
Om kjedredende Planter. 
Af Eug. Warming. 

lJ oder ovennrevnte Titel bar man i det sidste Par Aar 

hyppig set Artikler og Notiser saa vel i Fagskrifter, 

navnlig i nordamerikanske og engelske, som ogsaa i 

Dagblade; det store Publikums Opmerksomhed er bleven 

vakt og dets Nysgjerrighed pirret; med Studsen og Tvivl 

have mange vist spnrgt, hvordan det vel sknlde gaa 

til, at Planter fange og fortrere Insekter og andre Smaa

dyr, det vilde jo vrere at vende op og ned paa Naturen; 

Planten har ingen Mund og ingen Mave, hvordan 

sknlde den kunne spise et Dyr?. - Det. er vet niBrwest 

den Forestilijng, at der til at fordeje slig fast Fede 

n0dvendigvis herer et Fordejelses-Apparat som det, man 

mere eller mindre neje kjender hos de hejere Dyr, der 

bar bragt de fleste til at betragte det hele som en 

amerikansk Historie. Men nrermere beset kau der fra 

den Side aldeles ingen Vanskeligheder trenkes, der skulde 

forbyde en Plante at ernrere sig paa den Vis. Planten 

optager sin Fede, saaledes have vi jo l)jdtil lrert, ad 

to Veje: fra L.uften , af hvis Kulsyre den faar omtr:~nt 

Halvdelen af sin V regt i . t0r Tilstand, ~g fra J ord~n 

gjennem Roden. Gjennem de fine Haar, der ere til 
f'emte Rekke. II. 23 
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Stede paa alle yngre Radder, staar Planten ~ livlig 

Vexelvirkning med Jorden; den optager Vand og de 

N reringsstoffer, der ere opl0ste i det; den formaar paa 

en mrerkelig Maade at tilegne sig dem, der ere bundne 

ti! JordE>n, og som Vandet ikke er i Stand til at ud

vaske, og den opleser selv faste mineraiske. Dele. Naar 

man lader en Rod voxe hen over en poleret Marmor

plade, indgraverer den sin Vej hen ad denne, og dette 

viser os, at der maa udsondres en Syre af Rodeos Cell er. 

V ed Gjennemsivning gjennem Cellevreggene udskilles der 

altsaa Stof og optages der Stof, som derpaa ligeledes 

ved Gjennemsivning fares fra Celle til Celle hen til de 

Stetler, hvor der er Brug for det. Sammenlignes de 

hejere Dyrs Ernreringsmaade hermed, er den for den 

f0rste Betragtning jo grundforskjellig, _men ogsaa kun 

for den ferste Betragtning; thi vel optages megen Fede 

i fast Form og fares til Deis endogsaa som saadan ned 

i Maven, men den Proces, hvorved Faden egentlig f0rst 

optages i Legemet, ligner paafaldende den hos Planten 

torekommende; en Del F0de opsuges vel allerede gjen

nem selve Mavens Vregge, men det meste dog ferst 

gjennem Tyndtarµiens, og disse ere helt flejelsagtig tret 

bekla>dte med fine Traivler, der opsuge Fe den, og 

fra hvilke den transporteres videre. Tarmtrrevlerne ar

bejde altsaa omtrent som Rodhaarene hos Planterne, og 

vi se altsaa, at Faden baade i Dyre- og Planteriget maa 

bringes i en flydende Form, for den egentlig optages, 

og at ogsaa Planterne kunne oplese meget haarde Dele. 

Naar vi nu paa en eller anden Maade kunde kon

struere en Indretning hos en Plante, f. Ex. et hult Blad 

eller lignende, hvori Smaadyr kunde ligge og bearbejdes 

af udskilte Safter, og der saa var Celler til Stede, 
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gjennem bvis Vregge den bearbejdede Masse kunde op

sages for at f0res videre, saa var jo Opgaven lest, og 

vi havde en insekt- eller kjedredende Plante. Kunde 

vi indrette dette Blad saaledes, at det tillige selv kande 

bemregtige sig Smaadyr, saa havde vi en ,insektfangende• 

Plante. - Men der er maaske en og anden, der endnu 

vii have Betrenkeligheder og tro, at Planten kun kan 

optage mineralske Stoffer, og at det er dens Natur imod 

at optage rent organiske. Jeg beh0ver da blot at hen

vise til de Planter, der, som mange Svampe, Monotropa, 

Koralrod o. fl., leve af forraadnende organiske Dele; til 

Snyltesvampene, der !eve i og paa andre Planter eller 

Dyr og Mennesker og ikk.e optage andet end hvad der 

er ell er bar vreret Dele af V rertens Organisme, og man 

vii se , hvor Jidet denne Betrenkelighed ,·ii have at sige. 

De Svampe, der angribe og drrebe f. Ex. Silkeormene, 

kan man jo med fuld ~'eje kalde regte Insekt8'dere. Jeg 

ska) ogsaa min de om K implanterne, som i deres ferste 

Levetid alene )eve af organisk Fede; Daddelpalmens 

K imblad f. Ex. bliver liggende i Freet, og under Paa

virkning af en fra Kimbladet udsendt Saft opleses lidt 

etter lidt den hornagtige haarde Frehvide, omdannes til 

Sakker og opsages af det samme Organ, som udskilte 

den opl0sende Vredske. For et Par Aar siden bar en 

fransk Botaniker endog meget snildt paavist, at man kan 

erstatte Frehviden med andre nrerende Stoffer, thi anbragte 

ban i dens Sted en af Kartoffelstivelse og et passende 

uorganisk Nreringsstof dannet Gred saaledes, at Kim

bladene paa en Plante kunde komme til at indvirke paa 

den, voxede Kimeo som ellers, og det var tydeligt, at de 

op til Bladene liggende Stivelsekorn blev strerkt angrebne 

af den opsugende Flade og efterhaanden fortreredes. 
2a• 
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Vi se altsaa, at fast F0de kan optages saa ·vel af 

Planten som af Dyret efter at vrere bragt i flydende 

Form, og at organiske Dele tjene saa vel bin som dette til 

F0de; der er da for Naturforskeren intet otrenkeligt eller 

unaturligt i, om der gives Planter, som bruge Smaadyr 

til Nrering. Men det hidtil ukjendte og interessante nye 

er ogsaa nrermest det, at de •kj0dredende• Planter h0re 

til de h0jere Planter og selv skulle fange og vrere ind

rettede paa at fange og drrebe Srnaadyr, hvis ford0jelige 

Dele tjene dern til F0de. Om dette nu virkelig er Til

freldet er altsaa et andet Sp0rgsmaal, tbi som bekjendt: 

a posse ad esse non valet consequentia. Vi ville nu i det 

tolgende se, bvad der for 0jeblikket vides om denne 

Sag, hvorved vi navnlig maa bolde os til den afDarwin 

for et Par Maaneder siden udgivne store Bog: •Insecti

vorous plants•, der bar vreret im0deset med en vis Spam

ding. Den Tanke, at der er Planter, som fortrere In

sekter, er I ik ke ny, efterdi den allerede blev udtalt i 

forrige Aarhundrede, men den blev ikke forfulgt videre 

og snart belt glemt, hvortil Grunden var dels den 

Linneiske Skoles systematisk-beskrivende Retning, der 

trrengte alt andet til Side, dels at den tidligere Teleologi 

var for fantastisk og for lidt st0ttede sig ti) al sand 

Naturforsknings Grundvold, Unders0gelse i Naturen o,z. 

Experiment. Den kom derfor ogsaa•i Miskredit, og naar 

Yi nu i vore Dage overalt opstille et sp0rgende: • hvorfor• • 

nhvortil• og s0g_e Grundene til, at alt er, som det er, 

udspringer dette af en anden Aand, der for en Del ved 

Darwin s lmpuls er trrengt igjennem i Naturforskningen. 

Det er ogsaa nrermest Darwin, der bar rejst Sp0rgs

maalet paa ny og ved den nrevnte Bog indfart et nyt 

Kapitel i Plantefysiologien. 
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Vi begynde med den i vore Moser saa almindelige 

So Id u g ( Drosera rotundifolia), om hvilken Art der i 

Dar win s Bog findes ikke mindre end ';277 Sider. Fig. 1 

viser den nedre Del af en Plante i naturlig St0rrelse og 

et enkelt Blad forst0rret. Bladene ere samlede i en 

Roset ved Jorden; de have en Jang Stilk og en lille 

rand Plade, der dels Jangs hele Randen, dels paa Over

fladen, brerer en Mrengde lange •Kjertelhaar, i Gjennem

snit 192 paa hver. Hovedet af et Kjertelhaar er 

Fig. 1. 

Den aederaw Del at run db 1 ad et So 1 du r, i naturlir Sterrelle, og e t 
fontorret Blad . 

indh yllet i en klar funklende Slim (heraf Plantens Navo), 

der er saa klrebrig og sej , at den Jader sig trrekke ud i 

lange Traade. Ved Hjrelp af denne Slim fanger Sol

duggen Smaadyr, navnlig Myrer og Fluer, men ogsaa 

mange andre, selv Sommerfngle og Guldsmedde; de blive 

hrengende fast i den, og det i ikke ringe Antal; paa et 

Blad fandt D~rwin endog Levninger af 13 Dyr. Man 

har nu lrenge vidst, at dette er saaledes, og tillige, at 

Kjertelhaarene udf0re visse Beviegelser, men Darwin bar 

fremdraget en Mrengde ukjendte og h0jst interessante 
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Forhold. Hvis man ved et af de Midler, som neden for 

skulle omtales, pirrer et af de midt paa Bladet staaende 

Baar, forplantes Pirriugen ud til alle Sider, ferst til de 

nmrmest staaende Baar, saa til de fjmrnere, og i samme 

Falge begynde de at krumme sig ganske langsomt ind mod 

det pirrede, og er det en Flue f. Ex., der ligger midt . 

paa Bladet, beje de sig ned over den, og da ogsaa . selve 

Bladpladen til · sidst krummer sig og bliver hel skaalformet, 

Jigger Fluen snart g~nske skjult af Haarene og omhyllet 

af deres Slim. Pirres et eller flere Haar paa den ene Side 

af Pladen, b0je alle omgivende Haar, ogsaa de midterste, 

sig med mrerkvrerdig Priecision paa samme Maade hen 
Fig 2 mod det pirrede Sted 

og den pirrende Gjen

stand (Fig. 2); lregges 

en saadan Gjenstand paa 

hver Side af Bladmidteu, 

dannes der to Centra; 

11man kunde nresten t.ro, 

at man havde for sig et 

lavt organiseret Dyr, der 

griber sit Bytte med sine 

Arme•. Saaledes fan

gee altsaa de mange 

Smaadyr , der af endnu 

ukjendt Grund lokkes hen 
IJro••ra roMidifola: ., Blad, der or pirrel til Blad et maaske som 

mldt paa den eno Hah·del. ' ' 

Darwin mener, af en vis Lugt ved det. Det mierk-

vrerdigste Exempel paa F0lsomhed hos en Dr~a finde 

vi dog ikke iagttaget af Darwin, men af Fru Treat i 

Nordamerika; bun har fundet, at near en levende Flue 

anbragtes ½ Tomme fra Bladet af den amerikanske Dro-
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sera filiformis, der bar lange linjedannede Blade, krummede 

Bladet sig hen imod den og nal!,ede den i en Time og 

20 Minutter, hvorpaa det omfattede den. 

Den eneste Del af hele Planten, der er pirrelig, er 

Hovederne paa Kjertelbaarene; man ·kan irritere Pladen 

og selv Kjertelhaarets Stilk, og der sker dog ingen Be

vmgelse. Men fra den pirrede Kjertel forplantes Pirringen 

videre ned gjennem dens egen Stilk og derefter op i de 

andre Haar, i hvis nederste Del det er, at Krumningen 

foregaar. At Pirringen ogsaa forplantes op til Kjertlerne 

ses af, at disse begynde at udskille Slim i sterre Mmngde, 

og det fer de ere komne i Berering med den irriterende 

Gjenstand; men dernmst finder der ogsaa en Slags Reftex

bevregelse Sted. Indholdet i Kjertlens Celler undergaar 

nemlig visse Forandringer, og lidt efter lidt indtrmde de 

samme i Stilkens Celler, i nedstigende eller centripetal 

Felge, altsaa modsat den Retning, i hvilken Pirringen 

ledes. Disse Forandringer, der kunne vmre saa tydelige, 

at Haaret bliver belt spraglet, bestaa i, at Protoplasmaet 

i bver Celle trrekker sig sammen ,i uregelmressige Klwn

per, der dog uafbrudt forandre Form . og Stilling, ofte 

dele sig i to for atter at skill es osv. , ganske som visse 

Bevregelser, der tidligere ere omtalte her i Tidsskriftet 

hos Am0ber, bvide Blodlegemer osv. *) Disse Forandringer 

vare ved, saa henge Haaret er krummet; samtidig med, 

at det bejer sig tilbage, vende Cellerne ogsaa tilbage til 

deres tidligere Tilstand, de nedre fer de 0vre. 

Haarene krumme sig ikke altid lige hurtig; der for

l0ber fra en til fire elJer flere Timer, inden alle have 

krummet sig, i det den pirrende Gjenstands Natur, Bladets 

*) Se dette Tidsskr. I\'. R., 5te lid. •Om Planteo opfuttet aom et 
Samfond•, af Warming. 
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Alder og Kraft, Luftens Varmegrad og andre Momenter have 

lndflydelse. Darwin bar set et Haar begynde at krumme 

sig 10 Sekunder efter, at en Gjenstand var lagt paa dets 

Kjertel; det var strerkt krummet efter 5 Minutters Forl0b 

og naaede ind ti! Midten af Bladet i en halv Time, og · 

ban har ofte set en strerkt udtalt Krumning fremkaldes 

i mindre end et Minut. 

De Pirringsmidler, der fremkalde. Bevregelsen, ere 

temmelig mange, men de virke langt fra ens. For en 

momentan Berorint er Planten kun lidet falsom, i det man 

kan pirre den rent mekanisk et Par Gange uden at frem

kalde nogen Bevregelse, hvilket efter Darwin s Mening kan 

have sin store Forde), thi i strerk Blrest, hvor forskjellig 

Pirring af denne Art let finder Sted, ville dens Kjertel

haar altsaa ikke blive bragte til at krumme sig sammen 

tit Skade og Tidsspilde for Planten. Heller ikke frem

bringer rent Vand nogen Bevregelse, og i saa Fald vilde 

jo ogsaa enhver Regndraabe vrere generende for Bladene. 

Men for det ringeste mekaniske Tryk, der i nogen Tid 

ud0ves paa Kirtlerne, ere de umaadelig f0lsomme, ja for saa 

mmrkvmrdig ringe et Tryk som det, der fremkaldes af et 

Stykke af et Haar, der vejer 7 ~ h O af et Gran, thi 

dette var tilstrrekkeligt ti!, naar det lagdes paa en Kjer

tel, at fremkalde Bevregelse og alle de med Bevregelsen 

felgende Frenomener, som Protoplasmaets Sammenklump

ning o. s. v. Hvor meget lettere vii da ikke et lille Insekt, 

der sretter sin Fod paa en Kjertel, bringe den hele Meka

nisme i Bevregelse. 

Kjertelhaarene lade sig altsaa vel pirre af en Jille 

uorganisk Gjenstand, et lille Sandskorn f. Ex., men for

holde sig dog Iangt anderledes over for mere ford0jelige 

Dele. Det viste sig, at de have en mrerkvrerdig fin 
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Felelse for Tilstedevrerelsen af kvrelstot11oldige Stoffer i 

de Vredsker, som der experimenteres med. En Draabe The, 

Sukkervand, Alkohol og lignende Fluida, i hvilke der 

intet K vrelstof er, foraarsagede in gen Bevregelse; men en 

Draabe af Kj0dextrakt *) eller et Afkog af Kaai og A:rter 

og alle Ammoniak-Salte fremkaldte Bevregelserne og 

Protoplasmaets Forandringer, om end med forskjellig 

Kraft, og hvor felsom Kjertelhaarene ere for visse Stoffer, 

lremgaar af, -at ·HHilfli7Jff{l af et Gran fosforsur Am

moniak er i Stand til at fremkalde de nmvnte Frenomener. 

Over for saadanne Fakta bliver det lettere at forstaa, at 

en Flue i J Tommes Afstand kunde frembringe Bevregelse 

paa Bladene af Drosera filiformis; visse Uddunstninger 

knnne vel trenkes at fremkalde den, og Darwin mener 

og,aa, at kulsur AmmoniakiLuftform kan virke. At der dog 

intet Nervesystem er, som det hos Dyrene, slutter Darwin 

af, at forskjellige Gifte, som Klapperslangegift, der virke 

saa voldsomt paa det dyriske Nervesystem, ingen Virk

ning have paa Drosera-Bladet. - Ligeledes virke alle faste 

lmelstofboldigt> Dele stmrkt, altsaa saadanne som Kj0d, 

Brusk, A:ggehvide, Smaadyr o. s. v., og a~derledes end 

saadanne, som ikke indeholde Kvl!lstof. Dette viser sig 

allerede i den Forskjel, der er paa, hvor henge Haarene 

holde sig sammenkrummede; disse holde sig nemlig langt 

lrengert! samlede over de ferste end de sidst nrevnte, 

over et Jille Stump Kj0d eller ...Eggehvide lrengere end 

over et Jige saa stort Stykke Gelatin (Hus bias), der 

heller ikke er saa nmrende for den dyriske Organisme. 

Tillige holde de sig lrengere over store K vantiteter end 

*) Saaledes overaa,tter jeg det Vdtryk, Darwin stadig brui:cr· 0 i11(u
lio11 of raw -al•. 



358 

over smaa. Have de lukket sig sammen over aldeles 

uford0jelige Dele, rette de sig snart ud igjen, men ellers folde 

de sig f0rst ud igjen efter flere Dages Forl0b. Bladet er sna.rt 

rede til en ny Fangst, og Darwin bar set det samme 

Blad tre forskjellige Gange fange og ford0je Insekter, 

som anbragtes paa det. Sammen med, at Haarene rette 

sig, folger ogsaa, at Indholdet i Celleme vender tilbage 

til den normale Tilstand. 

Hovedsp0rgsmaalet er imidlertid jo det, om Bladet 

virkelig ford0jer, det vii sige bearbejder og optager i sig 

som Fede de kvrelstofholdige Stoffer, der bydes det, og 

som virke saa inciterende pa-& det. At det gj0r det, er 

nresten utvivlsomt; herfor tale f0lgende mrerkelige Forhold. 

Naar man aqbringer et Stykke raat Kj0d paa den 

ene Halvdel af et Blad, blive Slimdraaberne som omtalt 

altsaa st0rre paa de Haar, der krumme sig ned over 

det; og ikke blot det, men tillige forandres Slimens 

Egenskaber, i det den, der for var neutral, bliver sur 

(ved Eddike- og Sm0rsyre) og holder sig saaledes, saa 
lrenge som Haarene ere sammenkrummede; hvis den 

neutraliseres · med kulsnrt Natron, varer det nogle faa 

Timer, for den igjen bliver sur, men neutraliserer man 

Natronet ved en Smule Saltsyre, begynder Slimens for

dejende Virksomhed strax. Der er en mierkvrerdig Over

ensstemmelse mellem denne Slim og de hejere Dyrs 

Mavesaft, der ligeledes er syrlig og udskilles livligere, 

naar Maven mekanisk pirres; ligeledes have de begge 

Evne til at forhindre Forraadnelse. Darwin er ogsaa 

kommen til det Resultat, at der, men ferst n~ar Kjertlen 

er kommen i Berering med den fangne Gjenstand, ud

skilles en anden V redske, et Ferment, som skal svare til 

Pepsinen i Dyrets Mave, og som er det ved Fordejelsen 
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sierlig virk.somme. Ogsaa Mavens Kjertler afson4te 

forst Pepsin, naar de have absorberet visse Stoffer. Den 

udskilte Saft har nu den mrerkelige Egenskab fnldstren

dig at oplese ..Eizgehvide, Kjed, Fibrin, Brusk og Jignende, 

og af de fangne Dyr blive derfor k.un de kitiniserede 

haarde Dele (Lemmer, Kjieber o. s. v.) tilbage. Men 

raat Kjed, selv i smaa Portioner, og store~ Masser ..Egge

hvide synes dog let at fremkalde Indigestion og Over

mmttelse. Mest paafaldende er det, at et saa sejt Stof 

som Brusk bliver ford0jet. At fosforsur Kalk, Ben, 

Dentin, ja se)v Emaille opleses, er mrerkeligt nok, men 

forklares dog let ' af, at Syren afsondres lrengere under 

Forhold, hvor disse Dele ere med, end ellers. •Det var 

interessant at se, siger Darwin, at saa Irenge Syren an

vendtes paa at op Iese den fosforsnre Kalk, fandt ingen 

regte Ford0jelse Sted, men saa snart Benet var fnldst.am

dig befriet for sin Kalk, blev det fibrese Grundl~g an

grebet og oplest med st0rste Lethed.• Tolv Stoffer, som 

urermere opregnes, blev paa selv samme Maade fuld

strendig opl0ste af Drose~a-Bladet og af de h0jere Dyrs 

Mavesaft; andre, som ikke ford0jes af Dyremaven, op

leses lige saa Jidt af Drosera-Kjertlerne. 

Mrerkvrerdige ere alle disse Overensstemmelser med 

Ford0jelsen hos Dyrene; man kan jo ikke andet end 

komme til den Overbevisning, at Drosera virkelig tager 

dyrisk Fede til sig, noget der ogsaa vilde stemme med, 

at den nresten ingen Redder har. Den fortrerer for evrigt 

maaske ikke alene dyrisk, meu ogsaa vegetabilsk Fede, 

thi det kan ikke fejle, at Blomsterstev, Fro og Blade af 

Planter, f. Ex. af Tranebrer og Lyng, der j~ ofte voxe i 

Selskab med Soldug, let f0res heu paa Bladene, og disse 

Dele ville alle angribes af Kjertelslimen. At Kjertlerne 
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ogsaa formaa at optage Stof sig ved Gjennemsivning 

gjennem Cellevreggene, lige saa vel som de formaa at udskille 

V redske, fremgaar af, at de hurtig forandre Farve, naar 

man bererer dem med en Draabe kulsur Ammoniak, samt 

af at de holde sig lrengere krummede over de Dele, der inde

holde Kvrelstof, end over dem, hvori dette ikke findes. 

Hvad der nu nedvendigvis maa bestyrke den An

skuelse, at Soldug virkelig nrerer sig af de fangne kvrelstof

holdige Dele, er, at der er en Mamgde Trrek frelles for den og 

alle de som »lnsektredere• i det f0lgende anforte Planter, 

samtidig med at det mere uvresentlige, nemlig Maaden, 

hvorpaa de fange Byttet, varieres paa forskjellig Vis. 

H vad der gjoolder for Drosera rotundifolia gjrelder 

nemlig i alt vresentligt ikke blot for andre Soldug-

. Arter, men ogsaa for alle Planter af denne Familie, saa 

vidt de ere godt kjendte. Meget ejendommelig er af disse 

den beremte »Fluefanger« (Dionrea muscipula), der kun 

voxer vildt i Nord-Karolinas Sumpe. Bladene sidde og

saa her samlede ved Jorden, men ere anderledes ind

rettede end hos Soldug. Et'ter en vingeformet udbredt Stilk 

f0lger en strerk lndsnering og saa en Iille nresten kreds

rund Plade, der ved en kraftig Midtribbe er delt i to 

Halvdele; disse danne, naar Bladet er mest aabent, 

omtrent en ret Vinke] med hinanden., Langs Bladranden 

sidder en Rrekke stive, spidse B0rster, og paa hver · af 

Bladets Halvdele er der tre i en Trekant stillede smaa 

Berster. Bladet bar saaledes en vis Lighed med en 

Rottefrelde, og denne Lighed bliver endnu mere slaaende, 

naar vi se, _hvorledes det arbejder. Der er intet andet 

pirreligt end de sex smaa B0rster, men de ere det ogsaa 

i en saadan Grad og forplante Pirringen saa raskt videre, 

at naar man let ber0rer en af dem, eller naar f. Ex. en 
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Flue trreder. paa en af dem, slaa de to Bladbrelvter sam

men med en forbavsende Hurtighed, og Trenderne paa de 

Fig. 3. 

B 

Dioa.... •r,..,;.,..U: a el Bl&d, aaben~. B, haln og O bell tlllukkel. (l'lalllrl. Slerr.) 

to Rande gribe da ind mellem hverandre ganske som paa 

en Rottefmlde (Fig. 3). Bladets Sider kromme sig tillige 

noget, men det Jokker sig ikke strax belt sammen, og 

det af en overmaade naturlig Grund. Det fangede In

aek.t vii naturligvis ud igjen; det seger hen mod Lyset 

og steder paa det Gitter af Randbersterne, der lukker 

for lndgangen; er det nu lille, Iykkes det uden Vanske

lighed for det at slippe ud , og efter omtrent et Degns 

Forleb bar Bladet lukket sig op igjen og staar, selv fer 

det er be) aabnet, beredt til at gribe et nyt Bytte -

det kan ikke Jenne sig for Bladet at spilde Tid og 

Saft.er paa at fordeje et. saa Jille Dyr; det lader det 

derfor gaa, ganske som Fiskeren, der slipper eller burde 

slippe Yngelen fri. Men over for et stort Dyr brerer det 

sig anderledes ad; Gitteret sprerrer Vejen for det, og nu 

begynde Bladbrelvterne ganske langsomt at'. lukke sig 

&ammen, og til sidst ligge de saa tret og fast sammen

klappede, at Bladet gaar itu, snarere ·end man opnaar at 

lnkk.e det op, og · at en Buie paa hver Side af det luk

kede Blad bet~gner det Sted1 bvor Insektet Jigger fast-
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holdt, ja undertiden nresten knust. Er det en f'ugtig lille Del af 

et dyrisk Legeme, der er fanget, foregaar det samme Luk
ningsfrenomen. Hvad Drosera opnaar ved sin Slim, det 

opnaar DiontJ!a ved sin Pirrelighed for momentan Berering; 

B0rsterne ere her helt anderledes byggede, de afsondre 

ingen Slim og kunne heller ikke opsuge V redske, thi naar 
en Draabe kulsur Ammoniak, der jo virkede saa kraftig 

paa Drosera-Kjertlerne, anbragtes paa en af dem, skete 

der hverken nogen Bevregelse eller Forandring i Celle

indholdet, hvilket sidste heller ikke findes under den al
uiindelige Bevregelse. 

Smaadyr kunne altsaa fanges og fanges virkelig 

ogsaa, det vide vi i omtrent et Aarhundrede, og deraf 

bar Planten jo ogsaa faaet Navn; der blev endog i for

rige Aarhundrede udtalt den Mening, at Bladet af ren 

Dyrekjrerlighed havde sine sex B0rster for ved dem at give 

det fangede Dyr et coup de grace. Men hvorledes for

d0jer og tortrerer Bladet de fangne Dyr? 

Er det et ikke organisk Legeme, der f. Ex. ai 
Vinden fores hen og pirrer Bladet, eller udferer man 

paa anden Maade (f. Ex. ved at lrogge et Stykke Papir, 

Trre, Sten paa det) en ren mekanisk Pirring, sker det 

samme, som naar Ryttet slipper ud, Bladet aabner sig 

snart igjen og er tart lige som for; der er ingen :Saft 

bleven afsondret. Ligesom hos Soldug er det altsaa 

indrettet saaledes, at det ikke spilder sin Kraft paa 

oford0jelige Dele, og mrerkvrerdig nok kunne heller ikke 

Regndraabernes Fald paa Bladet fremkalde nogen He

vregelse. Men er det et Dyr eller et dyrisk, lidt fugtigt 

kvrelstofrigt Legeme, der er fanget, holder Bladet sig 

lukket i mind st en Uge, og nu srettes en . Mrengde smaa 

redlige Kjertelhaar, som drekke nresten hele Bladets Over-
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side, og som tidligere vare uvirksomme, i Arbejde: de 

begynde at afsondre en Saft, men f0rst, saa snart de ere 

komne i Berering med det kvrelstofholdige Legeme, ferst 

de nrermeste, saa, efterhaanden som kvielstofboldig Viedske 

kommer i Berering med andre, alle fjremere, og inden for 

de to sammenlokkede Bladhrelvter, der ,vides ud fra hin

anden, dannes der en Art temporrer Mave, fyldt med en 

slimet, farvel0s og strerkt syrlig *) V redske, der kan vrere 

saa rigelig, at Draaber falde od, naar Bladet skreres op. 

At denne Saft ikke fremkommer blot af det forraadnecte 

Dyr, fremgaar deraf, at den begynder at daones, endnn 

inden Dyret er dedt. I de 1-2-3 Uger, i hvilke Bla

det holder sig lukket, bliver nu det indeslnttede Kj0d, 

Brusk, ..iEggehvide o. s. v. oplest,. naar det ikke er til Stede 

i for store Stykker, og er det et Insekt, der er fanget, 

er ~er, naar Bladet aabner sig igjen, ikke andet tilbage 

end de nfordejelige kitinagtige Dele, - alt det, som 

lod sig opl0se, er opsuget af Bladet. At Kjertlerne tillige 

have Opsugningsevne, viser sig jo nemlig tydelig af den 

forskjellige Virkning, som kvrelstofholdige og ikke-kvrelstof

holdige Legemer have paa dem; det bevises yderligere af, 

at Celleindholdet i de Kjertler, der have vreret i Ber0ring 

med fordejeligt Stof, forandres og bevreger sig paa samme 

Maade som hos Soldug. 

Dion<ea er ikke saa stor en ..iEder som Drosera ; 

mange Blade kunne ikke holde mere -end et Maaltid, an

dre to til tre ; men der hengaar altid lrengere Tid end 

hos Soldug, in den de kunne tage et nyt Maaltid, ja i 

Tiden nrermest efter et ere de ikke en Gang pirrelige. 

Dog ikke nok hermed, at Fordejelsesprocessen 

•) Eu anden lagtta~er anglver, at der er Myresyre tll Ste<le. 
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denne mrerkelige •Fluesmrekke11 ganske ligner den dyriske, 

for saa vidt som der i begge Tilfrelde udskilles en syrlig 
Saft ved Nrervrerelsen af et fordejeligt Legeme; der er 

endnu et mrerkeligt Punkt at nrevne, som den engelske 

Fysiolog Bur don-Sande rs son bar opdaget, og det er, 

at der er •en saa vidunderlig fuldstrendig Lighedcc, som 

ban siger, mellem Bladets Sammenklappen og en Muskels 

Sammentrrekning; der find es en konstant elektrisk Str0m 

i Pladen og Stilken af Fluefanger-Bladet, og naar Bla

det irriteres, forstyrres Str0mmen paa selv samme Maade 

som i Musklcn, der trrekker sig sammen. 

Bos de andre Slregter af Solduggenes Familia bar 

Darwin fund et lignende Frenomener som hos de to fore

gaaende; jeg skal her ~un nrevne en af dem, en lille 

svemmende rodl0s Vandplante, •en Miniatur-Dionrea•, 

en Vandplante, der findes blandt andet nogle ganske 

faa Stetler i Evropa: Aldrova,uia vesiculosa. En Gren 

ses Fig. 4 i naturlig Sterrelse, og et forst0rret sam-

Fig. 4. 

Aldrovanda tiesir-uloaa. 

menlukket Blad Fig. 6. Strenglerne ligge horisontalt 

i Vandet, brerende Kranse af Blade; bagtil d0 de bort, 

fortil voxe de videre. Bladet minder om Fluefangerens; 

paa den vingede Stilk, der for oven J0ber ud i 4-6 
B0rster, sidder en lille Plade, som man imidlertid indtil 
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for to Aar siden troede altid var lukket; da opdagede 

Overgartner Stein ved Berlins botaniske Have, at ved en 

Fig f> 

Et Bit.cl af .dldrol!<Jntla. 

tilstrmkkelig ·h0j Temperatur staa Bladene aabne, omtrent 

saa meget som Skallerne paa en levende Musling, og 

tillige, at de ere meget pirrelige. De klappede sammen 

f. Ex. over Knappenaale, men da disse ere temmelig 

ufordejelige Gjenstande , gav de Slip paa dem efter 

24-36 Timers Forl0b. Cohn i Breslau f0rte Under

s0gelsen videre, og i et Foredrag, som jeg i Fjor h0rte 

ham holde paa Naturforskerm0det i Breslau, meddelte han 

at naar det er Smaadyr saasom Muslingkrebs o. 1., der ere 

blevne lukkede inde, holde Bladene sig lnkkede i omtrent 

sex Dage, og Dyrene omkorume. Planter, der havde voxet 

i rent Vand, og hvis Blade derfor var tomme, blev 

flytt~de over i et Vand, bvori der var mange Smaakrebs, 

og den nieste Morgen var mange af disse indesprerrede i 

de smaa Famgsler. Paa Bladene er der to forskjellig 

byggede Partier; det indre, der er lidt k on ka vt, brerer 

smaa farvelese Kjertler og desuden nogle lange spidse 

Berster, der sikkert ere de pirrelige Dele; den ydre paa 

hver Bladhrelvt halvmaaneformede Del er meget tynd og 

brerer b,·erken Kjertler eller store B0rster, men smaa fir

grenede Baar. Mellem Kjertlerne og disse Baar ska) der 
Femle 11.ekke. II. 24 
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efter Darwin vrere en vresentlig Forskjel med Heusyn til 

Funktion. At Kjertlerne afsondre en opl0sende V redske 

og bag efter opsuge det ford0jede Stof, er meget sand

synligt paa Grund af Ligheden med Dion-U!a, fordi deres 

Celleindhold l0ber sammen til ganske lignende Klnmper, 

naar de have absorberet en Smule Kj0dextrakt; fordi det 

har en ejendommelig kornet Beskaffenhed i Blade, som 

lrenge have indesluttet et Dyr, og fordi de drekkende 

Dele paa de fangne Dyr have en egen Beskaffenhed. 

Derimod er det sandsynligt, at de fi.rdelte Haar paa den 

ydre Del af Bladet alene kunne absorbere Exkrementer 

og raadnende dyriske Dele, ganske som de· fuldstrendig 

overensstemmende Haar i Blrererodens Blrere, hvorom 

nrermere neden for. Nye Undersogelser over denne Plante 

maa imidlertid anstilles. 

· Fra Solduggenes Familie vende vi os til _Blrere

rodfamilien, for hvilke vi i Danmark have Reprresentanter 

i Vib.efedt og Blrererod. 

Den forste Plante, jeg vil orutale, er Vibefedt 

(Pinguicula vulgaris), den lille interessante Moseplante 

med de smukke violette Blomster og de klrebrige, aflange, 

omtrent halvanden Tomme lange Blade, der ere fladt 

udbredte paa Jorden. Ved dette s!t Ydre minder -den 

om Drosera og Dioncea, ligesom selve Blrererod er en 

Parallel til Aldromnda. Ingen har nogen Sinde for anet 

om den, at den skulde give sig af med at spise Dyr; 

men Darwin blev fort til at unders0ge den ved, at en 

fortalte ham, at i Cumberlands Bjrerge havde han fundet 

mange Insekter fastklrebede til dens Blade. 

Randen af Bladene er krummet opad, og Oversiden 

af dem er toot bedrekket med to Slags Kjertelhaar, som 
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afsondre en Slim, der er saa klrebrig, at man undertiden 

kan trrekke den ud i fine Traade paa I 8 Tommers Lrengde; 

mange Insekter hrenge fast ved dem (paa et Blad bar 

man fundet endog 30), ligeledes Fre, Blomsterstev og 

smaa Blade f. Ex. af Lyng. Skjent vi nu ere komne 

ind i en anden Familie, der i det naturlige System staar 

meget langt fra Solduggene, trretfe vi dog nejagtig de 
samme Frenomener ved disse kjertlede Blade som hos 

hine, nemlig at dede Dyr og andre kvrelstofholdige Dele 

incitere Kjertlerne til strerkere Afsondring, men ufor

dojelige Dele gjere det ikke; at den udskilte Saft der

paa bliver syrlig og kan op Iese ( • fordeje •) dyriske Dele 

(Insekter, Brusk, Kjed, .£ggehvide osv.); endelig at den 

opleste kvrelstofholdige Masse opsuges af Kjertlerne, thi 

disse forandre Farve, og deres Protoplasma trrekker sig 

sammen til langsomt bevregede kornede Klnmper. Alt 

dette har Darwin oplyst os om gjenneII,1 en Rrekke af 

Experimenter, som det vii blive for vidtleftigt at an

fare her. 

Ogsaa her trretfe vi et Bevregelsesfrenomen, hvad 

man hidtil ikke har haft Anelse om; Kjertelhaarene ere 

ubevregelige, men hele Bladets Rand sretter sig i Be

va>gelse og miler sig ind i Lebet af et Par Timer, naar 

det inciteres enten ved et fortsat Tryk a(hvilken som helst 

lille Gjenstaud eller ved kvrelstofholdige Stoffer, selv :fly

dende som Kjedextrakt. Da Darwin lagde nogle smaa 

Floer langs med den eue Rand af et Blad, var denne 

Rand efter 15 Timers Forleb rnllet ind "ligesom Sneglen 

i det menneskelige 0re11, saa at den til Deis drekkede 

Fluerne, og Kjertlerne, der var i Berering med Fluerne, 

saa vel som de, der sad paa Randen, afsondrede alle 

meget livlig; den an den Bladrand holdt sig uforandret. 
24* 
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V ed denne Indrulning transporteres den pirrende Gjen

stand ind mod Midten af Bladet, hvoraf da fBlger, 

at et st0rre Antal Kjertler kunne komme i Ber0ring med 

den og irriteres. llvad Soldug opnaar ved at bevrege 

sine Kjertelhaar, opnaar Vibefedt altsaa ved Indrnlning af 

Bladranden; men saa snart et Bytte saaledes er fort 

ind mod Midtribben, ruller Randen sig tilbage, og dette 

sker derfor paafaldende hurtig, sammenlignet med den 

Tid, de andre Slregter bruge for at aabne deres Blade, 

nemlig i 1--2 Degn. Sekretionen af Slim er ofte saa 

rigelig, at store Draaber rulle ned ad Bladet eller blive 

liggende ved Randen eller paa de dybere Stetler af det, 

og i saadanne Draaber op~0ses de kvrelstofholdige Legemer 

hurtigere og fuldstrendigere. 

For 0vrigt reder Vibefedt vist ogsaa Plantestoffer. Da 
selv nogle faa Korn af Blomsterst0v, anbragte paa et en

kelt Kirtelhaar, ere tilstraikkelige til at faa det ti] at 

atsondre rigelig V redske, er det rimeligt, at de og andre 

kvrelstofholdige Plantedele som Fr0, Blade osv. fortreres; 

man kan finde mange Fr0 og Frugter f. Ex. af Stargrres 

klrebende ved Bladet, og Fr0ene angribes ofte saaledes 

~ af den udskilte V redske, at Kimen drrebes. 

En Slags tropisk Vibefedt er Slregten Genlisca, hos 

hvilken jeg bar fundet to Slags Blade ( se den naturhist. 

Forenings Vidensk. Meddelelser, 187 4) : nogle spate]dan

nede, and re ( vistnok sv0mmende) formede som en Flaske med 

· me get Jang Hali. Darwin har ogsaa taget denne Sire gt op 

blandt sine • Insektredere •, og sikkert med Rette, thi vi 

have begge fundet Levninger af Smaadyr i de flaske

formede Blade, og disse have en h0jst mrerkelig Bygning, 

det der baade findes en Mrengde smaa Kjertelhaar isa:-r 

i det st0rre hule Rum, og i Flaskehalsen den ene Eta~e 
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Spidsen nedad og lidt indad, og det hele Organ er saa

lerles bygget efter Princippet for en Aaleruse eller en 

vis Slags Musefrelde: smaa Vanq.-Dyr kunne let komme 

ind, men naar de ville ud, st0de de mod Spidserne af 

Haarene og holdes tilbage. Da vi ingen levende Planter 

have haft til vor Raadighed, have vi forelebig altsaa blot 

Bygningen at holde os til og drage Slutninger af; af 
Overensstemmelsen med Dtricularia maa man slutte, at 

der kun findes absorberende Kjertelhaar. Ved at vrere 

en Vandplante og have hole Bladdele forer Genlisea os 

til selve Bliueroden (Utricularia). 

I>et er Cohn i Breslau, der forst (187 4) har henfort 

de11ne Slregt til •lnsektrederne,, men Darwin er for 0vrigt 

selvsta:ndig kommen til samme Resultater som han. ·ne • 

i fine Flige delte Blade paa denne til Trods for Navnet 

fuldstrendig rodl0se sv0mmende Plante brere mange Blrerer, 

Organer, som euhver Botaniker 11kjender,, og som det dog 

nu viser sig, at vi slet ikke kjendte. Disse Blrerer ser 

man ofte fyldte med smaa Vanddyr; jeg har haft voxende 

i et Glas en Blrererod, paa hvilken mange Blrerer var 

~anske r0de af de gjennemskinnende 1Eggesrekke paa 

fangne Smaakrebs; det er mest saadanne, men ogsaa 

Myggelarver og andre Vanddyr, der blive fangne, og man 

bar fundet indtil 10 i en Blrere, skj0nt disse jo dog er 

meget smaa Organer. Cohn flyttede en Aften en Utri

rularia fra rent Vand til Vand, der var rigt paa Dyr; 

meste Morgen var mange Blrerer fyldte. Enhver i det 

foregaaende omtalte Slregt havde sin ejendommelige Maade 

at fange paa: her trreffe vi en ny Mekanisme. Paa Blre

reo er der en Aabning, en Slags Mund, der f0rer ind til 

det med Vand, hvori der kan vrere Luftblrerer, fyldte 
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indre; ved den evre Rand af denne Mund sidder der to 

feleho_rnligoende Orgaper (Darwin s "antennre •) med nogle 

lange Haar, og ned langs Siderne sidder der aodre mange-

ig. 6. 

--- -

u,ricularia t."11lgari8; et &tykke &f en Gren med et lille Blad, der kun bar 
Cn Blane; fontorret, efter Nauuen. 

cellede Berster. Hvad Nytte disse Dele gjere er ikke 

ganske klart, muligvis danne de en Slags Forgaard, der 

skal tjene til at samle Smaadyrene, og gjennem hvilken 

de ledes til. at finde ind til Munden, omtrent som Fiskene 

ledes i et Bundgarn. Denne begrrenses for nedeo af en 

kraftig, hesteskoformet •Kjrebea, men fra den 0vre Del 

hrenger en halvkredsformet, tynd og gjennemsigtig Hinde 

ned, der ligesom en Klapventil liggel" fasttrykket op til 

Kjrebens Bagrand, og den virker ogsaa ganske som en 

saadan. Den kan kun aabnes indad, den er meget ela

stisk, og bliver den presset indad, springer den strax 

tilbage, saa snart Trykket herer op; og den slutter saa 
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ta-:t op til Kjreben, at en Smaakrebs en Gang havde 

faaet sit Felehorn i Klemll)e og derved blev holdt fast 

en hel Dag. Dyrene maa altsaa tvinge sig igjennem, 

naar de lnkke Deren op, men nogen synderlig stor Kraft 

synes ikke nedvendig dertil, der mrerkes i alt Fald ingen 

lfodstand, naar man stikker en fin Berste ind og aabner 

K lap pen; ere de forst komne in den for, komme de ikke 

ad, med mindre de, hvad C o-h n saa en Myggelarve gjere, 

~de sig gjennem Blrerens Vreg. Hvad der Iokker Dyrene 

ind er ukjendt; maaske er det rigtigt, hvad Cohn formoder, 

at Haar, der sidde i Munden, afsondre en Lokkemad, 

maaske sege saadanne Smaadyr gjrerne ind i Huler for 

at findeLy. Fru Treat i NewJersey har ofte iagttaget 

Dyrenes Frerden om Blreren. •l'ypri.h ( en Smaakrebs ), 

skriver hun, •var meget forsigtig, men blev dog ofte fan

gen; naar den var kommen til Blrerens .Mund, betrenkte 

den sig undertiden og lab sin Vej; undertiden kom den 

ta>t op til og dristede sig endog et Stykke paa Vej ind 

i Munden, men trak sig saa hurtig tilbage, som om den 

Yar bange. • 

Blrerens indre Overflade brerer mange firgrenede 

Stjrernehaar ganske lig dem, vi fandt hos den i Systemet 

~aa fjrernt staaende Aldrovanda, og hos denne virke de 

i Felge Darwin blot ved at opsuge forraadnende Dele, 

medens de ikke skulle afsondre nogen digestiv V redsk~. 

Stykker af Kjed, .£ggehvide, Brusk o. I. blev ikke 

angrebne som ellers, de skarpe Kanter ikke afrundede osv. 

Der finder altsaa nreppe nogen Bearbejdelse af Byttet 

Sted, og det er derved let forstaaeligt, at man kan se 

de fangne Dyr tumle sig i deres Famgsel i mange Dage; 

det er ferst, naar de gaa i Forraadnelse, hvad maaske 

fremskyndes paa en eller anden Maade , at de . opleste 
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Dele blive opsugede, hvorom Forandringer i Haarenes 

Celleindbold ere Vidne. 

Sammenligne vi Genlisea og Blrereroden med de 
' foregaaende SJregter, se vi, at Fangeapparatet navnlig deri 

er forskjelligt fra disses, at vi have en frerdig dannet, 

formbestandig Huie, i hvilken Dyrene maa ned; de fleste an

dre maatte ved visse Bevreg:lser ferst danne sig en saa

dan Mave. Vi kjende et Antal andre Planter, der 

ogsaa have mrerkvrerdig dannede hule Blade eller Rlad

dele, hvis Betydning hidtil bar vreret os fuldstamdig ube

kjendt og gaadefu)d; man har ve) nrermest betragtet dem 

som en Slags Kuriositeter, Naturen i et vist Lune bavde 

dannet. Nu vender Oprnrerksomheden sig naturlig ogsaa 

hen paa dem, og Uvisheden om, hvor vidt ogsaa disse· 

Organers Betydning kunde vrere at fange Dyr til Fede, 

s0ges opklaret ved Unders0gelse. Saadanne Planter 

ere den ostiudiske Kandebrerer, de nordamerikanske 

Slregter Sarracenia og Darlingtonia samt den nyhollandske 

Cephalotus, Planter, der ere langt fjrornede fra hverandre 

i systematisk Henseende ligesom i geografisk. Darwin bar 

ikke selv unders0gt dem, men i Fjor gjorde Dr. II o o ke ~ 

paa Naturforskerrn0det i Belfast Rede for sine Under

sogelser over dem. 

Kand e b re re re n ( Nepenthes destillatoria o. fl.) bar 

sit Navn af de mrerkvrerdige Krukker, der sidde paa 

Spidsen af mange Blade, medens andre Blade kan ende i en 

Jang tynd Slyngtraad, ved hvis Hjrelp Planten klatrer hojt 

op i Skovenes Trreer og Buske (Fig. 7). Denne Kan

des St0rrelse og Form er forskjellig hos de forskjellige 

Arter; der er saaledes de Arter, hvor den er indtil 

1} Fod Jang og saa vid, at en lille Fagl let swatter ned 
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i den, medens andres kun ere omtrent en Tomme lange, 

og b,·ad Formen angaar, da syn es den endog at kunne 

Fii:. i. 

vrere forskjellig hos de unge og de gamle lndivider af 

samme Art, hvoraf Hooker giver folgende Forklaring, i det 

han gaar ud fra, at Planten fanger Dyr. Hos unge 

Plantiir og hos enkelte Arter, der have deres Blade mer 

ved Jorden, hvile Krukkerne paa Jorden; de ere da lavere 

og videre og have et mere aabent Laag samt en ejen

dommelig frynset Brremme om Mundingen, der sikkert 

skal vejlede Dyrene hen til og ned i Krukken, og de 

Dyr, som den nu lregger an paa at fange, ere saadanne, 

som k.rybe. Paa de reldre Planter blive Krukkerne lren

gere, mere valseformede, Laaget bliver st0rre, og disse 

frit i Luften hrengende Krokker formodes at bes0ges af 

flyvende Dyr. Vist er det i alt Fald, at mangfoldige 

Dyr fanges i Krukkerne. 

Her trreffe vi f0Jgende Fangemetode. Dyrene lok

kes rimeligvis til Krukkerne paa samme Maade som 
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til de Blomster, hvor de s0ge Bonning; Krukkens Mun

ding og Laag er nemlig ofte livlig farvet og udsveder 

en fristende Bonning. Der er kun en Art, siger Booker, 

hvor Laaget in gen Bonning udsveder, men hos den er 

det ogsaa b0jet vandret tilbage fra den forrrederske Mun

ding. Ere Dyrene lokkede til Krukkens Munding og 

frerdes der, gjrelder det for Planten om at bemregtige sig 

dem; ti! den Ende er Krukkens indre Flade bygget paa 

ejendommelig Vis. Efter den 11tillokkendea Flade 0verst om 

Mundingen folger en 11Glidebane•, en mat blaagraa Flade 

beklredt med en glat, glasagtig Hinde og indrettet til 

intet Fodfreste at give, saa at et Insekt, der kommer hen 

paa den, vii falde dybere ned og ned i Krukkens nedre 

Del, der er fyldt med V redske. I denne Del er Overfladen 

nemlig meget rig paa Kjertler; hos en Art fandt Hooker 

en dog 3000 paa en K vadrattomme, og disse afsondre 

den syrlige V redske, der til enhver Tid findes i Krukken, 

selv fer den aal.mer sig. Hvad der nu er overraskende 

er det, at vi her trreffe en Saft, som er sur eller dog 

bliver sur, naar Finer o. I. komme i den, og som bar 

Egenskaber, der ganske ere de samme som Drosera'ens, 

Dionma'ens og andres Slim, thi Stykker af Kjed, Brusk osv. 

blive i Lebet af 24 Timer angrebne paa samme Maade 

som hos disse; de skarpe Kanter redes bort, Stykker paa 

flare Grans V regt forsvinde fuldstrendig i Le bet af 2-3 
Dage, og Hooker bar to Gange set, at Saftmrengden i 

Krukken foregedes, naar ban lagde dyriske Dele derned; 

Afsondringen tog altsaa til ligesom hos Drosera, Dio11cra 

osv., medens uorganiske Dela ikke fremkaldte nogen 

Forandring. Han bar ogsaa set, at Vredsken mister sin 

fordej ende Kraft, naar den tages ud af Kand en, h vilket 

maaske kunde tyde paa, at der ogsaa . her afsondres en 
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fordej ende Vredske (Pepsin), men ferst, naar et kvrelstof

boldigt Legeme er bragt ned i Krukken. Mere vide vi 

egentlig ikke om denne Plante, . men under de i 0vrigt 

fo randrede Forhold stemmer dette jo saa . fuldstrendig 

med hvad vi have set hos de foregaaende Planter, at 

bvis disse virkelig rede Dyr og dyri ske Dele, maa Kande

brerere n utvivlsomt ogsaa • gjere det. 

En ganske lignende Indretning fiudes hos den 

a.v"tral ske Ceplwlotus, som man kan faa at se I vor 

C e p h a 1 o Lu s i natu rlig Storrelse . 

botaniske Have, og af hvilkeu et Par Blade afbildes 

Fig. 8. Man vii se, at der ligesom hos Genlisea er to Slags 

Blade, oogle bredt regdannede og flade, andre som en Krukke 

riled Laag paa. Om denne Plante vide vi hidtil kun 

det, at der i Falge en gammel Notis hos den engelske 

Botaniker Rob. Brown i Plan tens Hjemstavn find es 

mange Myrer druknede i Krukkerne. 

Vi komme nu til de sidste Slregter, Sarracenia , 

som Nordamerikanerne kalde ,Trompet-Blad,, og Dar-
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lingtonia, der staar den meget nrer *). Navnlig ved 

Hookers Unders0gelser ere de nu ret vel bekjendte. At 

dcr omkommer lnsekter i de hole ved Jorden rosetformet 

samlede Blade er meget let at iagttage, thi de ere i 

Fig 9 . 

. ·1. Sarrru.·t·"ia purpurca, og JJ, ct Blad af S. jlava; bergc formindskede. 

den frie Natur altid fulde af drukr.ede Myrer; Fluer, 

Mel og Dagsommerfugle, Grreshopper, Edderkopper osv., 

og disse lokkes derhen omtrent paa samme Maade som hos 

Kandebrereren. Figuren viser, at der langs den 0vre Side 

*) Af den ferste Shrgt ha,·e vi meget smol,Jc Exemplarer I vor 
botanlske Hn,·e. 
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af de hnle Blade l0ber en h0j Kam eller Vinge, og at 

der paa den ene Side af Mundingen findes et hos A mere 

opret, hos B hen over Mundingen b0jet Laag. Man bar 

fortalt, at dette Laag var fastgjort til Bladet ved et 

Brengsel, og at det lukkede sig i T0rke for at forhindre 

Vandet fra at fordampe, men dette er ikke sandt; Laa

get er ganske solidt fastgjort. Der er nu ogsaa her for 

det ferste en • tillokkende • Flade, nemlig paa lndersiden 

af Laaget og i Mundingen af Bladet, hvor der udsvedes 

en sad Saft, og hos en Art gaar der oven i Kj0bet efter 

Dr. Me 11 i ch am p s Unders0gelser en honningsod Sti 

langs begge Sider af den omtalte Kam ned til Jorden, 

ad hvilken Insekterne paa den snedigste Maade ledes til 

deres Undergang. Lrengere nede i Bladet kommer der 

saa en • Glide bane•, i det Overfladen er dannet af glas

klare Celler, som forlrenges i korte, kegledannede Smaa

torne; disse ligge som Stenene paa et Tag med Spidserne 

nedad , man rutscher let ned ad dem, men kommer 

vanskelig op. Dernrest er der en kjertelbrerende Flade, 

som heller ikke giver noget Fodfreste, og hos nogle Arter 

ska) der endog vrere en ,fastholdende• Flade i den ne

derste Del af Bladet med stive mod Midten sammen

l0bende Baar. Det er rimeligvis fra de talrige Kjertler, 

at den Vredske afsondres, der findes hos de fleste Arter*), 

og som er slimet, bar en egen sammensnrerpende Smag 

og ud0ver en ganske ejendommelig Virkning paa de In
sekter, der falde ned i den. •En Flue, som man kaster 

i Vand, undslipper let, fordi Vandet ikke hrefter sig ved 

*J Alie Arter ere lkke lndrellede ens; den I vor Have dyrkede syn es ikke 
indrettet paa at fange lnsekter som de and re, i det den in gen 
Honningdannelse bar og lngen sll!rli!l Saft I Bladhulen, men In· 
1ekter flndes dog mellem Haarene I deune. 
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dens Vinger, men den slipper aldrig ud af Sarraceniens 

V redske; omtrent ~ Minut eftn, at den er falden ned, 

synes den d0d, men hvis man strax trrekker den op, kan 

den dog komme ti) sig seh· igjen efter ~-1 Times For

l0b. • Fuldstrendig kjendte ere disse Planter ikke, og naar 

man maa antage om dem, at de virkelig fortrere de 

fangne Insekter, er det nrermest paa Grund af Analogien 

med de andre. 

Massen af de faugne Dyr ska) kuune vrere ganske 

uhyre - mere end Plan ten maaske kan have Brug for; 

men de komme undertiden ogsaa andre ti) Gode, i <let 

man kan se visse iusektredende Fugle, som have lrert, at 

der er et Bytte at gj0re i de hule Blade, aabne dem 

med deres Nreb og plyndre Sarraceniens Spisekammer. 

Et andet mrerkvrerdigt Trrek har en nordamerikansk 

Naturforsker, R i I e y, i Fjor oplyst os om ( det find es med

delt blandt andre Steder i •Nature•), og det bestaar 

deri, at der er to Insekter, som ere nskudfrie• og uden 

Fare frerdes i, ja en dog ere henviste til at )eve i • det 

sireneagtige• Blads Indhold. Det ene er et lille 1\10) 

(Xanthoptera scmicrucea Guen.), hvis Hunner lregge ..£g

gene nrer nTrompetens• Munding, og hvis Larver ligeledes 

le,·e der; den an den er en Spyflue, som Ri 1 e y bar givet 

Navnet Sarcoplw_qa. Sarrarenire. I Bladene af Sarrarenia 

i:ariolaris og /fora vii man nresten uden Undtagelse ficde 

en hvidlig, benles l\faddike tumlende sig; den er omtrent 

saa tyk som en Pennepose, og naar den bar )adet sig 

amme op i denne V relling af dyriske Levninger, gnaver 

den sig ud af Bladet, gaar ned i Jorden og gjennemgaar 

sin Forvandling. Efter faa Dages For)0b kommer den 

frem som fuldt ud,·iklet Spyflue. Den borer til de leveude-
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fodende Arter, og naar den ,feder, sretter den ofte indtil 

et Du sin Maddiker ind i Verden, specielt i et Sarrace-

11iablad; mellem disse S0skende opstaa nu en forbitret 

Krig, der uden Undtagelse ender med, at den strer

keste alene bliver tilbage, selv om der var Fode nok 

til flere. 

Vi ere nu til Ende med vor Oversigt over de hidtil 

kjendte kjodredende Planter. At de nu virkelig optage i 

sig for at bruge som Nrerii:ig de organiske Masser, som de 

bemregtige sig, er vel ikke fuldstrendig bevist; dertil 

maa der here endnu en Undersogelse, der maa gaa i kemisk 

og experimental-fysiologisk Retning ; at der er mange 

andre uloste Sporgsmaal med Hensyn ti] denne Er

nreringsproces, er jo ogsaa vist nok; men der kan dog 

nreppe vrere Tvivl om, atna:rwin, Hooker, Cohn og 

mange andre have Ret, naar de tro, at de anferte Plan

ter virkelig leve af de fangede Dyr ved Siden af anden 

~rering, som de kunne optage fra Jorden og Luften. 

[ nder alle de mange forskjellige Maader, paa hvilke 

Bladene arbejde og ere indrettede, nogle med en frerdig

dannet • Mave ", me dens andre ferst danne sig en saadan 

ved visse Bevregelser, nogle med hoj Grad at' Pirrelighed 

og raske Bevregt!lser, andre med en meget svagere Pirre

lighed og langsommere Bevregelser osv., gaar' der dog 

visse frelles Trrek gjennem dem alle, saa vidt de ere 

kjendte, nemlig Afsondringen af en Vredske, der bar de 

samme Egenskaber, forandres paa samme Vis og navnlig 

virker paa samme angribende og oplosende Maade paa 

saadanne organiske Dele, der ogsaa ere let fordojelige 

for den dyriske Maves Safter, med hvilke den jo angives 
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at stem me mrerkvrerdig n0je *). Fremhreves kan endnu 

et Par frelles Trrek, af hvilket det ene maaske har min

dre Betydning, det nemlig, at af de paa Landet voxende 

» Insektredere" fin des de fleste ( Drosera, Dionma, Sarra

cenia, Pinguicula, fl ere GenUsea •er) i Moser, mellem T0rvemos 

og paa lignende fugtig Bund og have deres Blade sam

lede i en Roset ved Jorden, medens de andre ere sv0m

mende Vandplanter; det andet, som Cohn og Darwin 

isrer have fremdraget, har derimod ganske bestemt mere 

at sige, nemlig det, at hos nogle . som Aldrovanda og 

Blrererod mangler Roden ganske eller nresten ganske, og 

hos de fleste andre er den, 11aa vidt de kjendes nrermere, 

yderst ubetydelig ( Soldug, Fluefanger, Vibefedt etc.). 

Dette harmonerer jo nemlig godt med, at de maa skatfe 

sig den n0dvendige kvrelstofholdige Nrering ad anden 

Vej. · Disse det sidste Par Aars Unders0gelser have til

lige lrert os, hvor uendelig meget og uendelig inter

essant der endnu er at opdage i Naturen, og det paa 

Vresener, der ere os ellers saa 11velbekjendte« og findes 

saa at sige lige uden for Deren. Banen er nu brudt i 

en ny Retning; det Jigger nrer at antage, at vi om nogle 

Aar ville vide mange Gange mere end nu om •insekt- . 

redende Planter« og maaske endog vrere komne til det 

Resultat, at mangfoldige andre Planter have denne tredje 

Ernreringsvej foruden de to almindelige gjennem Roden 

og Loften, og at de opt age K vrelstof fra Dyr, der klrebe 

ved dem eller fanges paa anden Maade, eller gjennem 

Regnvandet, der jo indeholder smaa Kvantiteter deraf. 

•) For ganske nylig meddelte Lawson T II l t, at ban havde uddraget 
et Stor ar Drosera'ens og Kandebrererena Sart, som ganske ligner 
Pepsin, det i vore Maver vlrksomme Ferment. 
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Der er saa mangfo]dige P1anter, der brere Kjerte]haar • 
og maogfo]dige andre Haardanne1ser, om hvis Funktion 

vi a1de1es ingen Ane]se have, men ti1 hvis k]mbrige Saft 

Insekter ofte blivehamgende*), og Darwin haraUeredevist, 

at Kjertelbaarene · hos to Arter Stenbriek samt hos Primula 

sinensis og Pelargonium zonale ikke a]ene afsondre -

den eneste Evne, man hidti1 bar tiltroet dem - men ogsaa 

hortig opsnge Stof fra Op]esninger af ku1snr Ammo

oiak og fra Kjedextrakt og ti1 De1a endog fra op]este In

Eekter; selv om der end i Regnvand kun er en yderst 

ringe Del Ammoniak, kan den Mrengde, en Plante kan 

optage, dog godt blive ret anselig, naar man tager Hen

syn til, hvilken nhyre Mmngde Haar et Individ kan 

brere. Darwin s Sen bar beregnet, at der paa et midde]

stort Exemp1ar af Primula sinensis findes 2½ MiUion 

Kjertelhaar. - Man ser, der er nok for Natnrforskeme 

at tage fat paa, nok af Spffrgsmaal at Iese selv an

ga.aende de al1eralmindeligste) Planter; - 11cherc"lwn3 

loujours- ! 

E. S. Efler at ovenataaende var eat, er jeg bleven bekjendt med 
en oyere Uodersegelse af J. W. Clar fl., der vlaer, at naar en Flue 
dyppea I en auerk Llthlumopleanlng og IHlgges pea Dro,era-Bladet, 
kan mao erter omtreot 2 D0gn ved Spektroakopet paavlae Lithium I 
Bladstllken og andre Dele af Planten. Dermed er be"Vlst, at Stoffer 
kunne optagea af Bladpladen og derrra rordeles I Plantens V&l'V, et 
Faktum, aom man let "Vil lodae er af aterste Bctydnlog for LHlren om 
kjededeode Planter. 

•) llaoge Planter faoge lnaekter paa andre Meader; Al. Braun bar 
omtalt, at paa en Belleplantes Blade ranges dcr mange Smaadyr, 
h,is Fedder bllve fastboldte af amaa krogformede Haar; paa aamme 
llaadc gaar det ogsaa tll hos Gronotlia ,carnttm. 
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