
Ideurd.

Pig. 3.. Len bolletje, hetweJk in den niodde
heeft overwinterd, te zien: a van. tee zijde, 6
viak bovert op, c van voren.

g 4. Ontwikkeling der kiem aan de wt de
overwinteruig boven gekomen bolletjes , 6, c
versehullende exemptaren, c' liet vorige viak van
boven te zien, d exemphar geteekend op den 10
Met 1837, d' hetzelfde 2 dagen later.

'Fig. 5. Voorstelting van de ontwikkeling der
kiein, 'uit verscbeidene eiemplaren op hetzelfde
óvergebragt.

Fig 6 Ontwtkkeling van twee kiemen nit
één moederbolletjq.,,te, zien; a van Let zijde, 6.
vlak van yoren.

Fz 7 Ontwikkehng van twee kiemen, waar-

an de moederbolletjes yereenigd ztn gebleven,
a oudste bolletje, a' bieruit ontwikkeld tweede
te zMnen. tot een volkomen planije 'veieenigd ;
kiem welke zich tnt a begint Ic ontwikkelen,
zoo aIs6t uit a'. Ilieruit ziet nien ten duide1jkste



dat he tweede gesiacht zich in tegenovergestelde
rigting ontwikkelt. Door de bijgevoegde pijttjes
wordt dit nader aangewezen.

Fzg. 8 en 8'. Voorstelling van een exemplaar
waardoor de bestaanbaarheid eener ontwikkeling
der, bevruchtigingsorganen eenigzins wordt toe-
eIicht; fig. 8 is uit 8' hersteld, daar do bolleijes

redsafgeschenwaren, ben ik ze teekende,
hoewe dit den dag na de ontdekking plaats had.
a en 6 zijn aan elkander gepaarde bolletjes, C
eene kiem van a weike in eene door een door-

hijnend vlies gevormde holte ligt; a' en 6' de hol-
letjes na hunne afscheiding, c' de kiem van a',
ddie van 6' a2 hetbolletje na aftooting van
"yaaraan wederom eene kiem ; (c2 is van twee
kanten afgebeeld) 6 met d', vcrdere ontwikke-
ling van M met ?4'.

Fag. 9 Eenage exemplaren L polgrrhz2.a, a
eene sloot (Nov. 1837), 6 uit pot N° 3 om

'de vorming der overwinterende blaadjes te doen
c ontwikkeling van den zomervorm nit den

weder boven gekomen wintervorm, d zeven exezn-
'plaren an dien vorm, welke in No,. reeds e-
zonken waren.

Ptaai 11.

Fag. 1-6., Vertkale dooranede der bo1Ietjs
om do plaatsmg der kaemen to doen zien fig
1 a en 6 van twee in November gexonkene win.
terkiemen, c daarin hevatte kim, d kiem van do

'em,, e teedoToIgende kiem; fi. 2 van een
gepaa bolletje, a oudste moederbolletje, bjon-



gër uit ãoritwikkeld , & kiem van a in eent
driehoekige hqltegelegen, 6 kiem yan a2
& valgeude kiemeil, Deze letters ge1dei QQkvqor
dvQ1gendefiguren.

g. 3, 5 en duideUjker in 6g. 3 ziet rnen
in-c eene- frjzondere spil olas, welke dç kiernon
dee beide bollejes vereenigt; dezeis welligt ver-
want me.t het orgaan, hetwell bjjL. polyrrlliza,;
gibbcs en vaiior.4e jdje vereejijgt, ehek!
indo4ri14i,'vP 4e botaniqe. 1.Pl. 6. 11.4. iNn.,

dere onderzoekihgen met slerker. vergrootendemi-
kroskopen zullen dit punt 'vercler ophelderen.,

Fig. 6. llorizontale dowsnede ret behoizd
van derzelfde letters. -

Fig. 7. : Liem uit een doorgesneden gepaard
bolletje afzonderlijk voorgesteld om de daarin he-
vatte kiem&.te doen. zien..

Aanmerking. Omtrent de- gebezigde vergroo-
tingen inoeten wij het 'volgende hierbij voegen.
-Fig. 2en3(PL1L) zijngeziendoorheLeenvo.

dige mikroskoop van D0LLOIW 'volgens- WoLLtsros
met lins N 1 van l0Oinaiige lineaire .vergroatirlg
3 met de daarop volgende ran 200malige 1. ver
grooting; :flg. 5- door- het eenvoudige mikens-
koop van RASPAIL- met .dé tins gemerkt 14.-, ve'r'

grootende 8lrnaal in diam. voor - ceno wue-rao..
'jenne -van 10 duiinen. Fig. 7. door de zamen-
esteldernikroskoop-van CuzvAuzn-met eene 'vet-

grooting 'van 357.
A lie de overige figuren, hehalve 9 (Pt. I.) en zoo

als van zelve spreekt, 8 en 9 (19 II Vziln gezien
door een eenvoudzg uukro koop, waarrcbinhjk van

4
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Dó,oi, met dien verstande dat fig. 2 (P1. L )rnet
de én nommer lagere lins isezien dan de overige.

Fig. S en . Ideate voorste1ling váñ de ontwik.
keling der kiemen. Stellen wij een uit tie over-
wintering bovengekomen bolletje vodr, door den
zwarten cirk.l ,de kiem welke het bolletje.bevat:
door den groenen cirk. 2, de ontwikkeling der kiem
doorde-grniike1s 2* en 2... Deze hare voI-
komene ontwikkeling bereikthebbende, zal zétve
eenekiem bevatten; voorgesteld door den groenen
gestippelden cirkel 3, welke zieh in tegenoverge-
stelde rigring ontwikkelt (cirkel "3 en "3) (a).
Wij brengen no kiem 3 van 2" over. op2' en 2,
woardoor tie kiern tier kiem wordt ioorgesteld in

en 003, Even zoo zal kiem 3, tot volkomen
ontwikkeling gekomen in "3, eenekiem bevatten
welke teruggebragt op 3 en 3 wordt voorgesteld
door 3 en3°. Wanneer 2" zich van 1 heeft af-
geseheiden zal I weder eerie nicuwe kiem bevatten,
bij aanwezigheid van 2 voorgesteld door den roo-
den cirkel 4, hetzelfde geldt, wanneer *3 zich
yan 2' heeft afgescheiden, bier voorgesteld door
den gestippelden. rooden cirkel 5. Deze zu1Ien
zich op dezelfde wijze ontwikkelen, voorgesteld
door tie cirkels 4' en '5. Maar even als tie cir-
kel 2 de cirkel 003 en cjrkel 3 cirkel 300 be-
vat, zoo ook stellen wij cirkel 04 en °°4 in 4'
en 4, cirkel 5° en 500 in *5 en-5. Een derde

(a) Men 1enke dr geva1in p1zts van den zwa;en
cirkel 1, eon' grøenen gestippelden', hetgeen na-
tutzrk in tie dig. zel're oudeen1jk . -



geslacht stèllen wij voàrdoorde bIaauwe cirke1,
en passenop deze hetzelfde toe a1 op tie vdor-
gaande - roode en groene (a). Wij' zien' nu' in
deze voorstelling: tie kiemen zich in tegenover-'
gestelde rigtingontwikke1en, die voorgestelddóor
streépcirkèls naar de regterzijde, de andere voor-
gesteld door -- gestippelde naar de Iinkerzijde.
Nader hebben' svij dit door-tie beide -pjl&jesen
tie plaatsing Ei nuUètjes (°)
nnngednhL -Wjj zien verder de streep- en gesri.
pelde cirkels in den zsvarten en den roenencirke1
alterneereñ d. 1. met een' streepcirkel in den z'War-
ten komt eèn gestippelde overeen in den groenen,

en omgekeerd. - -- -

Fig. 9. Wij zouden vérdér nog dëá groenen
streepcirkel 3°° in 03 en' 03 kunnen overbrengen;
'om echter de fignur niet te overladen hebben wij
hiervan eene bizondere gegeven. ' Dezeisduseeu
ideale voorstelling van de ligging' tier eene kieth

in de andere. Wij zien ldér'w derom tie streep..
enestippelde cirkets alterneeren, even als tie
zijde van aanhechting. Deze figuur is te duide..

) In eene andere fignur bebben wij tie blaauwe
en roode cirkels even eens vervolgd als den groe-

nen; hierdoor ontstond echter zulk eene menigte
cirkels, dat men volstrekt de figuur niet konde
begrijpen: in deze hebben wij daaroin ons bij den
rooden en den baauwen tot twee trappen be-
paald. Wil men echter den rooden en den blaau-
wen verder 'rervolgen, zoo verandere men in
zne gedachte de kieur van den voorgeanden cirkel

in die van den 'rolgenden.

(



1jk, dan. dat wij dezelve uitvoeri zouden yerkja..
ren; de zwarte cirkel I is het primitieve moeder-
bolietje, welke eene kim 2 bevat , doze wedei
eene andere 3 VDZ.

-

Ten siotte kunnen wij deze beide figuren be-,
sçhouwen als eene zinnelijke voorsteiling dermo.
gelijkheid van con oneindig aantai kiemen, in ci-.
kanferrf Tn- hetzelfde orgaan beIoten, of do-
zoogenaamde emhoz?emenl des espéces. Men steII
b. v. iedere volgende kiem gelijk aan de he1fL der
voorgaande, zoo als in fig. 8, of aan zoo als
in fig. 9, en men zal nimmer tot zulk eene k1ein.
heid kunnen geraken, of men sat zich hiervan in
gedachté de bout of drie yjeiden kunnen voor-
ateilen;nog treffender wordt dit, wanneer men do
beide iguren inéénsmeit, d.i. in fig.. 8 in plaats
van den groenen cirkel 2, nit fig. 14 de gelijk-
harnige met do volgende overbrengt en zoo ver-
volgens voor den rooden en. den biaauwen.

Wij bezigden doze ideate 'voorstelling om eezi
duideIiker denkbeeld der ontwikkeling te geven ,
bet spreekt ecliter van zelve, dat wij bet niet on..
trüacrdeljk op de wezent1ikheid toepassen;
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