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Foto 7 Ouerzicht (uan zuid naar noord) uan de zeuen
uokken uaarin muurbegroeiing Plompetorengracht
z5 geteld uordt. (situatí.e zotz)

is. Niettemin zullen er met de gevolgde werkwijze
kleine telverschillen optreden. De onderzochte muur
staat bij één huisadres, Plompetorengracht 25, met een
gevel en een grachtmuurlengte van ca. ro meter. De
grachtmuur is middels gietijzeren balusters verdeeld in
zeven vakken, waarbinnen steeds afzonderlijk is geteld.
De zeven tellingen zijn vervolgens opgeteld en in een
grafiek opgenomen.

Het grachtmilieu

Utrecht staat bekend om zijn werfmuren langs de
grachten. De Plompetorengracht heeft echter geen
werven, zodat er sprake is van hoge kademuren. Het is
in feite een keermuur met het grondlichaam onder het
wegdek. Regenwater valt op het wegdek en zakt deels

Foto 2 Vakken t t/m 7 uan zuid naar noord.
Hieronder uak t met uoornamelijk steenbreekuarens
en enkele muuruerens en eikuarens.
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reageren op onvolkomenheden in muren. Overigens
blijkt hier weer dat muren en varens goed samen
kunnen gaan, en ingrijpende restauraties vaak onnodig
zijn. Met onderhoud op maat kan veel waardevolle
muurbegroeiing en stadsnatuur goed beheerd en
behouden worden.
Behalve in het bovenste deel van de grachtmuur komen
hier en daar ook steenbreekvarens in lagere muurdelen
voor. Hierboven een fotoserie uit zor5 (van zuid naar
noord). De Plompetorengracht loopt noord-zuid
waarbij de varens op de oostmuur zitten. De muur ligt
daardoor een groot deel van de dag in de schaduw, wat
de muur vochtig houdt zonder extreme temperatuur-
wisselingen. Ook dat verklaart waarschijnlijk de
stabiele populatieontwikkeling, naast de zachte winters
in de periode r98o- zor8.

Een nadere blik op de monitoringsgrafiek.

Vanaf ca. r99o ontwikkelt de steenbreekvaren zich tot
de grootste populatie met rond de zoo exemplaren. De
gewone eikvaren is de tweede soort met rond de 5o
exemplaren en dan de muurvaren met ca. to varens. In
de beginperiode verscheen een enkele tongvaren
(Asplenium scolopendium) en een smalle stekelvaren
(Dryopteris carthusiana), maar die verdwenen ook
weer. Andere muurplanten met een of enkele
exemplaren zijn o.a.: wolfspoot (Lycopus europo.eus,
laag bij het water) en kruipertje (Hordeum murinum).
De muurleeuwenbek (Clmbalaria muralis) is er
algemeen. De grachtmuur dateert op grond van het
baksteentype waarschijnlijk uit ca. 1870 met een
herstelling in de jaren '3o van de vorige eeuw. Rond
r97o is de muur kennelijk door haarscheurljes en

voldoende verwering van de voegspecie voor
karakteristieke muurplanten geschikt. Invloed van de
extreem droge jaren rgTS e\ ry76 is nauwelijks vast te
stellen. Mogelijk hebben die jaren de ontwikkeling van
de varens enigszins afgeremd. Rond zooo is achter de
grachtmuur een betonnen L-vormige wand
aangebracht om de druk van het grondlichaam en het
verkeer te verminderen. In de L-wand zijn openingen
aangebracht om grondwater van achter de muur naar
de grachtmuur kan komen. Dit in verband met het
geschikt houden van de vochthuishouding van de
muurplanten [3]. In de grafiek zien we geen opvallend
effect van de technische maatregel. Vanaf zo16 zien we
een geringe, maar duidelijke daling. Mogelijk heeft het
extreem drogejaar zorS invloed gehad, maar ofdit een
trend is valt niet te zeggen. De getallen vallen nog meer
of minder binnen de telfout. We zien wel een enige
afname van de vochtminnende wolfspoot en toename
van muurleeuwenbek die goed bestand is tegen
droogte.

Algemene trend van de varensoorten in
Utrecht en Nederland.

De gewone eikvaren en de muurvaren zijn in Utrecht en
ook elders in het land in de onderzoeksperiode r97o-
zotg algemeen. Muurvaren is een obligate muurplant.
Eikvarens komen ook terrestrisch en als epifp op
(vooral knot) bomen voor. De steenbreekvaren was tot
ca. 1980 zeldzaam in Utrecht en ook elders in het land
niet echt algemeen. Na r98o is de soort wellicht mede

3 Mededeling Ir. C. Rampart, Aduiseur Erfgoed
gemeente Utrecht.
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Vegetatieve vermeerdering van varens
Tekst en foto's: Silvester Pistoor (spistor@sapo.pt)

Om een verzameling varens uit te breiden bestaan er
verschillende manieren. Kopen, of ruilen van planten,
in de natuur verzamelen of zaaien van sporen, zijn een
aantal mogelijkheden. Het kopen en ruilen van planten
levert meestal redelijk grote exemplaren op, die direct
in de verzameling kunnen worden opgenomen. Het
verzamelen van planten in het wild is een nogal
omstreden bezigheid uit het oogpunt van
natuurbehoud. Het zaaien van sporen is een
mogelijkheid om veel nieuwe en bijzondere soorten te
krijgen, maar is een zaak van de lange adem en Ioopt
nogal eens uit op een teleurstelling.
Gelukkig is er ook nog een andere manier om varens te
vermeerderen. Dat is de vegetatieve methode. Bij deze
manier groeit een deel van de moederplant uit tot een
nieuwe plant zonder dat daarbij geslachtscellen of
sporen worden gebruikt. Deze manier van voortplanten
wordt ook wel ongeslachtelijke voortplanting genoemd,
maar deze term is voor de hierboven beschreven gang
van zaken onjuist. Immers, in de levenscyclus van
varens komt generatiewisseling voor waarbij de
generatie van de sporofiet of varenplant zich door
middel van sporen ongeslachtelijk voortplant. Deze
sporen ontstaan op een ongeslachtelijke manier.
Vegetatieve voorlplanting is dus echt iets anders.
Eén van de voordelen van de vegetatieve manier van
voortplanten is dat de nieuwe planten precies dezelfde
erfelijke eigenschappen hebben als de moederplant en
dat ze er wijwel hetzelfde uit zullen zien onder dezelfde
l«.rreekomstandigheden. Een ander groot voordeel is
dat dit een snelle manier is om nieuwe planten te
lorreken.
Er zijn heel veel varensoorten, die spontaan langs
vegetatieve weg voorjonge planten zorgen. Dat doen ze

bijvoorbeeld door het vormen van broedknoppen of
door het maken van uitlopers. Soms hebben ze een
kunstmatige prikkel nodig om dit te doen. Het is ook
mogelijk om varens langs kunstmatige weg vegetatief
te vermeerderen, bijvoorbeeld door ze te scheuren of
door afleggen.
In dit verhaal wil ik van een aantal varens in mijn
collectie beschrijven, hoe ik ze vegetatief vermeerder.
Het gaat wel over varens die ik in potten l«rreek.

Asplenium bulbiferum G. Forst

Asplenium bulbiferum is een varen die inheems is in
Australië, Nieuw Zeelan,d, India, Maleisië en enkele
eilanden in de Stille Oceaan'. Het is een terrestrisch
groeiende soort die vooral voorkomt in gebieden met
een hoge luchtvochtigheid en veel neerslag. De
Nederlandse naam van deze varen is Broedvaren. De
plant heeft een kort-kruipend rizoom, waaraan de
nieuwe bladeren dicht op elkaar gevormd worden. De
bladeren kunnen tot 1oo cm lang worden. Ze hebben
op fijn verdeeld wortelloof lijkende, dubbel, tot

drievoudig, geveerde bladschijven. Zoals de naam al
aangeeft - bulbiferum betekent drager van bulbillen -
produceert deze varen op de bovenzijde van zijn
bladschijven kleine donkere broedknoppen, die in de
loop van de tijd uitgroeien tot kleine plantjes met
enkele blaadjes. Door het gewicht van de steeds groter
wordende plantjes buigen de bladschijven naar de
grond. Waar ze de grond raken, kunnen de jonge
plantjes gaan wortelen en uitgroeien tot nieuwe
Broedvarens, natuurlijk onder de voorwaarde dat de
omstandigheden gunstig zijn. Deze Broedvaren kan
vermeerderd worden door (een deel van) een bladschijf
in een afgesloten doorzichtige container (bijvoorbeeld
een plastic bakje) op vochtig substraat te leggen. Dat
substraat kan gezeefde, vochtig gemaakte potgrond
zijn. Druk het bladdeel goed tegen het vochtige
substraat aan door er wat kiezelsteentjes op te leggen of
door het met een paar krammen vast te steken in het
substraat. Zet de container in het licht, maar niet in de
volle zon. Na verloop van tijd zullen de jonge plantjes

Fig. t : Deel uan een bladschijJ uan Asplenium
bulbiferum met tot kleine plantjes uitgegroeide
broedknolletjes.

worteltjes hebben gevormd en kunnen ze apaft opgepot
worden. Het is ook mogelijk om jonge plantjes
afzonderlijk op te l«rreken. Neem hiervoor wat grotere
exemplaren. Haal ze van het blad af als ze ongeveer 5
cm groot zijn en een paar blaadjes hebben. Druk ze in
het vochtige substraat in een doorzichtige container en
ga verder zoals hiervoor beschreven.

Tectaria gemmifera (Fée) Alston

Tectqria gemmifera is een andere soort, die
gemakkelijk vegetatief te vermeerderen is. Deze varen
is inheems in oostelijk Afrika ten zuiden van de
evenaar2. Zijn natuurlijke habitat is de sterk
beschaduwde bodem van tropische en subtropische
bossen. Het is een grote varen met een rechtopgaand
rizoom. De tot 15o cm grote bladeren staan in een toef
en zijn licht gebogen. De behaarde bladschijf heeft een
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