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VOORREDE BIJ DEN EERSTEN DRUK.

De hier gegeven Beginselen der Plantkunde zijn bestemd
om te dienen bij het onderwijs in de lagere klassen der
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, alsmede bij
dat aan die scholen, waar de geheele cursus slechts drie
jaren duurt. Zooals het boekje thans is, bevat het slechts
de beginselen der Morphologie, benevens die der Biologie
van bloemen, vruchten en zaden. Deze leerstof is voor
een driejarigen cursus voldoende, het is daar naar mijne
meening niet op zijn plaats ook de systematiek of de
beginselen van physiologie of anatomie op to nemen.
Deed men het, dan zou men niets anders bereiken dan
een zeer oppervlakkig overzicht te geven over de botanische wetenschap, dat misschien alleen aan de allerbeste
leerlingen van eenig nut zou kunnen zijn. Maar men zou
de jeugd niet vertrouwd maken met de natuurvoorwerpen
zelven, wat toch het hoofddoel moet blijven. Kennis van
de hoofddeelen der plant : de bladeren, den stengel, den
wortel en de bloem, benevens een overzicht van de verschillende vormen, waaronder deze deelen voorkomen;

IV

VOORREDE.

verder eenig begrip van de merkwaardige betrekking, die
er bestaat tusschen de inrichting van bloemen, vruchten
en zaden eenerzijds, en de omgevende natuur anderzijds,
is het doel, waarnaar men bij leerlingen van twaalf tot
zestien jaren ernstig moet streven.
Alleen voor hen, die de hoogste klassen der burgerschool
met vijfjarigen cursus bezoeken, is uitbreiding van de
leerstof niet alleen wenschelijk, maar ook noodzakelijk.
Het determineeren van gewassen volgens een der daartoe
bestemde hollandsche boekjes moet aansluiten bij hetgeen
vroeger over de morphologie is gezegd. Dit nu maakt
men den leerling spoedig eigen, terwijl bovendien ieder
leeraar, die zich gedurende eenige jaren met natuurhistorisch onderwijs heeft bezig gehouden, bij ondervinding
weet, dat ook zonder verderen aandrang van zijne zijde
verscheiden leerlingen zich blijven bezighouden met botaniseeren en het vermeerderen van hun herbarium, als
een aangename bezigheid buiten de schooluren. Het komt
mij daarom ongeraden voor deze afdeeling der botanie
tot het einde van den cursus voort te zetten, maar veeleer
aan te bevelen om het een en ander te bespreken, dat
zich aansluit bij hetgeen over natuur- en scheikunde be-

handeld is. Daarom acht ik het wenschelijk ook de
hoofdzaken der planten-physiologie ter sprake te brengen,
terwijl het eindelijk — zoo er tijd over is — van belang
kan zijn, bovendien nog de Cryptogamen in het kort te
schetsen en daaraan een overzicht over het geheele plan-
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tenrijk vast te knoopen. Ik zeg, zoo er tijd beschikbaar
is, want ieder ambtgenoot weet het, dat men niet elk
jaar even ver komt, maar dat vele, dikwijls onbekende,
oorzaken samenwerken om de bevattelijkheid en de vlijt
der leerlingen te wijzigen.
In overeenstemming met deze zienswlize was de verschijning van BEHRENS' Methodisches Lehrbuch der Allgemeinen Botanik mij eene welkome aanleiding om het
voor ons liggende boekje gereed te maken. Het boek van
BEHRENS bevat veel dat mij aantrok en mij noopte het
voor onze scholen te bewerken. Het meest beviel mij de
//

Biologie," waarin de schrijver voor 't eerst de resultaten

van SPRENGEL, MILLER, DARWIN, HILDEBRAND e. a. in een
voor middelbaar onderwijs geschikten vorm heeft samengevat. Ook de behandeling der .Cryptogamen en der Physiologie trok mijne aandacht. Ik besloot daarom althans
een gedeelte van het vrij uitvoerige boek van BEHRENS
te bewerken en wel door de Biologie in hoofdzaak te
vertalen, maar de Morphologie zoodanig te wijzigen als
met mijn eigen opvatting het meest overeenkwam. Het
zal hem, die het eerste hoofdstuk van dit leerboekje met
BEHRENS' Erster Abschnitt vergelijkt, niet alleen opvallen,
dat de volgorde gewijzigd is, maar eveneens dat er een
en ander is ingelascht. Overigens wil ik er op wijzen
dat verscheiden zaken zeer kort zijn behandeld, zoo kort
dat leerlingen met gewonen aanleg zeker de voorlichting
van den leeraar behoeven of het gezegde pas volkomen
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verstaan, als zij de voorwerpen in natura hebben onderzocht. Ik heb er juist naar gestreefd om den leerling
zooveel mogelijk aan te sporen tot het onderzoek van de
natuur, en te verhoeden, dat hij aan het leerboek genoeg
meene te hebben. Voorloopig heeft dit boekje nog te bescheiden afmetingen, aangezien de hoofdstukken voor de
hoogere klassen van den vijfjarigen cursus er nog niet
bijgevoegd zijn. Intusschen stel ik mij voor, wanneer de
omstandigheden het toelaten, ook dat gedeelte naderhand
voor het onderwijs te bewerken. Voor het oogenblik kan
dus de vrij uitvoerige inhoudsopgave, die vOOr de Inleiding
geplaatst is, als eenige wegwijzer dienst doen, bij uitbreiding van het werkje zal een alphabetisch register
noodzakelijk moeten volgen.
J. C. COSTERUS.
AMSTERDAM, Aug. 1 88 1 .

VOORREDE BIJ DEN TWEEDEN DRUM.

De uitbreiding die de Beginselen der Plantkunde hebben
ondergaan, bestaat hoofdzakelijk in de toevoeging van de
vroeger aangekondigde hoofdstukken over de Systematiek,
de Physiologie en de Cryptogamen. Beide eerstgenoemde
zijn niet aan BEHRENS ontleend; de Systematiek niet, wijl
het mij beter voorkwam, eenvoudig een korte inleiding
te geven tot de Flora's die op onze middelbare scholen
in gebruik zijn en niet in uitvoerige beschouwingen te
treden aangaande stelselleer, soort, varieteit, noch ook in
een overzicht der voornaamste planten-familien, de Physiologie niet, omdat deze in BEHRENS vereenigd voorkomt
met de Anatomie en daar bovendien geheel op den achtergrond geraakt is. Voor onze scholen verdient het naar
mijne meening de voorkeur de verhouding om te keeren
en naar aanleiding van eenige proeven de hoofdfeiten der
Physiologie te bespreken, en alleen daar waar zulks bepaald noodzakelijk is, de Anatomie ter verklaring van
verschijnselen ter hulp te roepen.
De beide eerste hoofdstukken hebben hier en daar aanvulling ondergaan, de Biologie is vermeerderd met een
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paragraaf over de uitsluiting van schadelijk insectenbezoek, en in de Morphologie zijn tengevolge van gebleken
noodzakelijkheid sommige onderwerpen uitvoeriger besproken dan in de eerste uitgave.
Een Schema voor de beschrijving van planten op p. 110
voorkomende, zal naar ik hoop den leerling eenige leiding
verschaffen in het opmerken van de meest wezenlijke kenmerken der plant.
J. C. COSTERUS.
AMSTERDAM,

Sept. 1884.

VOORREDE BIJ DEN VIJFDEN DRUK.

Ook nu zijn weer eenige verbeteringen en aanvullingen
aangebracht, die zoowel door den tegenwoordigen stand
der plantkunde gevorderd worden als in overeenstemming
zijn met de behoeften van het onderwijs. Wat laatstgenoemde betreft, spreek ik opnieuw mijne' erkentelijkheid uit aan verschillende collega's, onder wie ik v ooral
Dr. H. J.
DER MEER

CALKOEN

te Haarlem en Dr. J.

KAMMINGA VAN

te Amsterdam in het bijzonder gedenk.
J. C. COSTERUS.

AMSTERDAM,

Maart 1900.
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Alle voorwerpen die op de aarde voorkomen zijn Of
voortbrengselen der natuur Of der kunst. Kunstvoorwerpen
zijn door menschenhanden met of zonder werktuigen
gemaakt uit de voortbrengselen der natuur de voortbrengselen der natuur ontstaan zonder toedoen van den
mensch.
De leer der natuurvoorwerpen beet Natuurl ij ke Hist or i e. De natuurlijke historie onderscheidt drie soorten van natuurprodukten : d elfs t o f f e n,
planten en dieren. De delfstoffen zijn levenlooze voorwerpen, zij bestaan niet uit werktuigen of
organen : zij worden daarom onbewerktuigd of anorganisc/i
genoemd. Plant en en d i e r en daarentegen zijn 1 ev e n de w e z en s zij bestaan uit verschillende or g a n en
(werktuigen), waarvan ieder een zekere werking uitoefent,
van daar de naam organische wezens of organismen. Het
leven van planten en dieren blijkt uit de werkzaamheid
der verschillende organen.
Alle levende wezens komen overeen in het vermogen
van voedsel op te nemen, te groeien, te ademen, en
nieuwe organismen voort to brengen.
Dieren en planten verschillen hoofdzakelijk van elkaar
daarin, dat de dieren niet alleen werktuigen voor voeding
en voortplanting bezitten, maar ook kunnen w a a r n emen

2

Melding.

bovendien bezitten de dieren het vermogen om, zij het ook
dikwijls alleen in het eerste levenstijdperk, zich willekeurig
te bewegen. Planten kunnen niet waarnemen, noch zich
willekeurig bewegen.
Een scherp onderscheid tusschen planten en dieren laat
zich eigenlijk niet opgeven. In het plantenrijk komen een
aantal bewegingen voor, die door hare doelmatigheid aan
willekeurige doen denken, en omgekeerd kafi men van
lagere dieren dikwijls niet uitmaken, of de door hen uitgevoerde bewegingen inderdaad willekeurig zijn. Hoe
minder samengesteld de planten en dieren zijn, die men
vergelijkt, des te moeielijker laat zich het onderscheid
bepalen. In waarheid loopen planten- en dierenrijk onmerkbaar in elkaar over.
Men noemt de leer der planten P 1 a n t e n k u n de of
B o t a n i e. Deze wetenschap vervalt in verschillende
afdeelingen, waarvan de voornaamste zijn :
I.°. De vormleer of morphologie, die ten doel
heeft de gedaante en de geAardheid der verschillende
organen der plant te doen kennen, 2°. de b i o 1 o g i e, die
ons antwoord geeft op de vraag waartoe de organen die
eigenschappen bezitten, 3°. de anatomie of de kennis
der kleinste deelen waaruit de plant bestaat, 4°. de
s y s t e m a t i e k of de leer van de rangschikking der
gewassen, 5°. de p h y s i o l o g i e, die ons leert, welke
scheikundige en natuurkundige werkingen in de kleinste
deeltjes der plant voorkomen.

HOOFDSTTIK I.

VORMLEER OF MORPHOLOGIE.

Alle deelen of organen, die het lichaam der hoogere 1)
planten samenstellen, brengt men gemakshalve tot de volgende vier (door de natuur niet scherp gescheiden) groepen.
I. Bladeren.
II. Stengels.
III. Wortels.
IV. Hare n.
Aan een zeer jonge, pas uit het zaad to voorschijn
gekomen plant (een kiemplant) van een Eschdoorn (fig. 1),
van een witte Boon of van Tuinkers merken wij een
min of meer heen en weer gebogen deel be op, dat met
teedere haar tj e s f bezet is. Dit deel be is de worte 1.
ve deelen die met cc en d zijn aangeduid, zijn b 1 a d er e n zij zijn op den s t e n g e l ab vastgehecht.
In het voorjaar kan men onder of dicht bij een Esch1 ) Tegenover de h o o g e r e staan de la g e r e planten ; onder
laatstgenoemden naam verstaan wij al de gewassen, die geen
bloemen en zaden voortbrengen, zooals Varens, Mossen,
mels enz. Wij sluiten de lagere planten voorloopig zooveel
mogelijk van onze beschouwingen uit en komen er in het vijfde
hoofdstuk uitvoerig op terug.
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doornboom gemakkeltk een tal van die kiemplantjes,
zooals er bij Fig. 1 een is afgebeeld, vinden maar mocht
het voorjaar reeds voorbij zijn, dan hebben wij toch gelegenheid genoeg om ons kiemplantjes to verschaffen. We
hebben dan niets ander to doen dan wat erwten of boonen
in vochtige aarde te planten of tuinkerszaadjes uit to
strooien op een vochtige wollen lap of op een natte spons.
In al die gevallen
zullen wij zien dat
het eerste blaadje of
de eerste twee blaadies in vorm zoo stork
van de volgende afwijken, dat we aarzelen, ze bladeren to
noemen. Later zullen
wij evenwel inzien, C....
0
0
dat zij Loch in hoofdzaak met bladeren
overeenkomen. Om
hun afwij kende eigenschappen noemt men
ze zaadlobben of
kiembladen (fig.
cc en 1.* c). 1 ) De uitzaaiing van tuinkersFig. '1.
zaden volgens de zooFig. V.
even aangewezen manier is hierom aan te bevelen, wijl
dan de wortel der plant moeielijk in de spons of lap kan
1 ) Fig. 1* stelt het kiemende zaad van Canna indica voor, eon
plant die dikwijls in parken en tuinen wordt gekweekt, maar

welker zaden een vrij hooge temperatuur behoeven voor de
kieming.

Het blad.
doordringen en de haren dan juist heel duidelijk to zien
zijn. Men stelle zich evenwel niet voor, dat haren alleen maar
aan den wortel voorkomen ook aan stengel en bladeren
vertoonen zij zich in den regel, maar uitsluitend zoolang
al de genoemde deelen kruidachtig zijn.
Ten einde bekend to worden met de vormen, waaronder
bladeren, stengels, wortels en haren kunnen voorkomen,
willen wij deze deelen achtereenvolgens nagaan en
trachten ze, zooveel als mogelijk is, in den tuin of buiten
op to zoeken. wij beginnen daartoe met de bladeren, en
wel met eon bijzondere soort, de 1 o ofbladere n.

I. HET BLAD.
1.

De Loot bladeren.

Aan een loofblad, het orgaan bij uitnemendheid voor
de bereiding van het voedsel, onderscheidt men de volgende onderdeelen : tusschen den
stengel der plant en dat vlakke
deel dat men in 't dagelijksch
leven blad noemt, is in den
fl
regel een 'imager of korter deel
geplaatst, dat b l a d s t eel genoemd wordt (fig. '2, sb). Het
zooeven genoemde vlakke deel
heet b la dsch ij f (fig. '2 fl).
Van de bladschijf noemen wij
het onderste uiteinde (fig. '2 b)
den voet de blalsteel is dus
verbonden aan den voet der
Fig. 2.
bladschijf Het bovenste uiteinde
der bladschijf wordt de top (a) genoemd. Een derde
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onderdeel van het loof bad is de b l a d s c h e e d e. Bij
de Grassen (fig. 3, I) kan men haar gemakkelijk vinden,
zij zit daar om den stengel heen en draagt dadelijk aan
haar top de lang uitgerekte bladschijf b. Ms vierde onderdeel noemen wij de s t e u n b l a a d j es (fig. 2 nn), die
bij vele planten voorkomen. Zij zitten in den regel onder
aan den bladsteel, aan elken kant een gewoonlijk vallen
zij kort na het uitloopen der knoppen in de lente af; ook
zijn er echter gevallen waarin zij blijven bestaan en min
of meer stevig met stengel of bladsteel zijn samengegroeid,
zooals bijv. bij Rozen, den Meidoorn, Erwten. Bij Boekweit
en Zuring bezit elk blad aan den voet van den bladsteel
een steunblaadje, dat als een omhulsel den stengel omgeeft.
Van daar de naam t u i tj e of kokertj e, dien men bij
deze planten bezigt.
Bij de reeds genoemde Grassen vindt
S men op de grensscheiding van scheede en
I
schijf een vliezig aanhangsel (fig. 3
•
dat men tongetje noemt. Of dit
tongetje met een paar steunblaadjes to
vergelijken is, is niet zeker, 1°. om de
afwijkende plaats die dit deel inneemt,
3 0. omdat de bladscheede zelve in vele
opzichten met steunblaadjes overeenFig. 3.
komt.
Wanneer de leerling de onderdeelen der bladeren bij
hunne namen heeft leeren kennen, zoeke hij een aantal
levende bladeren op, om daaraan zelf to leeren zien,
welke der deelen aanwezig zijn. Heeft hij b.v. het blad
van den een of anderen Schermdrager, zooals de Wilde
Kervel, of van een Boterbloem gevonden, dan zal hij na
eenige oefening in staat zijn uit to maken, dat dit uit
bladscheede, bladsteel en bladschijf bestaat. Van de nu

/en Qok later) vorzamelde bladeren droogt hij de beste

Het blad.
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exemplaren, door ze in een toegeslagen vel filtreerpapier
of gewoon geel stroopapier to leggen en gedurende een
uur of tien daar tusschen 1 i c h t t je drukken. Daarna
worden de bladeren in droge vellen van hetzelfde papier
overgebracht en hierin met erg uitgespreid, zoodat alle
vouwen en plooien er uit verdwijnen. Is dit geschied,
dan slaat men het papier toe en drukt het thans met
een aanzienlijken last zoolang, totdat de bladeren hun
vocht geheel hebben verloren. Hierna worden de bladeren
op wit papier bevestigd en kortelijk beschreven.
Wij willen nu het voornaamste onderdeel van het blad
wat nader beschouwen, nm. :

b

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 5*.

Fig. 6.

De b la d s c h ij f. De verschillende vormen, die deze
kan vertoonen, laten zich tot vier groepen brengen :
i 0. De grootste breedte d e ligt in het midden (fig. 4).
2°. De grootste breedte ligt o n d e r het midden (fig. 5).
3°. De grootste breedte ligt b o v en het midden (fig. 5*).
4°. De breedte is over een groot deel der lengte gelijk,
b.v. bij grasbladen (fig. 3).
Bij 1 0. (grootste breedte in het midden) onderscheiden
wij :,c irk elr ond (breedte = lengte), ov a al (breedt e
lengte = : 1 1/2 a lliptisch (de zelfde verhoud ing

tusachen breedte en lengte , xnaar voet en top zijn beidQ
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spits), langw e r p i g (breedte : lengte =
: 2 1/2), en
1 a n c et v o r m i g (breedte : lengte =
: 3 a, 4).
De 4e groep sluit zich hierbij aan.
Cirkelronde bladeren vindt men bij het Penningkruid,
ovate bij de Sneeuwbes, elliptische bij den Beuk, langwerpige bij Waterzuring, lancetvormige bij verschillende
soorten van Wilgen.
Bij 2°. (grootste breedte onder het midden) : e i r on d
(fig. 5, top en voet beide afgerond), n i e r v o r m i g (fig. 9),
h a r t v or mi g, als het voorgaande, maar met spitsen
top, pijlvormig (fig. 7), spiesvormig (fig. 8),

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

r u i t v or m i g, als het den vorm heeft van een deltolde,
d r i e h o e k i g, als het in gedaante overeenkomt met
een gelijkbeenigen driehoek, en delta-v o r m i g, als
het den vorm heeft van een gelijkzijdigen driehoek.
Eironde bladeren heeft de blauwe Boschbes, niervormige
de Hondsdraf, hartvormige de Moerbezie (nb. de o n g e1 ij kbladigheid dezer plant !), pijlvormige het Pijlkruid, spiesvormige de Melde en de Schaapszuring, ruitvormige de Italiaansche Populier, driehoekige de Canadeesche Populier, en deltavormige de Ganzevoet.
Bij 3°. (grootste breedte boven het midden) : o m g ek eerd eirond (fig. 5*), omgekeerd hartvormig,

Het blad.
spatelvormig (fig. 6) en wigvormig (als de
.voet spits is).
Omgekeerd eirond zijn de bladeren van den Els, omgekeerd hartvormig de blaadjes van Klaverzuring, spatelvormig de bladeren van het Madeliefje, en wigvormig die
van den Japanschen Gingko.
Bij 4°. (breedte over een groot deel der lengte gelijk):
lijnvormig (fig. 3), zwaardvormig (rand en top
scherp, de middellijn dik), n a a 1 d v or m i g (fig. 4 0), als
de bladschijf rolrond is, p r i e m v or m i g een weinig
meer afgeplat dan het naaldvormige. De beide laatstgenoemde vormen vertoonen zich bij de Naaldboomen, terwijl
bladeren bij Grassen, en zwaardvormige bij de Lischbloem voorkomen.
Fig. 40, die de „naalden" van den gewonen
Den voorstelt, verdient een kleine toelichting in
zooverre bij dezen boom de bladen niet onmiddellijk op den tak zitten, maar twee aan twee op
zeer korte zijtakjes, die niet verder doorgroeien.
Bij andere soorten is het getal naalden op zulk
een zijtakje grooter, omgekeerd is er ook een
soort 1), die maar een naald op een zijtak draagt.
Het is niet alleen noodig de hier genoemde
'Fig. 10. bladvormen to zoeken, maar ook zulke bladeren,
die een combinatie van twee vormen vertoonen,
b. v. een langwerpig-lancetvormig, een langwerpig-eirond
blad enz. Dikwijls vertoont een en dezelfde plant verschillende bladvormen, ongelijkbladigheid, vgl. vorige blz. 2)

1)Pinus monophylla.
2)Vooral in tropische landen vindt men vele merkwaardige
voorbeelden van ongelijkbladigheid, wij halen er OOn aan dat
betrekking heeft op een populier: Populus Euphratica : habitat
oevers van den Euphraat en andere deelen van Arabic, en
aan de boorden van den Indus : (vervolg op p. 10).
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Hebben wij de gedaante eener bladschijf bepaald, dan
letten wij op de n e r vat u u r of de verspreiding der
nerven. Fig. 11 stelt het g e r a a m t e of s k e 1 e t van
een bladschijf voor; men kan er zelf een maken door
het weeke gedeelte — het bladmoes — door middel van
een borstel to verwijderen. ') Men noemt de dikste deelen
van dit geraamte de nerve n, de dunne a d e r e n. Een
blad (of eigenlijk bladschijf) is,h a n d n e r v i g (fig. 12),

Fig. 11.

Fig. 12.

wanneer de nerven uit den voet der schijf ontspringen
en van daar recht voortloopen,,k r o m n e r v i g (fig. 14),
als ze eveneens uit den voet ontspringen, maar zich weer
naar den top toebuigen, recht- of evenw ij dignervi g,
De bladen zijn 1° cirkelrond, 2° ()frond, 3° lancetvormig en
4° lijnvormig. Cirkelrond komt het veelvuldigst voor. Overgangen zijn er van cirkelrond tot eirond, van eirond tot
lancetvormig. Ook de top kan verschillen, nl. van stomp tot
scherp zijn.
Eveneens de afmetingen. De lengte stellende op 5 cM. vindt
men dat de breedte kan zijn : 6, 5, 4.5, 2.5 cM. Bij lijnvormige
bladeren van 9 cM. lengte ziet men breedten van 0.4 a 2.5.
1 ) Een natuurlijk bladskelet komt voor bij Ouviranda fenestrata, een waterplant op Madagascar, in welker bladeren het
bladmoes geheel ontbreekt.
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gelijk bij de Grassen, wanneer ze allen evenwijdig aan
elkaar, top en voet vereenigen, en Are ern e r v i g (fig. 13),
wa,nneer eon nerf van den voet naar den top loopt (hoofdnerf) en daaruit aan weerszijden zwakkere nerven ont
springen (zijnerven).
Ook het verloop der aderen
levert verschil op, dat kenmerkend is voor bepaalde planten
het aderstelsel is gewoonlijk zOO
ingericht, dat daardoor de stevigheid van het blad aanzienlijk
vermeerderd en de rand tegen
Fi g 13. inscheuren behoed wordt.
Men maakt het bladskelet het best als
het blad eerst gedroogd is : in bosschen
vindt men dikwijls volkomen zuivere bladFig. 14. ')
skeletten.
In de derde plaats hebben wij to letten op de in s n ijdingen der bladschijf. De meeste bladeren vertoonen
ze loopt de rand evenwel recht door, dan noemt men
het blad g a a fr a n d i g. Nu onderscheidt men twee groepen van insnijdingen : 1°. oppervlakkig e, 2°. diep e.
Zooals de naam reeds zegt, verschillen ze in de meerdere
of mindere diepte, maar men kan er nog bijvoegen, dat
het aantal uitspringende tandjes van een oppervlakkig
ingesneden blad veel grooter is dan het aantal slippen
van een diep ingesneden blad. :Ook ziet men in elk der
slippen van het laatstgenoen -iee een dikke nerf loopen,
terwijl dit met de tandjes der oppervlakkig ingesneden
bladeren slechts bij uitzondering het geval is.
1 ) Fig. 14 stelt eon blad van de gewone Weegbree voor, een
plant bij ons zeer algemeen, maar in Amerika „voetstap der
blanken" genoemd, wijl zij pas later toevallig word ingevoerd.
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Oppervlakkige insnijdingen. Deze worden aangeduid door de volgende termen : e z a a g d (fig. 15),
golve n d (fig. 19), / g ek art e 1 d (fig. 17), g et an d (fig. 16),
en g ol fsg e w ij z e geplo o i d, waarbij de golving

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

recht op het vlak van het blad gericht is. Laatstgenoemd
geval doet zich o. a. voor bij Laurierbladeren van de
andere zijn gemakkelijk voorbeelden te vinden.
De leerling drukke in e:igen bewoordingen nit, hoe de
genoemde insnijdingen te onderscheiden zijn.
Di ep e in sn ij dinge n. Daarvan onderscheidt men vier graden : 1°.,g elob d (fig.
20), de in komt n i et tot de helft
der nerven, die zij scheidt, 2°. g e s plot 0 n (fig. 22), de insnijding bereikt juist de
helft der nerven, 3°. e d e e 1 d (fig. 23),
de insnijding gaat voorbij de helft der nerven,
4°. ,s amen g e s t el d (fig. 21), de insnijding
is zoo diep, dat elke nerf met het omringende
bladmoes een afzonderlijk b 1 a a d j e vormt.
Nu kan een gelobd blad v e erl obb ig of
Fig. 19. andlobbig (fig. 20) zijn, een gespleten
v e e r- (fig. 1 8) on h a n dsp 1 et i g (fig. 22), een gedeeld
v eer d e el ig (fig. 23) on h an d de ell g, een samengesteld
,geveOrd (fig. 21, II) of handvormig (fig. 21, I).,,
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Wat de beteekenis der beide voorvoegsels is, blijkt
voldoende uit de figuren ook zal het onnoodig zijn to

b

II

a

Fig. 21.

Fig. 20.

verklaren waarom recht- en kromnervige bladeren niet
diep ingesneden kunnen zijn.
De beschrijving der samengestelde bladeren verdient

Fig. 22.

Fig. 23.

bijzondere opmerking. Letten wij op fig. 21, II, waar
eon geveerd blad wordt voorgesteld, dan zien wij als

onderdeelen aangewezen : 1°. den algemeenen bladsteel
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(a), 2 0. de blaadjes (b), die 2 aarx 2 tegenover elkaar
staan. Men noemt die paren ook wel j u k k e n. Men
kan nu het blad beschrijven als 4-jukkig,o n e v e n geveerd.
Men zou het 4-jukkig even geveerd noemen, als de algemeene bladsteel in plaats van in een, in twee blaadjes

Fig. 24a.

Fig. 24b.

eindigde. Staan de blaadjes van een juk niet juist tegenover elkaar, dan voegt men het woord,a fwisselend
tusschen de andere termen. Aan den Noteboom b.v. laten
zich meermalen nevens t e g e n o v e r g e s t e l d geveerde
bladeren schoone voorbeelden van afwisselend geveerde
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aanwijzen. Het aantal jukken is zeer verschillend, het
kan tot twee ja zelfs tot een dalen. Een klaverblad b.v.
is twee-jukkig oneven geveerd men noemt het evenwel
driebladig geveerd', het blad van de Citroenplant, de Pornpelmoes, de Oranje en der Sinaas-appelplant is eenbladig
geveerd (eig. eenjukkig oneven geveerd); men ziet dit
vooreerst aan de duidelijke afscheiding van den algemeenen bladsteel en het zeer kort gesteelde eindblaadje, maar
in de tweede plaats vindt de opvatting belangrijken steun
in het feit dat in de familie (Aurantiaceeen), waartoe de
Citroenen enz. behooren, het geveerde blad bijna zonder
uitzondering voorkomt. Als een van de talrijke voorbeelden
wijzen wij op een soort van Limonia (fig. 24b), een plant
uit 0.-Indie, waar niet alleen eenige jukken het eindblaadje voorafgaan, maar de algemeene bladsteel ook
de eigenaardige vleugels vertoont, die zoo kenmerkend
zijn voor onze Oranjes. Ook bij de Berberis vindt men
bladeren, die als eenbladig geveerde te beschouwen zijn.
Men vindt er evenals aan de zooeven genoemde een insntjding aan tusschen den bladsteel en het blaadje 1).
Als de blaadjes van een geveerd blad zelf geveerd zijn,
noemt men het geheele blad d u b b el- g e veer d. Men
spreekt dan van blaadjes der I e en 2e orde (fig. 25).
Zijn niet alleen de blaadjes der I. e, maar ook die der
2e orde geveerd, dan heet het geheel een d r i e v o u d i g
geveerd blad.
Bij een handvormig blad heeft men alleen maar te
letten op het get al der blaadjes. Wil men b.v. een blad

) In plaats van in een blaad;e, kan de algemeene bladsteel
ook wel eindigen in een rank, zooals bij wikke, ook in een
uitstekende punt en zelfs zich bladachtig verbreeden, zoodat
het dan geheel den schijn heeft of er een eindblaadje aanwezig is.
1

46

Het blad.

van den Paarden-kastanje beschrijven, dan zegt men :
het is z e v e n-t allig (fig. 21, I). Zoo zijn er ook 2-,
3-, 4- en nog meertallige. Is elk der
blaadjes zelf weer handvormig, dan
noemt men het geheele blad dubbeldrietallig, dubbelvijftallig enz.
Het onderscheid tusschen driebladig
e geveerde en drietallige bladeren is niet
altijd gemakkelijk to zien • in twijfelachtige gevallen zoekt men, welke bladvorm
het meest voorkomt in de plantenfamilie,
waartoe het blad in quaestie behoort.
Fig. 25.
Tusschen geveerde en handvormige
bladeren staan de v o e t-vormige. Bij deze draagt de
algemeene bladsteel een eindblaadje, maar de overige
blaadjes staan links
en rechts aan de bovenzijde der twee bladsteeltjes gerangschikt
(fig. 25*).
Meermalen gebeurt
het, dat men bladeren
vindt, waarop een der
vroeger vermelde vormen zeer goed zoude
passen, wanneer niet
de voet of de top
een bijzonderheid vertoonde, die de gedaante
van het blad wijzigde.
Fig. 25*.
In zulke gevallen denkt
men die eigenaardigheid voor een oogenblik weg en past
dan den juisten term op het aldus gewijzigde blad toe, om
daarna een beschrijving van den top of den voet to later
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volgen. Daartoe bezigt
men de volgende uitdrukkingen :
I°. Voor den top: spits,
gespitst (fig. 26),,fijn
gespitst,afgerond,
uitgeschulpt.
2°. Voor den voet: a
gerond, spits, hartvormig ingesneden,
pijlvormi g, aflo op end, stengelomvattend, doorgroeid(fig.
27), s a a m g e g r o e i d en
Fig. 26.
Fig. 27.
ongelijk.
Terwijl men gemakkelijk voorbeelden van de meeste
der opgenoemde top- en voetvormen kan vinden, wordt
hier de bijzondere aandacht gevestigd op den uitgeschulpten top der bladeren van den Tulpenboom 9, den
afloopenden voet van den Smeerwortel (Symphytum
officinale), waardoor de stengel gevleugeld wordt, den
stengelomvattenden voet van de bladeren van den Melkdistel,
den doorgroeiden voet bij Bupleurum (Doorwas fig. 27),
den ongelijken voet bij Begonia's en Iepen en de saamgegroeide bladeren bij de Kamperfoelie (juist onder de
bloemen); ook bij de wilde Kaardendistel en Eucalyptu s.
Dus alleen, wanneer de vorm van top of voet niet
uit de beschrijving der bladschijf zelve blijkt, vinden
genoemde uitdrukkingen toepassing. Een hartvormig
blad b.v. is door den term hartvormig reeds voldoende
gekenmerkt, maar bij gekweekte zuring is een nadere
aanduiding betreffenden den voet noodig.
1

) Afkomstig uit Noord Amerika.
-

4.)
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De zooeven genoemde ongelijke voet maakt de bladeren,
die anders tamelijk zuiver
symmetrisch zijn, as s y mmetri se h. Men heeft bevonden dat er een innig
verband bestaat tusschen die
assymmetrie en den stand
van het blad ten opzichte
van het invallende licht : dat
deel van een blad dat in de
Fig. 27*. schaduw van een hooger blad
gelegen is, ontwikkelt zich belangrijk zwakker. Ook bij
samengestelde bladen, o.a. van het Zevenblad (vgl. fig. 27*),
van de Aardappelplant, van Spiraea fflipendula en ook bij
diep ingesneden bladen o.a. van de Stinkende Gouwe zijn
ongelijkheden in de onderdeelen duidelijk merkbaar en aan
dezelfde invloeden toe te schrijven.
Bij het verzamelen van bladeren moet men niet alleen
op den onderlingen stand der bladeren maar ook op de
standplaats der planten letten. Men zal dan . b.v. zien dat
op het water drijvende bladeren gewoonlijk rond en gaaf
zijn, dat ondergedompelde daarentegen herhaaldelijk zijn
ingesneden, zoodat zij uit louter fijne draadvormige deelties
schijnen te bestaa.n, dat bladeren die tusschen het gras
groeien meestal een gerekte gedaante vertoonen enz. Uit
dit zelfde oogpunt verdienen ook de bladeren van . tropische
planten de aandacht. Hun leerachtig samenstel met het
stevige aderstelsel, hun veelal glinsterend oppervlak en
gespitste top maken hen niet alleen in hooge mate weerstandbiedend tegenover de felle zonnestralen maar ook tegenover de geweldige stortregens die in vele streken hen dagelijks
treffen. Ook de eerste bladeren, die een plant voortbrengt,
verschillen dikwijls in het oog loopend van de later gevormde.
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Verder is het zeer de moeite waard acht te geven op
de kleuren der bladeren ; zijn ze wit, 't zij aan 66ne
zijde of zoowel boven als onder, dan is dit toe te schrijven aan een min of meer dichte haarbekleeding ; is de
kleur daarentegen rood of roodbruin, dan is het een sap
dat de opperhuid of ook dieper gelegen lagen kleurt. Dat
vocht verwijdert men door het blad in bijna kokend water
te dooden, het wordt dan geheel groen en verschilt dan
niet meer van andere loofbladeren. Is het groen van een
blad plaatselijk atwezig of door geel vervangen, dan
spreekt men van wit- en geel-bonte bladeren. Ofschoon ze
in de vrije natuur niet ontbreken, zijn zij het gemakkelijkst
bij cultuurplanten te vinden, zooals Iepen, Aucuba's, Eschdooms enz.. Begonia's en Tradescantia's vertoonen dikwijls
zilverglanzende strepen en plekken ; deze worden veroorzaakt door ruimten binnen in het blad, meestal vlak onder
de opperhuid gelegen. Deze ruimten zijn met lucht gevuld
en weerspiegelen daardoor het invallende licht. Plaatst men
zulke bladeren onder den ontvanger van een luchtpomp,
dan zal bij het verwijderen der lucht de fraaie weerschijn verdwijnen.
Voordat wij van de bladschijf afstappen, is het noodig
even te wijzen op het verschil tusschen samengestelde
bladeren en bebladerde takken, die soms lichtelijk worden
verward. Wanneer men eens goed een be bladerden tak
aanziet, en opmerkt hoe deze eindigt en wat er in de oksels
der bladeren te vinden is, wanneer men verder overweegt
wat er van ally-alien zal in het najaar, dan zal deze verwisseling onmogelijk meer kunnen voorkomen. Betreffende bladsteel, bladscheede en steunblaadjes willen wij geen bijzonderheden vermelden ; die zijne bladeren met zorg bekeken
heeft, zal zelf allerlei eigenaardigheden ontdekt hebben.
Leggen wij ons nu de vraag voor, welke eigenschappen
alle bladeren gemeen hebben, dan zien wij spoedig in, dat
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het zeer moeielijk is een behoorlijk antwoord to geven.
Want is een blad altijd groen, steeds een vlakke uitbreiding ? Volstrekt niet. Men zou kunnen zeggen : het blad
heeft in tegenstelling van den stengel een zeer beperkten
groei, doch er zijn ook bladeren die meer dan een jaar kunnen
voortgroeien, zooals die der Varens. Of de opmerking zou
kunnen gemaakt worden dat ze eenmaal volwassen zijnde,
binnen het jaar afvallen, maar ook dit is niet het geval,
aangezien de klimop b.v. de bladeren, die hij in een zeker
jaar heeft gekregen, voor ee,n deel in datzelfde jaar laat
vallen en de rest in het tweede en derde jaar. En zoo zijn
er nog verscheiden andere a 1 t ij d g r o e n e planten op
to sommen. Het eenige wat zich in 't algemeen van de
bladeren laat zeggen, is, dat ze aan den stengel bevestigd
zijn en — wat van zeer veel gewicht is — volgens bepaalde wetten daaraan zijn geplaatst. Wij willen ons met
die wetten in een afzonderlijke paragraaf bezighouden.

De rangschikking der bladeren.
De rangschikking der bladeren aan den stengel on
takken noemt men b l a d s t a n d. Wanneer de bladeren
min of meer ver van elkaar verwijderd aan den stengel
yoorkomen, maken zij den indruk zonder eenige regelmaat ten opzichte van elkaar to staan men noemt
de bladeren in dat geval v e r s p r e i d (fig 28, II). Ontspringen daarentegen twee bladeren op dezelfde hoogte
aan den stengel, het eene rechts en het andere links,
dan noemt men ze o v e r s t a and (fig 29, I). Zijn overstaande bladeren zOO ingehecht, dat de opvolgende paren
(die dan op verschillende hoogten zitten) rechte hoeken
met elkaar maken, dan heeten ze k r u i s w ij s (fig. 28, I)
geplaatst. K r a n s w ij s geordend zijn ze, wanneer drie
of meer op dezelfde hoogte rondom den stengel zitten
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(fig. 29, II).') Ook nu kunnen de bladeren van twee
opvolgende kransen juist boven elkaar staan, of wel met
elkander afwisselen. Wenscht men alleen uit te drukken
dat twee of meer bladeren op dezelfde hoogte zitten, dan
bedient men zich van den term t e g e n o v e r g e s t el d.
Om den bladstand te leeren kennen, als de bladeren
verspreid zijn, gaat men op de volgende wijze te werk
Wanneer men voor dat doel een tak met verspreide
bladeren neemt, dan doet men het best de verschillende

II

I

fig. 28.
aanhechtingspunten dier deelen door een denkbeeldige
lijn te vereenigen. Deze lijn zal altijd spiraalvormig zijn,
dus hetzelfde beloop hebben als b.v. een kurketrekker
of een schroef. Kiest men nu van de aldus vereenigde
bladeren een uit, onverschillig welk, dan zal men be1 ) Bij het Lieve-vrouwen-bedstroo of Meikruid, waarop de
afbeelding betrekking heeft, zijn slechts twee van de zes deelen
van een krans bladeren, daar alleen in hunne oksels knoppen
ontstaan, de andere zijn steunblaadjes. Betere voorbeelden
leveren de Oleander en de Lidsteng.
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vinden, dat hooger aan den stengel een blad bevestigd
is, dat vlak boven dat eerste is geplaatst. Volgt men
de spiraalvormige lijn van het onderste naar dat hooger
gelegen blad, dan zal men 1, 2, 3, 4.... enz. keer om
den stengel gaan en tevens een zeker aantal tusschengelegen bladeren (b.v. 3, 4, 5 . . . . .) ontmoeten.
Zet men nu het cijfer dat het aantal omgangen aanwijst
in den teller, en dat wat hot getal bladeren uitdrukt,
in den noemer, dan verkrijgt men een breuk, die den
bladstand kort en duidelijk uitdrukt. De breuk 2/5 b.v.
geeft te kennen, dat men, om van een bepaald blad te
komen naar het eerste dat er juist boven ligt, tweemaal

II

fig. 29.
om den stengel moet gaan en daarbij 5 itusschenruimten
doorloopt (zie fig. 30, II). Bij fig. 30, I wordt de bladstand
1 /8 voorgesteld daar staat het 4e blad juist boven het eerste.
Bij stengels, die krachtig in de lengte groeien en
waarbij de bladeren dus ver uit elkaar komen te staan,
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heeft dikwijls een draaiing (wringing) plaats, waardoor
het zeer moeielijk wordt den juisten bladstand te ontdekken. Veel minder moeite bieden die planten aan
waar de bladeren dicht op elkaar zitten en zoogenaamde
rozetten vormen, zooals b.v. bij de Weegbree. Wij1 de
iongere, later gevormde en hoogere bladeren kleiner zijn
dan de lager zittende, en de lengte der bladeren 'van
onder naar boven regelmatig afneemt, behoeft men hunne
uiteinden slechts door een kromme lijn te verbinden,
gelijk fig. 31, I aanwijst. Men zal nu weldra aan een
blad komen, dat in dezelfde richting wijst als dat waar men
de lijn heeft aangevangen. Telt men nu het aantal keeren,
dat men is rondgegaan om zoover te komen, en daarbij
het aantal doorloopen tusschenruimten of hoeken, dan
heeft men de gegevens voor de breuk gevonden. Fig. 31,
II vertoont den bladstand ( 2/8) van de Weegbree, fig. 31,
I ( 2/5 ) dien van een ander gewas.
Bij eerstgenoemden stand liggen de
11
bladeren 1, 9, 17, 25 enz. boven
Iv elkander, en bij den anderen 1, 6,
8' ..
11, 16 enz. Van 1 — 9 gaat de
.•••••
••spiraal-lijn 3 maal en van 1 — 6
•a
slechts 2 maal rondom den stengel.
11
De beteekenis dezer wijze van
handelen wordt duidelijker als men
weet, dat de bladstand den hock
aangeeft, dien twee op elkaar vole t boven elkaar staande)
gende
bladeren onderling maken. Bij den
......
1 ......
- •1''
••••• .••• I bladstand 3/8 staat, gelijk wij zagen,
het 9e blad boven het eerste, en om
van
het eene naar het andere te
Fig. 30.
komen, moeten wij drie maal , om
den stengel gaan. Dus zal de hock tusschen het eerste
•
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en negende blad = 3 X 360° = 1080° zijn. Hoe groot
is nu de hoek tusschen het le en het 2°, of het 3e en
het 4e enz ? Natuurlijk 1080 : 8, want 8 is het aantal
tusschenruimten of hoeken tusschen het le en het 9e blad
en onderling vergeleken zijn al de hoeken gelijk.
Behalve de genoemde ( 1/3 , 26 en 3/8) komen er nog
andere bladstanden voor, die men gemakkelijk onthouden

II

NU

Fig. 31.

kan door van de volgende kettingbreuk de verschillende
waarden to berekenen :
1
2+1
Hieruit verkrijgt men :
1/2, 1/3, 2/5, 3/8 /113, 8/21, 13/34, 21/55, 34 J__

/ SU

,

55

1144•

+
+

enz.

1
Ook de breuken

1/3, 1/4, 2/7, 3/11, 5/18

en
alsmede nog
eenige andere worden hier en daar in het plantenrijk
aangetroffen.
De bladstand 1/2 heet ook wel a fw i s s el end; men
vindt hem bij Gras-achtige planten, de Aloe, Agapanthus
en bij Gladiolus, de Linde en den Iep. Aan de takken
van Berken en Elzen vertoont zich de stand 1/3 , terwijl
114,

115,

2/9,

3/14,

5/23 ,
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bij den Kerseboom, den Eik en de Populieren de bladeren
2/„ en die van Vlas, den Hu1st, Radijs en Weegbree 3/3
vanecirklomt andevrwijz.Moltjker te ontcijferen bladstanden met groote getallen ( 5/13 ,
8/21, 13 /34) bieden de schubben van Sparappels aan. Laatstgenoemde deelen gelijken zeker al heel weinig op bladeren,
en toch verdienen zij dien naam volkomen. Herinnert men
zich, dat de eigenaardigheid van het blad volstrekt niet
gelegen is in zijn kleur of vorm, maar wel in zijne aanhechting aan den stengel en de regelmaat, waarin deze
plaats vindt, dan kan men tevens begrijpen, dat een tal
van deelen (o. a. kelk- en bloembladen), waarvan men
eerst niet vermoedde dat ze met bladeren iets te maken
hebben, inderdaad bladeren zijn, aangezien zij het hoofdkenmerk dezer deelen vertoonen. Het is om die reden,
dat wij de bladeren, die we in de vorige bladaden met
eenige uitvoerigheid hebben besproken, met den bijzonderen naam 1 o o f-bladeren hebben betiteld. Eenige andere
soorten van bladeren zullen nu worden opgesomd en
beschreven.
Ten slotte nog deze opmerking : hoe de bladste]lingen
ook mogen uiteenloopen, merkwaardig is het dat er een
innig verband bestaat tusschen de breedte der bladschijven
en het aantal dat een geheele spiraal samenstelt. Wijst
de noemer der breuk een klein getal aan, dan zijn de
schijven breed, anders smal. Vooral bij de vergelijking
van verwante gewassen valt deze betrekking duidelijk in
het oog. Bij bladerrozetten zijn de onderste bladeren het
grootst, aan gestrekte takken zijn zij het die den langsten
steel bezitten. Wij hebben op p. 18 al even gezien welke
verhouding er bestaat tusschen den vorm van een blad
en het licht, wij kunnen de daar gemaakte opmerking
nu uitstrekken tot den stand der bladeren ten opzichte

der lichtbron ter verklaring van het zooeven gezegde.
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2. Andere soorten van bladeren.

Onder de bladvormen, die wij bij de behandeling der
loofbladeren leerden kennen, worden er verscheidene
gemist, die wij toch veel kans hebben in tuinen en
plantenkassen tegen te komen. Wij hebben hierbij het
oog op de vleezige bladen van Aloe's, Agave's, verschillende soorten van Vetplanten enz. In tegenstelling tot die
sterk uitgezette vormen kan men ook bladeren vinden,
die niet veel meer zijn dan kleine, vliezige schubjes of
doorntjes. Het fraaie Asperge-groen, dat na het doorschieten van den eetbaren onontwikkelden stengel in
sterk vertakte groene pluimen, op Asperge-bedden en ook
in het wild te vinden is, vertoont een voorbeeld van het
eerste, de vleezige cactussen en aanverwante voorbeelden
van het tweede geval. Waar de bladeren zoodanig op den
achtergrond treden dat zij hun gewone werking — bereiding van voedsel — niet meer kunnen uitoefenen, ziet
men den stengel den vorm van het blad aannemen. Wij
zullen weldra zien, hoe wij dergelijke „bladachtigeb stengels of phyllocladien van bladeren kunnen onderkennen.
(Ruscus, Polygonum compressum, Genista sagittalis e.a.).
Nog minder herkenbare vormen van bladeren zijn de
knopschubben en de zaadlobben. Om eerstgenoemde deelen
te leeren kennen, vergelijke men het uiteinde van den stengel
eener eenjarige plant met dat van een boom of heester of
een andere meerjarige plant. Bij de 6enjarige plant zal
men waarnemen dat het uiteinde uit eenige blaadjes in
opgevouwen toestand bestaat, die over elkaar heen gelegen zijn en het grootste deel uitmaken van hetgeen
men k n o p noemt. Neemt men nu een Crocus, een
Kastanje of een beuk voor het onderzoek, dan zal men
knopschubben —
bemerken, dat eerst eenige schubben
moeten verwijderd worden, voordat de blaadjes zich ver-
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toonen. In verband hiermede verdeelt men de knoppen in
n a a k t e en b e d e k t e knoppen. Eerstgenoemde komen
bij eenjarige, de andere bij de meeste meerjarige planten
voor. Figuur 32 geeft een voorstelling van den toestand
bij den Iep, bij d vindt men de schubben
voorgesteld. en bij bl de bladeren. Nu is
het zeer aan to raden om den knop van
den Iep in den winter of nog liever gedurende het uitloopen in de lente to onderzoeken, wijl hij dan het grootst is. Zeer
fraai is de knop van den Paardekastanje
ingericht de eigenlijke bladeren, waarvan
er een bij fig. 33 wordt voorgesteld, zijn
nog slechts met een korten steel voorzien,
en de zeven blaadjes, die het handvormige
blad samenstellen, tegen elkaar gedrukt. In
onze figuur zijn deze (het afgebeelde blad
Fig. 32.
vertoonde er maar zes !) een weinig uiteen
gelegd, zoodat men kan zien dat het reeds alle deelen
bezit, die het in den volgenden zomer zal vertoonen.
Hoogst opmerkelijk is het zeker dat alle blaadjes thans
in een zeer dichtharig kleed zijn gestoken, dat kennelijk
dient om de koude of to weren. Dit zelfde wordt bereikt
door de schubben deze die oogenschijnlijk niet op bladeren
gelijken, zijn het niettemin, ook al weer om de eenvoudige
reden, dat zij volgens een zekere regelmaat ten opzichte
van elkaar gerangschikt zijn.
Men verzuime in geen geval een tal van knoppen nauwkeurig to onderzoeken en de losgemaakte deelen in de
gevonden volgorde op een stukje wit carton to hechten.
Mocht de ontleding bemoeielijkt worden door bars,_ zooals
bij onzen wilden kastanje, dan moet men den knop een
paar dagen in naphtha leggen, waarna de schubben zeer
licht loslaten. Bij de bestudeering van knoppen heeft
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men op vier zaken
te letten : 1°. op
de haarbekleeding
der loof bladeren ;
2°. op de gedaante
der schubben ; 3 0.
op het belangrijke
feit dat er meermalen overgangsvormen van de
schubben tot de
loof blade]. en 1) zijn
aan te wijzen, hetgeen voor ons een
reden to moor is
om de schubben
ook als bladeren
Fig. 33.
to beschouwen; 40.
op de rol, die de steunblaadjes in den knop spelen, o. a.
bij Beuk on Eik, waar zij als knopschubben optreden.
Het onderzoek van knoppen leert ons bovendien nog
kennen dat afgezien van het onderscheid in bedekte en
naakte knoppen er met het oog op de verdere samenstelling drie soorten bestaan, nl. bladknoppen, bloemknoppen
en gemeng de knoppen, en ten slotte waarom men van eindknop en zijknoppen spreekt.
Reeds vroeger (pag. 3) was sprake van kiemplanten.
Wij verstonden daaronder zoodanige, die pas uit het zaad
1 ) O. a. bij den Paardekastanje, den Esch, den Plataan. Men
kan dergelijke overgangen trouwens kunstmatig to voorschijn
brengen en zelfs wat als knopschub wordt aangelegd laten
uitgroeien tot een loofblad (door het afsnijden van den eindknop).
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te voorschijn zijn gekomen. Daarbij merkten wij op, dat
de eerste twee blaadjes der plant een afwijkenden worm vertoonden en daarom ter
onderscheiding van de loofbladeren k i e mb l a d e n of z a a dlobb en worden genoemd.
Dat het werkelijk bladeren zijn blijkt allereerst uit hunne regelmatige plaatsing aan
den stengel, maar ook uit de omstandigheid, dat zij soms geheel en al het kenmerkende van loofbladeren aannemen. Zoo
is het b.v. met de zaadlobben van Tuinkers, van Radijs, van den Eschdoorn, .de
0. I. Kers, de tuin-Convolvulus, enz. De
zaadlobben (c c) van de Boon (fig. 34) evenwel zijn zeer vleezig en bovendien wit, en
die van Erwten groen of wit zoo zijn er
meer andere voorbeelden, waarin het onderFig. 34.
scheid met loofbladeren duidelijker opvalt.
Wij willen niet nalaten hier uitdrukkelijk te vermelden, dat er ook
verscheiden planten voorkomen, die
bij de kieming slechts een enkele
zaadlob vertoonen. Zoo b.v. Grassen,
de Amaryllis (fig. 35 c t), Canna
indica (fig. 1" c), de Palmen, de
Lisschen, de Lelien enz. Ook kan
hier de zaadlob vleezig of dun
zijn, ja zelfs geheel vliezig. Meestal
is zij vliezig en bevat dan natuurlijk geen of zeer weinig voedsel
voor de kiemende plant. In die
gevallen vindt men dan gewoonlijk in het zaad, maar buiten
If
de kiem, een melig lichaam, dat
Fig. 35.
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den naam a kiemwitfi draagt en dat allengs door de zaadlob ten bate van de kiemplant geledigd wordt (fig. 35 a).
De aard van het voedsel, 't zij dit in de zaadlobben
of wel in het kiemwit bevat is, vertoont verschillen.
Zoo vindt men meel in de rijpe zaden van erwten en
boonen, suiker in onrijpe zaden b.v. van doperwten, olie in
koolzaad (raapolie, patent-olie), vlaszaad (lijnolie), Aardnoot
of Curacaosche mangel (Delftsche sla-olie. Hoogst opmerkelijk is het zeker dat de gewassen, die maar in 't
bezit van een zaadlob zijn, ook in de levenstijdperken,
die op dat der kieming volgen, zich in 't oogloopend
onderscheiden van die, welke met twee zaadlobben kiemen.
Vandaar de onderscheiding van een groote afdeeling der
planten in Eenzaadlobbige en Tweezaadlobbige gewassen.
Daar het van veel belang is het kenmerkende van beide
groepen te weten, geven wij bier de voornaamste punten
van verschil op :
Zaadlobben
Wortel

Bladeren

Stengel
Bloemen

T W EEZAADLOBB IGEN
EENZAADLOBBIGEN
Een
Twee
Uit het zaad ontstaan dadelijk
tit het zaad ontspringt een
een of meer bijwortels, terwij1 hoofdwortel, een verdere ontwikhet kiemworteltje niet of slechts kelingstoestand van het kiemin beperkte mate tot een hoofd- worteltje (fig. 34).
wortel uitgroeit (fig. 1*).
In den regel eenvoudig van
Meer samengesteld, d. w. z.
uiterlijk, d. w. z. gaafrandig en met diepe en oppervlakkige inlang gerekt. Bovendien loopen snijdingen, minder verschil tusde nerven meestal of recht of schen lengte en breedte. Meestal
flauw gebogen. Dikwijls blad- veer- of handnervig. Gewoonscheede. lijk met bladsteel.
Weinig of niet vertakt (fig. 36).
Sterk vertakt.
De deelen, die de bloem samen- De bloemen vertoonen in den
stellen, vertoonen meestal het regel het getal 5 of 4 of een
getal 3 of een veelvoud van 3. veelvoud van 5 of 4.

Om deze verschillen duidelijk in te zien, is het noodig
dat de leerling eenige zaden late kiemen, b.v. die van
Gerst als voorbeeld eener eenzaadlobbige, en die van een
1 ) De zoogenaamde Genua sla-olie wordt verkregen door uitpersing van het vruchtvleesch der Olijf.
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Erwt of Boon als voorbeelden eener tweezaadlobbige plant.
Verder zoeke hij volwassen planten op, om met behulp
der gegeven tabel uit te maken, tot welke der beide
groepen zij moeten gebracht worden.
Ofschoon er behalve de genoemde nog bladeren met
andere eigenschappen worden aangetroffen, is het beter,
de beschouwing daarvan te beginnen, als wij nadere bijzonderheden van stengel en wortel hebben leeren kennen.

II.

DE STENGEL.

Wortel en stengel vormen gezamenlijk de aanhechtingsplaats voor de andere deelen der plant (bladeren, bloemen.
zijwortels enz.) ; wij noemen ze vereenigd de as. De wortel
draagt alleen de zijwortels en wordt de afdalende as genoemd, de stengel draagt de bladeren, en in de oksels
van deze de knoppen;_ men noemt hem de opgaande as
der plant. In 't algemeen groeit de wortel in de richting
van het middelpunt der aarde, maar de stengel in omgekeerden zin. Dit geldt intusschen niet van alle soorten
van stengels, in de eerste plaats niet van de zijstengels
die de bovenaardsche stengel voortbrengt, en vervolgens
niet van die welke onder den grond groeien en onderaardsche stengels worden genoemd. Betrouwbaarder kenmerken voor den stengel, hetzij deze een bovenaardsche,
hetzij hij een onderaardsche is, leveren de volgende eigenschappen.
°. De eindknop, 2°. de zijknoppen, 3°. de bladeren,
4°. de knoopen, dat zijn de inhechtingsplaatsen der
bladeren, welke ook na het afvallen duidelijk te
herkennen zijn en een grooteren omvang hebben,
naarmate die aanhechtingsplaats grooter is. (Riet,
Bamboe, Rotangpalm). Ook het gelede voorkomen
des stengels, teweeggebracht door zijne verdeeling in
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stukken of geledingen, maakt dit deel bijzonder gemakkelijk herkenbaar
1. De bovenaardsche stengel.

De bovenaardsche stengel is in den regel lang gerekt
en cilindervormig. De bladeren die hij draagt, zijn in de
meeste gevallen groen.
Om zijn vorm to bepalen, snijdt men hem dwars
door men ziet dan of hij rond, halfrond, vierhoekig
of driehoekig is. Naar de geaardheid onderscheidt men
weeke van harde stengels. Weeke stengels zijn gewoonlijk tevens sappig en groen, gelijk de Boon, de Erwt
enz. Zoodanige stengels noemt men kruidachtig in
dien toestand slingeren zij zich dikwerf om andere planten been. Ook de boomen en heesters, die overigens
harde stengels bezitten, vertoonen in den zomer aan het
einde van stam en takken kruidachtige stengels maar
deze worden tegen den herfst hard en werpen hunne
bladeren dan in den regel af.
Men noemt de harde stengels ook wel houtige, omdat
zij voor het grootste gedeelte uit hout bestaan. Zij zijn
niet groen, maar bruin, wijl zij op het einde van hun
eerste levensjaar door een kurklaag worden omgeven,
die hen tegen de winterkoude beschermt.
De planten met houtige stengels noemt men boomen
of heesters. Boomen hebben een stam, die van boven
I) Dat alle indeelingen, zelfs de onderscheiding tusschen
blad en stengel, ten slotte kunstmatig zijn, leeren ons de
naaldvormige takjes van het aspergegroen die uit de oksels
der vliezige schubjes ontspringen. Deze korte takjes missen
een eindknop, zijknoppen, bladeren en dus ook knoopen. Omgekeerd kent men bladeren die zich geheel en al gedragen als
stengels (bij vele Varens, Utricularia of Blaaskruid).
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een kroon draagt, terwijl bij heesters de takken reeds
bij den grond beginnen. Onvertakte stengels komen zeer
dikwijls bij Palmeri en andere Eenzaadbollige gewassen
voor (fig. 36).
Tusschen houtige en kruidachtige stengels bestaan allerlei overgangen. Zoo noemt
men halfheester een plant,
Welker stengel van onder
houtig is, maar die kruidachtige takken en twijgen
draagt. Deze nu vallen in
het najaar af maar worden
in de volgende lente door
nieuwe vervangen.
De hoogte van den stengel, zijn omvang en massa
loopen bij verschillende planten zeer uiteen. Bij de kruidachtige planten is de stengel
gewoonlijk dun en laag
alleen de tropische Bananen
of Pisangs zijn kruiden die
in hoogte met onze boomen
kunnen wedijveren.
De stammen onzer boomen
Fig. 36.
nemen bij het ouder worden
in dikte toe. Telken jare wordt door de teeltlaag of
het cambium i) rondom het bestaande hout eene nieuwe
houtlaag afgezet, die duidelijk tegen de voorafgaande
,

1 ) Deze Nag is in het voorjaar het duidelijkst to herkennen,
zij is dan slijmerig en maakt dat de schil gemakkelijk van het
hout loslaat.
3
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afsteekt. De schil die het hout omgeeft, wijkt dientengevolge achteruit, maar aangezien hare oppervlakte vergroot wordt, blijft zij steeds een beschuttend hulsel
daaromheen vormen. De kurk die men aan de oppervlakte der schil waarneemt, is een stof die door haar
gebrekkig warmte-geleidingsvermogen het sterkst tot bescherming bijdraagt. Dat de bedekte knoppen hierbij ook
een rol spelen werd vroeger (p. 27) reeds vermeld.
vat de vertakking der houtige stengels betreft, vertoonen, zooals op p. 30 reeds gezegil is, de een- en tweezaadlobbige planten groote verschillen. Terwijl Palmen
zeer zelden iets vertoonen dat vertakking kan heeten en
Dracaena na den bloei drie takken laten zien, wat zich
bij den bloei van die takken herhaalt, kan men alleen bij
Tweezaadlobbige planten van een eigenlijke takvorming
spreken. Toch loopen lang niet alle knoppen uit, die in de
bladoksels zijn aangelegd. Bij de Sering b. v. wordt de
eindknop regelmatig onderdrukt door de beide hoogste
zijknoppen, bij andere planten worden omgekeerd knoppen op bepaalde plaatsen bevoordeeld ten koste van andere
die nooit of onder bijzondere. omstandigheden uitloopen.
Laatstgenoemde blijven soms jaren lang u slapen" en
spelen een rol wanneer strenge koude, een droge wind
of aanvallen van schadelijk gedierte de pas uitgekomen
loten hebben vernietigd.
Eenzaadlobbige stengels vertoonen, enkele uitgezonderd,
geen diktegroei.
Onder de houtige planten bereiken de boomen dikwijls
een reusachtige lengte, een geweldigen omvang en een
hoogen ouderdom. De hoogste boomen vindt men onder
de Palmen en de Dennen. De Koolpalm (Areca oleracea)
in Z. Amerika wordt 45-48 Meters, de Waspalm der
Andes (Ceroxylon andolica) 48-54 Meters hoog. Een
Dennesoort (Pinus Lambertiana) in N.-Westelijk Amerika,

.
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bereikt de hoogte van 66 Meters, evenzoo de Araucaria
(Araucaria excelsa) van het eiland Norfolk in Australia :
de Reuzencypres van California (Sequoia gigantea) verheft zich zelfs meer dan 100 Meters boven de oppervlakte der aarde. — De omvang en in verband daarmede
de ouderdom van vele boomen is zeer aanzienlijk. In
ons land is een der bekendste oude boomen de Kurkiep
bij Kraantjelek (Haarlem), men schat zijn leeftijd op
500 jaar. In Polen heeft men eiken geveld, wier stam een
omvang van 15 Meter bezat en 710 jaarringen liet aanwijzen. In Lithauen was een Linde van 15 Meters omvang
met 845 parringen. Een Taxis in Noord-Wallis heeft
een omtrek van 15 Meters en zijn leeftijd schat men
op '1400 jaar. In den Plantentuin to Amsterdam bevindt
zich in de Palmenkas een Cycadee (Ericephalartos
wier leeftijd op 1500 jaar geschat wordt. De
beroemde Drakenbloedboom van Orotava op het eiland
Teneriffa (Dracaena Draco) had bij 20 Meters hoogte
een omvang van 14 Meters, welke afmetingen aanleiding
geven tot een berekening van eenige duizenden van
levensjaren. Maar de Apenbroodboom of Baobob in
Afrika (Adansonia digitata) overtreft alle andere ; men
heeft er in Senegal gezien, die 20-23 Meters hoog
waren en een omvang van 30 Meters bezaten. Hun
ouderdom schat men op ruim 5000 jaren.
Tegenover deze reuzen onder de planten kan men
die gewassen stellen, die in de nabijheid der eeuwige
sneeuw groeien: op hooge bergen en in de poolstreken.
Bij deze is de (niet zelden) houtige stam dermate
verkort, dat hij nauwelijks boven de aardoppervlakte
uitsteekt, maar een op den bodem liggende dichte en
gedrongen bladerrozet vormt, uit wier midden zich in
den korten zoiner een bloemsteel ontwikkelt
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2. De onderaardsche stengel.

De bovenaardsche stengel heeft ons in aanraking gebracht met 6 e n- en me erj a ri g e planten, in den
regel zijn die kruidachtige stengels, welke het vermogen van to verhouten missen, het eigendoni van eenjarige
planten, die stengels daarentegen welke houtig worden,
kenmerkend voor meerjarige planten. Behalve een- en
meerjarige planten kent men ook tweejarige en
over b 1 ij v e n d e. Terwijl nu tweejarige haar levensduur ontleenen aan een eigenschap van den wortel en
dus eerst later ter sprake komen, noemt men overblijvende planten zoodanige die op het einde van het seizoen boven de aarde geheel afsterven, maar in den
grond een gedeelte achterlaten, dat het volgende voor-

Fig. 37.
jaar opnieuw een stengel met bladen en bloemen omhoog
zendt. Dit onderaardsche deel nu is Of een wortel (waarover later) Of een stengel. Al naar den vorm dien deze
onderaardsche stengel aanneemt, noemt men hem : W o rtelstok, Knol of Bol.
a). Wort elst o k. Wanneer de onderaardsche stengel
1 ) De Pisangs of Bananen van de tropen behouden in weerwil van hun veeljarig bestaan steeds een kruidachtig voorkomen, maar evenals onze kruiden sterven de stengels bij de
rijpheid der vruchten af.
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een verlengde, min of meer rolronde gedaante heeft noemt
men hem wort elstok of rhizoma (fig. 37).
Aan zijn top bevindt zich altijd een knop (d), laatstgenoemde loopt in de lente tot een stengel uit, die zich
boven de oppervlakte der aarde verheft en met loofbladeren
en bloemen voorzien is. In den loop van den zomer groeit
de wortelstok verder uit om weer in een knop te eindigen.
Aan de oppervlakte van den onderaardschen stengel komen
schubbige bladeren voor, die bij het wegrotten of afvallen
duidelijk zichtbare knoopen (a) achterlaten. Ook ontspringen uit den wortelstok in den regel talrijke wortels (ff).
In het najaar sterft de opgaande stengel geheel af, terwijl
de onderaardsche overblijft. Een wortelstok kan zoodoende
vele jaren oud worden zijn lengte is niettegenstaande zijn
voortdurenden groei toch beperkt, aangezien het oudste
uiteinde gaandeweg afsterft.
Bij het onderzoek van wortelstokken (b.v. Lelietje van
dalen, Salomonszegel, Lischbloem, de vierbladige Paris)
moet men goed opletten, hoe de wortelstok gedurende
den zomer verder groeit, wat men gemakkelijk kan doen,
door af en toe dezelfde plantensoort op te graven : het
Salomonszegel onzer duinen leent zich hiertoe bijzonder
Ook trachte men uit te vinden, of de bloemstengel
uit den eindknop zelven te voorschijn komt, of uit een
der zijknoppen.
Planten met wortelstokken spelen in de duinen een
groote rol het netwerk van wortelstokken en wortels van
de Helm (Psamma arenaria) b.v. is zeer samengesteld en
juist daardoor zoo werkzaam bij het samenhouden van
het duinzand.
b) De knoL Deze soort van stengel onderscheidt zich
van den zooeven beschrevenen door de zeer gedrongen
gedaante en door den beperkten levensduur. Een aardappel
levert een goed voorbeeld, eveneens de voorjaars-Crocus en
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die van Gladiolus (fig. 38). In al deze gevallen is de stengel
(het meest opgevulde
deel) bedekt met
schubbige bladeren,
die bij Gladiolus taaivliezig en bij Crocus
vezelig zijn en den ge‘
tt
heelen knol insluiten
Z..,
(gerokte knollen), bij
den Aardappel zijn ze
uiterst klein en vergankelijk(naakte knollen), zij zitten bij de
indruksels of „oogen"
ingehecht. Ook zijn
Fig. 38.
knoppen . aanwezig,
die bij Gladiolus eij en z) duidelijk genoeg opvallen, maar
bij den Aardappel geheel in de diepte zijn weggedoken en
alleen maar in het oog vallen, wanneer de aardappels in het
voorjaar uitlocpen. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden
dat de knoopen zich bij Crocus en Gladiolus als bruine
ringen voordoen en bij den aardappel als de zooeven genoemde oogen. Ook uit knollen komen wortels to voorschijn.
De ontleding van den Crocus-knol is zeer aan te bevelen
als voorbeeld van een gerokten knol, vooral omdat men
dan gelegenheid heeft zich te overtuigen, dat de knoppen
reeds met de bloenien
en bladeren voorzien
zijn, die het volgende
voorjaar zullen uitkomen. Een knol van
,11
de gedaante van een
wortelstok, zeer geFig. 38*.
schikt voor waarne-
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ming, is die van de Japansche Andoorn, die vOOr enkele
jaren in ons land ingevoerd, moeite doet een plants onder
onze wintergroenten te verkrijgen (fig. 38*).
c) De b o 1. Om een bol te leeren kennen, ontlede men
lien van de Tulp 1 ). Men vindt dan na verwijdering van
een bruin hulsel (b), dat aan de binnenzijde behaard is,
in hoofdzaak enkele (4 a 5) vleezige schubben (sh), die
spiraalswijs op een schijf (k) zijn ingehecht, en op het
midden van deze een eindknop die zelf weer uit de toekomstige groene bladeren en den bloemsteel bestaat. In
onze figuur 39 is de eindknop reeds aan het uitgroeien.
Bij voortgaande ontwikkeling komt de bloem nog hooger
te staan en ontplooien zich de bladeren. Het hiervoor
noodige voedsel wordt geleverd door de schubben welke
dientengevolge gaan verschrompelen. Een nieuwe bol is
aangelegd bij n; deze zwelt reeds gedurende het uitloopen
van den bol, maar ontvangt na den bloeitijd nog een
aanvoer van voedsel uit de groene bladeren der plant
waardoor hij tot de normale grootte komt. Behalve .dezen
,,hoofd-bol", die in den oksel der binnenste schub was
aangelegd, ontstaan er nog andere en wel aan den voet
van het bruine hulsel en de andere vleezige schubben.
Vergeleken met een knol is het eigenaardige van den
bol gelegen in de sterkere ontwikkeling der schubben die
hier als bewaarplaatsen van voedsel dienst doen, in tegenstelling van den geringen omvang- van de as, die deze
schubben en den eindknop draagt. \\Een ander, eveneens
gemakkelijk verkrijgbaar, voorbeeld van een bol levert de
Hyacint (Hyacinthus orientalis). Hierbij geve men vooral
1 ) Talipa Gesneriana, in 1559 in Europa ingevoerd en in tal
van verscheidenheden gekweekt. Het is waarschijnlijk dat meer
dan een soort tot dezen grooten vormenrijkdom hebben meegewerkt.
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acht op de overblijfsels van bloemstelen van vroegere
jaren ; men vindt ze tusschen de schubben in en kan
er uit afleiden dat deze bol niet
in jaar wordt uitgeput, zooals
die van de Tulp. Integendeel zijn
het alleen de buitenste schubben,
die worden geledigd. Binnen in
•sh ontstaat telken jare aan den voet
van den bloemsteel een knopje,
dat gaandeweg tot een nieuwen
bloemsteel met groene bladen en
schubben aanzwelt. In den regel
Ili • •
verkrijgt
men slechts den bol uit
Fig. 39.
den bol dien men in den grond
heeft geplaatst. Om er meer to verkrijgen, past men
verschillende kunstbewerkingen toe ; zoo verstaat men
wader „hollen of kegelsnede" het verwijderen der schijf,
zoodat de schubben alle losgemaakt worden ; met „kruissnede bedoelt men het maken van eenige insnijdingen
aan de onderzijde van den bol, zoodat deze in zijn geheel
blijft bestaan. Bij beide bewerkingen ontwikkelen zich
nieuwe bollen aan de gemaakte wondvlakten.
Ook door middel van zaad laat zich de Hyacint vermenigvuldigen (vorming van nieuwe „soorten" of varieteiten. ') Deze wijze van vermenigvuldiging is bij sommige
1 ) De verschillende varieteiten zijn alle of komstig van een
plant die het eerst in 1596 naar Engeland uit de Levant word
overgebracht. Aanvankelijk waren de bloemblaadjes smal,
rimpelig, puntig on vliezig; door de cultuur zijn groote verbeteringen aangebracht on is de vormenrijkdom zoo toegenomen
dat in de vorige eeuwen tot 2000 varieteiten (zoogenaamde
„soorten") onderscheiden werden. Sinds dien tijd is dit groote
getal niet meer bereikt.
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bolplanten zelfs de in de
natuur meest gewone, o.a.
bij Daslook. Fig. 39*, die
een kiemplant van het Daslook vertoont, geeft tevens
de voorstelling van de wijze
waarop zich de bol oorspronkelijk vormt : b is de
zaadlob, waarvan het bovenste gedeelte nog in het
zaad steekt om er het kiemwit a uit to halen, c is een
vliezige bladscheede en d
het eerste loofblad, 'waarvan de vleezige scheede
binnen c besloten is, (vgl.
de overlangsche doorsnede.) Nu verdwijnen a,
b en c weldra, alleen de
vleezige scheede van d blijft
plus het knopje e. In het
volgende jaar vormt die
overgebleven scheede de
buitenzijde van den bol (f)
terwijl zich uit den knop
een nieuwe vliezige scheede
g en een nieuw loofblad
h hebben gevormd, waarbinnen weer een knop.
Later, als de bol bloemen
gaat voortbrengen, wordt

zijn bouw iets samengestelder.
Ook Lelien, Uien, de Keizerskroon, de Morgenster of
Vogelmelk, het Sneeuwklokje en de Amaryllissen, leveren

De wortel.

42

goede voorbeelden van bonen op, waarvan de meeste onder
ieders bereik liggen.
M.

Fig. 40.

DE WORTEL.

De wortel ontbreekt bij hoogere
planten hoogst zeldzaam '). Gewoonlijk
is hij in den bodenlverborgen, waardoor de plant in de aarde bevestigd
is en er tevens vloeibaar voedsel door
ontvangt. De bevestiging in den grond
wordt zeer aanzienlijk ondersteund
door de worteltakken en haren, die er
in groote menigte uit ontspringen.
De kleur der wortels is zwartachtig,
grijs, bruin, geelachtig of roodachtig,
groene komen zelden voor. Aan den
wortel komen no oit 2) b la der e
of k n o p p en voor ; daardoor onderscheidt men het licht van stengels.
Omgekeerd hebben de wortels een
eigenschap, die de stengel mist. Eerstgenoemde dragen nl. aan hun uiteinde
een w_o,r t elk a, p_ j e, dat vooral bij
-wortels, die in de lucht of in het
water groeien, zeer duidelijk to zien
is. Dit wortelkapje omhult het vegetatie-punt, d. i. een cel weefsel dat den
wortel in de lengte doet groeien.
Goede voorbeelden hiervoor leveren
o. a. het gewone Eendekroos en de

B.v. bij een soort Eendekroos (Lemna arhiza).
Tenzij bij wijze van uitzondering knoppen, die uitloopen,
b.v. Kerseboom, Duinroos.
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wortels, die uit Hyacinten-bollen (op water) te voorschijn komen.
Gelijk reeds vroeger werd meegedeeld verschillen de
Tweezaadlobbige gewassen van de Eenzaadlobbige, behalve
in meer eigenschappen, ook door den groei van het kiemworteltje. Bij de Tweezaadlobbigen groeit dit (fig. 1 en 34)
tot den hoofdwortel uit, die zich bij den verderen
groei met zijwortels bedekt. Bij de Eenzaadlobbigen daarentegen (fig. I.") ontwikkelt zich het kiemworteltje slechts
tijdelijk, om na verloop van korten tijd, wederom of te
sterven, tegelijk met de zijwortels die er uit ontstaan zijn.
Alleen bij Dadelpalmen, waaraan onze fig. 40 ontleend is,
kan de hoofdwortel eenige maanden blijven bestaan, bij
alle andere Eenzaadlobbigen sterft hij veel vroeger.
Uit dat vroegtijdig afsterven volgt noodwendig dat
nieuwe wortels moeten gevormd worden; dit geschiedt
klan ook inderdaad uit• de laagste geledingen van den
stengel. Zoo ziet men b.v. bij Mais, Tarwe en andere
grassen bijna tegelijkertijd kleine wortels (bij-wortels) 1)
boven den kiemwortel ontstaan, zoodat het den indruk
maakt, dat er een bundeItje wortels uit het zaad ontspringt.
Een eigenaardigheid die zich bij vele Eenzaadlobbigen
voordoet is het feit dat het onderste gedeelte van de
zaadlob tegelijk met den kiemwortel buiten het zaad komt.
Hierdoor wordt het pluimpje naar buiten gebracht, dat
zich nu weldra gaat ontwikkelen. Duidelijk wordt dit in
figg. 35 en 40 voorgesteld
Wortelsysteem of wortelstelsel noemen wij
het geheel van hoofdwortel met zijwortels eener plant,
of waar eerstgenoemde niet tot ontwikkeling komt, de gezamenlijke zij- en bijwortels. Om de ontwikkeling van een
• 1) Zij-wortels komen uit wortels, bij wortels uit andere dee-

len der phnt to voorschijn.
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wortelsysteem te leeren kennen, kweekt men kiemplanten
in water (watercultuur). Daartoe laat men b.v. eenige
Er wten of Tuinboonen eerst gedurende 24 uren in water
het noodige vocht opzuigen om ze daarna in zand of zaagsel te plaatsen. Heeft het kiemworteltje nu een lengte van
ongeveer een halven centimeter bereikt, dan plaatst men
het kiemende zaad op een Platte kurk in welker midden
een opening is gemaakt, klein genoeg om het zaad zelf
terug te houden, maar groot genoeg om den wortel door
te laten. Bedoelde kurk wordt nu op een lange wijdmondige flesch geplaatst, die met water gevuld is. Als men
'nu alleen maar zorg draagt dat het water het zaad niet
aanraakt, maar alleen het worteltje, dan zal laatstgenoemd
deel weldra uitgroeien en zich met zijwortels bedekken 7
enwlidor,Oatjngsehdicb
worteltop geplaatst zijn, en elke oudere er steeds verder
van verwijderd is. Tevens zal men zien dat de hoofwortel
loodrecht naar beneden groeit, maar de zijwortels een
hoek maken met de loodlijn.
Ook laat men wel wortels in vochtige lucht groeien
door b.v. kiemplanten onder een kurk te bevestigen die
een cilinderglas afsluit, waarin zich een weinig water
bevindt. Die bevestiging der kiemplanten aan de kurk kan
geschieden met een speld die men door de zaadhuid steekt.
Door gebruik te maken van doze beide cultuurwijzen
leert men eigenaardigheden in den groei kennen, die
anders niet zoo gemakkelijk zouden blijken. Wij stippen
slechts enkele punten aan :
-1°. de lengte der groeistreek. Wanneer men te beginnen van den voet van een kiemwortel daarop streepjes
van 0. I. inkt afzet op gelijke afstanden b.v. 1 mM., dan
zal blijken dat de meeste stukjes in 24 uren niet gegroeid
zijn, maar dat alleen de 7, 8, 9 of 10 laatste een duidelijke verlenging hehtel ondergaan. Dit stuk noemt men

De wortel.

45

de g r o e i s t r e e k. Nadere beschouwing doet nog zien,
dat binnen de grenzen dier streek de verlenging niet
overal even sterk is en b.v. aan de beide einden geringer
is dan op de plaats die even boven het midden gelegen is.
2°. Het ontstaan
van krommingen
onder den invloed
der aarde. P!aatst
men een wortel
horizontaal, dan
kromt hij zich
weldra omlaa,9; ;
deze kromming
vertoont zich in
de groeistreek en
wel voornamelijk
daar, waar de
grootstegroeisnelheid is. Kennelijk
wordt in dozen
stand de groeisnelheid boven op vergroot, aan de onFig. 41.
derzijde vertraagd,
zooals uit nauwkeuriger waarnemingen dan ook blijkt.
3 °. Zet men eenige zaden in vochtig zaagsel in een
zeef, dan komen weldra de kiemworteltjes aan de onderzijde to voorschijn. Plaatst men nu de zeef een weinig
schuin, dan gaan de wortels langs de onderzijde der zeef
groeien ; zij worden dus tegen de richting der zwaartekracht in, door de vochtigheid van het zaagsel aangetrokken.
4°. Plakt men een klein stukje papier (bey. van I of
I 1/2 mM. in 't vierkant) schuin tegen de wortelspits aan,
dan vertoont zich weldra een kromming in de groeistreek.
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Deze kromming kan zoo sterk toenemen, dat de spite
een geheele omwenteling, en zelfs meer kan maken (fig. 41
Reeds op bl. 4 werd een middel aan de hand gedaan om de wortelharen te laten zien. Wij voegen er
thans nog bij dat zij ook bij Tuinboonen en andere grooterekiemplanten dan de toen genoemde Tuinkers goed zichtbaar te maken zijn wanneer men zeer jeugdige plantjes,
die een wortel van 1 of 2 centimeters bezitten, door middel
van een speld aan de onderzijde van een kurk bevestigt
en deze op een dergelijke flesch
als boven bedoeld werd, plaatst r
evnwlmtdiorsche,a
er zoo weinig water in de flesch
is dat de wortels er ver boven
blijven. Vochtige lucht (niet water)
is de gunstigste omgeving voor de
vorming van wortelharen. Daarom
komen zij bij landplanten zoo veelvuldig voor, veel meer dan bij
water- en moerasplanten. Wortelharen zijn teer en blijven bij het
uitrukken eener plant lichtelijk in
den bodem achter.
Voor de beschrijving van een
wortelstelsel bedient men zich van
de volgende termen :
II
I
a. Ho ofdworte 1. Overtreft
Fig. 42.
deze de zijwortels in dikte en stevigheid belangrijk, dan noemt men hem p en wort el. Deze
kan r a a pvormig (fig. 42 I) of kegelvormig (fig. 42 II)
zijn. Raapvormig is hij bij Radijs, kegelvormig bij de
gewone Peen.
b. Z ij- en biiwortels. Deze zijn v e z el i g, zooals bij
Grassen, d i k v e z el i g, zooals bij Hyacinten en Lelienfig.45),,
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k n o 1 a c h t i g als ze van boven gezwollen zijn, aan d en
t o p gezwollen, wanneer zij aan het vrije uiteinde dikker
zijn, en r o z e k r a n s v o r m i g, wanneer ze op verschillende hoogten verdikt zijn (fig. 43).
Naar hunne geaardheid zijn de wortels k r u i d a chti g,
vleezig (Peen, Biet) of houtig (hard ,en droog,
onze boomen). Eerstgenoemde leven slechts een jaar,
vleezige wortels zijn kenmerkend voor t w e e j a r i g e
planten, daar deze in het eerste jaar slechts een bladerrozet vertoonen die groote hoeveelheden voedsel naar den
wortel afzendt, en in het tweede jaar een opgaanden
bloemdragenden stengel voortbrengen die het vroeger op-

Fig. 44.

Fig. 45.

gegaarde voedsel verbruiken, houtige wortels eindelijk
kunnen vele Caren leven en voortgroeien.
Behalve de Eenzaadlobbige planten (p. 43) bezitten ook
de meeste andere gewassen het vermogen am nieuwe
wortels to vormen, wanneer zij, nadat hoofd- en zijwortels
zijn afgesneden in vochtige aarde of in water worden
gezet. Snijdt men b.v. bij de kiemplant van den Esch-
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doom den wortel (fig. 1) af, dan ontstaan uit den stengel,
mits deze in water gebracht wordt, een tal bijwortels
(fig. 44). Takjes of stekjes van Fuchsia, Oleander, Vlier,
Populier, enz. hebben ditzelfde vermogen ; hierop berusten
trouwens het s tekk en en het m ar cotteeren van deze
en andere planten, wat zeer eenvoudige middelen zijn om
die gewassen te vermenigvuldigen. Het marcotteeren wordt
in 0. Indio op groote schaal toegepast onder den naam
tj an gk okke n. De methode bestaat hierin dat men van
een tak een ringvormig deel schors wegneemt en het
ontbloote gedeelte met vochtige aarde, die door Cocosvezels bijeen wordt gehouden, bedekt. Zijn de wortels
gevormd, wat in tropische gewesten zelden mislukt, dan
kan men de „tjangkokll afsnijden en uitplanten. Zelfs is
het mogelijk uit afgesneden b 1 a d e r e n zulke bijwortels
te voorschijn te brengen, gelijk de Begonia's en Peperomia's,
Aloe's, Achimenes, Gloxinia's en soorten van Vetplanten
dit kunnen leeren.
In tropische gewesten brengen vele planten geheel zonder
tusschenkomst van den mensch en zonder dat de oorspronkelijke wortels beschadigd of verdwenen zijn, zulke
bijwortels voort. Men noemt ze I u c h t-wortels. De
Mangrove-wouden, die aan moerassige kusten van heete
streken (Midden-Amerika, Indie) de zee omzoomen, bestaan
grootendeels uit boomen met luchtwortels (Rhizophorasoorten). De veelvuldig dooreengeslingerde wortels yen
heffen zich hoog boven den slijkerigen grond en houden
zoo den stam zwevende in de lucht. Deze Mangrove- of
Mangle-wouden vormen met hunne duizenden van luchtwortels een ondoordringbaar oord, dat door dichte zwermen
van kleine, maar gevaarlijke mugjes (Muskieten) bewoond
wordt, en welks vochtige. bodem, die allerlei nadeelige
dampen uitwasemt, aan kreeften, schelpdieren, visschen
en andere zeewezens tot verblijfplaats strekt. — In Indio
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zijn nog bekend reusachtige Vijgeboomen (de Banianen
of Waringin's), wier lange takken tal van luchtwortels
omlaag zenden en daardoor gesteund worden. Ook Pandanen, Boomvarens, tropische Orchideeen en Aroldeeen
ontwikkelen luchtwortels, die een geheel eigenaardig aanzien aan deze planten geven,
De eenige plant in onze streken, die luchtwortels
voorbrengt, is de Klimop. Deze blijven evenwel zeer
kort en dienen alleen maar om den stengel aan muren
of andere steunsels vast te houden en niet om de plant
te voeden. Van daar ook de naam hechtw or t el s,
dien men hun geeft.
Eindelijk kan men tot de bij-wortels ook nog rekenen
de worteltjes, die het Wargaren
in menigte op zijn draderigen
kleurloozen stengel voortbrengt,
en waarmee het zich om Vlas,
Klaver, Thijm en andere planten
slingert om er voedsel uit te
halen. Zoodanige wortels noemt
men boor-of zuigwortels, en
de planten, die ze bezitten, w o ekerplanten of parasieten.
Wij besluiten onze beschouwingen over den wortel met de opmerking, dat er verscheidene planten bestaan, zooals Orchideen (fig.
46), Dahlia, Speenkruid, die bij het
afsterven een of meer k n o 11 e n in
I
den grond achterlaten. Deze knollen zijn sterk uitgezette wortels
Fig. 46.
waarop door middel van een stengelstukje een of meer knoppen bevestigd zijn die het
volgende jaar een blad- en bloemdragenden stengel zul4
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len voortbrengen. Deze knollen ter onderscheiding van de
vroeger (p. 37) beschrevene w o rt elknollen genoemd,
bezitten natuurlijk geene knoopen en bladschubben. In
onze figuur 46, die een voorstellmg geeft van de meeste
onzer inlandsche Orchideeen, zijn twee knollen te zien;
de linksche is nagenoeg uitgeput door den stengel, die
boven de aarde is, de rechts geplaatste daarentegen vult
zic4 op met het voedsel, dat in het volgende seizoen
het knopje k van het noodige zal voorzien.
IV. RANKEN EN DOORNEN.

Wij behandelen deze organen, nadat wij de di le
hoofddeelen der plant in eenige bijzonderheden hebben
nagegaan, in een afzonderlijke paragraaf, om beter te
doen uitkomen, hoe deelen in verrichting kunnen
overeenstemmen, niettegenstaande ze van verschillende
afkomst zijn. Bij de vergelijking van knopschubben,
zaadlobben en loofbladeren viel het reeds op, dat hunne
afkomst dezelfde is, d. w. z. dat ze alle drie bladeren
zijn, maar dat ze verschillende verrichtingen uitoefenen,
m. a. w. verschillende organen zijn. Voor den stengel
kan een gelijke opmerking gemaakt worden. De ranken
nu alsmede de doornen zullen ons het . sterkste bewijs
leveren dat omgekeerd deelen met dezelfde verrichting
(dus gelijke o r g a n e n) in oorspronkelijken aanleg
kunnen verschillen.
Rank en zijn langgerekte kruidachtige deelen, die
in staat zijn allerlei voorwerpen vast te houden, 't zij
door deze te omsl1ngeren, 't zij door zich op het uitcinde schUfvormig te verbreeden. Ze dienen om kruidachtige deelen van planten, die te tenger zijn om
zich rechtop te houden, gelegenheid te geven zich te

verheffen en zoodoende aan het zonlicht te worden
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blootgesteld. Men onderscheidt bladranken en stengelranken.
1. Mad r a n k e n. Een bladrank is niets anders dan
een middennerf van een blad, met of zonder zijnerven,
waaromheen zich geen bladmoes heeft gevormd. Zij
heeft het vermogen zich om de stengels van andere
planten enz. to slingeren, wanneer zij daarmede gedurende haren groei in aanraking komt. Fig. 47 stelt een
rank voor aan het blad van de Erwt. Het blad is eigenlijk G-jukkig oneven geveerd, de eerste beide jukken

Fig. 47.

Fig. 47*.

zijn gewoon, mar de blaadjes der vier overige, waarvan

het laatste onparig is, zijn rankvbrmig. Bij Latherussen,
Wikken, de windende Helmbloem en andere zijn zulke bladranken bekende verschijningen. Onder de Latherussen
(Fig. 47*) is zeker wel het merkwaardigste voorbeeld de
Zuid-Limburgsche Lathyrus Aphaca. Hier zijn bladschijf
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en bladsteel geheel tot een rank teruggebracht, terwijl
omgekeerd, de steunblaadjes tot een buitengewone grootte
zijn gekomen.
2°. Stengelranke n. Bij andere planten zijn het daarentegen stengels, die als ranken zijn uitgegroeid. Onder
de meest bekende floemen wij die van den
uit N.-Amerika afkomstigen wilden Wingerd
fig. 48, d). her ontspringt zij aan den stengel (a) tegenover het
blad (b) 1 ), zij is vertakt
en draae hier en daar
kleine schubbige blaadjes (c). Wanneer de uiteinden dezer ranken met
den muur in aanraking
komen, groeien zij tot
uit, die
schijfjes (f
Fig. 48.
zich verwonderlijk stevig daaraan vasthechten 2 Andere stengel-ranken slingeren
zich, evenals de bladranken, om voorwerpen heen, b. v.
die van den gewonen Wijngaard en die der Passiebloemen.
Do ornen zijn harde houtige spits toeloopende deelen,
).

1) Volgens den regel ontspringt een stengel uit den oksel
van een blad; hier evenwel en in enkele andere gevallen is de
vertakking extra-exaillair, buiten de bladoksels om.
2) Buitengewoon fraai, vooral in den winter, vertoonen zich
doze hechtschijfjes bij een verwante soort, t. w. Ampelopsis
Veitchii; de gewone wilde W. hoot A. hederacea. Bij A. Veitchii
ontstaan de schijfjes echter reeds voOrdat de rank met eenigerlei voorwerp in aanraking is geweest, aanraking doet ze eenvoudig grooter worden,
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wier verrichting het is, de plant tegen den aanval van
allerlei dieren, zoo b. v. weidend vee, te beschermen. Ze
zijn dus verdedigingswerktuigen. Ook zij kunnen onaerscheiden worden in twee groepen.
1. B 1 a d d o o r n e n. Hieronder kan men brengen de
spits toeloopende zijnerven van het Hulstblad, verder de
doornen van de Berberis, waar sommige
bladeren normaal zijn uitgegroeid, maar
andere al het bladmoes missen en alleen
bestaan uit een drietal hard geworden en
spits eindigende nerven, uit welker oksel
een bladrozetje dikwijls met een bloemtros
te voorschijn komt. Bij andere planten
zooals de Kruisbes (fig. 49) zijn het de
steunblaadjes (n), die tot bladdoornen zijn
Fig. 49.
uitgeroeid. Ditzelfde doet zich bij onze
Acacia (Robinia Pseuda cacia) voor.
2. Stengel- of takdoorne n. De takdoorn is een
korte puntig toeloopende tak,
die evenals andere takken met
schors en kurk overtrokken is,
en waaraan zich dikwijls bladtren bevinden. Inlandsche voorbeelden zijn te vinden bij den
Meidoorn (fig. 50, a), de Slee
en den Duindoorn.
Aanmerking. Behalve de beide
genoemde soorten van doornen
Fig. 50. zijn er ook worteldoornen. Zij
komen bij enkele Palmen voor en bij de bekende Myrmecodia of Mierenplant, op Java, die in hare talrijke galerijen
duizenden van mieren herbergt. In beide gevallen zijn het
luchtwortels die door hun puntig uiteinde geheel het voorkomen vap doornen bezitten.
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V. DE BLOEM.

Alle bladachtige deelen, die wij tot hiertoe n i e t behandeld hebben, staan met de vorming van vruchten en zaden
in onmiddellijk verband. Te zamen met den bloembodem
vormen zij de b 1 o e m. Daar alle bladeren, die de bloem
in hoofdzaak samenstellen, zeer dicht op elkaar staan en
het geheel door een meestal langen stengel (den b 1 o e ms t e e 1) gedragen wordt, valt de bloem gemakkelijk in het
oog. Otschoon de zijdelingsche deelen der bloem al heel
weinig op bladeren gelijken, komen zij er toch in de
wezenlijke kenmerken (zie pag. '20) mee overeen.
Beschouwt men een bloem uitwendig, dan ziet men
weldra, dat de bladeren die 't meeste naar buiten zitten,
dikwijls groen zijn (k fig. 51). Meer naar binnen vinden
we een aantal blaadjes (b), die van de eerstgenoemde
0'

0.
S

Fig. 51.

door den grooteren omvang en de schoonere kleur afwijken, maar er mee overeenkorilen, doordat zij evenals
gene min of meer tot een gemeenschappelijke buis vereenigd kunnen zijn. Deze beide soorten van bladeren,
die slechts zelden geheel en al ontbreken, heeten to zamen
de bloembekleedsele n. De buitenste vormen met
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elkaar den k elk (k), de binnenste de b 1 o e m k r o o n
(b). De onderdeelen van den kelk noemt men k e 1 kbladen of k e 1 k s 1 i p p e n, die van de bloemkroon
bloem- of kroonbladen of kroonslippen.
Daar nu bij de eenzaadlobbige planten (zie pag. 30) de
buitenste en binnenste bladerkransen, meestal gelijk gekleurd zijn en in vorm weinig verschillen, noemt men
daar de bloembekleedselen te zamen b 1 o e m d e k of p e r igoniu m, maar bij tweezaadlobbige planten onderscheidt men altijd kelk en bloemkroon, ook al zijn ze
gelijk gekleurd, wat trouwens niet dikwijls voorkomt.—
Ingeval slechts een krans van bloembekleedselen aanwezig
is, noemt men deze bij eenzaadlObbigen ook porigonium,
maar bij tweezaadlobbige gewassen b l o e m d e k of
per i a n t h i u m, tenzij men door vergelijking kan uitmaken, dat de kelk of de bloemkroon afwezig is.
Als men van boven in een bloem kijkt, ontdekt men
eenige gesteelde en meestal geel gekleurde knopjes
(s fig. 51). Deze heeten m e eIdr a de n, wijl men uit
het bovenste deel een fijn poeder kan te voorschijn halen.
De lange steel heet h e 1 m d r a a d, het knopje
h e 1 m k n o p. Laatstgenoemde bestaat uit twee
helmhokj es (a fig. 51, III en IV) en tusschen dezen een verlengsel van den helmdraad,
dat men helmbindsel noemt.
In het midden der bloem en dikwijls geheel
in de diepte, bevindt zich een verdikt groen
lichaampje dit is het v r u c h t b e gins e 1.
Het draagt' op zijn top een min of meer langen
Fig. 52.
draad, den s t ij 1 (g fig. 51), die op zijn beurt
weer in den s temp el (n) eindigt. In onze fig. 51 is het
vruchtbeginsel niet te zien, maar in fig. 52 vindt mere
het afzonderlijk van Silene afgebeeld, nadat kelk, bloemkroon en meeldraden zijn verwijderd. Men treft hier

,
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plaats van een wel drie stijlen aan (g). Het vruchtbeginsel
wordt zoo genoemd omdat het inderdaad het begin der
vrucht is binnenin zijn de zaadknoppen die tegelijk met
I et rijpen der vrucht in zaden veranderen. Vruchtbeginsel,
sti,j1 en stempel vormen gezamenlijk den s t a In p e r.
Fig. 52 toont ons bij s den bloemsteel, deze eindigt gezwollen (r) : dit uiteinde nu, dat de bloembekleedselen, de meeldraden en den stamper draagt, is
de uit korte stengelleden bestaande b 1 o e m b ode m.
De bloembodem kan zijn : kegelvormig tot vlak
(figg. 52 en 77, I), schotelvormig (fig. 77, II) of u r nv or m i g (fig. 54).
Een steun voor de theorie, dat ook de meeldraden
bladeren zijn, leveren ons de gevulde (of dubbele) bloemen,
zooals Rozen, Pioenen e. a., waar in plaats van meeldraden, die in de enkele bloemen voorkomen, bloembladen

V

IvJ ID

II

Fig. 53.

zijn to voorschijn getreden. Bij minder volkomen gevulde
bloemen kan men zelfs allerlei overgangsvormen van
meeldraden tot bloembladeren vinden. Als voorbeeld halen
wij de in onze tuinen dikwijls gekweekte Jasmijn aan
(fig. 53). De afbeeldingen I—VI vertoonen ons alle overgangsvormen van een echten meeldraad (I) tot een volkomen bloemblad (VI). Met f duiden wij den helmdraad
aan, met (b) den helmknop men ziet nu wel dat in VI
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de middennerf van het bloemblad de helmdraad in I is.
Bloembekleedselen en vruchtbeginsel kunnen verschillende standen ten opzichte van elkaar innemen. Sluit de
(urnvormige) bloembodem om het vruchtbeginsel heen
(fig. 54), dan heeten de bloembekleedselen b o v e ns tan di g, maar het vruchtbeginsel zelf (f) on der st a nd i g. In alle andere gevallen daarentegen, dus, wanneer
het vruchtbeginsel vrij staat, noemt men dit bovenstandig en de bloembekleedselen onderstandig fig. 55 f).
Tusschen beide staat nog een dQrde geval, waarin men
het vruchtbegingsel half-o n d e r s t an dig en de bloembekleedselen r on d oms tandig noemt (fig. 56 f) .

Fig. 54.

Fig. 55.

Fig. 56.

Om zich dit onderscheid recht duidelijk to maken, onderzoeke men verschillende bloemen, zooals een Fuchsia,
een Appel- en Perebloesem, een boterbloem, het bloempje
van de Moederplant, een Jasmijn enz. Alsdan zal het
tevens duidelijk worden, dat de verschillen tusschen boven-,
onder- en half-onderstandig vruchtbeginsel eenvoudig het
gevoig zijn van de bijzondere gedaante des bloembodems.
Ten slotte merken we op, dat de verschillende bladerkransen, die wij thans kortelijk hebben nagegaan, alle
hierin overeenkomen, dat de deelen van 66n krans vrij
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of vergroeid kunnen zijn. Wat dat vergroeid zijn zeggen
wil, en met welke termen men het bij verschillende
kransen aanduidt, zal weldra blijken.

1. De bloembekleedselen.
In de betrekkelijke grootte der bloembekleedselen doet
zich veel verschil voor. Bij den lep, dery Eik, de Brand- .
netl,dEpvazijhelwng,mrbd
Tulp, de Lelie, het Klokje, het Vingerhoedskruid en de
Oost-Indische Kers heel sterk in het oog. Daarbij merkt
men op, dat bloemen met groote bloembekleedselen
terend gekleurd zijn, die met kleine daarentegen weinig
of niet. In het dagelijksch leven drukt men het verschil
tusschen die bloemen uit, door den naam b 1 o e m op de
schoon getinte, maar dien van b 1 o e s e m op de weinig
in 't oog springende bloemen toe to passen. Intusschen
houdt de leek zich niet consequent aan deze namen, daar
hij ook spreekt van Appel- en Perebloesem, ja zelfs van
Oranjebloesem !
Ook gebeurt het wel, dat bloembekleedselen geheel en
al ontbreken, in dit geval heeten de bloemen naak t.
Gelijk op p. 55 nader werd uiteengezet, bezitten de nietnaakte bloemen I of 2 kransen van bloembekleedselen,
die men bij -zaadlobbige planten a 1 t ij d perigonium,
maar bij 2-zaadlobbige Of kelk en
bloemkroon Of porianthium noemt.
Daar perigonium en porianthium
in onze taal beide met „bloemdekfi
zijn overgebracht, is het beter zich
van de technische termen to
Fig. 57.
bedienen.
Bloemen met 66n krans van bloembekleedselen komen
betrekkelijk zelden voor. In fig. 57 zien wij er een (van
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het Bingelkruid) afgebeeld hare meeldraden (s) zijn door
een driedeelig porianthium (p) omgeven. Het porianthium
is klein, groenachtig en daardoor weinig in 't oog vallend.
Andere voorbeelden van bloemen met 1 krans leveren
de Ganzevoet, de Pijpbloem en het Peperboompje.
Veel gemakkelijker vindt men bloemen met een dubbelen krans van bloembekleedselen. Bij de Tweezaadlobbigen leveren de Boterbloem, de wilde Roos, de Geranium en de Fuchsia goede voorbeelden, bij de Eenzaadlobbigen de Tulp, de Lelie, de Vogelmelk, de Crocus. Bij
laatstgenoemden (Eenzaadlobbigen) zijn de beide kransen
ongeveer gelijk van vorm en kleur (dubbel perigoniuni),
bij de anderen (Tweezaadlobbigen) in den regel zeer verschillend in die beide eigenschappen, van daar het onderscheid dat men hier altijd maakt tusschen kelk en bloemkroon. Als doorgaanden regel zal men opmerken dat de
onderdeelen der beide kransen met elkander alterneeren
of afwisselen, d. w. z. dat elk deel van den binnensten
krans tegenover de ruimte staat, welke tusschen twee
deelen van den buitensten krans open blijft.
Meermalen gebeurt het dat de kransen op een gemeenschappelijke buis
rusten, zooals dit bij de Druifhyacint
(fig. 58), de Fuchsia's en meer andere
bloemen het geval is. Men kan dan
evenwel aan de vrije deelen (fig. 58)
nog altijd zien, welke tot den buiten2
sten en welke tot den binnensten krans
behooren.
Bij de beschrijving eener bloem met
1
Fig. 58.
dubbele bloembekleedselen behoort men
in de eerste plaats uit to maken, welke naam er op moet
worden toegepast heeft men dit gedaan, dan beschrijft
men de kransen, 't zij een voor een of, wanneer ze weinig
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van elkaar afwijken, zooals bij Eenzaadlobbige planten,
tegelijkertijd. Hadden wij b.v. een Lelie te beschrijven
dan zouden wij eerst, wetende dat zij de bloem is van
een 1-zaadlobbige plant, zeggen dat de bloembekleedselen
den naam per igonium verdienen bij een Fuchsia (een
tweezaadlobbige) zouden wij den buitensten krans k elk
en den binnensten b 1 o e m k r o on noemen.
A.

Perigonium en Kelp.

De blaadjes, die het perigonium en den kelk samenstellen, zijn in de meeste gevallen eenvoudig van gedaante, b.v. lancetvormig of eirond de middennerf is in
vele gevallen duidelijk te zien. Zijn de blaadjes alle los,
dan spreekt men van een losbladigen, maar zijn ze van
onderen vereenigd tot een gemeenschappelijke b u i s, van
een vergroeidbladigen krans. In dit geval zijn de vrije
deelen, te zamen zoom geheeten, langer of korter. In het
eerste geval spreekt men van s 1 i p p e n, in het tweede
van lob b e n, als ze stomp, van t a n d e n, als ze spits zijn.
Fig. 59, de afbeelding van een
Koningstoorts, vertoont ons b.v.
een vergroeidbladigen 5-slippigen
kelk, fig.58 (een Druif-hyacint) een
eenbladig 6-tandig perigonium.
Zijn de blaadjes (resp. slippen
b
b
enz.) alle gelijk van vorm, dan
Fig. 59.
Fig. 60- heet de krans regelm a tig (fig.
58), verschillen echter den of meer van de overige, dan
noemt men hem symmetrisch (fig. 62). In het
eerste geval is het mogelijk kelk en perigonium op
meer dan e6ne wijze in twee gelijke stukken te verdeelen, in het tweede kan men het slechts op eerie
wijze doen. De eenbladige regelmatige kelk (of perigo-

De bloem.

61

nium) kan zijn stervormig, trompetvormig,
trechtervormig, buisvormig, klokvormig, en
urnvormi g. Men ziet er een paar bij fig. 58 en 59 afgebeeld (urnvormig en trechtervormig) de definite der vormen
zal bij de beschouwing van de bloemkroon worden gegeven.

Fig. 61.

Behalve deze, onderscheiden wij nog de volgende vormen
1). De lip vormige (fig. 61), bestaande uit een buis
met een zoom, die in twee ongelijke stukken of lippen
verdeeld is. Het bovenste deel (a) is de bovenlip. Een
dergelijke vorm behoort tot de symmetrische.
2). De haarkelk. Deze komt blijkens den naam ukelkll
bij tweezaadlobbige gewassen voor. Hij bestaat niet uit
blaadjes, maar uit talrijke zachte, grijze haren. Elk haar
is dikwijls aan beide zijden met kleinere haartjes bezet,
waardoor het vedervormig wordt. Deze haarkelk is
bovenstandig en blijft, al of niet gesteeld, boven op het
rijpe vruchtje zitten, gelijk ons het Kruiskruid, onze Paardebloem en het Boeltjeskruid (fig. 63) leeren. Ook bij Eenzaadlobbige planten komt in plaats van een bladachtig porigonium dikwijls een krans van borstelachtige haren voor
(Cypergrassen en Lischdodden).
Bij de beschrijving van een bladachtig perigonium (of
kelk) voegt men het woord gekleurd of ongekleurd toe.
Ongekleurd beteekent groen, gekleurd elke andere tint.
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De kelk van de 0. Indische Kers ') (fig. 62) en de binnenste perigoniumkrans van het Standelkruid brengen ons
in aanraking met een eigenaardig buisvormig verlengsel,
dat men spoor noemt. Ook zijn er bloemen, die in plaats
van een, verscheidene sporen aan den buitensten krans
dragen.
Aangezien het hier behandelde zoowel op den kelk als
op het perigonium betrekking heeft, zal de leerling goed
doen het meegedeelde aan eenige planten der beide groepen
to toetsen. Bij de Tweezaadlobbigen zal hij nog vinden,
dat de kelk verschillenden levensduur kan hebben de
klaproos b.v. werpt den kelk reeds of bij het ontplooien
van den bloemknop, de boterbloem als de vruchten gaan
rijpen, en de aardbezie bezit hem nog als de vrucht al
geheel rijp is. Van daar de onderscheiding : v r o e g a fvallend, aivallend en blij vend. Bij de bloemen
van eenzaadlobbige gewassen zal hij in de meeste gevallen
opmerken, dat als twee kransen aanwezig zijn, deze zeer
weinig van elkaar verschillen in vorm en in kleur beide.
Welnu, dit is juist de reden dat men met de boven aangegeven termen niet alleen den binnensten maar ook den
buitensten krans van het perigonium beschrijft. ,Bij tweezaadlobbige planten daarentegen verschilt de binnenste
krans z66 in 't oog loopend van den buitensten, dat wij dien
aan een afzonderlijke beschouwing moeten onderwerpen.
B. Bloemkroon.
Door de teederheid en vergankelijkheid van het weefsel onderscheidt zich de bloemkroon op het eerste gezicht
van den kelk. Gewoonlijk valt zij van een grooten afNiet uit 0. Indie, maar uit de bergstreken van Peru afkomstig.
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stand in. het oog, daar zij door hare afwijkende kleur
duidelijk tegen het groen van het loof afsteekt.
De gedaante der bloembladen
is gewoonlijk eenvoudig, meestal
rondachtig, langwerpig, eirond
of lancetvormig (fig. 54 en 56),
zeldzamer is de plaat (het bovenste deel) vinspletig (fig. 64, Koekoeksbloem). Het benedengedeelte van een bloemblad is niet
Fig. '64.
zelden versmald en verlengd ;
men noemt het bloemblad dan g en agel d. De kroonbladeren zijn in den regel vlak en effen, soms min of
meer gebogen.
Ook de bloemkroon is vergroeidbladig of meerbladig
(losbladig). Is zij vergroeidbladig dan kan men weer
lobben, tanden of slippen onderscheiden.
Voorbeelden Een meerbiadige bloemkroon bezitten de
Boterbloem, het Viooltje, de Aardbezie, de Kers ; vergroeidbladige : de Primula, de Sering, de Doovenetel, de Haagwinde.
De bloemkroon is regelmatig of symmetrisch
Men noemt haar regelmatig, als alle blaadjes, tanden,
lobben of slippen gelijk van worm en grootte zijn. Bij
symmetrische zijn die deelen niet alle gelijk, maar in
zooverre is er toch regelmaat in to ontdekken, dat men
haar slechts door een vlak in twee gelijke helften kan
verdeelen. Bloemen met regelmatige bloemkronen hebben
veelal ook een regelmatigen kelk, die met syrnmetrische
kroon meestal ook een symmetrischen kelk.
De hoofdvormen der regelmatige kroon zijn de volgende:
I) De stervormige (fig. 65) bloemkroon. De onderling
samenhangende bloemkroonslippen eindigen in een kort
buisje en zijn vlak uitgespreid.
2) De urnvormige bloemkroon (fig. 66). Hier is de zoom
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veel kleiner dan de buis, laatstgenoemde (het vergroeid
deel) is buikvormig uitgezet en loopt naar boven enger
toe. De keel (de grens tusschen zoom en buis) is nauw.
De zoom bestaat uit kleine tandjes.
3) De klokvormige bloemkroon (fig. 67). De bloemkroon
is hier ook vergroeidbladig en ook uitgezet evenals de
voorgaande, maar van boven volstrekt
niet nauwer toeloopend.
4) De trechtervormige bloemkroon
is vergroeidbladig en neemt van het
enge ondereinde naar boven regelmatig in omvang toe (fig. 68).
51 De buisvormige bloemkroon.
Hier vertoont de buis een aanzienlijke lengte vergeleken met de wijdte
die overal dezelfde is; de zoom is
Fig. 65.
getand en kort.
6) De trompetvormige bloemkroon (fig. 69) bestaat uit
een vrij lange buis en een vlak uitgespreiden zoom.
Ook kan een bloemkroon een samenstelling van twee
der genoemde vormen vertoonen, waarvan als voorbeeld
kan genoemd worden de buis-klokvormige bloemkroon
(fig. 70).

Fig. 66.

Fig. 67.

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

Hier is het onderste deel der buis (b) buisvormig, het
bovenste (a) klokvormig.
Voorbeelden. Stervormige bloemkroon bij Bernage,
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Vergeet mij niet. Klokvormig : Klokje. Trechtervormig :
Winde. Buisvormig : de schijfbloemen van het Madeliefje
en vele andere Compositae. Urnvormig : Dopheide. Buisklokvormig : Tabak, Smeerwortel.
7) De kruisvormige bloemkroon bestaat uit vier langgenagelde bloembladen, die twee aan twee tegenover
elkaar zijn geplaatst.
8) De anjelierachtige bloemkroon vertoont vijf lang
genagelde kroonbladen.
9) De roosachtige bloemkroon is samengesteld uit 5
kortgenagelde bloembladen die op den kelk (eigenlijk
schotelvormigen bloembodem) zijn ingeplant.
'10) De malve-achtige bloemkroon bestaat uit 5 kortgenagelde bloembladen, die met de buis der eenbroederige
(d. w. z. saamgegroeide) meeldraden (fig. 80) samenhangen.
Voorbeelden : kruisvormige bloemkroon bij de Muurbloem, de Pinksterbloem, anjelierachtige : Anjelier,' Koekoeksbloem, roosachtige : Roos, Aardbezie, malvedchtige :
Malva, Stokroos.
De vormverscheidenheid der symmetrische bloemkronen is eveneens vrij groot. Zeer vele bloemen zijn slechts
een weinig symmetrisch, d. w. z. hare bloembladen zijn
wel eenigszins ongelijk van vorm en grootte, maar toch
niet in die mate om voor al die verscheidenheden afzonderlijke termen intevoeren. Zoo zijn de klokvormige
en andere bloemkronen wel eens een weinig onregelmatig, doordat een der slippen lets meer is uitgegroeid
dan de andere.
Voorbeelden van bloemkronen, die een weinig onregelmatig zijn, leveren verscheidene schermdragende gewassen, zooals de Scheerling, Venkel 1) enz., de Eereprijs
1 ) Dit geldt dan alleen van de bloempjes, die aan den omtrek
van het scherm zitten.
5
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(fig. 72) ; onregelmatig trechtervormig is de randbloem

der Korenbloem, onregelmatig klokvormig die van het
Vingerhoedskruid, laatstgenoemde kroon wordt evenwel
ook wel kortweg vingerhoedvormig genoemd.
De symmetrische bloemkroon in een meer beperkten
zin laten we thans volgen:

Fig. 71.

Fig. 73.

Fig. 72.

1) De lintvormige (fig. 71). Deze is gelijk to stellen
met een 5-tallige vergroeidbladige kroon. Zij bestaat uit
een zeer kort buisje (r), dat aan eerie zijde in een lintof tongvormig deel uitloopt. Dikwijls eindigt dit lintje
in 5 korte tandjes.
2) De tweelippige (figg. 73 en 74) heeft eveneens een

Fig. 74.

Fig. 75.
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buis en een zoom. Laatstgenoemde verdeelt zich in twee
ongelijke deelen : bovenlip (o) en onderlip (u). De bovenlip is meestal gewelfd en de onderlip horizontaal uitstaande. Men noemt deze soort van bloemkroon grijnzend, als de lippen van elkaar verwijderd zijn en de
toegang tot de buis dus open is (fig. 73), maar gemaskerd wordt zij genoemd, wanneer de onderlip naar boven
gewelfd en tegen de andere lip is aangedrukt (fig. 74).
3) De vlindervormige (fig. 75) heeft vijf vrije bloembladen, waarvan de beide onderste dikwijls min of meer
vast samenhangen. Het bovenste blad (a I, II) heet
„vlag", de beide zijdelingsche „vleugels" (b, I, III) en
de onderste samen „kiel" (c I, IV, V). De kiel sluit de
meeldraden en den stamper in (f en g, V). Ook de kelk der
Vlinderbloem is gewoonlijk symmetrisch.
Lintvormige kronen komen voor bij het Madeliefje, de
Paardebloem, de Zonnebloem, tweelippige bij de Doovenetel, de Salie, het Leeuwenbekje, den Vlasleeuwenbek,
vlindervormige bij den Goudenregen, Erwt, Boon, Acacia,
Lupien, Klaver.
Is geen der genoemde vormen op een bepaalde bloemkroon toepasselijk, dan moet men hare onderdeelen zoo
nauwkeurig mogelijk beschrijven.
Evenals bij perigonium en kelk kan
ook bij de bloemkroon een spoor voorkomen. Is er slechts een, dan wordt de
kroon natuurlijk symmetrisch, maar hebben alle blaadjes een spoor, dan kan het
geheel den regelmatigen vorm behouden.
Voorbeelden : Viooltje, Akelei.
B ij k r o o n. Met dezen naam duidt
men aanhangselen van de bloemkroon en
Fig. 76.
van het porigonium aan, die daarmede
in uiterlijk over eenkomen zij vormen to zamen een kransje,
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dat of vergroeidbladig is of uit vrije deelen bestaat (fig 76n).
Soms is de bijkroon zeer in 't oogvallend, soms bestaat
zij uit niets meer dan kleine dikwijls vleezige schubjes
(kroonschubben). (Vergelijk hiermede het tongetje der
Grassen, p. 6).
Een groote bijkroon heeft de gele Narcis, veel
kleiner is zij bij het Vergeet-mij-nietje, den Smeerwortel
en de Anjelieren.
Na alles wat over de bloembekleedselen gezegd is, zal
ook de beschrijving van het perianthium geen moeielijkheden opleveren.
2.

De geslachtswerktuigen.

A. De meeldraden.
De meeldraden (s fig. 51 ) zitten altijd binnen de bloem
bekleedselen en wel aan de binnenzijde van den tweedenkrans. Niettegenstaande hunne bladnatuur wijken zij
in gedaante sterk van de meeste bladsoorten af. Zij
zijn in een of meer kransen geplaatst, die onderling
alterneeren en waarvan de buitenste afwisselt met den
binnensten krans der bloembekleedselen. Elke krans tell
dan natuurlijk evenveel meeldraden als bloembekleedselen.
Of de meeldraden vertoonen een aantal dat in geenerlei
betrekking staat tot het getal der bloembekleedselen, in dit
geval zijn zij in een spiraal geplaatst. In plaats van hun getal
op to geven, gebruikt men dan het teeken Slechts in
weinige gevallen en dan in bepaalde familien zijn er minder
meeldraden dan met het grondtal der bloemen overeenkomt.
Een geringer aantal dan het grondtal aanwijst komt
voor bij de Salie, de Sering, de Eereprijs, hetzelfde aantal
bij Weigelia (fig. 51), het Viooltje, het dubbele bij Erica,
co bij Aardbezie, Boterbloem.
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Naar de plaatsing der meeldraden onderscheidt men
drie vormen van bloemen.
1) De bodemstandige
b 4
of thalamiflore (fig. 77 I).
Bij deze zijn de bloembekleedselen, meeldraden en
stamper onafhankelijk
van elkaar op een vlakken
of kegelvormigen bloembodem
Fig. 77,
ingehecht.
2) De k elk s t and i g e of calyciflore (fig. 77 II). In dit
geval is de bloembodem schotel- of urnvormig en staan de
meeldraden met de bloembekleedselen aan zijn rand. Daar
de grens tusschen bloembodem en kelk (resp. buitenste
perigonium-krans) van buiten niet te zien is, hield men
beide te zamen vroeger voor kelk van daar nog de naam
die eigenlijk niet juist is, maar om praklI kelkstandig"
tische redenen in gebruik blijft.
3) De k r o on Stan di g e of corolliflore (fig. 77 III). Hier
zijn de meeldraden op de vergroeidbladige bloemkroon ingehecht, of juister .uitgedrukt, worden bloemkroon en meeldraden door een buisvormig stuk omhoog geheven.
Een boterbloem is bodemstandig, men kan hier de 4
kransen n voor e6n wegnemen bij een Pruimebloem
en die der Aardbezie daarentegen zal een bloemblad en
een of meer meeldraden meegaan, als men een stuk
van den zoogenaamden kelk (eig. bloembodem kelk)
afscheurt een Haagwinde, een Doovenetel en een Aardappelbloem zijn kroonstandig vierwijdert men hier de
bloemkroon, dan gaan al de meeldraden mee.
Een meeldraad bestaat uit twee deelen, den h e I mdr a a d en den helm k no p, die zelf weer uit 'tweet
helmhok; es en een helmbindsel ,bestaat (p.
a. De helmdraad. Deze (1 Figg. 51, 53, 78, 79) is in
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den regel draadvormig, naar boven min of meer fijn toeloopend. Gewoonlijk is hij licht van kleur, wit of geel,

14 11 Ill
Fig. 79.
Fig. 78.
zeldzaam donker (b.v. zwartblauw bij de Tulp). Hij is glad
of behaard (fig. 79 IV). Soms is de helmdraad geheel of
gedeeltelijk bladachtig verbreed (fig. 79 III). Ook kunnen
er hoornvormige aanhangels aan voorkomen (fig. 79 VI a).
Wanneer alle helmdraden eener bloem van elkaar gescheiden zijn, noemt men de meeldraden v r ij, hangen ze
daarentegen in een of meer bundels samen, dan heeten
zij 4 6 n- of meerbroe deri g. Hiervan komen de volgende
gevallen voor:
1) Alle helmdraden eener bloem zijn vereenigd. Ze vormen to zamen een buffs die op de bovenste vrije uiteinden
de helmknoppen draagt. Men noemt dit 6enbro e de rig
(fig. 80).
2) Alle helmdraden op een na zijn verbonden. Het getal
der vereenigde bedraagt 9. Deze verhouding komt voor
bij vele Vlinderbloemen (fig.. 81). Of er zijn twee gelijke
bundels van eenige meeldraden aanwezig. In deze gevallen
noemt men de meeldraden t w e e b r o e de r i g.
3) De helmdraden eener bloem zijn tot drie of meer
bundels vereenigd: v e e l b r o e d e r i g.
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In bloemen met tweelippige bloemkronen (wier grondtal
5 is) vindt men gewoonlijk twee lange en twee korte
meeldraden, terWij1 vier lange en twee korte bij verreweg
de meeste Crucifeeren (planten met kruisvormige bloemkroon) voorkomen. Laatstbedoelde meeldraden noemt men
4-m a c hti g, de andere 2-machti g.
b. De helmknop. Deze bestaat meestal uit twee hokjes
en het helmbindsel dat de beide vereenigt (Fig. 51, 78, 79).
De vorm der hokjes is langwerpig (fig. 51), rondachtig
(fig. 79 III) of hoekig bij de komkommers en augurken
zijn ze slangachtig heen en weer gebogen. Terwijl de
helmdraden, zooals wij straks zagen, nog al dikwijls geheel of gedeeltelijk met elkander vereenigd voorkomen, is
dit met de helmknoppen zeldzamer het geval. S a a mh e 1 m i g duidt op een zoodanig geval, waarin de helmknoppen aaneengekleefd (nidt organisch verbonden) zijn.
Dit komt o. a. voor bij de samengesteldbloemige gewassen (fig. 82). Men ziet daar de helmdraden f volkomen
vrij, maar de langgerekte helmknoppen b
samengekleefd tot een
koker, die den stijl omgeeft.
Wanneer een bloem
zich opent, dan zijn de
Fig. 80.
Fig. 81.
Fig. 82.
helmknoppen gewo onhelder geel gekleurd en aan hunne oppervlakte glad.
Na eenigen tijd springt de helmknop open, d. w. z. opent
zich elk helmhokje voor zich b.v. door een overlangsche
spleet (fig. 78 IIIc), waaruit- dan een groote hoeveelheid
stof to voorschijn komt dat min of meer samenhangt.
Dit is het s t u i f in e el of polle n. In de meeste gevallen
is het stuifmeel zoo kleverig, dat er nog langen tijd na
het openspringen wat van aan de helrnhokjes blijft hangen.
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Bij andere planten daarentegen is het stuifmeel glad en
niet samenhangend zoodat het bij het bewegen der meeldraden geheel in de lucht verstuift (zO6 bij den Hazelaar,
den Iep, den Den). Ofschoon het openspringen der helmknoppen meestal door overlangsche spleten plaats vindt,
geschiedt het ook wel door een ronde opening (door
p o r i e n fig. 79 V, een meeldraad van Erica) of door een
kiep, zooals bij de Laurieren en Berberissen.
Soms is het helmbindsel zoo sterk uitgegroeid, dat de
helmhokjes op aanzienlijken afstand van elkaar komen te
liggen, in dit geval is een der helmhokjes echter rudimentair, d. i. gebrekkig ontwikkeld. Men kan dit zien bij de
later te vermelden S alie en bij de uit Z. Amerika ingevoerde Calceolaria pinnata.
Bij het onderzoek van meeldraden lette men vooral op
in welke richting het stuifmeel ontwijkt, nl. Of in de
richting van den stamper (binnen -waarts) Of in de tegengestelde (naar buiten) Of zijdelings. Ook zal het opvallen
dat de helmknop nu eens met zijn basis (fig. 79 I), dan
weer met de rugzijde (fig 78 II) op den top van den
helmdraad bevestigd is. Van daar het onderscheid in
dor si fix e en basi fi x e helmknoppen. Ook de beweeglijkheid der' helmknoppen is in verschillende bloemen
lang niet even groot ; van daar de onderscheiding in
beweeglijke en onbeweeglijke.
B.

De stamper.

Het voornaamste deel van den stamper (fig. 83) is het
onderste dee], het yr u c h e g i n se] (f). wij willen dit
in de eerste plaats onderzoeken. Het vruchtbeginsel vindt
men in het midden der bloem; van alle bloemdeelen is
het 't langst levend daar het na het verwelken der bloem
in vrucht overgaat. Het is de zetel van de z a a d k n o p-
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p en e) d. i. de toekomstige zaden der plant, die op een
dubbele rij aan een of meer z a a d l ij s t e n door middel
X
n

V
Fig. 83.

IV

van korte steeltjes — navels tr en g e n — zijn vastgehecht. Naar de plaats die het ten opzichte der andere
bloemdeelen inneemt, spreekt men van b ov en-, middel"
en onderst an dig vruchtbeginsel (vgl. p. 57).
Bij de beschrijving van het vruchtbeginsel is men
gewoon de plaatsing der zaadknoppen, of wat hetzelfde
is, de ligging der zaadlijsten, door bepaalde termen uit
te drukken. Deze zijn:
a). De w a n d s t a n d i g e (parietale of peripherische)
zaadlijst (fig. 84 II en IV) : de eenige zaadlijst waarvan
er in een vruchtbeginsel een of meer kunnen voorkomen.

b). De a s s t a n d i g e (axiele) zaadlijst (fig. 84 I). Deze
is in de as van het vruchtbeginsel gelegen en door twee
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of meer tusschenschotten met den wand verbonden. Vallen
bij den verderen groei van het vruchtbeginsel de tusschenschotten weg, dan staat de zaadlijst vrij, men noemt Naar
dan valsch-centraal.
c). De centrale zaadlij st (fig. 84 III). De zaadknoppen zijn verbonden aan een zuil die van den aanvang of
v r ij in het midden van het vruchtbeginsel staat. Deze
zuil wordt meestal beschouwd als een verder uitgegroeide
bloembodem, ofschoon er ook gronden zijn aan to voeren
voor de meening dat zij een product is van de vruchtbladen. Bij Primula b. v. bestaat het vruchtbeginsel uit
vijf vruchtbladen. Men veronderstelt nu dat elk hunner
een zaadlijst heeft voortgebracht, maar dat deze zaadlijsten
zich geheel van hun vruchtblad hebben losgemaakt en
tot een geheel vrij, zelfstandig, centraal geplaatst deel
zijn versmolten.
De zaadlijsten zijn wandstan dig bij Erwten, Boonen,
Goudenregen, Klaproos, Viooltje, a s s t a n d i g bij Crocus,
Tulp, Geranium, valsch c en traal bij Koekoeksbloem,
Anjelier, Duizendschoon, centraal bij Primula.
De uitwendige gedaante van het vruchtbeginsel is zeer
uiteenloopend. Zij kan zijn kogelrond, eirond, cilindervormig, drie-, vier-, vijf- en meerkantig, platgedrukt enz.
Gewoonlijk herkent men er reeds de gedaante van de
rijpe vrucht in. Boven op het vruchtbeginsel treft men
een dikwijls maar zeer klein deel aan, dat zich aanstonds
doet kennen door de afwijkende kleur en de oneffenheid
der oppervlakte. Die oneffenheid wordt teweeggebracht
door korte of lange haren, waaruit het geheel grootendeels
bestaat. Men noemt dit deel den stempel (fig. 83 n).
De stempel is of onmiddellijk op het vruchtbeginsel
(Boterbloem, Waterlelie, Klaproos, Tulp) of door middel
van een s t ij 1 daarop bevestigd. In het eerste geval
noemt men den stempel zittend. De lengte van den stiji
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kan zeer verschillen, zoo is hij bij Crocus zeer lang
(10 maar bij Thalictrum (fig. 83 III) kort.
Evenals het vruchtbeginsel zelf, waarvan hij slechts
een verlengsel uitmaakt, is de stijl hol zooals bij het
Viooltie, maar ook in vele gevallen is dit s t ij lkana al
gevuld met een los en sponsachtig weefsel, dat men het
geleid end w e efs el genoemd heeft en waarvan de
beteekenis in het Tweede Hoofdstuk zal blijken. Ook over
den stempel die zeer verschillende vormen kan vertoonen,
zullen wij daar verder uitweiden.
Gelijk uit fig. 83 blijkt, kunnen er op een vruchtbeginsel
drie stempels (1) en ook drie stijien elk met hun stempel
voorkomen. In 't algemeen laat zich van het aantal stijien
en stempels van een stamper weinig zeggen. Is er een
stijl, dan is er ook een stempel, zijn er meer, dan is ook
het aantal stempels in dezelfde verhouding toegenomen.
Ook kan het gebeuren dat de eenige stijl zich in twee of
meer takken splitst, in dat geval draagt elk dier takken
een stempel.
Men noemt een stamper enkelvoudig, wanneer hij bestaat
uit een vruchtbeginsel met eene ruimte (een hok), waarin
zich slechts een zaadlijst bevindt en waarop een al of
niet zittende stempel ingeplant is.
Samengesteld is elke stamper waaraan een of meer der
genoemde deelen (hokkcn, zaadlijsten, stijien en stempels)
ten getale van twee of meer voorkomen. Zoo geeft VIII
(fig. 83) een voorstelling van een enkelvoudigen stamper
(1 zaadlijst, 1 stijl, 1 stempel) terwijl I een samengestelden
stamper to kunnen geeft (3 stempels en 3-hokkig vruchtbeginsel, gelijk uit de dwarssnede bij II blijkt.)
Stampers, waarvan de vruchtbeginsels een axiele of een
valsch centrale zaadlijst hebben, zijn samengesteld, maar
stampers met parietale = zaadlijsten kunnen enkelvoudig
of samengesteld zijn, naarmate er een zaadlijst in voor-

76

De bloem.

komt of meer. Stampers met axiele en valsch centrale
zaadlijsten kan men zich voorstellen als te zijn ontstaan
door de vereeniging van eenige enkelvoudige stampers.
Maar een stamper met een -hokkig vruchtbeginsel
waarin b. v. 3 parietale zaadlijsten voorkomen, kan men
onmogelijk uit 3 enkelvoudige stampers vormen. Men
zou dit alleen kunnen doen, wanneer men ieder dezer
stampers langs den buiknaad (de plaats der zaadlijst)
openspleet. Bij die bewerking zouden de zaadknoppen,
ook waar zij schijnbaar op Gene rij waren geplaatst, over
de beide randen gelijkelijk verdeeld worden, waaruit
blUkt dat de zaadlijst eigenlijk dubbel is. Men stelt zich
nu voor dat alle stampers uit i of meer zulke deelen
zijn opgebouwd, als de splitsing van een enkelvoudigen
mar volledigen stamper ons levert. En omdat dit deel
op den bloembodem voorkomt, te zamen met de bloembekleedselen en meeldraden, wier bladnatuur ontwijfelbaar
is, kent men het de waarde van een blad toe en noemt
men het vruchtblad. Enkelvoudige stampers
noemt men daarom ook wel eenbladige, en samengestelde
meerbladige stampers.
Is het vruchtbeginsel enkelvoudig (fig. 83, VI, VIII,
IX), dan zijn volgens de genoemde voorstelling de beide
randen van het eenige vruchtblad tegen elkaar gelegen en
vergroeid (e). Hier nu bevindt zich de dikwijls uitwendig
zichtbare groeve of naad. De verdikte lijst, die door de
vereeniging der randen ontstaat, noemt men z a a d 1 ij s t,
wijl daaraan de toekomstige zaden of zaadknoppen zijn
bevestigd. Een enkelvoudig vruchtbeginsel heeft dus, 66n
zaadlijst.
Is het vruchtbeginsel s a m e n g e s t e 1 d (b.v. d r i eb 1 a d i g, zooals in fig. 83, IV) dan zijn de vruchtbladen
onderling met de ranclen verbonden (dus de eene rand
van het links gelegene sluit tegen dien van een daar-
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naast liggend vruchtblad.) De gezamealijke vruchtbladen
omsluiten nu ook maar eene holte, mar aan de oppervlakte zijn drie naden waar to nemen en binnenin drie
zaadlijsten.
Deze verhouding tusschen de vruchtbladen is vooral
duidelijk bij die bloemen wier vruchtbladen slechts gedeeltelijk vereenigd zijn. In fig. 83 IV wordt het vruchtbegin sel van het Moeras-Janskruid (Hypericurn Elo des) voor gesteld. Men ziet daar drie vruchtbladen, die ongeveer
tot op de halve hoogte f vergroeid zijn, maar boven f zijn
ze duidelijk gescheiden en elk voor zich opgerold. Een der
vruchtbladen wordt afzonderlijk bij V voorgesteld. Het
zelfde doet zich bij den stamper van het Moederplantje voor.
De vergroeiing der vruchtbladen v3rtoont nog allerlei
variaties waarvan wij de voornaamste hieronder opgeven
(fig. 83).

Fig. 85.
a) De vruchtbladen zijn alleen met de randen vereenigd,
het vruchtbeginsel is 66nhokki g.

b) de randen der vruchtbladen zijn eenigszins ingebogen
en de vruchtbladen daardoor over eene groote oppervlakte
vereenigd ; vruchtbeginsel onvolkomim m e e r- (drie-)
hokkig.
c) De randen van elk vruchtblad zijn nog meer binnenwaarts gebogen, zoodat zij elkaar in de as van het vruchtbeginsel ontmoeten. De ingebogen deden zijn geheel , met
elkaar vergroeid. Het vruchtbeginsel is meerhokkig
(driehokkig) en de zaadlijsten zijn naar het midden (de as)
verplaatst. Bij de meerhokkige vruchtbeginsels spreekt
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men van tus s ch en sc h o t te n, die de hokken van
elkander scheiden. Deze tusschenschotten zijn e c h t,
wanneer zij de onderdeelen van de vruchtbladen zijn, maar
valsch als zij v]iezige uitgroeisels zijn van de parietale
zaadlijsten, gelijk bij alle Crucifeeren het geval is.
Geheel in overeenstemming met de beschouwingen over
den stamper is het dat er planten bestaan, die vlakke
stampers hebben, waar de zaadknoppen aan de oppervlakte
liggen. Zulke stampers zijn gelijk te stellen met vruchtbladen, die niet zijn opgevouwen. De drie plantenfamilien
die zulke open vruchtbladen bezitten, zijn de Conifeeren
(sparren, dennen enz.), Gnetaceeen en Cycadeeen. Te zamen
worden zij Gym no sp er men d.w.z. naaktzadige gewassen genoemd. De v r u c h t b 1 ad-th e ori 0, gelijk die
hier werd uiteengezet, is op alle stampers toepasselijk
behalve misschien op dien waar de zaadlijst echt centraal
is. Gelijk reeds ter plaatse werd meegedeeld, is deze
zaadlijst volgens de meeste plantkundigen niet het product
van vruchtbladen maar wel de uitgegroeide bloembodem,
dus een stengeldeel anderen meenen er de theorie
op te mogen toepassen.
b7Het is hier de plaats om
1 1 14-r"
vr'- te zeggen dat, bij wijze van
abnormahteit, de samenstellende deelen (vruchtbladen) van een stamper
soms volkomen gescheiden
zijn en zich dan als bladen
vertoonen. Dit gebeurt o.a.
bij prolifereerende bloemen;
men verstaat daaronder
bloemen, die doorgroeien
Fig. 86.
d. w. z. uit Naar midden
lir
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of een bloem of zelfs een tak met b. oemen ontwikkelen. In
onze fig. 86 wordteen bloempje van een monstreuseWeegbree
voorgesteld, de vruchtbladen vr zijn geschei den en daarboven bevinden zich tal van bloempjes die in hoofdzaak
met de primaire overeenkomen. Ook zijn er gevallen
waarin de deelen van den stamper t,ls bloembladen optre
den, daar de meeldraden dit dan ook doen, krijgt men
zoogenaamde gevulde of dubbele bloE men. In 't algemeen
gezegd, kunnen de verschillende kransen elkanders eigenschappen overnemen, d. w. z. kunnen meeldraden tot
bloembladen en omgekeerd bloembladen tot meeldraden
en vruchtbladen tot meeldraden wo:den. Vooral met de
verandering tot bloembladen (petaloaie) doet de bloemkweeker zijn voordeel.
Eenbladige (enkelvoudige) vruchtbeginsels bezitten de
Boterbloem, Thalictrum, Nieskruid, Hepatica, Erwt, Kers.
Meerbladige (samengestelde) : a) eenhokkige : Viooltje b)
onvolkomen meerhokkig : Klaproos, c) meerhokkig : Tulp,
Aardappel, Heideplant, Appel, Waterlelie. Bij het onderzoek .der Boterbloem en meer ander() planten zal men
bemerken dat in een bloem talrijke Enkelvoudige stampers bij elkaar kunnen voorkomen, maar dat het aantal
samengestelde stampers in een bloem nooit grooter dan
een is.
De z a a d k n o p p e n. Gelijk- straks werd opgemerkt,
verbergt het vruchtbeginsel de zaadknoppen, kleine rondachtige lichaampjes (fig. 83 e) van meestal witte kleur,
die aan de zaadlijst of zaadlijsten zijn vastgehecht door
middel van een kort steeltje, de navelstreng. Aan de
oppervlakte van den zaadknop bevindt zich een kleine
opening — het poortje. Dit poortje stelt het inwendige
1 ) in fig. 86 beteekent br en br' schutblad of bractee, k kelk
en vr vruchtbladen (al of niet tot een stamper vereenigd).
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van den zaadknop — de zoogenaamde kern die door
1 of 2 vliezen omgeven is — met de holte van het vruchbeginsel in gemeenschap. Het aantal zaadknoppen in
een vruchtbeginsel kan groot zijn (fig. 54), maar ook
goring (fig. 83 VIII), ja het kan tot 66n afdalen, zooals
ons het onderzoek van Grasbloemen en Boterbloemen
kan leeren.
C. E'en- en tweeslachtige bloemen.

Alle bloemen, waarin zich tegelijkertijd meeldraden en stampers
bevinden, worden tweeslac ht i g genoemd. Men duidt ze kortweg aan door het teeken
Niet in alle bloemen komen
meeldraden en stampers bij elkaar
voor. Er zijn verscheiden planten,
die meeldraadbloemen op het erne
individu bezitten, terwijl de stompers op een ander individu to vinden zijn.
Bloemen met meeldraden on
zonder stamper heeten m a n n el ij k
(teeken a), bloemen met 66n of

Fig. 86*.

Fig. 87.

meer stampers maar zonder meeldraden noemt men
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v r o u w el ij k (teeken 2). Beide vormen zijn natuurlijk
eenslachtig.
Fig. 86* I vertoont ons een m a n n e 1 ij k e of meeldraadbloem van het Pijlkruid. Binnen het perigonium,
dat hier uit twee onderling zeer verschillende (!) kransen
bestaat, merkt men alleen meeldraden op, terwijl een
stamper gemist wordt. Bij de v r o u w el ij k e (II) bloem
derzelfde plant ontbreken omgekeerd de meeldraden terwijl
talrijke stampers aanwezig zijn.
Mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten dikwijls op
dezelfde plant (op hetzelfde individu, Pijlkruid) ja zelts
op denzelfden tak (Egelskop, flg. 87). Bij laatstgenoemde
plant staan de cr bloemen boven aan den tak in dichte
hoofdjes vereenigd, terwijl de vrouwelijke (y) in dergelijke
maar grooter groepjes wat lager zijn ingehecht. Planten
die cr en 2 bloemen op een individu vereenigd dragen,
heeten 66 n h u iz i g. Bij andere planten bezit het eene
individu alleen cr, het andere slechts bloemen. Zoodanige
planten noemt men t we e h u i z i g. Hier kan men dus van
mannelijke en vrouwelijke plant en spreken.
Eindelijk zijn er bloemen, die noch meeldraden, noch
stampers bezitten, maar alleen bloembekleedselen. Deze
noemt men g e s 1 a c h t s loo s. Alle (niet gekweekte) planten die geslachtslooze bloemen bezitten, hebben bovendien
bloemen m e t geslachtswerktuigen.
T w e es la c h t i g e bloemen hebben de Tulp, de Primula's, d, en op hetzelfde individu de Berk, de kleine
Brandnetel, de Tamme Kastanje, de Komkommer, c en
2 over twee individu's verdeeld de Wilg, de Hop, de
Populier, het Bingelkruid. Geslac ht s lo o s zijn de randbloempjes der Korenbloem en van de Geldersche Roos. ')
?

1 ) Den gekweekten vorm, waarbb ook de andere bloernpjes
geslachtsloos zijn geworden, noemt men sneeuwbal.
6
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3.

Vruchten en Zaden.

De ervaring leert ons, dat de bladachtige deelen der
bloem na verloop van eenigen tijd verwelken en afvallen.
Alleen de stamper of liever het vruchtbeginsel maakt
een uitzondering op den regel dit Loch gaat na het
uitdrogen der omringende deelen voort met groeien om
zoo doende langzamerhand te veranderen in de v r u c h t.
De vrucht bestaat uit een harden of uit een vleezigen
wand, die evenals het vruchtbeginsel een of meer holten
(hokken) omsluit. In deze hokken vindt men de z a d e n,
die vroeger reeds als zaadknoppen voorhanden waren.
Het zaad bevat als hoofdbestanddeel een k i e m d. i. een
nieuwe plant in opgevouwen en gedrongen toestand. Men
kan dus ook zeggen dat de vrucht een tal van jonge
opgevouwen nieuwe individuen bevat.
Als er slechts een stamper in de bloem aanwezig is,
dan verschijnt er ook maar eene vrucht zoo ontstaat
om een voorbeeld te noemen uit de kersebloem, die maar
een stamper vertoont, een enkele kers. Bloemen echter
die verscheidene stampers dragen, leveren meestal ook
vele vruchten op. Deze staan dan dicht op elkaar gedrongen en maken lichtelijk den indruk van een grootere
vrucht. Zoo bestaan frambozen en braambeziOn uit een
verzameling van kleine vruchtjes, die in eigenschappen het
meest met steenvruchten overeenstemmen. Ofschoon uit
het woord avruchtbeginsel" moet worden afgeleid dat de
vrucht zich alleen daaruit vormt, komen er niettemin vele
vruchten voor, tot wier vorming nog andere bloemdeelen
hebben bijgedragen. De zoodanige noemt men s c h ij nv r u c h t e n, ook wel v a 1 s c h e vruchten. Voorbeelden van
schijnvruchten zijn de rozebottel, de aardbezie en de schijnbessen van den Duindoorn. De rozebottel, de vrucht der
roos, bestaat uit een rood en vleezig hulsel, waarbinnen
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verscheidene harde in een kuif uitloopende lichaampjes
verborgen zijn. Het roode hulsel is niet de vrucht, maar
wel de verder uitgegroeide en vleezig geworden bloembodem, terwijl de harde lichaampjes de vruchtjes zijn. —
Bij de aardbezie groeit de bloembodem tot het roode,
sappige en smakelijke deel uit. De harde korreltjes, die
men in grooten getale aan de oppervlakte vindt, zijn hier
de vruchtjes, waarin de zaden zijn opgesloten. Roos en
aardbezie bezitten dus eigenlijk weer verzamelingen van
vruchten.
De Duindoorn eindelijk laat de buis van het perianthium als hulsel voor de dopvrucht meerijpen, die daardoor het voorkomen van een bes erlangt.
Keeren wij thans tot de eigenlijke vruchten terug.
Wanneer wij dus van vruchten spreken en de eigenschappen er van nagaan, rekenen wij de zaden niet mee ; wij
hebben dus alleen den wand, den vruchtwand met de
tusschenschotten, zoo die aanwezig zijn, op het oog. De
vruchtwand nu kan dun of dik zijn, v 1 e e z i g (sappig)
of d r o o g. Bij de vleezige vruchten laten zich drie verschillende lagen aan den vruchtwand on d e r s c h e i d e n,
die dan als buitenste, middelste en binnenste
worden betiteld. Bij een pruim b.v. zijn ze gemakkelijk
te herkennen. Hier is de schil de buitenste, het vleesch
de middelste, en de steen de binnenste laag.
Bij de droge vruchten maakt men die onderscheiding
niet, ofschoon een verdeeling van den vruchtwand in
meerdere of mindere mate bestaat.
Als de vrucht rijp is, valt zij bij vele planten (met de
zaden ingesloten) af. Bij andere (splitvruchten) splitst
zij zich in zooveel gesloten afdeelingen, als er hokken zijn.
Elk der afdeelingen maakt dan den indruk e. en afzonderlijke en wel eenzadige vrucht te zijn. Weer andere vruchten be,rsten op verschillende plaatsen open, waardoor de
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zaden ontsnappen. Van daar de verdeeling in nietopenspringende, splitvruchten en openspringende vruchten.
Als voorbeeldeh van het eerste geval kunnen pruimen,
kersen en appels dienen splitvruchten vertoonen karweien anijszaad, openspringende de doornappel, de peul en
de papaverbol. Het aantal z a den in een vrucht
is zeer onbepaald. Verscheiden vruchten brengen slechts
een zaad voort (6 enzadig e), andere daarentegen vele
(meerzadige).
Een ander verschil wordt uitgedrukt door de termen
enkelvoudig en samengesteld, enkelvoudige
vruchten zijn afkomstig van eenbladige stampers, samengestelde daarentegen van meerbladige. In de praktijk
is het verschil niet altijd even gemakkelijk vast te stellen
om redenen die weldra zullen blijken.
Het uitwendig voorkomen der vruchten hangt
natuurlijk van den aard van den vruchtwand af. Voor
de o n d e r s c h e i d i n g der eene vrucht van de andere
kan men bovendien nog kenmerken ontleenen aan de
wijze van openspringen, het aantal zaadlijsten, het aantal
hokken enz. Ook bij het b e s c h r ij v e n van de vrucht
dient men op deze bijzonderheden te letten. Wij zullen
thans de hoofdeigenschappen van de voornaamste genoemde Vruchten kortelijk vermelden en daarna den leerling de gelegenheid laten om de namen der vruchten in
een „overzicht" op hunne plaats te brengen.
BesOhrijving der vruchten.
1) De graanvrucht (fig. 88) komt voor bij de
Grassen, zooals Rogge, Tarwe, G-erst enzv. en laat zich
gemakkelijk van de d o p vrucht onderscheiden door

den samenhang van den vruchtwand met het ingesloten
zaad, zoodat het pellen zonder daartoe ingerichte werktuigen
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niet mogelijk is. Maar omtrent het pellen in den pelmolen dient te worden opgemerkt dat niet alleen de
vruchtwand, maar tevens de zaadhuid wordt verwijderd.
2) De dopvrucht
komt voor bij de boterbloem, de paardebloem
en andere Compositae.
Bij deze vrucht laat zich
het enkele zaad ongeschonden uit de holte
verwijderen. De dopIl
vrucht is afkomstig van
een vruchtb la d.Wann eer
Fig. 90.
Fig 88. Fig. 89.
de dopvrucht van een
vliezige uitbreiding voorzien is, zooals die van den Iep (fig.
90), dan spreekt men van een gevleugeIde dopvrucht.
3) De n o o t is van de dopvrucht, waarmee zij overigens in hoofdzaak overeenkomt, te onderscheiden door
de grootere hardheid van den vruchtwand. Er komt bij
dat deze vruchtsoort altijd afkomstig is van een samengestelden stamper, waarvan de hokken en zaadknoppen
op een na gedurende de ontwikkeling zijn te niet gegaan.
De n o o t is dus eigenlijk een samengestelde vrucht. ')
Evenals de dopvrucht kan ook de n o o t gevleugeld zijn,
zooals die van den Esch en den Berk. Meestal wordt de
noot van onder in het zoogenaamde n a p j e (fig. 89 c)
ingesloten. Voorbeelden zijn de vrucht der Linde, van
den tammen Kastanje, den Hazelnoot en den Eikel.
4) De d u b b e l e d op vrucht (fig. 92) onderscheidt
Een eikel b.y. is afkomstig van een 3 hokkig vruchtbeginsel, elk hok met twee zaadknoppen; nu en dan ontwikkelen
zich eenige dezer zaadknoppen, een enkele maal zelfs vijf,
maar als regel, zooals men weet, slechts een.
-
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zich van de dopvrucht doordat zij zich bij rijpheid in twee
deelen splitst, die elk voor zich met een dopvrucht overeenkomen. Bij
rijpheid laten de
beide deelen
elkaar los en blijven aan een tweespletigen vruchtdrager (b) verbonden. Nog later
vallen de helften
een voor een af.
In den regel is
Fig 92.
Fig. 91.
hare oppervlakte
met uitspringende kanten zoogenaamde ribben
voorzien, somtijds ook met stekels en Karen. Anijs, Kervel,
Peterselie, Venkel en alle andere schermdragende gewassen
bezitten dubbele dopvruchten. Na het gezegde zullen ook
de drie-, vier- en meervoudige dopvruchten gemakkelijk
worden herkend.
5) De gevleugelde dubbele dopvrucht (fig. 92)
bezit eveneens twee hokjes en twee zaden, maar de hokjes
zijn gevleugeld. Zij komt in de wijze van splijting met
de voorgaande overeen. Een duidelijk voorbeeld van dezen
vruchtvorm biedt ons de Eschdoorn aan.
6) De k o k e r v r u c h t (fig. 83 III en VIII) is een
droge, openspringende, uit een vruchtblad gevormde, altijd
eenhokkige, in verreweg de meeste gevallen meerzadige
vrucht. Zij springt langs den buiknaad (waar de zaadlijst
zit) open, dus slechts aan eene zijde. Gewoonlijk vindt
1 ) Van drie-, vijf- en meer-kluizige vruchten spreekt men,
wanneer de afdeelingen bij het splijten der vrucht het zaad
door een opening laten ontsnappen, b.v. soorten van Geranium.
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men eenige kokervruchten bij elkander op den vruchtbodem geplaatst. De Pioenen, de Dodderbloem, Akelei
en Zwanebloem leveren uitstekende voorbeelden.
7) De peulvrucht (fig. 93). Deze vrucht is eveneens
enkelvondig, zooals uit de aanwezigheid van slechts een
zaadlijst blijkt en dus ook eenhokkig, maar zij springt
met twee spleten, langs rug- en buiknaad, open. Opmerking verdient bovendien dat een bloem nooit meer dan
een peul voortbrengt, terwiji gelijk zooeven werd gezegd,
verscheiden kokervruchten door een
bloem kunnen gevormd worden. Planten met vlindervormige bloemkroon,
zooals Erwten, Boonen, Gouden Regen,
Latherus enzv. leveren altijd peulvruchten. Omdat de peulvrucht zoo regelmatig bij genoemde
plantenfamilie voorkomt, is men zoover
Fig. 95.
Fig. 93. Fig. 94.
gegaan om ook verscheiden vruchten die hier voorkomen peulvrucht to
noemen, niettegenstaande zij in eenige der wezenlijke
kenmerken, zooals het openspringen, het meerzadig zijn
enz. van het type afwijken.
8) De hauw (fig 94 en 95). De hauw is een droge
openspringende uit twee vruchtbladen bestaande, tweehokkige vrucht. Zij is altijd veelzadig, de zaadlijsten
zijn wandstandig en door een vliezig tusschenschot verbonden. De hauw springt van onder naar boven open,
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ciaarbij vailen de kleppen (de eigenlijke vruchtbladen) af,
maar de zaadlijsten blijven in vereeniging met het zooeven genoemde tusschenschot op den vruchtsteel staan.
Men is gewoon deze vrucht hauwtje te noemen, wanneer de breedte hoogstens driemalen door de lengte wordt
overtroffen (fig. 94). Een zeer groot aantal planten bezit
hauwen en hauwtjes, nl. alle Crucifeeren of kruisbloemige
planten (d. w. z. die een kruisvormige bloemkroon en vier
lange met twee korte meeldraden hebben). Wij noemen
slechts de Pinksterbloem, de Muurbloem, den Judaspenning
en het Herderstaschje.
Hauw en Peulvrucht vertoonen nu en dan een eigenschap, die -wij niet met stilzwijgen willen voorbijgaan.
Wij bedoelen het voorkomen van dwarse tusschenschotten,
die zOO geplaatst zijn, dat de zaden een voor een in een
afzonderlijk vakje zitten. Zulke gelede hauwen en
peulen springen niet open, maar verdeelen zich in zooveel
leedjes als er hokjes zijn. Een gelede peul heeft Esparzette, ook het Vogelpootje, een gelede hauw de Radijs.
9)De doosvrucht(figg. 90
en 97). De doosvrucht is een
droge, openspringende vrucht,
die uit twee of meer vruchtbladeren ontstaan is. Van
de hauw is zij behalve door
de afwezigheid van het eigenaardige tusschenschot en de
wijze van openspringen, door
Fig. 97.
Fi g. 96.
de meer gedrongen gedaante
te onderkennen. De doosvruchten verschillen onderling
vergeleken in het oog vallend, vooreerst in het aantal
vruchtbladen, ten tweede in den uiterlijken vorm en innerlijken bouw, ten derde in de wijze van openspringen. Zij
openen zich nl. door klepp e n, door een dekse 1, door
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porie n, door tauden of door sp 1 et e n. Fig. 96, een
afbeelding der Papavervrucht, vertoont ons een openspringen door porien, die onder den straalvormigen stempel
te zien zijn. Fig. 97 (de vrucht der Hoornbloem) een
opengaan met tanden. Kleppen vertoont het Viooltje, een
deksel Bastaardmuur en Weegbree, spleten vele Orchideeen.
10) De s t e e n v r u c ht. Ofschoon de steenvrucht (vgl. p. 83)
in de meeste gevallen (Kers, Pruim, Perzik enz.) eenhokkig
en van oorsprong ook 6enbladig is, zijn er toch ook vruchten met twee of meer steenen, b.v. de Mispel en de Meidoorn en dan afkomstig van een samengestelden stamper.
11 ) De b e s is een vleezige en sappige vrucht. Haar
wand bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden lagen,
de buitenste vliezige en een inwendige b r ij - a c h t i g e.
Bessen komen voor bij den Aardappel, de Berberis, de
Druiven, om niet van onze kruis- en aalbessen te spreken.
De meeste bessen zijn samengesteld, van de hier genoemde heeft alleen de Berberis enkelvoudige bessen.
-12) De komkommervrucht is eigenlijk een groote
uitgerekte bes met een dikkeren buitensten vruchtwand.
Zij bevat zeer vele zaden, die gewoonlijk aan drie pariOtale
zaadlijsten bevestigd zijn. Laatstgenoemde loopen eerst
naar binnen, verdeelen zich daar in twee takken, die zich
tot dicht onder de schil terugbuigen. Deze lang niet algemeene vruchtvorm komt voor bij Meloenen, Komkommers
en Augurken.
13) De pity r u c h t is een vleezige, meerhokkige, veelzadige, niet-openspringende vrucht. De vruchtwand laat
duidelijk drie lagen onderscheiden : een buitenste vliezige,
dan een vleezige, en als derde een hoornachtige, die de
hokjes omsluit. De pitvrucht komt voor bij appels en peren.
Eigenlijk zou men deze vrucht naar de schijnvruchten
moeten overbrengen, omdat de bloembodem in zijn geheel
aan hare vorming heeft meegewerkt, men is evenwel ge-
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woon de onderstandige vruchten tot de echte te rekenen.
1 4) De v l e e z i g e do o s v r u c ht komt zelden voor.
Haar wand is wel vochthoudend, maar niet bepaald week.
Als voorbeelden noemen wij de okkernoot en de paardekastanje terwijl eerstgenoemde nog het meest met een
steenvrucht overeenstemt, doet de andere meer aan een
doosvrucht denken.
Overzicht der echte vruchten
(door den leerling in te vullen).
I. Droge vruchten:
A. Niet openspringend, eenzadig.
1. Vruchtwand dun en taai, vast met het
zaad vergroeid
2. Vruchtwand dun maar harder, niet met
het zaad vergroeid
3. Vruchtwand dik, hard en houtig, het
zaad ligt er los in
B. Bij de rijpheid zich splitsend in twee of meer deelen,
die elk een zaad insluiten (splitvruchten).
"Gevleugeld
"" Ongevleugeld.
-I. De vrucht deelt zich in tweeen.
„ drieen
//
//
2. //
3. ,,
// vieren
//
//
vijven
I/
I/
. I/
If
verschei//
/1
dene deelen
C. Openspringend, meestal meerzadig.
a. Enkelvoudige (uit een vruchtblad be
staande). Een- of meerzadig.
* Langs een naad openspringend
4.

,,

.

.
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Langs twee naden openspringend . . . .
S
amen g est el de (uit 2 of meer vruchtb.
bladen samengesteld), een of meer hokkig
(altijd veelzadig).
* Gedaante gerekt, uit twee vruchtbladen
gevormd, met een vliezig tusschenschot,
dat de beide parietale zaadlijsten verbindt, van onder naar boven met twee
kleppen openspringend
Vorm meer gedrongen, uit 2 of meer
vruchtbladen gevormd, met porien, tanden, spleten of met een deksel openspringend
II. Vleezige vruchten:
A. Niet openspringend.
1. De binnenste vruchtwand is houtig. .. .
2. Vruchtwand week en brijachtig, alleen
met uitzondering der buitenste laag, die
iets vaster is
3. Binnenste vruchtwand vliezig of hoornachtig (klokhuis). Vrucht 2-5 hokkig . .
4. Vruchtwand als bij de bes, maar de vrucht
is gewoonlijk meer verlengd, terwijl de
zaadlijsten ver naar binnen loopen om
zich daar in twee takken te splitsen, die
zich weer buitenwaarts buigen
B. Openspringend
Na tamelijk uitvoerig over de vrucht te hebben gesproken, willen wij nog een enkele opmerking maker
over haren inhoud nl. de zaden. Reeds vroeger (p. 82)
werd er op gewezen dat het hoofdbestanddeel van elk
zaad de kiem is. Bij het onderzoek van een zaad moet
de kiem het eerst worden opgezocht en beschouwd. Het
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blijkt clan dat zij uit drie deelen bestaat : het worteltje,
het pluimpje en een of twee zaadlobben, die zooals wij
weten, de eerste bladen der plant zijn. Het pluimpje is de
jongste toestand van den stengel met de loot bladen, het
worteltje die van het toekomstige wortelsysteem. De geheele kiem is dus de plant in miniatuur.
Ofschoon nu, gelijk bij de Boon, bij de Erwt enz. het
pluimpje duidelijk reeds een paar groene blaadjes vertoont, •is dit bij de andere plaatsen volstrekt niet het
geval, bij Tuinkers b.v., bij de Zonnebloem en den Eschdoorn doet zich het pluimpje slechts als een klein puntje
voor.
Ook gebeurt het wel dat, ofschoon de kiem tweezaadlobbig is, de beide lobben zeer ongelijk van grootte zijn,
zooals bij den Sinaasappel of geheel achterwege blijven,
zooals bij het in het vroege voorjaar bloeiende Speenkruid. Ook kunnen zij zijn samengegroeid, zooals bij den
Paardekastanje.
Ten slotte willen wij uitdrukkelijk vermelden, dat de
kiemen van woekerplanten in den regel geen spoor van
zaadlob vertoonen, zoodat aan andere (zie p. 30) eigenschappen moet bepaald worden, of de onderzochte plant
tot de een- of tot de tweezaadlobbige gewassen behoort.
Ook de zaden der Orchideeen hebben een kiem zonder
zaadlob. Aan den anderen kant zijn er ook embryo's
met meer dan twee zaadlobben, zooals bij eenige Conifeeren. Het zal nu bij het onderzoek der zaden blijken,
dat bij sommige de kiem de geheele ruimte van het zaad
opvult en dus dadelijk tegen de zaadhuid aan komt to
liggen. Zoo is het bij Erwten, Boonen, Tuinkers, den
Eikel enz. Maar bij een graankorrel neemt de kiem
slechts een zeer bescheiden plaatsje in, de overige ruimte
wordt daar opgevuld door een weefsel, dat men k i e mw I t noemt. Ook bij de koffieboon en de muskaatnoot,
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bij de Papemuts en Palmzaden, o. a. de Cocosnoot is
het kiemwit zeer krachtig ontwikkeld.
Bovendien zijn er, ofschoon niet zeer vele, zaden die
rondom dit kiemwit nog een andere laag van een dergelijke stof vertoonen, zooals de zaden van Peper en
van de Waterlelie. Men spreekt dan van b u i t e n k i e mw i t of perisperm in tegenstelling van b i n n e nk i e m w i t of e n d o s p e r m. Het juiste onderscheid
tusschen perisperm en endosperm kan eerst later (Hoofdstuk II) worden verklaard voor 't oogenblik vergenoegen
wij ons met de opmerking, dat men ook zaden kent,
waarin wel perisperm maar geen endosperm wordt aangetroffen, zooals de zaden van Canna. Resumeerende
blijkt ons dus dat men, met het oog op de aanwezigheid
van kiemwit, vier soorten van zaden kan onderscheiden :
I °. zoncler kiemwit, 2°. met endosperm, 3°. met endosperm en perisperm, 4°. met perisperm.
Een blik slaande op de verhouding tusschen den omyang van het kiemwit en de afmetingen van de zaadlob
of zaadlobben der kiem, valt het op dat als laatstgenoemd groot zijn, het kiemwit niet of in geringe mate
voorhanden is, en omgekeerd bij rijkelijk kiemwit de
zaadlobben (resp. zaadlob) dun en vliezig zijn. In het
eerste geval zit het voedsel dat de ontkiemende plant
onderhoudt, in de kiem zelve (in de zaadlobben), in het
tweede geval daarbuiten (in het kiemwit).
Kleine kiemen en goed ontwikkeld kiemwit vindt men
bij de meeste Eenzaadlobbige planten, het zijn in hoofdzaak de Orchideeen en eenige familien van waterplanten
van deze afdeeling, die het kiemwit missen daarentegen
vindt men bij Tweezaadlobbige planten beide gevallen
ongeveer even sterk vertegenwoordigd.
Over de zaadhuid, die den inhoud van het zaad omgeeft,
merken wij alleen aan, dat zij zeer verschillende kleuren.
-
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kan vertoonen en met allerlei aanhangselen kan voorzien
zijn. De zaden van Katoen en Kapok b. v. zijn geheel
en al door de zoo bruikbare haren bedekt, die van de
Muskaatnoot door een eigenaardig hulsel, zaadrok geheeten (de foelie), terwijl in tropische gewesten de zaadrok
dikwijls tot een dik vleezig hulsel aanzwelt, dat het
eenige eetbare gedeelte van de vrucht uitmaakt. Zoo
o. a. bij de in 0. Indie algemeen bekende Doekoe's en
Ramboetan's.
2.

De rangschaking der bloemen (bloeiwijzen
of inflorescenties).

Men zal niet dikwijls zien dat een plant slechts eerie
of een stuk of wat bloemen bezit. Tot die planten behoort h.v. de Tulp, die een bebladerden stengel voortbrengt, welke in een bloem uitloopt.
In verreweg de meeste gevallen zijn op een plant verscheidene, ja zelfs zeer talrijke bloemen gezeten. Bij
eenige planten staan ze dan in de oksels der loofbladen,
een boven elk blad, of de bebladerde hoofd- en zijstengels
dragen elk een bloem aan het einde. Van daar de namen
zijdelingsche en eindelingsche alleenstaande bloemen. Maar bij de meerderheid der planten
kan men eigenaardige, dikwijls sterk vertakte stengels
aanwijzen, die zich in 't oog loopend van de gewone
bebladerde stengels onderscheiden. Zij dragen niets dan
bloemen, en wanneer er bovendien ook bladeren --schutbladen — aanwezig zijn, dan verschillen ze toch
duidelijk door hunne gedaante, kleur en grootte van de
vroeger behandelde loofbladen. Zulk een stengel, die dus
alleen bloemen of daarbij ook schutbladen draagt, noemt
men bloeiwijze of inflorescentie. Hetuitwendig
voorkomen eener bloeiwijze wordt bepaald door het aan-
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Lad en de grootte der bloemen, maar vooral door de volgorde waarin zij zich openen. Ook de wijze waarop de
hoofdas of algemeene bloemsteel zich vertakt, alsmede de betrekkelijke lengte der • b ij a s s e n of
zijtakken oefent een belangrijken invloed op het geheele
voorkomen uit.
Het onderscheid tusschen hoofdas en bijassen is niet
altijd gemakkelijk te herkennen. Het is om die reden
noodig dienaangaande een opmerking vooraf te laten gaan.
De hoofdas is dat deel der inflorescentie, waaruit
alle andere takken middellijk of onmiddel]ijk ontspringen (zie fig. 98) ; van daar ook de naam algemeene
bloemsteel.
De b ij as s e n zijn de takken, die uit de hoofdas of uit
hare takken ontspringen (bijassen 1e, 2e, 3e, enz. orde);
gewoonlijk zijn ze dunner dan de hoofdas. Het zijn bijassen le orde waaraan in onze fig. 98 de bloempjes bevestigd zijn, maar bijassen van de tweede orde bij fig. 105.
De volgorde waarin de bloemen eener inflorescentie
opengaan, is, gelijk gezegd werd, een kenmerk van veel
gewicht. De bloemen van een bloeiwijze openen zich
namelijk niet tegelijkertijd, maar bij sommige gaan de
bloemen die in het midden staan het eerst open, bij anderc
daarentegen de aan den rand geplaatste. In het eerste geval schrijdt het opengaan dus voort van het midden naar
den omtrek, in het andere van den omtrek naar het midden. Fig. 98 levert een voorbeeld eener mid de1pun tz o e k end e, fig. 408 verduidelijkt 't geen wij verstaan
door mi dd elpun t vlie den d. Wij kunnen ons bij het
onderscheiden van deze twee hoofdsoorten van bloeiwijzen
niet vergissen, wanneer wij er slechts op bedacht zijn, het
vrije uiteinde der hoofdas m id d e 1 p u n t te noemen en
dan te zien of de bloem die daar geplaatst is, 't eerst
opengaat of wel het laatst. Zoo is in onze fig. 98 de hoogst-
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staande bloem nog zeer onontwikkeld, terwijl de lager
geplaatste reeds open zijn. Wij hebben om die reden hier

Fig. 102a.

Fig. 98.

Fig.

Fig. 100. Fig. 101.

met een middelpun t-z oekende inflorescentie to doen.
De uitdrukkingen begrensde en onbegrensde
bloeiwijzen, die men wel eens inplaats van middelpuntyliedende en middelpuntzoekende bezigt, hebben betrekking
op de hoofdas en in verband daarmede het aantal bijassen.
Want terwijl bij de middelpuntzoekende bloeiwijzen de
hoofdas dikwijls zeer lang wordt en zeer vele bijassen le
orde voortbrengt, blijft zij bij de andere soort zeer kort
en bedraagt het aantal bijassen le orde gewoonlijk slechts
2 of 1.
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A. Middelpuntzoekende bloeiwijzen.

1) De t r o s. Deze (fig. 98) bestaat uit een hoofdas met
eenige bijassen, die in ontwikkelden toestand even lang zijn
en ieder een enkele bloem ,dragen.
Behalve de hier afgebeelde Druifhyacint, hebben ook de gewone
Hyacint, de Goudenregen, de Berberis en het Lelietje van dalen
een tros.
2) De aar (fig. 102a, p. 96). Deze
inflorescentie is gelijk aan de tros,
maar de bloemen zijn ongesteeld
of iuister gezegd zeer kort gesteeld.
Tusschen aar en tros zijn vele overgangen. Als voorbeeld noemen wij
Fig. 102b. Fig. 103.
de tusschen het gras algemeen voorkomende Weegbree. Men spreekt van eon s a m e n g estelde aar, wanneer in plaats van een bloempje een
groepje van bloemen — een mate — uit een bepaald punt

Fig. 104.

Fig. 105.

van de hoofdas ontspringt; zoo hebben de Grassen (fig. 1020
in verreweg de meeste gevallen samengestelde aren.
3) De bloeikolf (fig. 99). Deze is eigenlijk een aar,
7
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wier hoofdas dik en vleezig is, en waaraan de bloemen
gedrongen tegen elkander zitten. Een schoon voorbeeld
van de bloeikolf komt voor bij den Aronskelk, maar ook
de Kalmus en het Fonteinkruid zijn door het bezit dezer
soort van inflorescentie gekenmerkt.
4) Het bloemk a tj e (fig. 103) is een aar met een dunnen hoofdsteel en kleine groenachtige meestal eenslachtige
bloempjes.Laatstgenoem de
zijn meestal dicht tegen
elkaar gedrongen en door
groote schutbladen gesteund. Daar de schubben
zijdelings tegen elkaar sluiten, verkrijgt het geheele
katje een rolronde gedaante.
Is het (mannelijke) katje
uitgebloeid, dan valt het in
zijn geheel af, terwijl bij de
aar de bloemen eerder afvallen. De Hazelaar, de
Noot, de Populier, de Wilg,
de Els, de Haagbeuk, de
Berk en andere boomen
bezitten bloemkatjes.
5) De plui m. Zijn de
Fig. 106.
bijstelen vertakt en wel
zoodanig dat de onderste meer takjes en dus ook meer
bloemen dragen dan de bovenste, dan spreekt men van
een plui m. De Sering levert er ons een voorbeeld van.
Reiken de onderste bijassen even hoog als de bovenste,
zoodat alle bloemen in een plat of min of meer gebogen
viak komen to liggen (fig. 105), dan duidt men de inflorescentie liever aan door het woord b 1 o e m t u i 1 (Vlier,
Sneeuwbal). Steken de bijstelen boven de hoofdas uit, dan
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spreekt men van s p e e r. Deze wordt bij fig. 104 voorgesteld, de afbeelding van een Bloembies.
6) Het bloemhootdj e (fig. 106). De hoofdas eindigt
in eene breede schijf die vlak is of min of meer gewelfd
tot kegelvormig toe. Vlak is zij b.v. bij de Paardebloem,
waar ze het gemakkelijkst is waar te nemen, wanneer
de bloempjes in de pluisdragende vruchtjes zijn overgegaan, kegelvormig bij de echte Kamille. Men noemt deze
schijf den algemeenen blo embo dem, wig al de ongesteelde bloempjes er op in gehecht zijn. Niet zelden
zijn deze bloemjes van tweeerlei vorm, t. w. lintvormig
(vgl. p. 66 fig. 74), welke aan den omtrek zitten — de
rand bloemen — en buisvormig (vgl. p. 64), die midden
in geplaatst zijn — de s c h ij fbloemen. Maar andere
bloemhoofdjes bezitten Of alleen lintbloemen Of enkel buisbloemen. Aan de basis van het bloemhoofdje vindt men
een groot aantal van meest groene schutblaadjes te zamen worden ze omwinds el genoemd.
Bloemhoofdjes komen bij alle samengesteldbloemige
gewassen (Compositae), een groote plantenfamilie, voor.
Bloemhoofdjes met lintbloempjes alleen ziet men bij de
Paardebloem, zoodanige met buisvormige bij de blauwe
Korenbloem en de Distels, en hoofdjes met lintvormige
rand- en buisvormige schijf bloemen bij het Madeliefje, de
Zonnebloem, de Kamille, de Ganzebloem.
7) Het enkelvoudige scherm (fig. 101). Bij het
scherm ontspringen een tial van onvertakte bijstelen zoo
dicht bij elkaar uit den, top van den w e i n i g v e rb r e e den hoofdsteel, dat zij den indruk maken uit een
enkel punt te komen. Het scherm verschilt verder van
het hoofdje doordat bij deze bloeiwijze de bloemen o n g esteeld, maar bij het scherm zeer duidelijk gesteeld zijn.
Kort gesteeld zijn ze bij de Klaver (fig.101), lang gesteeld
bij Waternavel of Hydrocotyle. Niet zelden is aan den
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voet der bijassen een krans van groene blaadjes geplaatst,
die even als bij het hoofdje o m winds el wordt genoemd.
8) Het samengestelde Scherm (fig. 107) onderscheidt zich van het enkelvoudige door het bezit van
verscheidene bloemen aan elk der bijassen. Deze bloemen
vormen samen een s c h e r m p j e, dat niet zelden aan de
basis door een o m w in dseltj e omgeven is. Een samengesteld scherm is dus een scherm van kleine schermpjes.
De naam o m w i n d s el wordt dan evenals bij de voorgaande bloeiwijzen toegepast op den krans van blaadjes,
die dikwijls aan den voet der eerste bijassen voorkomt.
Voor een en ander verzamele men de bloeiwijzen van de
Waterscheerling, de gevlekte Scheerling (beide gittige plan-

Fig. 107.

Fig. 108.

ten), de Selderij, de Peen, in een woord allerlei leden
van de groote familie der Schermdragende gewassen of
Umbellifeeren.
B.

Middelpuntvliedende bloeiwijzen.

9) Het gev or kt e b ij s cher m. Deze bloeiwijze is
zeker een der regelmatigste. Gelijk fig. 109 I doet zien,
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eindigt de hoofdas in een enkele bloem. Een eindweegs
onder deze bloem vertoonen zich een paar schutblaadjes,
uit wier oksels twee 1) zijtakken ontspringen. Maar ook
deze zijtakken of bijassen dragen aan hun uiteinden een
bloem en iets lager twee schutbladen. Uit de oksels van
laatstgenoemde kunnen weer twee bijassen ontspringen
enz. Is het gevorkte bijscherm normaal ontwikkeld —
wat niet altijd bet geval is — dan bedraagt het aantal
bloemen 3, 7, 15, 31 enz. Voorbeelden van deze inflorescentie komen voor bij de Linde, de Hoornbloem, de witte
Muur en andere Caryophylleeen (fig. 108). Ook de schijnkransen van de Doovenetel en andere Lipbloemige gewassen bestaan uit twee over elkaar staande gevorkte
bijschermen, waarvan er telkens een in een bladoksel
voorkomt.

II

I

Fig. 109.
10. De ongevorkte bijschermen (schroef en
s c h i c h t). Het ongevorkte bijscherm is in tegenstelling
van het voorgaande eenzijdig ontwikkeld. Vergelijken wij
eerst fig. 109 II met I, dan blijkt dat de rechter bijas
1 ) Bij Wolfsmelk (Euphorbia) ontspringen, in plaats van twee,
verscheidene bloemen uit hetzelfde punt ; zulk een bloeiwijze
lijkt natuurlijk veel op een scherm.
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van de ie orde afwezig is en dat eveneens alle volgende
bijassen, die der 2e, 3e enz. orden, een tak voortbrengen
en wel den linkschen in onze figuur. Bij de vergelijking
van III (fig. 409) met I zien wij iets dergelijks : ook daar
brengt de hoofdas alleen een bijas links voort, maar
de bijas le orde alleen een rechtsche, die der 2e orde enkel een linksche enz., dus steeds afwisselend rechts en
links.
Beschouwt men nu een dergelijke infiorescentie, zooals de natuur ze oplevert (fig. 110), dan maakt zij een
geheel anderen indruk dan dien onze figuur te weeg brengt.

Fig. 109.

Fig. 110.

Men meent alsdan een hoofdas voor zich te hebben, waaruit eenige bloempjes ontspringen. Maar die hoofdas is
geen ware hoofdas, zij is een s c h ij n a s, wijl zij bestaat
uit een reeks van stukken, waarvan het eerste alleen tot
de hoofdas behoort, het tweede tot de bijas die daaruit
ontspringt enz. enz. In onze fig. 409 is de schijnas wat
donkerder aangegeven dan de steeltjes die de bloemen
dragen. De beschouwing van de zoo aangeduide schijnas
leidt tevens tot een practisch onderscheid tusschen de
beide soorten van ongevorkte bijschermen, die men
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schroef en schicht noemt. Bij de schroef (II) toch
zitten alle bloemen aan eerie zijde der schijnas bij de
schicht vormen zij twee rijen (III en fig. 110). Schicht
en schroef komen eindelijk overeen in het opgerold zijn
van de schijnas, zoolang alle bloemen zich nog niet hebben ontplooid, alsmede in den stand der schutbladen
te g en over de bloemen.
De schroef komt voor bij St. Janskimid, de schicht
bij het Vergeet-mij-nietje, den Heliotroop, den Zonnedauw enz.
11) De bloemkoek bestaat uit een vleezigen algemeenen bloembodem, die vlak is of urnvormig, en bloemen die in tegenstelling met wat bij het hoofdje voorkomt, centrifugaal open gaan. Het meest bekende voorbeeld 'evert de Vijgeboom.
Overzicht der voornaamste bloeiwijzen.

(in to vullen door den leerling).
I. Hoofdas niet door een bloem afgesloten : m i ddelpuntzoekende bloeiwijzen.
a. Bij-assen van gelijke lengte (aarvormige
bloeiwijzen).
1. Bij-assen zeer kort, over een lange hoofdas verdeeld
2. Bij-assen langer, over de lange hoofdas verdeeld
3. Bij-assen meer of minder gerekt, schijnbaar uit den top der hoofdas ontspringend.
4. Bij-assen zeer kort of afwezig, bloempjes op een vleezigen „algemeenen bloembodem" ......... .
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b. Bij-assen van ongelijke lengte (pluimvormige bloeiwijzen).
1. De onderste bij-assen reiken niet voorbij
de hoogere
2. Alle bij-assen brengen de bloempjes in
hetzelfde vlak
3. De onderste bij-assen steken boven de
hooger ontspringende uit.
II. Hoofdas door een bloem afgesloten : m i d d e l
puntvliedende bloeiwijzen.
a. Bij-assen der verschillende orden ten getale van twee (of meer)
b. De hoofdas brengt slechts een bij-as voort,
eveneens de bij-assen.
1. Bloemen aan eene zijde der schijnas .
2. Bloemen aan weerszijden der schijnas
Gelijk in het begin dezer paragraaf (p. 94) gezegd
werd, gebeurt het niet zelden dat aan een inflorescentie
of bloeiwijze behalve bloemen ook blaadjes voorkomen,
die in gedaante, omvang en dikwijls ook in kleur van
de loofbladen afwijken. Men noemt die blaadjes schu tb l a d e n of b r a c t e e e n. Zoo leerden we ze o. a. reeds
kennen bij het gevorkte bijscherm (fig. 108) waar ze
groen zijn, ook bij het Klokje (fig. 111 v) zijn ze aanwezig; hier wordt elke bloem door een afzonderlijk
schutblad ondersteund.
Bij het bloemhoofdje (p. 98) treft men juist order den
algemeenen bloembodem een of meer kransen van schutblaadjes aan, die to zamen o m w i n d s e 1 heeten. Denzelfden naam gebruikt men voor de schutblaadjes, die
dikwijls bij de schermen worden aangetroffen. Maar is
een scherm samengesteld, dan is het mogelijk dat er
twee soorten van omwindsels zijn. nl. een krans van
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blaadjes, die onder aan het geheele scherm zit, en eenige
die onder elk schaIje te vinden zijn. Laatstgenoemde
duidt men met den term o mwindseltje aan.
Ook gebeurt het wel dat een
geheele bloeiwijze slechts in het
bezit van een enkel schutblad
is. Dit is het geval bij de Linde
(fig. 412), bij de Uien en bij de
Aronskelken bij laatstgenoemde
Fig. 111.
plant b. v. is de bloeikolf vOOr
het ontluiken der bloempjes in een groot wit of groenachtig hulsel — de zoogenaamde b 1 o ems c h e e de —
besloten.
Eindelijk zijn er schutblaadjes te
vermelden, die in kleiner of grooter
aantal onder elke afzonderlijke
bloem zijn ingehecht. Hiertoe behooren allerlei zeer uiteenloopende
hulsels, die ook met verschillende
namen worden aangeduid. Zoo
noemt- men het bij kelk bij de
Malva's en Stokrozen, k e 1 kj e bij
de Anjelieren, o m w i n d s el bij de
Bosch-Anemone, napje ') bij de y
bloemen van den Eik, den Beuk,
Fig. 112.
den tammen Kastanje, den Hazelaar enz., k a fj e s bij de Grassen. )3iij laatstgenoemde
planten wordt elk bloempje door twee k r o o n k a fj e s
ingehuld, en eenige bloempjes bij elkaar een aartje of
bloempakje — door twee k e 1 k k a fj e s.
1 ) Het napje groeit bij het rijpen van de vrucht mee en hult
daze soms geheel in, zooals bij den Hazelaar.
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VI. DE AANHANGSELEN DER OPPERHUID.

Zoolang een plantendeel (blad, stengel, wortel) sappig
is, wordt het bedekt door een dun en doorzichtig vlies,
dat men opperhuid noemt. Bladeren nu bevinden zich
altijd in genoemden toestand, zij hebben dus altijd een
opperhuid stengels en wortels evenwel worden, zoo zij
Langer dan een jaar leven, gewoonlijk veel minder sappig,
aangezien zij grootendeels verhouten. In verband met
die verandering in geaardheid heeft een afwerpen der
opperhuid plaats. De opperhuid nu is, onverschillig welk
deel der plant zij inhult, de zetel van allerlei aanhangsels,
waarvan de meest gewone de haren zijn. De haren zijn
het die vele bladeren en stengels met een fluweelachtig
of een wollig kleed overtrekken, zij zijn de oorzaak dat
vele deelen der plant eigenaardig berijpt zijn of wit
schijnen (vgl. p. 19), terwijl het onderzoek van het deel
zelf leert dat het inwendig geheel groen is. Alleen door
gebruik to maken van een microscoop kunnen wij den
vorm en de andere eigenschappen der haren leeren kennen.
Wat de gedaante aangaat, zijn de blad- en stengelharen
gewoonlijk cilindervormig met spits toeloopenden top.
Niet zelden is ook de top kogelvormig verdikt, b. v. aan
bloemstelen of aan den bloemkelk. In dat geval scheidt
het kopje een kleverig vocht af, en spreekt men van
klierdragende haren.
Terwijl men vele stengels en bladeren vindt zonder
haren, geldt van de wortels dat de opperhuid die deze
bekleedt, meestal met haren — wort e lhar en — bezet
is (p. 4 fig. 1 f). Vooral de fijnste vertakkingen der
zij wortels en bijwortels zijn er rijkelijk van voorzien.
Hun vorm is altijd die van een cilinder, klierdragende
komen aan den wortel niet voor.
De v e r r i c h t i n g der haren verschilt zeer naar de
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plaats die zij innemen. De haren van bladeren en stengels
dienen gewoonlijk om koude af te weren of eene te
sterke verdamping te beletten. Zoo herinneren wij aan
de dichte beharing van het kastanjeblad gedurende den
wintertijd (p. 28 fig. 33). Ook zijn vele planten die de
poolstreken en hooge bergen (b v. het Edelweisz der
Alpen) bewonen, over hare geheele oppervlakte met dichte
wollige haren bezet, die niet zelden een zoo dik kleed
vormen, dat daardoor de vorm van het behaarde deel
nagenoeg onkenbaar wordt.
Zijn de haren stijf en puntig, dan zijn ze zeer geschikt
om dieren van het nuttigen van de aldus bekleede deelen
af te houden. De haren der Brandnetels leveren een
hoogst eigenaardig voorbeeld op van verdedigingswerktuigen tegen dieren. Hun spitse punt is zoo broos dat
zij bij aanraking gemakkelijk of breekt. Binnen in het
haar bevindt zich een bijtende vloeistof, die zoodra de
spits van het haar is atgebroken, met kracht in de kleine
wond dringt, welke mensch of dier bij de aanraking van
de Brandnetel ontvangt. Door de inwerking van de vloeistof nu ontstaan de onaangenaam stekende of jeukende
blaren. — Een dergelijke werking oefent het haar van
vele uitheemsche planten uit. De peulen van Mucuna
pruriens b.v., een slingerplant in 0. Indie, tot de familie
der Vlinderbloemen behoorende, zijn bedekt met talrijke
spitse haren, die zeer gemakkelijk in de dierlijke huid
indringen en, bij den mensch althans, een onverdragelijken
jeuk veroorzaken.
Komen haren aan vruchten en zaden voor, zooals
dikwijls het geval is, dan dragen zij er belangrijk toe bij
om deze gemakkelijker te doen verspreiden. In het
hoofdstuk gewijd aan de Biologie komen wij op dit punt
uitvoeriger terug.
Een geheel andere verrichting hebben de wortelharen.
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Gelijk wij weten, heeft het opnemen van water door
middel van de wortels plaats nadere beschouwing doet
kennen dat de wortelharen daarbij de hoofdrol vervullen.
Deze toch leggen zich zoo dicht mogelijk tegen de deeltjes
der aarde aan, ja groeien er geheel mee samen, zoodat
bij het uitrukken eener plant uit den bodem de meeste
wortelharen worden teruggehouden. Deze innige samenhang van de wortelharen met den bodem en tevens de
dunheid van hun wand maken dat het water met de
daarin opgeloste stoffen van den bodem, gemakkelijk in
hen doordringt om van daar in de wortels zelven te
geraken (vgl. p. 46). 1 )
Ten slotte merken wij op, dat men tot de aanhangselen der opperhuid ook rekent die deelen, welke bij de
plantkundigen onder den naam w r a t t e n, s c h u bb e n en s t e k e 1 s bekend staan. Aileen over laatstgenoemde nog een woord. Stekels komen b.v. voor bij
de Roos (fig. 113) en de Braambezien, zij worden niet
uitsluitend uit opperhuidscellen, maar ook uit elementen
der onderliggende schorslaag gevormd. Drukt men tegen
den voet van een der stekels, dan raakt hij los en laat
zich zoo in zijn geheel van de plant verwijderen. Hierin
hebben wij dus een geschikt kenmerk voor stekels ter
onderkenning van doornen (p. 52). Terwijl een doorn
even als elk blad en elke tak met het inwendige van
een stengel (bast en hout) ten sterkste samenhangt, be1 ) In de laatste jaren is ook het water-opnemend vermogen
van blad- en stengelharen herhaaldelijk aangetoond. Vooral
in tropische klimaten zijn allerlei planten met zulke haren
toegerust. Onder den naam van waterklieren, kent men sedert
kort kleine organen die het vermogen hebben zoowel om
overvloedig water uit te scheiden als uit de omgeving op to
nemen wanneer de plantendeelen (bladeren) te veel vocht hebben
verloren.
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staat doze stevige verbinding bij den stekel niet. Evenwel
gaat dit practische onderscheid niet voor alle gevallen
door, aangezien men ook stekels kent die min of meer
innig met het inwendige weefsel samenhangen (de vrucht
van den Doornappel). Ook hieruit ziet men weer hoe
moeielijk scherpe indeelingen zijn vol to houden, dus in
dit geval tusschen bladeren en opperhuidsaanhangsels.
Hoogst opmerkelijk is
het voorzeker dat stekels,
bladdoornen en tak- of
stengeldoornen uiterlijk
zoo veel op elkaar gelijken.
Dit feit wordt begrijpelijk
wanneer wij bedenken dat
hunne beteekenis voor de
plant dezelfde is, nl. dat
alle drie de deelen wapenen
der plant zijn, dus organen van dezelfde soort.
Maar beschouwt men ze
Fig. 113.
eenvoudig als onderdeelen
van de plant, dan blijkt het dat een takdoorn een s t e ng e 1, een bladdoorn een blad en een stekel een a a nhan gsel der opperhuid is. Zoo hebben we dus
hier een uitstekend bewijs dat deelen van verschillende
of komst toch dezelfde v e r r i c h t i n g kunnen vervullen.
Omgekeerd is het ons bij herhaling gebleken dat deelen
van gelijken oorsprong zeer uiteenloopende diensten aan
de planten kunnen bewijzen. Men denke slechts aan de
talrijke soorten van bladeren, zooals loofbladen, kiembladen of zaadlobben, bloembladen, meeldraden en meer
andere.
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SCHEMA VOOR DE BESCHRIJVING VAN PLANTEN.

Een- of tweezaadlobbig (p. 30).
Naam der bloembekleedselen (p. 55).
Beschrijving perigonium.
I/ perianthium.
kelk.
//

gekleurd of ongekleurd, vergroeid- of
losbladig, hoeveel bladen, slippen
enz., regelmatig of symmetrisch?
Vorm van het geheel of der onderdeelen. Bij den kelk : vroeg afvallend, afvallend, blijvend. Bijzondere
eigenschappen, zooals teekening, nerven. (p. 60).

bloemkroon.

vergroeid- of losbladig, regelmatig of
symmetrisch, vorm van het geheel
of der onderdeelen (p. 6'2).

meeldraden.

aantal, plaatsing, d. w. z. bodem-,
kelk- of kroonstandig, vrij of vereenigd, even lang of niet, aanhechting van den helmknop, hoe ontwijkt
het pollen, en in welke richting?
Bijzondere eigenschappen : kleur van
het pollen, vorm en kleur der helmdraden, pollen verstuivend of kleverig ? (p. 68).

Beschrijving stamper.

Aantal, uit hoeveel vruchtbladen
samengesteld? onder-, boven- of middelstandig. Stand der zaadlijsten.
Bijzondere eigenschappen van stijl
en stempels (p. 72).

/I

vrucht.

Droog of vleezig, enkelvoudig of
samengesteld. Niet openspringend,
openspringend of splitvrucht. Naam
der vrucht (p 84).

I/

zaden.

Aantal, kleur, vorm, met of zonder
kiemwit (p. 92).

//

it

I Bloemen alleenstaande of tot bloei.Rangschikking der 1 wijzen vereenigd. Naam der bloeibloemen. ) wijze. Schutbladen aanwezig of niet
1 (1). 97
).
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)3eschrijving loor
bladen.

Welke der onderdeelen zijn aanwezig ? Vorm bladschijf, nervatuur, insnijdingen, top, voet (p. 5). Rangschikking (p. 20).

stengel.

Boven of onder den grond. Bovenaardsche stengel : Houtig of kruidachtig (p. 32). Onderaardsche : wortelstok, knot of bol (p. 36).

„ wortelstelsel.

Bestaande uit hoofd- en zijwortels,
of enkel uit zij- en bijwortels. Vleezig, kruidachtig of houtig (p. 43).

//

Zijn ranken, doornen, hechtwortels, stekels en andere
aanhangsels aanwezig, die niet in het hier gegeven
schema voorkomen, dan moet hunne beschrijving op de
meest passende plaats worden ingevoegd. Ten slotte zij
nog vermeld, dat men de hoofdkenmerken eener bloem,
d. i. die eigenschappen, waarin ze met de naaste verwanten, overeenstemt, gewoon is uit to drukken in een
bloemformule en in een diagram. Stellen wij
perigonium voor door P, peranthium door Pe, kelk door
K, bloemkroon door B, meeldraden door M, en stampers
door S, dan kunnen wij een bloem met een vergroeidbladig,
6-slippig perigoniurn, 6 vrije meeldraden en 1 bovenstandigen stamper, die uit drie vruchtbladen is samengesteld,
kortelijk aanduiden door : P (3 + 3) M 3 + 3 S (3). De
haakjes duiden vergroeiing aan, de scheiding van 6 in
3 + 3 de plaatsing in twee kransen, en het streepje
achter S en onder (3) de bovenstandigheid van het vruchtbeginsel. Een bloem met een vergroeidbladigen, 4-slippigen kelk, een 4-bladige bloemkroon, 8 meeldraden en
een stamper met een onderstandig 4-hokkig vruchtbeginsel, door de formule :
K (4) B 4 M 4 ± 4 S (1),
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Een diagram (eig. omtrek) geeft ons 1 °. de ligging der
hloemdeelen ten opzichte van elkander te kennen, 2°. het
al of niet vergroeid zijn van de deelen van den zelfden

Fig. 114.

krans, 3°. de vergroeiing der kransen onderling, 4°. de
getallen die de kransen vertoonen. Bijgaande figuren
(114) zullen de wijze, waarop men diagrammen moei,
maken, voldoende toelichten.

HOOFDSTUK II.
BIOLOGIE DER BLOEMEN, VRUCHTEN
EN ZADEN.

In het eerste hoofdstuk hebben wij het lichaam der
plant in zijne onderdeelen beschouwd en geleerd die
deelen met namen te noemen, verder hebben wij gezien,
hoe die deelen vereenigd zijn, en welke plaatsen zij ten
opzichte van elkander innemen; ten slotte hebben wij een
en hetzelfde deel bij verschillende planten vergeleken.
Daarbij vonden wij dat een bepaald plantendeel onder de
meest verschillende vormen kan voorkomen.
Bij deze beschouwingen hebben wij niet bijzonder op
de verrichtingen der deelen gelet, ze niet als o r g an en beschouwd. Hier en daar werd in 't voorbijgaan op
de verrichtingen gewezen, maar toch niet veel meer gezegd, dan wat iedereen weet, b v. dat de plant door
middel van den wortel vloeibaar voedsel opneemt, dat de
vrucht uit een deel der bloem ontstaat. Alleen bij de
bespreking van de aanhangselen der opperhuid zijn wij
eenigszins van den weg afgeweken, wijl vorm en verrichting daar te zeer samenhangen om geheel gescheiden van
elkaar te worden begrepen.
De kennis der levensverrichtingen van
een orgaan is intusschen even belangrijk
8
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als de beschouwing van zijn vorm. Wij willen
in dit hoofdstuk vooreerst de 1 evensv erri ch t i ng e n der bloemen bespreken. Daarmee zullen wij
gelegenheid hebben het reeds geleerde toe te passen, en
tot een juister begrip der afzonderlijke bloemdeelen te geraken. Bovendien kunnen wij hieruit leeren, dat de g ed a a n t e der bloemen of die der afzonderlijke deelen van
een en dezelfde bloem altijd in de schoonste overeenstemming is met hare levensverrichtingen. Daarna zal de inrichting der vruchten en zaden uit hetzelfde oogpunt
worden beschouwd.
I. DE BEVRUCHTING.

De deelen, die een bloem vormen, zijn, gelijk wij weten,
de bloembekleedselen, de meeldraden en de
s t amp e r. Dikwijls voegen zich hierbij de h o n i gklier e n. Het minst noodzakelijk zijn de bekleedsels
en de honigklieren, terwijl meeldraden en stampers n o o dz a k el ij e e z e n l ij k e) bloemdeelen zijn. Het is namelijk zeer goed mogelijk, dat een bloem eerstgenoemde
deelen mist en toch in staat is kiembare zaden voort te
brengen ; maar zonder meeldraden en stampers kan zij
dat niet.
Meeldraden en stampers zijn of in dezelfde bloem
vereenigd (t w e e s 1 a c h t i g e bloem of over twee
verschillende bloemen verdeeld, zoodat de eene alleen
meeldraden bezit (m annel ij k e bloem GI`), de andere
daarentegen een of meer stampers (v r o u w e 1 ij k e bloem
Komen mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde
plant (hetzelfde i n d i v i d voor, dan beet deze eenhuizig
heeft een individu alleen mannelijke, een ander slechts
vrouwelijke bloemen, dan wordt de plant tweehuizig
genoemd. — Bij sommige planten komen nochtans ook
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bloemen z o n d e r meeldraden en sfampers voor (g eslachtlooz e bloemen), zooals bij de Geldersche roos
en de Hortensia, maar uit zoodanige ontwikkelen zich
nimmer vruchten. Zij komen trouwens aan wildgroeiende
planten nooit alleen voor, maar altijd in vereeniging met
andere.
. De bloembekleedselen.

Uit de opmerking, dat de bloembekleedselen geen wezenlijke deelen der bloem zijn, mag volstrekt niet worden
afgeleid, dat zij o v e r b o dig e deelen zijn. Elk onzer
zal bij voorbeeld dadelijk inzien, dat de fraaie blauwe
bloemkroon van het Klokje (fig. 115) een soort van scherm
is voor de deelen, die zij omgeeft, nl. de meeldraden en
den stamper. Daardoor worden deze tegen weer en wind
beschut. Men heeft bevonden, dat het stuifmeel zeer
spoedig bederft, wanneer dit door
regendroppels bevochtigd wordt.
Maar hier wordt het natworden
volkomen door de klokvormige
kroon tegengegaan. In de figuur
is de bloem dezer plant zoo geteekend, als zij in den natuurlijken stand door den rechtopFig. 115. gaanden stengel (a) gedragen wordt.
De bloemsteel (s) is namelijk zoodanig omlaag gekromd,
dat de bloem afhangt en haar opening dus naar beneden
gekeerd is. Denken wij ons dat bij een regenbui de
droppels loodrecht op de kroon (b) vallen, dan zullen zij,
aangezien de ronde bloemkroon het water niet vasthoudt,
afdruipen en ter aarde vallen. In de benedenwaarts
gekeerde opening der bloem kan zelfs het kleinste druppeltje niet geraken. Het hoofddoel der bloembekleedselen
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evenwel bestaat in het aanlokken van insecten, gelijk
weldra zal blijken.
2.

De meeldraden.

Wij weten reeds van vroeger, dat een meeldraad uit
tweeerlei deelen bestaat, den h elm d r a a d en de h e 1 mh o kj e s, die zich als twee, in den regel gele verdikkingen
aan den top van den helmdraad voordoen. Verder hebben
wij gezien, dat die helmhokjes op een gegeven tijd met
een overlangsche of dwarse spleet openspringen of ook
nog wel op andere wijzen, en dat uit de zOO ontstane
b ,opening een veelal geel poeder,
tnt
b
if/ ,
het stuifineel of pollen,
I%WW1
to voorschijn treedt.
=
,,nine4" Wanneer men een meeldraad
van voldoende grootte (b.v. van
de Lelie), met het bovenste
deel in een gespleten stuk kurk
Fig. 116.
of vlierpit klemt en er met
een scherp mes een zeer dun schijfje dwars van afsnijdt,
dan laat zich hieraan de bouw der helmhokjes gemakkelijk herkennen. Te dien einde brengt men het schijfje
tusschen twee glazen plaatjes, houdt het tegen het
licht en beschouwt het met de loupe. Men bespeurt
dan in het midden van het schijfje (fig. 416) een smal
rond deel met donker centrum (a) dit is de dwarssnede van het helmbindsel. Aan 'weerskanten bevindt zich
een helmhokje (b). Dit bestaat uit een buigzamen wand (w)
en een inwendige holte (e). Deze holte is reeds vOOr het
openspringen der helmhokjes dicht met kleine korreltjes
(s), het stuifmeel of pollen, gevuld. In elk helmhokje
bevinden zich zeer vele, gewoonlijk verscheidene duizenden, zulke pollenkorrels. Is de meeldraad rijp, dan openen
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zich de hokjes op eene bepaalde plaats (c), die reeds
vroeger door een groeve aan de oppervlakte werd aangeduid. De beide helften van den wand krommen zich dan
naar buiten of naar binnen daardoor ontstaat de spleet
d, die de korreltjes laat ontwijken. Daar deze dikwijls
kleverig zijn, blijven zij gewoonlijk aan de oppervlakte
der helmhokjes hangen.
3.
II

Het Stuifmeel of Pollen.

Wanneer men een weinig van het vrijgeworden
stuifmeel door een microscoop beschouwt, dan blijkt
terstond, dat het uit vele
kleine kogeltjes bestaat,
die alle ongeveer dezelfde
grootte hebben.
Wij willen hier de pollenkorrels van een paar
planten nader onderzoeken
(fig. 117). — Het stuifFig. 117.
meelkorreltje van den Hazelaar (I) is bijna kogelrond, aan de oppervlakte glad
maar toch met vier verhevenheden voorzien, die aan haar
top een ronde opening vertoonen. Bij andere planten, b.v,
het Europeesche Mansoor is de oppervlakte van de pollenkorrel niet volkomen glad, maar met vele ruwigheden
voorzien. Ook zijn er pollenkorrels (het kleine Hoefblad II),
die met vele, sterke stekeltjes bedekt zijn. Bij het Leverbloempje zijn ze niet bolrond, maar gerekt en afgerond
(ovaal). Andere vormen dan de genoemde zijn zeldzaam.
Merkwaardig zijn nog de stuifmeelkorrels van de Naaldboomen, b. v. den Den (III). Zij zijn verlengd en bezitten
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aan hare beide uiteinden een vliezig zakje, aan welks
oppervlakte zich een netvormige teekening bevindt. Deze
zakjes of blaasjes zijn met lucht gevuld en maken het
korreltje geschikt om door den wind gedragen te worden
en langen tijd in den dampkring te zweven, zonder te vallen.
Bij sommige planten (b. v, Orchis en Asclepias) vallen
de stuifmeelkorrels bij het openspringen der helmhokjes
niet uiteen, maar blijven door een elastische massa met
elkaar verbonden. Een zoodanige, samenhangende pollenmassa noemt men stuifmeelkl omp.
Het aantal stuifmeelkorrels door eerie bloem voortgebracht is zeer groot. Daar de korreltjes zoo klein zijn,
dat wij ze met het ongewapende oog nauwelijks 1) kunnen
waarnemen, daar wij verder opmerken, dat b. v. bij het
schudden van een bloeienden Hazelaar zich groote wolken
van het witgele stuifmeel ontlasten, springt het voldoende
in 't oog, dat zich in eerie bloem een waarlijk verwonderlijk groot aantal korreltjes moet vormen. Vangt men op
een stuk zwart papier een weinig stuifmeel uit een katje
van den Hazelaar op, dan vertoonen zich ook aan het
bloote oog de pollenkorrels als uiterst kleine stipjes,
waarvan het natuurlijk onmogelijk is, het getal door
eenvoudige telling te bepalen v;Men heeft, om eenige
voorbeelden to noemen, bera6nd cf*, een Hibiscus,
bloem ongeveer 4900, eon bloem van de Paardebloem
243600, die der Pioen zelfs 3654000 pollenkorrels voortbrengt!
De microscopist bezit de middelen om de ware grootte
der stuifmeelkorrels to meten. In het onderstaande tabelletje is de middellijn van de stuifmeelkorrels van eenige
planten opgegeven.
1 ) De grens van het zien met het ongewapende oog is moeielijk to bepalen, kwartsdraden van 111000 mm. dikte zijn nog
zichtbaar; hier helpt de lengte natuurlijk.
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Grootte van de middellijn van eenige pollenkorrels.
Weegbree (Plantago lanceolata)
0 02 mm.
Hazelaar (Corylus Avellana)
0 03
0 04
Eereprijs (Veronica hederaefolia
Muur (Stellaria media)
0 04
0 04
Hoefblad (Tussilago Farfara)
Mansoor (Asarum europaeum) .
0 04
Nieskruid (Helleborus viridis)
0 04
Leverbloempje (Hepatica triloba) .
0.06
Banaan (Musa ferruginea)
0 12
0 13
Strelitzia (Strelitzia Regina)
Bij de meeste hier genoemde planten heeft de pollenkorrel dus een diameter van/4 ,100 millimeter, d. w. z. als
men 23 pollenkorrels op een rij naast elkaar legt, dan
krijgt men een lengte van een millimeter. Zeer groote
pollenkorrels hebben de bananen men behoeft hier maar
8 korrels naast elkander te leggen om de lengte van
1 millimeter te verkrijgen.
Het uit de helmhokjes ontsnapte stuifmeel, dat bij
enkele planten droog is en verstuift, maar bij de meeste
kleverig is en aan de oppervlakte der hokjes hangen
blijft, geraakt later op de een of andere wijze op den
stempel. Hoe dit geschiedt, zal naderhand uitvoerig besproken worden.
4.

De stempel.

De stempel bevindt zich op het uiteinde van den stamper. Hij zit of op een lang steelvormig deel, den s t ij 1,
of onmiddellijk op het vruchtbeginsel; in dit geval noemt
men den stempel zit t en d. iDe stempel laat zich gemakkelijk herkennen. Dikwijls is het de gedaante, die hem
doet kennen, zooals b. v. bij de Weigelia, waar hij
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knopvormig verdikt is. Maar ook dan, als de vorm niet
bijzonder opvalt, laat hij zich toch door de geheel afwijkende oppervlakte van stijli en vruchtbeginsel onderscheiden. Want terwij1 vruchtbeginsel en stijl glad en
effen zijn, is de stempel aan zijne oppervlakte met wratjes
en verhevenheden bedekt, of zelfs met lange, stijve, meestal

I.

II.

b

IV

Fig. 118.
grijsachtige haren (fig. 118). — In de figuur stelt I den
stempel van het Mansoor voor: de stijl heeft een volmaakt gladde oppervlakte van boven splitst hij zich in
6 korte takken elk dezer takjes is aan den top behaard (n)
en deze behaarde plaatsen zijn de 6 stempels.
Op gelijksoortige wijze zijn de stempels der Begonia's
ingericht. Daar verdeelt zich de dikke, korte en gladde
stijl aan den top in zes takken, waarvan elk een grooten
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fluweelachtigen en spiraalvormigen stempel bezit; de zes
stempels zijn twee aan twee aan den voet met elkaar
verbonden. Bij de Weegbree (II) maakt de stempel (n)
met zijn korte dikke haren verreweg het grootste deel
van den hier onvertakten sti,j1 uit. Stempels, die zeer
lange haren dragen, zijn b.v. die van het Zoutgras
(Triglochin) en de Grassen. De stempel (n) van het Zoutgras (III) bevindt zich aan den top van een lang driezijdig
vruchtbeginsel (f) zonder stijl, en bestaat uit stijve, tamelijk harde, naar aloe richtingen uitstaande haren. De
stempels (n) der grassen (b.v. van Arundo Donax IV)
hebben door de twee rijen lange haren het aanzien
van een veer.
Nemen wij aan, dat een pollenkorrel op de een of
andere wijze op den stempel geraakt is, dan zal deze
door de oneffen oppervlakte worden vastgehouden. Waar
de haren van den stempel lang zijn, vormen zij gezamenlijk een zeer volkomen vangtoestel voor de kleine stuifmeelkorreltjes. Bovendien — en dit is in ruime mate
bij kortbehaarde stempels het geval zondert hij een
taaie, kleverige vloeistof (s t e m p e 1 v o c h t) af, die
zijne geheele oppervlakte overdekt en de eveneens kleverige
pollenkorrels met kracht vasthoudt. Door deze dubbele
inrichting nu worden de eenmaal op den stempel geraakte
pollenkorrels zelfs bij een sterke beweging van de plant
niet weer losgelaten.
5.

Het proces der bevruchting.

Gaan wij thans na, wat er met het pollenkorreltje
gebeurt, als het op den stempel is aangeland. Terwijl
men met het ongewapende oog de korreltjes aanvankelijk
zeer doorschijnend ziet worden maar daarna inkrimpen
en uitdrogen, leert men bij microscopische beschouwing,

122

De bevruchting.

dat uit een der kleine openingen, waarvan er bij een
vierzijdige korrel (fig. 119) vier zijn, een teedere buis te
voorschijn treedt. Hoe dit mogelijk is, leert nevenstaande
afbeelding van een pollenkorreltje der basterdwederik
(Epilobium angustifolium). Men ziet, elke zijde is door
de drie doorboorde uitsteekseltjes (k) min of meer driehoekig en binnen in de korrel is een inhoud, die bij
onderzoek uit een weeke zelfstandigheid blijkt te bestaan.

Fig. 119.
Deze stof — de fovilla 1 )— valt te gemakkelijker in het oog
omdat er tal van kleine lichaampjes in schijnen te zweven.
Dadelijk om deze fovilla zit een dun, doorzichtig en buigzaam vlies, en hier om heen de harde huid, waarvan
1 ) Dit is een ouderwetsche naam, men weet sinds vele jaren
dat de inhoud van de korrel gelijk is aan die van elke andere
levende plantencel en dus bestaat uit een protoplast met een
celkern; laatstgenoemd deel is -w el het voornaamste.
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vroeger (p. 117) reeds werd gezegd dat zij allerlei teekeningen en uitsteeksels, benevens enkele openingen kan
vertoonen. Wanneer nu het stempelvocht tot in de korrel
doordringt, zwelt deze op en wordt daardoor het binnenste
vlies, schoon zonder te bersten, weldra door een der
openingen (bij k) naar buiten gedrongen en vormt zoodoende de stuifmeelbui s. De stuifmeelbuis nu
wordt voortdurend langer en dringt al groeiende den
stempel en later den stip. binnen. Hoe langer de stijl is,
des te langer wordt ook de buffs, wi,j1 zij eindigt met in
de holte van het vruchtbeginsel aan te komen. Daarbij
merkt men op dat de inhoud met de celkern, die vroeger
in de pollenkorrel zat, zich steeds meer naar beneden
verplaatst en het onderste gedeelte der stuifmeelbuis
opvult, terwijl haar bovenste gedeelte gaandeweg uitdroogt. Thans buigt zich de stuifmeelbuis naar den zaadknop toe en bereikt het poortje (fig. 120 I). Het poortje
(II p) is een kleine
opening aan de oppervlakte van den zaadII.
knop, waardoor het
cellenlichaam, dat grootendeels door 1 of 2
vliezen wordt bekleed,
met de buitenlucht in
gemeenschap staat. Nu
ontstaat er in dat oorspronkelijk homogeene
cellenlichaam van den
zaadknop reeds vc5Or de
bestuiving een groote
Fig. 120.
holte of ruimte (fig. 1 20
II) - de kiemzak of e mb ry o zak — zOO genoemd
wijl daarin de kiem of het embryo tot stand komt. In
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fig. 121 I vindt men dien kiemzak meer vergroot voorgesteld, nl. de bovenste helft de beide vliezen zijn hier
achterwege platen. Wat hier de aandacht het meest
trekt, is een kleine lichaampje dat boven in den kiemzak
gelegen is. Dit is de eicel, de eerste aanleg der nieuwe plant,
die evenwel slechts dan gaat uitgroeien, als de stuifmeelbuis

II.
Fig. 121.
er zoo dicht mogelijk mee in aanraking is geweest, en
haar kern zich met die der eicel heeft vereenigd. Daartoe
gaat de pollenbuis door het poortje, dringt de deelen van
de kern op zij en verkrijgt een opening waardoor de celkern ontwijkt. Spoedig heeft de kern de eicel bereikt en
smelt er geheel mee samen. Dat proses noemt men de
b e v r u c h t i n g. 1 ) Thans gaat de bevruchte eicel, die
tot nog toe geen omhulsel had, zich bekleeden en deelt
zich dan in 2, 3, 4 enz . afdeelingen, zoodat weldra een
lichaampje ontstaat, zooals bij fig. 121 II is voorgesteld.
I.

1 ) Nieuwe onderzoekingen hebben geleerd dat er twee kernen uit de pollenbuis ontsnappen, de tweede, boven niet vermelde, geeft door hare vereeniging met een andere cel in den
embryo-zak den eersten aanstoot tot het aanstonds to noemen
endosperm.
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Verder gaan wij den ontwikkelingsgang niet na, maar
vermelden alleen nog, dat dit lichaampje steeds meer en
meer voortgroeit en gaandeweg de gestalte gaat aannemen van een 66n- of tweezaadlobbige kiem. Blijft er in
den kiemzak plaats over, dan wordt deze opgevuld met
een voedselhoudend weefsel, dat men end o sperm of
binnen-kiemwit noemt. Wat het oorspronkelijke cellenlichaam aangaat, zoo kan dit door den steeds aangroeienden embryozak geheel worden verdrongen, Of er blijft nog
iets van over. In het laatste geval hoopen er zich insgelijks voedingsstoffen in op, die men dan p e r i s p e r m
of b uiten-kiemwit noemt. Men verzuime vooral
niet, hierbij het vroeger (p. 93) over de zaden meegedeelde te vergelijken.

Een paar historische mededeeling2n.
Het bestaan - van twee sexen (de sexualiteit) in het
plantenrijk is, voor zoover het de Phanerogamen geldt,
voor het eerst proefondervindelijk aangetoond door Camerarius, omstreeks 1700 professor te Tilbingen. Grooten
steun aan de inzichten van Camerarius verleende KOlreuter, professor te Karlsruhe, in 1761 door verwante
soorten met elkander te kruisen. Niet alleen dat hij het
bestaan van verschillende sexen hiermede boven alien
twijfel verhief, maar bovendien kon hij door zijne methode
nagaan welken invloed de ouders ieder afzonderlijk op
het kroost hebben. De eerste „bastaard" of „hybried"
die hij op die wijze vormde, ontstond door kruising van
twee tabaksoorten, en wel Nicotiana rustica bestoven met
het pollen van Nicotiana paniculata.
')

1 ) De eerste kunstmatige bastaardplant, een Anjelier, dateert
merkwaardigerwijze reeds van 1719, zij werd verkregen door
den Engelschen bloemkweeker Fairchild.
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De vorming van de pollenbuis werd pas in het begin
der 19e eeuw CI 823) ontdekt en wel docir den Italiaanschen natuurkundige Amici, aan wien de wetenschap het
verbeterde microscoop te danken heeft. Eenige jaren
later, in 1830, zag hij de buis door het poortje tot het
binnenste van den zaadknop doordringen.
6.

De kruisbevruchting.

Bij een groot aantal planten komen, zooals wij weten,
tweeslachtige bloemen voor, dus bloemen, die meeldraden
en scampers beide bezitten. Men zou hier lichtelijk uit
afleiden, dat bij zoodanige bloemen het uit de meeldraden afkomstige stuifmeel nu eenvoudig op den naburigen
stempel valt, dat hier de pollenkorrels tot buizen uitgroeien en dat op die wijze eene bevruchting van den stamper door stuifmeel derzelfde bloem tot stand komt.
Intusschen is dit gewoonlijk niet zoo men heeft namelijk
door zeer nauwkeurige onderzoekingen uitgemaakt, dat
het stuifmeel van een bloem dikwijls niet eens in staat
is, den stamper derzelfde bloem te bevruchten. D e b evruchting heeft in de natuur gewoonlijk
plaats, doo rdat stuifmeel en stempel van
bloemen van verschillende planten (derzelfde so ort) met elkander in aanraking
komen. 1 )
Dat stuifmeel op den stempel derzelfde bloem zonder werking kan blijven, laat zich door de volgende
proef afdoende bewijzen. Twee planten der Tulp, die
1 ) De belangrijke medewerking van de insecten bij de bestuiving der bloemen werd voor 't eerst in het licht gesteld
door Kolreuter (1733-1806) en Conrad Sprengel (1750-1816).
Het werk van Sprengel : „Das entdeckte Geheimnisz der
Natur" is wereldvermaard.
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in afzonderlijke bloempotten geplant zijn, worden kort
vOOr het ontluiken der bloemen in de kamer gebracht.
Ten einde de bloemen tegen elke aanraking to beschermen, bekleedt men ze, als ze nog in den knoptoestand
zijn, met wijde zakken van fijn gaas, die met een draad
onderaan de bloem om den bloemsteel zijn toegebonden.
Zijn nu beide planten in vollen bloei, dan opent men de
hulsels zeer voorzichtig, strijkt met een penseeltje stuifmeel uit de geopende helmhokies van een der planten of
en brengt dit op den stempel derzelfde bloem. Een
tweede hoeveelheid van het pollen dezer bloem brengt
men op dezelfde wijze op een stempel der andere plant.
Daarna worden de bestoven bloemen opnieuw met de
gaashulsels bedekt en aan zich zelven overgelaten. Het
gevolg is nu, dat het vruchtbeginsel der tweede bloem
in den loop van den tijd tot eene rijpe vrucht wordt en
kiembare zaden voortbrengt, terwijl de eerste, met eigen
pollen bestovene bloem een veel kleinere zaaddoos met
looze, niet kiembare zaden nalaat.
Wanneer wij de overbrenging van pollen op den stempel bestuiving noemen, dan bedoelen wij met z e 1 1bestuiving de aanraking van stuifmeel en stempel
derzelfde bloem, en met kruisbestuiving de wisselwerking van stempel en stuifmeel van bloemen van
verschillende planten. Bij de kruisbestuiving heett een
k r u i s i n g van twee individuen plaats.
Wij kunnen het boven uitgesproken beginsel nu ook
op de volgende wijze uitdrukken : K r u i s i n g van twee
individuen, die tengevolge van kruisbestuiving tot stand is gekomen, levert het
grootste aantal zaden, terwijl zelfbestuiving minder en somtijds slechts weinig of
geene kiembare zaden voortbrengt.
Uit de proeven, die bepaaldelijk ondernomen zijn om,
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deze zaak te bewijzen, (Darwin 1809-1882 ') blijkt dat
verscheidene planten ook tengevolge van zelfbestuiving
kiembare zaden kunnen voortbrengen, maar dat deze toch
belangrijk verschillen van die, welke tengevolge van kruisbestuiving zijn ontstaan. Deze verschillen zullen hier
kortelijk worden meegedeeld.
1. De stampers die met eigen 2) stuifmeel bevrucht
zijn, brengen in 't geheel minder zaden voort dan wanneer ze met pollen van een ander individu bestoven zijn.
2. De zaden van zelf bestoven stampers zijn kleiner en
lichter dan die van gekruiste bloemen.
3. De planten, die uit zaden van zeltbestoven bloemen
opgroeien, zijn kleiner en zwakker dan die van gekruiste
bloemen. Eerstgenoemde brengen weer minder zaden
voort dan de andere. 3)
Het laat zich vrij gemakkelijk aantoonen, dat die planten, die uit zaden van zelf bestoven bloemen opschieten,
kleiner en zwakker zijn, dan die uit zaden van gekruiste
bloemen. Te dien einde worden de te onderzoeken gewassen in potten gezet, hunne bloemen als boven omhuld, en in den bloeitijd deels met eigen, deels met
vreemd pollen bestoven. Men voorziet de bestoven bloemen met kenteekenen, en zamelt later met omzichtigheid
de rijp geworden zaden afzonderlijk op. Dan blijkt al
1) Ch. Darwin, The effects of cross- and self-fertilisation in
the vegetable kingdom, 1876.
2) Of dit stuifmeel van dezelfde b 1 o e in of van een andere
bloem derzelfde plant afkomstig is, maakt weinig verschil;
het laatste schijnt nog iets voordeeliger.
3) Zelfs wanneer verscheidene individuen bij elkaar staan
en jaren lang aan den invloed van anderen onttrokken worden, heeft achteruitgang plaats. Een enkele kruisbevruchting
is echter voldoende om de oorspronkelijke eigenschappen to
herstellen.
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dadelijk, dat de gekruiste bloemen meer en tevens zwaardere zaden hebben opgeleverd in vergelijking met de
zelfbestoven bloemen. Van beide worden nu eenige uitgezaaid, en wel in gelijk aantal. Reeds bij het kiemen
vertoont zich dikwijls het onderscheid ten gunste der gekruiste zaden, welk onderscheid bij het uitgroeien der
planten steeds duidelijker wordt.
In de natuur komt een voortdurende zelf bestuiving
zeldzaam voor. Dat er zoodanige gevallen bestaan, kan
volgens de onderzoekingen van den lateren tijd nauwelijks betwijfeld worden. Zoo zijn er b. v. eenige planten
bekend geworden, welker bloembekleedselen zich nooit
openen, en toch vruchtbaar zaad voortbrengen (b.v. sommige bloemen van onze Klaverzuring, Balsemien en
Viooltje) 1), andere waarbij het insectenbezoek noodzakelijk
zelfbestuiving moet to weeg brengen, eindelijk zijn er
onder de cultuurplanten verscheidene die zich regelmatig
zelf bestuiven, zooals b. v. Tarwe, Gerst en Haver, in
tegenstelling met Rogge waar kruisbestuiving plaats heelt.
In weerwil van die feiten kan men toch gerust uitspreken,
dat, althans bij de Phanerogamen, kruisbevruchting regel
en voortdurende zelfbestuiving uitzondering is. Dat bij
tweehuizige planten kruisbevruchting moet plaats hebben,
behoeft geen nader betoog, maar dat bij tweeslachtige
bloemen een uitwisseling van stuifmeel plaats grijpt en
eigen stuifmeel dikwijls geheel onwerkzaam blijkt, leeren
tal van feiten. Het vervoer .van het pollen van
de eene bloem naar de andere heeft plaats
door den wind of door dieren (voornamelijk
insect e n). Hoe dit overbrengen plaats grijpt, zullen
wij thans gaan onderzoeken.
1

) Zoodanige bloemen noemt men lileistogaam, het verschijn-

sel kleistogamie.
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II. HET VERVOER VAN STUIFMEEL DOOR DEN WIND.

Bij vele planten heeft het vervoer van stuifmeel van
de eene bloem naar de andere door den wind plaats, dus
door stroomingen in den dampkring. De ontzaglijke kleinheid der pollenkorrels alsmede hare geringe zwaarte stellen
ze in staat langen tijd in de lucht te blijven zweven. De
wind voert het stuifmeel dikwijls zeer ver weg en brengt
het toevallig op bloemen van een ander individu, waar het
door den stempel wordt vastgehouden. Alle bloemen, die
door den wind bestoven worden, heeten wind bloeme n.
Men kent ook eenige planten, waar de bestuiving door
het water plaats grijpt. Dat geschiedt b.v. bij Vallisneria
spiralis. Het is een tamelijk klein plantje met teedere,
lichtgroene, lijnvormige bladeren, dat geheel ondergedoken
op den bodem van ondiepe, stroomende wateren in Italie
groeit en tweehuizig is. De bloemen der vrouwelijke
planten zitten op lange, spiraalvormig gewonden stelen,
die zich tegen den bloeitijd zoo ver uitstrekken, dat de
bloemen juist boven de oppervlakte van het water komen.
De bloemen der mannelijke planten daarentegen maken
zich geheel van deze los, komen aan de oppervlakte,
openen zich en worden nu allicht met de vrouwelijke in
aanraking gebracht, waar zij die bestuiven.
De inrichtingen der planten met windbloemen, die de
kruisbevruchting veroorzaken, zijn de volgende :
I Planten met windbloemen bloeien voor het meerendeel in de lente, dus in een tijd, waarin de bladeren nog
te klein zijn om het zwevende stuifmeel tegen te houden.
2. De hoeveelheid voortgebracht pollen is buitengewoon groot.
3. De pollenkorreltjes zijn aan de oppervlakte niet
kleverig, maar droog.
4. De bloemen en vooral hare meeldraden hebben een
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zoodanigen stand, dat de wind er gemakkelijk vat op heeft.
5. De stempel heeft een groote uitgebreidheid en is
dikwijls met lange vangharen bedekt.
6. De stempel heeft een zoodanigen stand in de bloem,
dat de stuifmeelkorrels er licht tegen aan vliegen.
7. De bloembekleedselen zijn klein.
De inrichtingen, waardoor zelfbestuiving bij planten
met windbloemen verhinderd wordt, zijn :
. Planten met windbloemen zijn dikwijls tw e ehuizig :
zij dragen op het eene individu alleen mannelijke, op het
andere slechts vrouwelijke bloemen.
2. Bij die planten met windbloemen, die e enhuizig
zijn of t w e eslachtige bloemen dragen, zijn meeldraden
en stempels gewoonlijk niet terzelfder tijd rijp.
1.

De inrichtingen voor kruisbevruchting.

1. Bloeit ij d. Tot de planten met windbloemen
behoort een groot aantal van onze loofboomen, b. v. de
meeste Katjesdragende gewassen, de Berk, de Hazelaar,
de Populieren verder de Iep, de Eik en andere. Bij deze
planten ontwikkelen zich de bloemen vroeger dan de
bladeren reeds vOOr de ontplooiing der knoppen staan
de boomen in vollen bloei. Slechts bij eenige ontwikkelen
zich bloemen en bladeren tegelijkertijd.
De genoemde planten bloeien zeer vroeg in het voorjaar. De Hazelaar opent zijne bloemen reeds in Februari
de Esp, de Italiaansche Populier, de Peppel, de Els en de
Iep in Maart of April, de Berk en de Eik in April of
begin Mei. Bij die bladerlooze planten kan de wind het
stuifmeel la de hokjes schudden en meenemen. Waren
deze boomen in dien tijd reeds met bladeren getooid, dan
zou de wind ten eerste moeielijk tot de aldus beschermde
meeldraden kunnen doordringen, en ten tweede zou het
pollen tusschen de bladeren blijven hangen en hier onge-
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bruikt vergaan, en in de derde plaats zou het niet licht
tot de eveneens verborgen stempels kunnen komen.
2. Hoeveelheid stuifmeel. Bij planten met
windbloemen is de hoeveelheid stuifmeel, die elke bloem
voortbrengt, verbazend groot. Dikwijls wordt meer dan
duizendmaal zooveel voortgebracht, als noodig is om een
stamper to bevruchten. Nemen wij eens aan, dat van
een der zooeven genoemde planten in een zeker land
evenveel mannelijke als vrouwelijke bloemen voorhanden
waren 9, dan zou 999/100o van al het gevormde pollen to
gronde kunnen gaan, wanneer ten minste maar 1/1000 er
van over de vrouwelijke bloemen verdeeld werd. Dat bij
het vervoer van stuifmeel door den wind werkelijk een
zeer groot gedeelte to loor gaat, ligt voor de hand. Want
er is veel meer kans dat het niet op den stempel komt
dan wel. Er zou dus bij planten met windbloemen geen
voldoende bestuiving en vruchtvorming tot stand kunnen
komen, als ze niet zulk een kwistige hoeveelheid stuifmeel vermochten voort to brengen.
3. Aard der stuifmeelkorrels. De pollenkorreltjes van windbloemen zijn aan de oppervlakte effen,
glad en droog (fig. 117, I). Als zij door den wind uit de
hokjes zijn geschud blijven zij niet aan elkaar kleven,
maar verspreiden zich geheel en al vrij in de lucht. Van
daar dat men zegt: windbloemen hebben pollen dat verstuift. Wanneer de korrels daarentegen kleverig waren,
dan zouden zij kleine hoopjes vormen die licht op den
bodem zouden vallen en zoo haar doel missen. Daar
verder de meeste hier bedoelde bloemen slechts een zaadknop in elken stamper hebben (b. v. Grassed) of waar
verscheidene zijn maar een er van ten koste der andere
1 ) Gewoonlijk zijn de mannelijke bloemen v eel talrijker
dan de vrouwelijke.
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uitgroeit (b. v. Eik vgl. p. 85), zoo zijn maar enkele korrels
voldoende om de bevruchting te bewerkstelligen.
Onder de planten met windbloemen hebben de Naaldboomen pollenkorrels, die bijzondere zweef-organen bezitten, b. v. de Den (fig. 147, III). Zij bestaan uit de vroeger
beschreven blazen, die met lucht zijn gevuld.
4. Plaats der bloemen en der meeldraden.
De bloemen en hare meeldraden zijn zoo geplaatst, dat zij
zooveel mogelijk aan den wind zijn blootgesteld.
Wij weten, dat vele planten met windbloemen hooge
boomen zijn en dus veel meer dan kruiden en andere
kleine planten aan luchtbewegingen zijn blootgesteld. Maar
zelfs afgezien daarvan is de inrichting der bloem toch
nog opmerkelijk, aangezien of zij zelve, of alleen hare
meeldraden of de geheele bloeiwijze, waarvan zij deel uitmaakt, zeer licht beweeglijk is. Lichten wij het gezegde
door enkele voorbeelden toe. De meeste Katjesdragende
gewassen, (Hazelaar, Berk, Populier, Els, Eik enz.) hebben
bloeiwijzen die bij de minste beweging in de lucht heen
en weer slingeren. Het katje hangt in den bloeitijd naar
beneden daarbij is de algemeene bloemsteel zeer zwak,
draadvormig en zeer beweeglijk. Bij andere planten, b.v.
vele Grassen zijn de onderdeelen der inflorescentie (de
aartjes) zeer vatbaar voor beweging. Het Trilgras (Briza
media, fig. 422), en de Windhalm (Apera Spica Venti)
hebben hunne namen aan de groote beweeglijkheid van
de bloeiwijze te danken. Bij het Bingelkruid staan de
gedrongen bloempakjes recht naar boven, evenzoo zijn de
meeldraden (die de kleine dekblaadjes in lengte overtreffen) stijf opwaarts gericht. De geheele bloeiwijze is bovendien elastisch, zoodat zij bij den geringsten scoot heen en
weer schudt en dan groote hoeveelheden stuifmeel verliest.
Bij andere planten met windbloemen is de bloeiwijze
zelf niet, maar zijn de bloemen wel beweeglijk. Laatstge-
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noemde zijn dan aan teere, dunne en tamelijk lange
bloemstelen bevestigd en hangen door haar eigen gewicht
naar beneden. Bloemen met deze eigenschappen hebben
Spinazie, Rhabarber, Hennep en Zuring.
Bij zeer vele windbloemen zijn evenwel bloeiwijze en
bloemen beide onbeweeglijk, en slechts de meeldraden
vatbaar voor luchtstroomingen. In dit geval zijn de helmdraden lang en dun, en tengevolge van het gewicht der
helmknopjes of hangend, ook al is de bloem zelve opgericht. Meeldraden, die door den wind licht bewogen worden,
zijn altijd langer dan de bloembekleedselen.
Fig. 123 vertoont ons de bloem van den kleinen Thalictruin. De talrijke meeldraden met hunne zware helmknoppen zijn vrij wat langer dan de bloembekleedselen, die
hier even als gene of hangen. In fig. 124 is de bloem

Fig. 122,

Fig. 123.

Fig. 124.

van een grasplant (gewone Tarwe, Triticum vulgare)
voorgesteld. In tegenstelling met de voorgaande is deze
omhoog gericht, maar toch zijn de drie meeldraden (s), die
ver buiten de bloemhulsels uitsteken, omlaag gebogen zoodat
de helmhokjes geheel aan den wind zijn blootgesteld. De
geringste stoot is voldoende, om ze in een sidderende beweging te brengen en wolken stuifmeel te doen ontwijken.
5. Vorm van den stempel. De stempels van
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windbloemen zijn groot en dikwijls met Lange stijve uit
elkander staande vangharen bezet, waartusschen de in de
lucht zwevende pollenkorrels licht blijven hangen. Zij
hebben dan eene vedervormige gedaante en een witte of
grijze kleur. Zelden is de stempel anders gekleurd, zooals
bij den Hazelaar, waar hij rood is.
Vooral dan schijnen je stempels van windbloemen groot
te zijn, wanneer deze afzonderlijk of in kleinen getale bij
elkander staan. Zijn de bloemen daarentegen tot gedrongen bloeiwijzen, b.v. hoofdjes enz. vereenigd, dan is de
stempel minder groot. In dat geval bieden de gezamenlijke
stempels van een dergelijke inflorescentie een voldoende
oppervlakte aan het stuivende meel aan. Zoo zijn, om
een voorbeeld te noemen, de bloemen der vrouwelijke
Populierenkatjes tamelijk gedrongen, en in overeenstemming daarmede de gespleten stempels van geringe uitgestrektheid. Bij den Egelskop (fig. 125 p. 438) vindt men
juist dezelfde betrekking ook daar gaat een geringe om•
yang van den stempel met een gedrongen bloeiwijze gepaard. Bij een zijner familiegenooten, de Lischdodde
(Typha angustifolia), is de stempel zelfs nietig klein en
niets meer dan een smal knodsvormig steeltje. Daar
evenwel duizende stempels dezer plant vlak bij elkander
staan, wordt ook bier een groote oppervlakte voor het
terughouden der pollenkorrels gevormd.
6. Plaats van den stempel. Evenals van de
meeldraden, valt ook van den stempel op te merken, dat
hij een zoodanige plaats in de bloem of aan de plant inneemt, dat de wind hem 't gemakkelijkst bereiken kan.
Wij kunnen dus, gedachtig aan den stand der meeldraden,
volstaan met te zeggen, dat de stempel uit de bloemhulsels
te voorschijn komt en er Of zijdelings Of boven uitsteekt.
7. Grootte der bloembekleedselen. Uit de
waarnemingen aangaande meeldraden en stempel blijkt
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reeds voldoende, dat de bloembekleedselen der windbloemen klein zijn. Want zoo ze groot waren en dus de geslachtsorganen insloten geen bij vele niet-windbloemen
't geval is), dan zou de wind het pollen in 't geheel niet
uit de helmhokjes bevrijden en het evenmin op den stempel van andere bloemen kunnen overbrengen. De bloembekleedselen zijn dan ook inderdaad klein, weinig in 't oog
loopend en groenachtig van kleur. De hier behandelde
planten hebben eigenlijk geen bloemen, maar b 1 o esems (vgl. p. 58). Eigenlijke bloemen, in den zin waarin
de leek dit woord opvat, dus bloemen met groote en
schoon gekleurde bloembekleedselen, komen integendeel
bij zoodanige planten voor, waar de bestuiving door middel
van dieren geschiedt. Bij slechts weinige windbloemen
zijn de kransen van bloembekleedselen verschillend van
aard, bij vele is slechts een krans aanwezig, en nog andere
zijn geheel naakt.
2. De inrichtingen der windbloemen ter voorkoming

van zelfbestuiving.
Bij planten met windbloemen bestaan blijkens hetgeen
vooratgaat allerlei inrichtingen, die de kruisbevruchting
d. i. het tot stand komen eener kruising van verschillende individuen in de hand werken. Behalve deze positieve, bestaan er in de hier besproken bloemen, ook
negatieve inrichtingen, dat zijn zoodanige die zelfbestuiving verhinderen. Door die inrichtingen wordt niet alleen
voorkomen de bestuiving van den stempel met stuifmeel
derzelfde bloem, maar zelfs met dat derzelfde plant. Op
die wijze worden dus verschillende individuen gekruist.
Ziehier de voornaamste inrichtingen.
4. T we ehuizighei d. Wanneer een plant alleen
bloemen op het eene, en slechts vrouwemannelijke
lijke () op het andere individu bezit, moet onder alle

(e)
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omstandigheden samenwerking plaats vinden van twee
individuen. Tweehuizigheid is dus een volkomen afdoende
inrichting om de stampers op de best mogelijke wijze te
doen bestuiven.
2. Ongelijktijdige rijpheid. Maar ook bij die
planten, die tweeslachtige bloemen bezitten of waar mannelijke en vrouwelijke op hetzelfde individu gezeten zijn,
zijn dikwijls inrichtingen voorhanden, die zelfbestuiving
verhinderen en daardoor de kruisbevruchting volkomen
tot haar recht laten komen. De bedoelde inrichting is
deze, dat meeldraden en stempels eener plant op verschillende tijden rijp zijn, d. w. z. de helmhokjes openspringen,
voordat de stempel het vocht afscheidt om de pollenkorrels
vast te houden, of omgekeerd pas opengaan als de stempels derzelfde bloem reeds met ander stuifmeel bestoven
zijn, of waar dat niet het geval was, reeds zijn uitgedroogd
en dus geen stuifmeel meer kunnen opnemen en vasthouden. Er zijn dus twee gevallen te onderscheiden:
a. De meeldraden zijn rijp, voordat de stempels in staat
zijn, pollen vast te houden. Eerst wanneer de meeldraden
verdroogd zijn, worden de stempels rijp. Deze ontwikkeling der meeldraden vOOr de stempels noemt men
pr o t an d r i e en de bloemen, bij welke dit voorkomt,
protandrisch
b. De stempels zijn kleverig, als de helmknoppen nog
dicht zijn. Dezen ontwikkelingsgang, waarbij de stempels
rijp zijn vOOr de meeldraden, duidt men aan door het
woord : protogynie, bloemen, waarbij zij voorkomt,
heeten protogynisch
Wil men echter alleen maar aanduiden dat meeldraden
en stempel eener bloem niet op hetzelfde tijdstip rijp zijn,
dan bedient men zich van den term d i c h o g a m i e,
en noemt de bloemen, die dit verschijnsel .vertoonen,
dichogamisch.
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Indien nu eens alle individuen van een zekere plantsoort
met dichogamische bloemen terzelfder tijd gingen bloeien,
'clan zou van bestuiving in 't geheel geen sprake kunnen
zijn. Maar dit is geenszins het geval. Zien wij b.v. maar
4Dp een weiland rond, waar talrijke exemplaren derzelfde
plantsoort bij elkaar staan, dan bemerken wij in het begin
van den bloeitijd enkele die het vroegst zich ontwikkelen
-en gaan bloeien, als de meerderheid nog slechts bloemknoppen vertoont daarna volgt de groote massa, en
daarna als bijnh alles is uitgebloeid, eenige achterblijvers,
die dan pas hare bloemen openen. Deze ongelijktijdige
ontwikkeling der individuen wordt door
allerlei omstandigheden veroorzaakt.
Zoo bezitten sommige individuen een
voordeel door de aanwezigheid van
het water of door een open standplaats, waardoor zij meer aan de zonnestralen zijn blootgesteld, of wiji zij
op een beteren bodem staan of omdat
de kieming om deze of gene reden
sneller is afgeloopen. Maar ook de
schijnbaar geringste afwisseling in
uitwendige omstandigheden is van
beteekenis, en bevorderlijk om eeri
ongelijktijdigen bloei der bloemen to
verzekeren.
Voorbeeld eener 66nhuizige plant met protogynis che bloemen. Als zoodanig diene
de reeds vroeger vermelde E g e 1 sk o p (Sparganiuin simplex),
een waterplant die algemeen bij ons
verspreid is. De bloemen (fig. 425)
Fig 125
staan in hoofdjes en wel zoodanig dat
,
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de mannelijke alleen aan of bij den top des stengels gezeten zijn en de vrouwelijke meer omlaag. De vrouwelijke
bloemen bloeien het eerst en krijgen stuifmeel van andere
individuen, die in ontwikkeling reeds verder gevorderd zijn.
Dan verschrompelen de stempels en beginnen de mannelijke hoofdjes hun stuifmeel los te laten, en wel in de
volgorde van onder naar boven. In dien toestand wordt
ons hier de Egelskop voorgesteld : de beide vrouwelijke
hoofdjes zijn reeds uitgebloeid, van de vijf mannelijke
bloeit alleen het onderste, terwijl de overige nog slechts
kleine gesloten meeldraden bezitten. — Bij deze plant kan
dus onder geen voorwaarde samenwerking van twee bloemen van hetzelfde individu plaats grijpen, maar tusschen
bloemen van verschillende individuen alleen is samenwerking mogelijk, even zeker als dit met tweehuizige planten
het geval is.
M. HET VERVOER VAN STUIFMEEL DOOR DIEREN.

Het aantal planten, welker pollen door den wind op den
stempel komt, is niet heel groot te noemen, wanneer
men het vergelijkt met het aantal gewassen, waarbij de
kruisbevruchting door middel van dieren tot stand komt.
Het zijn bovenal de insecten, die hier de kruising bezorgen
bij onze inlandsche bloemen althans zijn zij de eenige werkzame. Wij willen die bloemen daarom met den naam insecten-bloemen in tegenstelling van windbloernen bestempelen.
Dat de dieren (in ons geval de Insecten) pollen van de
eene bloem naar de andere brengen, is een hoogst merkwaardig feit en daarom te merkwaardiger, omdat die
dieren volstrekt geen denkbeeld hebben van den grooten
dienst dien zij aan de bloemen bewijzen. Maar het is de
geheele inrichting der insecten-bloemen, die de diertjes
dwingt nu eens de helmhokjes, dan weder den stempel
aan te raken. Daarbij komt dat hun (dikwijls behaard)
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lichaam het kleverig stuifmeel nu eens opneemt en vasthoudt en het dan weer aan het stempelvocht afgeeft.
Maar wat dringt de insecten om zoo dikwijls en
zoo geregeld naar de bloemen te gaan? Eenvoudig de
aanwezigheid van voedsel. Om dit te bemachtigen moeten
zij veel moeite doen en er veel tijd aan geven. De naarstigheid die de insecten daarbij aan den dag leggen, vooral
vlinders en bijen, is algemeen bekend, maar pas sinds betrekkelijk korten tijd weet men dat die diertjes bij het zoeken
naar voedsel zoo weldadig op de plantenwereld inwerken.

1. De inrichtingen van insecten-bloemen voor de
bestuiving door dieren.
Bij de insecten-bloemen doen zich een reeks van eigenaardige inrichtingen voor, die bestuiving door insecten
moeten tengevolge hebben, zoodra deze de bloemen bezoeken, evenals bij windbloemen allerlei eigenschappen
voorkomen die met eene bestuiving door den wind in
het nauwste verband staan. De hier bedoelde inrichtingen
zijn zoowel lokmiddelen voor de insecten als ook eigenaardigheden in den bouw der bloem die het bezoekende
insect tot het uitvoeren van bepaalde bewegingen noodzaken. Wij bespreken het eerst de lokmiddelen, doze
zijn : de kleuren, de reuk en de voedingsstoffen.
I. De k 1 e u r e n. Naarmate een bloem helderder
gekleurd is, valt zij op. des te grooteren atstand in het
oog. Evenals voor ons groote en levendig gekleurde
bloemen gemakkelijker te zien zijn, dan kleine dofie, zoo
vallen ook aan insecten eerstgenoemde spoediger op dan
deze. Kleine, weinig of niet gekleurde bloemen worden
door insecten lang zoo gauw niet ontdekt als zoodanige
die met schoone kleuren prijken en hoog boven het loot
uitsteken, en van dezen zijn het volgens een tal van
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waarnemlngen de meest schitterend gekleurde, die het
grootste aantal bezoekers lokken.
Door de groote, samengestelde oogen, die uit een tal
van zeshoekige facetten bestaan, waarbij zich nog dikwijls
een twee- of drietal enkelvoudige voegen, zijn de Insecten
in het bezit van een groot gezichtsveld.
De kleur der bloemen zetelt gewoonlijk in de bloembekleedselen. Waar twee kransen zijn, zijn ze Of beide
gekleurd (perigonium der Eenzaadlobbige planten) Of
alleen de binnenste (Tweezaadlobbige planten), die dan
bloemkroon heet in tegenstelling van den haar omgevenden kelk. Is er slechts een krans aanwezig, wat bij
insecten-bloemen niet zoo heel dikwijls voorkomt, dan
draagt die natuurlijk de kleur. Groote bloembekleedselen zijn
voordeelig voor insectenbloemen, ten eerste omdat deze dan
meer in 't oog vallen, en ten tweede omdat zij de inwendige
deelen der bloemen voor schadelijke invloeden vrijwaren.
Terwijl dus windbloemen klein zijn en groenachtig van
tint, waardoor zij weinig tegen de bladeren der plant
afsteken, zijn de insecten-bloemen daarentegen groot en
schitterend gekleurd.
Bij vele gewassen zijn de bloemen elk op zichzelve
groot en in 't oog vallend, maar bij andere zijn ze wel
gekleurd maar klein. In dit geval zijn ze echter vereenigd
tot bloeiwijzen of inflorescenties, die van een 'afstand
beschouwd dezelfde uitwerking doen als eerie groote bloem.
Zelden zit de kleur in andere bloemdeelen dan de bekleedselen. De mannelijke katjes der Wilgen 1) b.v. zijn,
wanneer de plant in de vroege lente vOOr de ontwikkeling
1 ) Wilgenbloemen zijn naar den bouw der bloem schijnbaar
w i n d b loeme n, maar de gels kleur en de aanwezigheid van
een honigkliertje zijn oorzaak, dat ze regelmatig door insecten
worden bezocht. Zij houden dus eigenlijk het midden tusschen
beid e groepen.
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der bladeren bloeit op verren afstand zichtbaar. De
oorzaak hiervan is gelegen in de fraaie zwavelgele kleur
der helmhokjes. — Bij vele Myrtaceeen van Nieuw-Holland
is het de kleur der lange helmdraden die de bloemen zoo
gemakkelijk zichtbaar
maakt. In fig. 126 en
127 zijn twee bloemen
nit die familie afgebeeld,
fig. 426 van den bekenden blauwen gomboom,
Eucalyptus Globulus,
Fig. 126.
Fig. 127.
fig. 127 van Metrosideros
buxifolia). Beide bezitten een trechtervormigen kelk, terwiji
een bloemkroon ontbreekt. Buiten den kelk steken de
talrijke lange meeldraden uit, die in een rij gerangschikt
zijn. Bij de hier bedoelde planten is de kleur der helmdraden zuiver wit, maar bij andere Myrtaceeen ook wel
vuurrood, donkerblauw enz., dikwijls zijn ook de helmknoppen schoon gekleurd. De kleur dezer deelen lokt
insecten; bloembekleedselen kunnen dus hier gemist worden,
te meer omdat de geslachtsorganen hier geene beschutting
noodig hebben, wijl het in het vaderland der Myrtaceeen
gedurende haar bloeitijd .niet of bij uitzondering regent.
Evenals de mensch zich verlustigt in het beschouwen
van fraaie bloemen, schijnen ook verscheiden insecten
vermaak te scheppen in kleuren en tinten. De grootere
soorten van zweefvliegen (Syrphus) b.v. zweven een heelen
tijd voor de prachtige gele bloemen van de Koningstoorts
(Verbascum) met hare oranjekleurige helmknoppen en
blauw behaarde helmdraden en maken zoo den indruk
alsof zij de kleurenpracht bewonderen. Eveneens doet
een kleinere soort van Zweefvlieg (Ascia) bij de schoone
hemelsblauwe Eereprijs (Veronica). — Andere insecten,
die gewoon zijn rottend vleesch te nuttigen, nl. sommige
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aasvliegen, geven de voorkeur aan vuil groen-geel en
zwart-rood gekleurde bloemen, dus zoodanige die in kleur
(en reuk) met de genoemde rottende stoffen overeenkomen.
2. De g e u r. De geur der bloem is eveneens een
okmiddql voor insecten. Verscheidene insecten, b.v.
bijen houden van dezelfde geuren die ook den mensch
behagen. Zoo oefent de aangename geur van het Maart-sche Viooltje groote aantrekkingskracht op de bijen uit.
De bloemen van andere planten bezitten den walgelijken
reuk van rottende stoffen, zooals van vleesch dat in ontbinding verkeert enz., en lokken daardoor eenige soorten
van vliegen die op het voedsel azen.
Verder hebben die bloemen een sterken geur, waar de•
bestuiving gedurende den nacht plaats grijpt. De insecten,
die deze bloemen bezoeken, zijn voornamelijk Vlinders,
en wel Avondvlinders (Sphingiden) en Uilen. Al is het
ook waar, dat die planten meestal in het bezit zijn van
groote, witte of gele bloemen, dan zouden ze toch weinig door de genoemde vlinders bezocht worden, wanneer niet een
krachtige doordringende aangename geur deze diertjes
aanlokte. — Bekende planten, die door avond- en nachtvlinders worden bezocht, zijn o. a. de Kamperfoelie(Lonicera Periclymenum) en Platanthera bifolia, een Orchidee.
3. V o e d s e 1. Daar de insecten bij hunne bezoeken
aan de bloemen hoofdzakelijk geleid worden door de behoefte aan voedsel, zoo is het voor de bloemen van belang dat zij hun een rijkelijken en niet spoedig uitgeputten voorraad honig aanbieden. Want al is het waar,
dat eenige bloemen, die geen voedsel voor de insecten
schijnen te bezitten, ze toch tot zich lokken door tint en
geur, zoo is het even waar dat ten minste de bekwaamste onder hen de vruchteloosheid van het zoeken in deze
bloemen inzien, en liever alleen naar zulke bloemen gaan,
waar zij zeker zijn voedsel aan te treffen. Wanneer ho-
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niggevende en honiglooze fraaie bloemen door elkaar
staan, dan ziet men toch dikwijls dat bijen beide bezoeken. Nadat zij evenwel meermalen de honiglooze hebben
doorgezocht, maar altijd te vergeefs, houden zij er mee
op en bepalen zij zich tot de honig bloemen. Hieruit blijkt,
dat de bijen een goed onderscheidingsvermogen bezitten,
en in staat zijn een keuze te doen.
De voedingsstoffen, voor de insecten in de bloemen
aanwezig, zijn hoofdzakelijk honig of nectar en pollen.
a. H o ii i g. Bijna alle insecten-bloemen scheiden een
zekere hoeveelheid heldere, zeer zoete vloeistof af, die men
honig of nectar noemt. De honig bestaat grootendeels
uit water, waarin suikerachtige stof is opgelost. Wanneer men b.v. de bloemkroon der witte Doovenetel uit
den kelk noemt en aan de buis zuigt, dan kan men
zich gemakkelijk van het zoete van den bier aanwezigen
honig overtuigen. Dat deel der bloem, dat den honig
voortbrengt, noemt men de honigklier, het honigbakje of
het nectarium. Dit orgaan kan bij verschillende planten
verschillende plaatsen innemen; nu eens zetelt het in de
bloembekleedselen, dan in de geslachtswerktuigen, dan
weer op den bloembodem.

Fig. 128.
Wanneer men uit een boterbloempje (fig. 128, I) een
der vijf goudgele eironde kroonblaadjes (b) trekt, dan ziet
men aan den voet een dik, nagenoeg rond schubje (n),
waarachter eerie kleine indeuking zit. Laatstgenoemde,
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in fig. 428, II zichtbare holte is het honigbakje, waarin
gedurende den bloei een uiterst klein droppeltje honig
bewaard wordt. — In de bloem van de Ratelen (Rhinanthus major III) bevindt zich aan den voet van het vruchtbeginsel een schopvormig schubje (s), dat aan zijn binnenzijde een kogelvormig honigdroppeltje vasthoudt. Bij
bloemschermen (b.v. bij Kervel, Anthriscus silvestris IV)
is het nectarium een tweelobbige, dikke en vleezige schijf
(n), die de oppervlakte van het vruchtbeginsel bedekt en
onder den naam s t ij 1 v o et bekend staat. Een geheel
andere ligging heeft het nectarium bij het Viooltje. Daar
zijn twee der vijf meeldraden van een draadvormig aanhangsel voorzien, dat den honig voortbrengt en in de
spoor van het onderste bloemblad afhangt. Bij het Nieskruid (Helleborus viridis) zijn de kleine groene kroonbladen trechtervormig en gedurende den bloeitijd met honig
gevuld. Iets dergelijks heeft plaats bij de Akelei (Aquilegia vulgaris), waar elk der vijf donkerblauwe bloembladen een trechtervormige spoor draagt, die aan het uiteinde
een weinig ingebogen is. In het onderste verdikte gedeelte wordt de honig afgescheiden. Bij de Monnikskap
(fig. 428, V) is het honig-orgaan nog vreemder van vorm.
In de , bloemen zitten, diep verborgen onder het groote
kelkblad, twee op lange gekromde stelen staande helmvormige hoorntjes (n), die elastisch zijn en in het knopvormig boveneinde honig afzonderen. Deze beide zonderling gevormde organen
zijn vervormde bloembladen. — Het sierlijkste nectarium van
onze inlandschebloemen
/71
bezit het Parnaskruid
1 A *
(Parnassia palustris,
(fig. 429). Aan de binFig. 129.
40
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nenzijde van elk der vijf bloembladen, maar achter de
meeldraden vindt men een waaiervormig orgaan, dat gewoonlijk in elf lange witte geelgeknopte steeltjes uitloopt.
Aan de basis van dit orgaan (bij n) wordt de honig gevorrnd.
Uit deze voorbeelden blijkt voldoende, dat dit honigorgaan in verschillende bloemdeelen zetelen kan. Bij de
Boterbloem, het Nieskruid, de Akelei en de Monnikskap
is het een deel van het bloemblad, bij het Viooltje een
deel der meeldraden en bij de Ratelen en Schermplanten
zit, het op den stamper. Slechts in weinige gevallen is
de afgescheiden honig onbedekt, zoodat hij bereikbaar is
voor regendroppels, die er een zeer ongunstigen invloed
op uitoefenen, meestal zijn er haarbundeltjes, kroonschubben enz. aanwezig, die de nectarien en hun product tegen
nattigheid beschermen.
b. St uifm e e 1. Evenals de honig, dient ook het
stuifmeel dikwijls als voedsel voor insecten. Verscheidene hunner, zooals kevers, eten het terwijl ze nog in
de bloem zijn andere, zooals bijen, verzamelen het met
daartoe dienende organen en brengen het naar den bijenkorf. Hier strijken zij het van hun lichaam of en drukken tevens den honig uit de zuigmaag naar buiten,
waarna zij beide tot een korreltje brij (bijenbrood) vermengen, dat zij gebruiken om de larven to voederen.
Dat die planten, wier pollen in groote hoeveelheden tot
dit doel wordt gebruikt, meer stuifmeel voortbrengen,
dan voor de bevruchting bepaald noodig is, ligt voor
de hand.
Behalve nectar on stuifmeel zijn er nog wel andere
voedingsstoffen in sommige bloemen. Als zoodanig kunnen namelijk de teere deelen van bloembladen en meel
draden dienen, die door sommige insecten worden opgekauwd.
Zijn nu de kleur en de reuk der bloemen, de afgeschei-
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den honig en de hoeveelheid stuifmeel al zeer krachtige
lokmiddelen voor de insecten, zoo neemt dit niet weg,
dat er bij insectenbloemen nog allerlei inrichtingen bestaan, die de gevolgen van het insecten-bezoek zoo voordeelig mogelijk doen zijn. Zoo hebben deze bloemen
evenals windbloemen stuifmeel dat bijzonder voor haar
geschikt is, alsmede een stempel die weer andere eigenschappen heeft dan die der windbloemen. Verder is het
honig-orgaan met betrekking tot den stand van helmhokjes en stempel zoo gunstig mogelijk geplaatst, en zijn er
inrichtingen aanwezig die den honig tegen bederf beschermen, maar ook zoodanige, die de plaats van het
alsdan verborgen vocht aanwijzen.
4. Aar d van het stuifmeel. Terwijl de windbloemen s t u i v en d pollen voortbrengen, dat zich, zoodra het de helmhokjes verlaten heeft, in afzonderlijke
korreltjes verdeelt, bezitten daarentegen de meeste insectenbloemen pollenkorrels, die aan de oppervlakte kleverig zijn. Door deze bijzondere eigenschappen blijven de
korreltjes, lichtelijk aan elkaar kleven. Om dezelfde reden
blijven zij ook veel vaker aan de hokjes hangen. De naam
stuifmeel past dus in de ware beteekenis van het woord
eigenlijk alleen maar op het pollen van windbloemen.
Men begrijpt licht, dat de kleverigheid van de korrels
voordeelig moet zijn voor de insectenbloemen. Want ingeval het stuifmeel glad was, zou het bij de geringste beweging in de lucht uit de bloem worden geschud en dus
niet in aanraking komen met het lichaam van een insect.
Nu elk korreltje evenwel kleverig is, zal het gemakkelijk
tusschen de haren blijven hangen. Vliegt het insect nu
met zijn last naar een andere bl oem, dan bestaat er tengevolge der kleverigheid weinig of geen gevaar dat die
onderweg zal vallen.
5. Vorm en aard van den stempel. Evenals
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bij de windbloemeu een treffende overeenstemming valt
op te merken tusschen de inrichting van den stempel en
de bestuiving door den wind, zoo is dit bij de insectenbloemen eveneens het geval. Laatstgenoemde hebben in
tegenstelling der windbloemen gewoonlijk een stempel van
kleinen omvang. Bij de windbloemen moet hij de in de
lucht zwevende stuifmeelkorreltjes, die het toeval er tegen
aanbrengt, opvangen hoe grooter hij dus is, des te beter.
Bij insectenbloemen is het veelal de plaats van den stempel, die zoodanig moet zijn dat de diertjes, die ter wille
van den honing in de bloem kruipen, er noodwendig tegen
aan komen. Hun harig lijf strijkt op die wijze het pollen
tegen den stempel af, dat zij uit eene andere bloem hebben meegenomen. Aangezien nu de plaats van den stempel
inderdaad aan dat vereischte voldoet, is een groote oppervlakte niet noodig wel is hij wegens de groote hoeveelheid afgescheiden vocht zeer kleverig, waardoor het eenmaal afgestreken pollen er op achterblijft.
6. Plaatsing van den honig. De honig der insecten-bloemen is zoodanig in de bloem gelegen, dat het
insect op weg daarheen helmknoppen en stempel moet
aanraken. Het komt niet voor, dat de honig vOOr in de
bloem ligt en de geslachtswerktuigen in de diepte liggen.
Juist het omgekeerde is het geval want terwijl stempel
en helmhokjes min of meer ver uit de bloembekleedselen
uitsteken, ligt de honig meer in de diepte.
In betrekkelijk weinige gevallen, o a. bij vlakke bloemen,
zou de honig lichtelijk met regendroppels in aanraking
kunnen komen, waardoor hij zou kunnen bederven en
daardoor ongeschikt worden voor insecten. In die gevallen
is evenwel dikwijls de eene of andere inrichting aanwezig
om die schadelijke invloeden tegen te gaan, zooals kroonschubben, een bijkroon, haarbundeltjes enz., ook sluiten
zich vele bloemen bij sombere weersgesteldheid.
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7. Het honigmer k. Als een insect door bloemenkleur en bloemengeur aangelokt, zich op een honigbloem
heeft neergezet, dan is toch nog van groot belang voor
de plant, dat er niet veel tijd door het dier verspild wordt
met het vinden van de voedingsstoffen. Want hoe spoediger het met honig zuigen gereed is in eene bloem, des to
meer bloemen zal het in een bepaalden tijd kunnen bezoeken en zoodoende kruisen. In dit verband moet men
het feit beschouwen dat een groot aantal honigbloemen
een wijzer hebben, die de insecten juist naar die plaats
iicht, waar ze het kostelijke vocht zeker zullen vinden.
De inrichting, die den insecten het uitvinden van den
honig gemakkelijk maakt, noemt men het honigmerk. Het
honigmerk wordt gevormd door vlekken, stipjes en
streepjes op de bloembekleedselen, die er door een lichtere
of donkerder tint tegen afsteken ; daarbij zijn die streepjes
enz. zoo gerangschikt, dat zij naar ben punt gericht zijn.
Dat punt is dan altijd de plaats in de bloem, waar zich
de honig bevindt. Zeldzamer wordt het honigmerk door
bijzonder gekleurde haren gevormd, die dan op de bloemkroon, de meeldraden enz. staan.
Enkele voorbeelden
zullen ons het best
met het eigenaardige
van het honigmerk
bekend maken. Bij
het driekleurig Viooljij tje (fig. •30, I) wordt
11
het gevormd door
Fig. 130.
een aantal rechte en
eenigszins gebogen donkerblauwe strepen op de drie onderste bloembladen, tegen wier gewoonlijk gele kleur zij
duidelijk afsteken. Deze strepen loopen nu inderdaad uit
op den ingang der spoor, waarin de beide vroeger (p. 146)
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beschreven nectarien den honig bewaren. Op gelijksoortige
wijze is het honigmerk van de Karthuizer-anjelier ingericht (fig. 130, II). Het bestaat uit zwartachtige lijntjes
op de 5 rose gekleurde kroonbladeren. Deze lijntjes loopen
als de stralen van een cirkel naar het middelpunt der
bloem. Bij de Eereprijs doet zich hetzelfde verschijnsel
voor : alleen zijn de talrijke streepjes die daar het honigmerk uitmaken, donkerblauw gekleurd, terwijl de zoom
der bloemkroon zelf lichtblauw is. — Een lichtgekleurd
honigmerk op een donker veld vertoont de Andoorn
(Stachys palustris, fig. 430, III). Het veld is namelijk
roodbruin on de talrijke gekronkelde lijntjes Licht rozerood. Bij de Hennipnetel is weer de bloemkroon lichtrood
en het honigmerk daarentegen donkerrood gekleurd. En
zoo zijn er nog een aantal voorbeelden, die men gemakkelijk zelf vindt, wanneer eenmaal op het verschijnsel gewezen is. Men vergelijke hierbij vooral de afbeeldingen der
bloemkroonvormen in Hoofdstuk I.
Dat het honigmerk clef insecten werkelijk de plaats
van den honing aanwijst, is buiten twijfel. Ten eerste is
dit uit nauwkeurige waarnemingen gebleken, en dan is
hiermee in lr olkomen overeenstemming het bit dat alle
windbloemen on eveneens de insectenbloemen, die 's nachts
bestoven worden, g e en honigmerk bezitten. Bij beide is,
ofschoon om verschillende redenen, zulk een wegwijzer
geheel overbodig bij deze, wij1 het honigmerk toch niet to
zien zou zijn gedurende den nacht, bij de windbloemen
omdat die geen honing afscheiden.
8. De gedaante der bloem. De worm der bloem,
vooral die der bloemkroon, is met het oog op het tot stand
komen der kruisbevruchting lang niet onverschillig. Dikwerf
is de bloemkroon zoo gebouwd, dat zij den insecten een
geschikte steunplaats aanbiedt, waarop zij zich kunnen
neerlaten, ten einde den honig gemakkelijk op to nemen.
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Wanneer wij b.v. van de vroeger behandelde tweelippige
bloemkronen de grijnzende beschouwen, dan valt het ieder
op, dat de bovenlip een beschermend afdak voor de geslachtswerktuigen is, en de onderlip door hare vlakke uitbreiding uitnemend geschikt om het zuigende insect te
ondersteunen. Fig. 131, I stelt een bloem van de witte Doovenetel (Lamium album) met hare grijnzende bloemkroon
voor, waarop zich een hommel (Bombus terrestris) heeft
aeergezet om honig te zuigen. Fig. 131, II toont aan, welke
houding een bij op een Viooltje aanneemt, als zij den
honig uit de spoor haalt. De eironde Listera (Listera
yvata, een Orchidee, fig. 131, IV) bezit een zeer lange
naar onder gerichte dekslip aan het perigonium, waarop
zich kleine kevers met het grootste gemak neerzetten.
I

II.
Fig. 131.
3ij de volkomen geopende Kastanjebloem (Aesculus Hip)ocastanum) worden zelis de lange min of meer naar

)oven gekromde meeldraden door de hommels gebruikt
)m zich gedurende het zuigen vast te houden (fig. 131,
[II). In het algemeen kunnen wij zeggen dat de vorm
ler hier behandelde bloemen innig samenhangt met de
)estuiving door insecten. Wij zullen ons hiervan bij het
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bespreken van eenige voorbeelden meer en meer overtuigen.
2.

De inrichtingen der insecten voor het tot stand
brengen der bestuiving.

Gelijk ons uit de lessen over Dierkunde bekend is,
worden de Insecten verdeeld in Schildvleugeligen, Halfvleugeligen, Vliesvleugeligen, Tweevleugeligen, Schubvleugeligen of Vlinders, Netvleugeligen, Rechtvleugeligen. De in secten, die de bloemen ter wille van den nectar en het
pollen bezoeken, zijn bijna uitsluitend Schild-, Schub-,
Twee- en Vliesvleugeligen, terwijl de leden der overige
orden slechts bij uftzondering, en meer bij toeval op de
bloemen komen en dus voor de bestuiving van weinig
beteekenis zijn. Wij slaan deze daarom over, om ons
meer bepaald met de eerstgenoemde orden bezig to houden. Ons doel is, de lichamelijke inrichtingen to leeren
kennen, die met de bestuiving der bloemen in verband
staan. Daarbij moeten wij bovenal het oog vestigen op
den eigendommelijken bouw van die deelen, die voor het
opnemen van het voedsel dienen, m. a. w. wij moeten de m on d w e r k t u i g e n nauwkeurig onderzoeken.
Hierbij moot zich aansluiten eene beschouwing van die
lichaamsdeelen, waardoor het pollen van de eene bloom
naar de andere wordt gebracht.
4). Vlinder s. Van alle insecten zijn de Vlinders
die, wier lichaam het volkomenst voor het opnemen van
bloemenvoedsel is ingericht, aangezien hun lange roltong
het hun mogelijk maakt, uit de langste en nauwste
kroonbuizen den diep verborgen honig to voorschijn to
halen.
De Dagvlinders slaan de vleugels in den rusttoestand
tegen elkander aan, zoodat zij loodrecht naar boven zijn
gericht. In dezen toestand (fig. 432) blijven zij dikwijls
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langen tijd op een bloemgroep, orn zich ongestoord aan
het genot van het honigzuigen over te geven. De genoemde stand der vleugels gedurende de rust is voor de
Dagvlinders van groote beteekenis. De vogels, die op
hen azen, zullen ze op deze wijze niet zoo spoedig op merken, als ingeval zij de schitterend gekleurde bovenzijde vlak hadden uitgebreid. Nu evenwel zijn ze gedurende het honig zuigen maar weinig aan den blik hunner
vijanden blootgesteld. Ja, er zijn verscheidene vlinders,
die voornamelijk zulke bloemen bezoeken, welke dezelfde
kleur hebben als hun eigen vleugels, zoodat zij dan nog
minder in het oog vallen. Vele onzer blauwe vlinders
(Lycaena) zuigen voornamelijk op blauwe bloemen op
de Alpen worden vuurroode lelien en hoogroode bloemhoofdjes meestal door roode vlinders bezocht. — De Avonden Nachtvlinders bhjven gedurende
het zuigen van den honig voor of
boven de bloem zweven, door de
vleugels met groote snelheid op
en neer te bewegen. In de rust
zijn de vleugels dakvormig over

Fig. 132.

Fig. 133.

het lichaam heengeslagen. De grauwe kleur hunner vleu-
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gels komt hun zeer te pas, wanneer zij zich overdag
op de gelijk gekleurde boomstamrnen te slapen hebben
neergezet.
Het honig zuigen wordt door de vlinders met het
meeste gevolg uitgeoefend, aangezien zij, gelijk wij reeds
opmerkten, een volkomen ontwikkelde zuigbuis bezitten.
Deze zit vOOr aan den kop tusschen de beide groote oogen
in. Hoewel hare lengte dikwijls die van het lichaam overtreft, valt zij gedurende de rust weinig in het oog om
de eenvoudige reden, dat zij dan opgerold is. Van daar
de naam roltong (fig. 433, r). Zij is van binnen hol
en voor het zuigen behoeft alleen de spits in het vocht
te worden gebracht. De overige monddeelen zijn zeer
onvolkomen. Terwijl deze bij andere insecten (b.v. Bechtvleugeligen) sterk op den voorgrond treden, zijn ze bij de
Vlinders meestal rudimentair, d. i. te weinig ontwikkeld
om een werking uit te oefenen. Alleen de beide liptasters (fig. -133, p) zijn gewoonlijk vrij lang, lancetvormig
en behaard. Tusschen de haartjes blijft onder het zuigen
lichtelijk een weinig stuifmeel hangen, terwijl het in een
volgende bloem weer op den stempel wordt afgestreken.
De lengte der roltong bedraagt niet zelden 3 tot 7 c.M.,
ja tusschen de tropen leven vlinders met een meer dan
20 c.M. langen zuiger. Door die bijzondere lengte hunner
monddeelen zijn zeer vele vlinders in staat den honig uit
lange, nauwe bloembuizen te halen, die
door dieren met korte
a zuigers te vergeefs
worden bezocht. Dat
dit
een groot voorFig '134.
deel is voor de bezitters, behoeft wel geen betoog. Beschouwen wij als voorbeeld van een lange kroonbuis de
kamperfoelie, de plant die wij zoo menigmaal in ons land
-
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b.v. in de duinen wildgroeiend aantreffen. Men ziet haar bij
fig. 434 in natuurlijke grootte voorgesteld, waaruit blijkt, dat
de buis nagenoeg 3 c.M. lang is. Zij wordt na zonsondergang
door den vlinder van den Ligusterpijlstaart (Sphinx Ligustri)
bezocht, welk dier zij door hare heerlijke en doordringende
geuren krachtig aantrekt. De honig wordt in de nabijheid
van a afgescheiden, maar hoopt zich gedurende den dag
in de bloemkroon op. Overdag is dus de bloemkroon
slechts voor een deel met honig gevuld, zoodat de meeste
dag-insecten, wier mondwerktuigen 1 —2 c.M. lengte hebben,
den honig niet kunnen bemachtigen. 's Avonds evenwel
is de kroon vol en verspreidt dan tevens de sterkste
geuren. Nu spreekt het van zelf dat alleen die nachtinsecten al den afgescheiden honig kunnen wegnemen,
wier mondwerktuigen den bodem der buis (a) kunnen
bereiken. Zoodanige insecten nu zijn de Pijlstaartvlinders.
2). Schildvleugelige Insecten of Kevers.
Tan veel minder beteekenis voor de bestuiving zijn de
kevers. Maar ofschoon de meeste soorten dezer orde op
geheel andere plaatsen het voedsel opzoeken, zijn er toch
ook eenige, die geregeld op bloemen te vinden zijn. Hiervan nu oefenen vele een bepaald schadelijken invloed op
de bloemen uit, daar zij sommige deelen der bloem, zooals
meeldraden en stampers, geheel opeten. Andere daarentegen, die klein genoeg zijn om in de bloem te kruipen,
brengen op die wijze dikwijls een kruising tot stand, door
uit de eene bloem wat stuifmeel te halen en het naar de
andere over to brengen. Als zoodanig kan men noemen
soorten van Anthrenus, Meligethes, Malachius en kleine
snuitkevertjes.
Bij nog andere kevers zijn bepaalde lichaamsdeelen in
verband met het bemachtigen van bloemenvoedsel ingericht. Zoo zijn bij Cerocoma Schaefferi (fig. 135, I. II) de
middelste leden der sprieten zeer onregelmatig, sterk
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Fig. 135.

Fig. 136.

uitgezet en voor een deel behaard, de tong is met twee
haarbosjes toegerust, terwijl de tasters lang zijn. Al die
dingen vormen te zamen een grooten, gelen vederbos aan
het vOOreinde van den kop (fig. 135. II). Midden in den
zomer is de kever nu en dan op de bloemen van het
Duizendblad en de Goudsbloem te vinden. Beschouwt
men een pas gevangen kever met de loupe, dan kan men
aan den gemelden vederbos zonder moeite een tat van
pollenkorreltjes zien zitten. — Onder de Boktorren hebben
de Lepturiden een lichaamsbouw, die uitstekend past bij
het zoeken naar honig. Het voorste deel van hun lichaam
(kop en halsschild) is lang gerekt en smal, zoodat het
gemakkelijk binnen een bloem kan gebracht worden.
Hunne mondwerktuigen staan recht vooruit en zijn lang;
de tweelobbige onderlip is in den regel sterk behaard en
aldus geschikt voor het oplekken van honig (fig. 136, I, II) 9.
') In tegenstelling met deze boktorren, die de bloemen
bezoeken, bezitten de andere leden der groep, die in of op het
hout leven, een niet versmald halsschild en monddeelen, die
niet naar voren, maar naar b e n e den gericht zijn, en ten
derde minder sterk of in 't geheel niet behaarde kaakpalpen.
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3). Tweevleugelige Insecten. In vergelijking
met de Kevers nemen de Tweevleugelige Insecten als
bloemenbezoekers een veel hoogere plaats in. Door hunne
grootere vlugheid hebben zij een belangrijk voordeel boven
de kevers, die zich allen meer langzaam van de eene
plaats naar de andere voortbewegen.
Het getal Tweevleugelige Insecten is verbazend groot;
hier willen wij alleen eenige weinige beschouwen, die voor
de bestuiving der bloem van beteekenis zijn (fig. 437 en 438).
Een der grootste en snelst vliegende is de Hommelvlieg
(Bombylius major fig. 437, I), die met haar langen vooruitstekenden snuit tamelijk diep liggenden honig weet te

I.

II.
Fig. 137.

bemachtigen. Onder het opzuigen van den nectar zweeft
zij gedurende ettelijke seconden vOOr de bloem en blijft
daarbij even als de Avondvlinders op een bepaalde plek
staan. De Snipvliegen of Empiden hebben haar naam aan
de eigenaardige gedaante van kop en snuit te danken.
Laatstgenoemd deel toch is niet naar voren, maar nagenoeg loodrecht naar beneden gericht, terwij1 de kop zelf
rond is het geheel heat daardoor eenige gelijkenis met
den snavel eener snip. De Empiden zijn klein, ongeveer
5 mM. lang haar halsschild is kogelrond, de pooten lang
en dun. In fig. 437, II is een der gewoonste soorten
(Empis livida) afgebeeld, die dikwijls op het Standelkruid
te vinden is. De afdeeling der Zweefvliegen (Syrphiden)
levert een menigte van bloemzoekende Insecten op.. Zij
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doen door haar geheele voorkomen zeer aan onze gewone
kamervlieg denken, maar zijn er van onderscheiden, doordat zij op het achterlijf donkere en lichte banden en vlekjes dragen. Hiertoe behoort in de eerste plaats de groote
Zweefvlieg (Syrphus, fig. 137,
III), de Eristalis (Eristalis arbustorum, fig. 438, II) en de
langsnuitige Rhingia (Rhingia
II.
I.
rostrata, fig. 438, I). De laatFig. 138. ste is gemakkelijk te kennen
aan een klein kegelvormig uitsteeksel vciOr aan den kop,
dat de lange, saamgevouwen slurp bedekt.
De zuigtoestel der tweevleugelige Insecten is een .slurp,
zooals wij dien van de kamervlieg kennen. Hij is bijna altijd
kort en aan het vrije uiteinde tot een zuigschijfje verbreed,
dat met lijsten, groeven en haren voorzien is. Met dat breede
uiteinde nu wordt de honig opgelekt. Daar nu de slurp van
bijna alle tot deze orde behoorende insecten kort en stomp
is, kunnen deze alleen uit zulke bloemen den honig halen, die
vlak en open zijn. Inderdaad bezoeken dan ook de kortsnuitige vliegen voornamelijk bloemen, waar de honig
aan de oppervlakte ligt. Op zonnige dagen kan men ze
b.v. over de vlakke schermen der Umbellifeeren zien
heen loopen om van den vroeger (p. 445) beschreven
stijlvoet den honig weg te nemen. Maar op bloemen, die
haar honig in het binnena
ste van lange kroonbuizen
verbergen, zou men • zulke
tweevleugelige insecten te
vergeefs zoeken.
Alleen de Hommelvliegen, Empiden, Zweefvliegen
en enkele andere kunnen
Fig. 139.
dank zij de grootere lengte
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harer monddeelen, den honig ook uit diepere plaatsen
halen. Bij de Hommelvlieg (fig. 139, I) heeft de slurp eene
lengte van nagenoeg 1 c.M hij is tamelijk sterk en onbuigzaam, en aan den top tweespletig (b) en dicht behaard.
Het tongetje (a), de bovenkaak (d) en de onderkaken (cc)
bereiken de spits van den slurp bijna. — De Rhingia (Rhingia
rostrata) heeft evenals vele Conopiden het vermogen, om
den tot 12 mM. langen slurp in to buigen (fig. '139, II—IV).
De kop is voorbij de oogen (e) snavelvormig uitgegroeid
en kan den slurp, wanneer deze in rust is, op die wijze
geheel en al bedekken. Op het oogenblik, waarop de
slurp zal worden uitgestrekt, buigt zich de spits (b III)
een weinig naar beneden, waarna de slurp volkomen uitslaat. Nu steekt hij in zijne geheele lengte voorbij het
snavelvormig verlengsel van het voorhoofd uit. Bij het
zuigen doet de meermalen vermelde spits dienst.
Terwijl wij vroeger van de vlinders hebben gezien, dat
bepaalde planten door hen worden bezocht, omdat haar
honig zoo diep is weggedoken, dat er geen andere insectensoort bij kan (b.v. de kamperfoelie en pijlstaart-vlinder),
is er daarentegen geen bloem bekend, die uitsluitend door
Tweevleugelige Insecten worden bezocht. Want de geenszins onbeteekenende lengte van den slurp der langsnuitige
vliegen wordt op zijn minst genomen ook bereikt, ja
meermalen overtroffen door dien van een aantal Vliesvleugelige Insecten (hommels en bijen). Laatstgenoemde
insecten kunnen daarom met goed gevolg dezelfde bloemen
bezoeken, die aan de Tweevleugeligen honig geven. Bijgevolg is er ook geen bloem alleen voor het bezoek van
vliegen ingericht.
4). Vliesvleugelige Insecten. De orde der
Vliesvleugelige Insecten bevat van alle tot nog toe behandelde de ijverigste bloemenbezoekers en tevens diegene, wier lichaam het meest in overeenstemming is met
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het inzamelen van honig en pollen. Deze dieren, en wel
hoofdzakelijk de bijen, zijn het eveneens, die bij het
inzamelen van den honig een buitengewone geoefendheid
.aan den dag leggen. Het is algerneen bekend, dat zij in
grooten getale bij elkander wonen en een staat vormen,
die door eene koningin bestuurd wordt. Zij bezitten eene
woning van kunstig gemaakte raten deze bestaan uit
cellen van was, dat tusschen de ringen van het achterIijf wordt afgescheiden. Zijn de cellen gereed, dan worden
ze voor het meerendeel gevuld met honig, andere -met
bijenbrood (honig met zeer veel stuifmeel). Deze voedselvoorraad dient eensdeels voor de voeding der maden,
anderdeels tot onderhoud der volwassen dieren gedurende
den wintertijd.
A angezien de bijen, gelijk zooeven werd opgemerkt,
een hoofdrol spelen bij het bestuiven der bloemen, is het
van gewicht, ze aan een uitvoeriger onderzoek to onderwerp en.
Van de inlandsche bijen (Apiden) alleen worden ongeveer
230 soorten op bloemen aangetroffen. De meest bekende
soort is de honingbij (fig. 440, I), die zeker ieder van ons
wel eens op een bloem heeft bezig gezien. Het zijn uitI.

II .

IV.
Fig. 140.
sluitend de geslachtslooze dieren of werkbijen, die we dan
ontmoeten. Ook de belangrijk grootere hommels (niet
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te verwarren met de mannelijke bijen of darren) zijn zeer
ijverig in het bezoeken der bloemen. Veelvuldig zien wij
den aardhommel (Bombus terrestris, fig. 140, II) met zijn
zwart behaard lichaam, de gele banden over het voorborststuk en den tweeden ring van het achterlijf, benevens
de witte achterlijfsspits. B. muscorum is bijna overal
geel; alleen de voorpooten zijn bruin en het borststuk
oranje, terwijl B. lapidarius bijna geheel zwart is, behalve aan de spits van het achterlijf, die rood is. — In
den gedrongen bouw van het lichaam komen met de
hommels de soorten van het geslacht Anthophora overeen,
waarvan 66ne (A. retusa) door fig. 140, III wordt voorgesteld evenwel onderscheiden ze zich van de Bombussoorten door de afmetingen der achterpooten. Ten slotte
vertoont ons fig. 140, IV eene Andrene (Andrena Schrankella, als vertegenwoordigster van een der grootste bijengeslachten), die reeds in de eerste lentedagen bloeiende
wilgenkatjes en andere vroege planten in grooten getale
bezoekt. De Andreniden graven holen in den grond, in
wier onderste deel zij een ei met een zekere hoeveelheid
stuifmeel, vermengd met wat honig nederleggen. Daarop
bedekken zij dit ei met aarde en plaatsen daarboven weer
een ei met voedsel. Dit herhalen ze tot dicht bij de
soppervlakte van den bodem.
Wat de bijen behalve haar verstand en overleg zoo
geschikt maakt
voor de inzameling van veel honig,
is, gelijk wij straks
opmerkten, de bijzondere
inrichting
r
het
lichaam.
.
A$
(
a
Als de voornaamli
ste
Fig. 141.
onderdeelen
11
,
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hier van willen wij nagaan de mondwerktuigen en het
orgaan voor de inzameling van pollen.
De mondwerktuigen zijn bij de meeste bijen van zeer
groote volkomenheid. Bij eenige soorten (fig. 141) zijn ze
zeer lang, ja bij sommige zoo lang als het lichaam. Zij
zijn wel niet even lang als de roltong van vele vlinders,
maar hierbij dient te worden overwogen dat ze tevens
gebruikt worden bij den bouw der honigraten, waarvoor
eene zekere lengte niet zonder schade kan overschreden
worden. Zij bestaan (fig. 141) uit eene lange (niet holle)
tong r, wier grootste gedeelte met kringvormig geplaatste
haren bezet is. De onderkaken (k) en een deel der liptasters (t) zijn tot min of meer gewelfde, uitgerekt bladachtige uitsteeksels verlengd, die zich rondom de tong
leggen en door met de randen over elkaar te grijpen een
soort van buis vormen Terwijl dus bij de vlinders
van een zuigtong kan gesproken worden, kan men deze
uitdrukking niet op de tong der bijen toepassen, claar de
buis hier door andere mondwerktuigen wordt gevormd en
de tong niet hol is. — Vele bijen bezitten bovendien een
inrichting, die Naar in staat stelt met de spits van de
tong den honig te proeven, zoodat zij dezen niet in den
mond behoeven te nemen, maar dadelijk naar een andere
bloem kunnen gaan, in geval hij niet smakelijk is.
De toestel voor de inzameling van pollen, die alleen
maar bij de bijen en niet bij andere insecten voorkomt,
is eveneens doeltreffend ingericht. Men vindt hem hetzij
aan de onderzijde van het achterlijf of aan de achterpooten. Van daar dat men onderscheid maakt tusschen
borstelbuikige en borstelpootige bijen.
1
Voor nadere bijzonderheden o.a. betreffende het instulpen
van de tong en het terugtrekken van den geheelen zuigtoestel moet naar andere geschriften verwezen worden, b.v. naar
Die Befruchtung der Blumen u. s. w. von Dr. H. Muller.
)
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Tot de borstelbuikigen behooren b.v. de metselbijen
(Osmia) en de bladsnijders (Megachile). Haar achterlijf
is aan de onderzijde met zeer lange en stijve, achterwaarts gekeerde haren bedekt, die een borstel vormen,
waarmede de dieren het pollen door heen- en weergaande
bewegingen uitborstelen. Het kleverige stuifmeel blijft
dan tusschen de haren hangen en wordt er later ter bereiding van het bijenbrood met het eerste tarslid weer
afgeveegd.
Al laat deze inrichting ook toe, dat de daarmee toegeruste bijen groote hoeveelheden stuifmeel uit v 1 a k k e
bloemen kunnen bemachtigen, verdient het toch opmerking, dat meer verborgen pollen daarmee niet uit de
bloem to voorschijn kan worden gebracht. In tegenstelling daarmee bezitten onze volkomenste bijen (pommels,
honigbijen) een toestel, waarmee zij ook verborgen stuifmeel kunnen verkrijgen. Bij dezen zoeke men hem nl.
niet aan den buik, maar aan de tarsen. Intusschen bereikt
de bedoelde toestel bij alle borstelpootigen niet denzeltden

Fig. 142.
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graa d van ontwikkeling, maar laten zich daarin allerlei
trappen van volkomenheid aanwijzen. In fig. 142, I is een
achterpoot van Anthophora retusa (zie ook fig. 140 III)
afgebeeld bovenaan vertoont zich de dijring (r), daarop
volgt de dij (s), dan de scheen. (t) en het eerste tarslid
(p), alsmede de volgende leden (f) met de klauwtjes (k)
aan het laatste. Ms orgaan voor de inzameling van het
stuifmeel dient zoowel het eerste tarslid (p) als de scheen
(t) in onze figuur zijn ze beide met stuifmeel bedekt.
Het eigenaardige van dit werktuig is g,,elegen in de sterke
beharing, alsmede in de aanzienlijke breedte vooral van
het eerste tarslid. Het uitborstelen der korreltjes uit de
helmhokjes geschiedt door het meergemelde tarslid, terwijl
de op die wijze te voorschijn gebrachte stof hoofdzakelijk
door de scheen wordt opgenomen en naar de woning gebracht. Bij de hommels is de toestand nog volkomener
(fig. 142, II). De scheen is hier aan de buitenzijde glad
en rondom met lange, stijve uitstaande borstels bezet.
Deze begrenzen aan den buitenkant van de scheen een
Nolte, waarin het pollen, dat door het kortbehaarde tarslid
(p) is uitgeborsteld, bewaard wordt. Bij de honigbij eindelijk is het vergaartuig op gelijksoortige wijze ingericht
(fig. 142, III), maar de borstel aan den tars is heel wat
doelmatiger dan bij den hommel. Het bestaat uit acht
of negen rijen korte, stijve en glanzende haren in tegenstelling met de hommels, waar die haren onregelmatig
geplaatst zijn. De regelmatige plaatsing evenwel stelt de
honigbij in staat om met veel meer gevolg de helmhokjes
te ledigen.
Het uitgeborstelde pollen wordt dus tusschen de haren
of aan de buitenzijde der scheen opgenomen, waar het
door zijn eigen kleverigheid gemakkelijk blijft hangen. Is
de inzameling lang voortgezet, dan groeit het zelfs tot
dikke, gele klompen aan, die den achterpoot voor een goed
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deel inhullen. Met dezen buit beladen vliegt het dier dan
naar de gemeenschappelijke woning, strijkt daar de kleverige massy van de achterpooten of en kneedt het dan met
den gelijktijdig meegevoerden nectar tot den welbekenden
korreligen honig.
5). Vogel s. Terwiji bij onze inlandsche planten het
vervoer van het stuifmeel alleen door insecten plaats
heeft, bestaan er in de keerkringslanden groote bloemen,
die om haar rijkdom aan honig geregeld door vogels bezocht en op die wijze gekruist worden. Het zijn evenwel
de kleinste vogels, die zoo de bloemen bevoordeelen, nl.
in Amerika de Kolibri's (Trochiliden), in Afrika de honigvogels (Nectariniden).
Betreffende de Honigvogels, die behalve Afrika ook de
warme streken van Azie (o. a. Java) bewonen, en in het
bezit zijn van een lange, van voren vedervormige tong,
zijn slechts weinige waarnemingen in verband met de
kruising der bloemen gedaan het schijnt dat zij niet alle
om den honing komen, maar dat er ook zijn die de insecten vangen welke in de bloemkroon gekropen zijn. Van
de Kolibri's weet men op dat punt meer.
De Kolibri's zijn klein (de grootste soort is zoo lang
als een zwaluw en de kleinste niet veel grooter dan een
hommel), bezitten een slanken lichaamsbouw en een sierlijk'
meestal metaalglanzend gevederte.
De kolibri kan zich door een ongemeen snellen vleugelslag langen tijd op hetzelfde punt zwevende houden. Vliegt
hij naar een andere plaats, dan gaat dit zoo schielijk, dat
het oog hem met moeite volgt. In dit opzicht stemmen
de kolibri's met onze pijlstaart-vlinders overeen. Evenals
deze zweven ze langen tijd vOOr een bloem, met den langen
dunnen snavel al honig zuigende. Over 't algemeen vertoonen de avondvlinders en de kolibri's in hun geheele
wijze van zijn, ja zelfs in de uitwendige gedaante en kleur

166

Het vervoer van stuifmeel door dieren.

de grootste overeenkomst 1 ). 't Is inderdaad opmerkelijk,
dat dieren, die tot zoo uiteenloopende afdeelingen behooren,
zooveel op elkaar gelijken, dat eerst een nader onderzoek
ze als geheel verschillend doet erkennen.
De tong der kolibri's is zeer goed voor het zuigen van
honig ingericht. Het is een zuigtong in den waren zin
des woords, lang, rond, aan de spits dikwijls tweespletig
en vedervormig behaard. Bij de meeste soorten is de
snavel recht of licht gebogen, bij sommige evenwel
(b.v. Eutoxeres Aquila in Ecuador) is hij sikkelvormig.
De lengte des snavels is zeer verschillend, maar komt
overeen met de lengte der bloemen, die bezocht worden.
Bij Heliactinus cornutus uit Brazilie wordt hij 1,5 c.M.
bij Heliothrix aurita van Minas Geraes in Brazilie
ongeveer 2 cM. Den langsten snavel bezit Docimastes
ensifer in Columbia, Equador en Peru ; hij wordt bij de
wijfjes 8, bij de mannetjes zelfs 10 cM. lang. In NoordAmerika is een kolibri inheemsch, Trochilus colubris, die
Fuchsia's, Balsemienen, Kamperfoelie en een groot aantal
andere soorten bezoekt ter wille van den honig.
In de keerkringsgewesten komen blijkens het hier
gezegde dus niet alleen windbloemen en insectenbloemen,
maar ook vogelbloemen 2 voor, en dat deze niet tot de
zeldzaamheden behooren, mag veilig worden afgeleid uit
)

1) Bij Kolibri's zoowel als bij de Avondvlinders veroorzaakt
de snelle beweging der vleugels een gonzend geluid. De Engelschen noemen de Kolibri's daarom humming birds.
2) Zelfs is er in 0.-Indie een plant bekend, waarvan de
vrouwelijke bloemen door een Vleermuis worden bestoven.
Het is de bekende kalong, die zich last lokken door de vleezige
perigoon-slippen eener Freycinetia (verwant aan de Pandanen)
en op die wijze de bloemen der tweehuizige plant tot samenwerking brengt.
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het groote aantal soorten van Kolibri's, dat minstens 430
bedraagt.
3. De inrichtingen der lnsectenbloemen ter voorkoming

van zelfbestuiving.
Gelijk bekend is, bestaan er bij de windbloemen zekere
inrichtingen (p. 136), waardoor zelfbestuiving 't zij geheel
onmogelijk is of ten minste zeer moeielijk plaats vindt.
Die inrichtingen bestonden in t we e h u i z i g h e i d en
d i c h o g a m i e. Deze zelfde eigenaardigheden treffen we
bij insectenbloemen aan, maar bovendien doet zich hier
nog voor, wat men he t er o m o r p h i e der bloemen
noemt, die eveneens eene zelfbestuiving verhindert. Behalve
dat is de geheele inrichting der bloem, d. w. z. de onderlinge verhouding der bloemdeelen van dien aard, dat een
wisselwerking van meeldraden en stampers derzelfde
bloem niet dan bij uitzondering plaats grijpt.
Eenslachtige bloemen. De verdeeling der
meeldraden en stampers over verschillende bloemen maakt
eene bestuiving van den stamper door pollen derzelfde
bloem natuurlijk onmogelijk, eveneens de bestuiving van
den stamper door stuifmeel derzelfde plant, wanneer deze
tweehuizig is.
2.) D i c h o g a m i e. Wat men hieronder to verstaan
heeft, werd reeds vroeger (p. 137) uiteengezet. Terwijl
bij windbloemen protogynie veelvuldiger optreedt dan
protandrie, is bij insectenbloemen juist het omgekeerde
regel, d. w. z. zijn er meer gevallen, waarin de meeldraden vOOr de stampers rijp zijn, dan de stampers vOOr
de meeldraden.
3.) Het e r o m o r p h i e. Heteromorphe bloemen bevinden zich alleen maar bij insectenbloemen en wel bij
zoodanige, wier meeldraden en stampers tegelijkertijd rijp

168

Het vervoer van stuifmeel door dieren.

zijn. De heteromorphie bestaat hierin, dat bij de planten,
waar zij voorkomt, het eerie individu anders gevormde
bloemen draagt dan het andere. Wel komen in de bloemen
van verschillende gedaante meeldraden en stampers bij ,
elkandrvo,mhubetklijsandgek.
Men onderscheidt de heteromorphe bloemen in dimorphe
en trimorphe.
Een der bekendste dimorphe bloemen is de sleutelbloem
(Primula elatior, acaulis en officinalis). Wij willen haar
als voorbeeld kiezen om het wezen der dimorphie nader
to verklaren (fig. 143). In I en III zijn de beide vormen,

Fig. 143.

waaronder deze bloem zich voordoet, afgebeeld. Reeds
uitwendig beschouwd vertoonen zij verschil, aangezien
bij a (den toegang tot de kroonbuis) eene ringvormige
uitzetting bezit, welke III niet heeft. Openen wij nu de
beide bloemen, dan komt een ander verschil voor den dag.
Bij II (dezelfde als I, maar overlangs doorgesneden) zijn
de meeldraden met hunne korte helmdraden geheel in
den toegang der buis (dus op de keel) ingehecht (S). De
stijl bereikt in deze bloem ongeveer de helft der buislengte, zoodat de stempel niet hooger komt dan tot het
midden der buis. De andere bloem IV (dezelfde als
vertoont juist de omgekeerde verhouding : de meeldraden
staan niet in de keel, maar op het midden der kroonbuis
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vastgehecht (s), terwijl de stijl hier bijna de dubbele lengte
vertoont van dien van I. Ten gevolge daarvan komt de
stempel (G) dicht bij de keel to liggen. — De eerste
bloem heeft bijgevolg een k o r t en stijl en hoog aangehechte meeldraden ; de tweede een 1 a n g e n stiji en 1 a a g
geplaatste meeldraden. De eerste noemt men daarom den
kortstijligen, de tweede den langstijligen vorm
der Sleutelbloem.
Volkomen hetzelfde doet zich bij de bloemen van het
Longkruid (Pulmonaria officinalis, fig. 144) voor. Ook bij
deze plant zijn kort- en langstijlige bloemen over verschillende individuen verdeeld. De -kortstijlige (I) heeft een
trechtervormige kroonbuis, aan wier ingang de vijf meeldraden, elk door een haarbundel bedekt, zijn vastgehecht
(S II). De draadvormige stijl bereikt ongeveer de halve

Fig. 144.
hoogte der kroonbuis (g). Bij den langstijligen vorm (III.
IV) is de kroonbuis vrij zuiver cylindrisch en bij den
overgang in den zoom duidelijk vernauwd. De meeldraden staan midden in de buis (8), maar de stijl is zoo lang,
dat hij den kogelvormigen stempel (G) nog een weinig
boven de keel verheft.
Zeer nauwkeurige onderzoekingen (Darwin 1877) hebben geleerd, dat het pollen van hoog geplaatste meel•
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draden een zwakke uitwerking heeft op den stempel der
kortstijlige bloemen, maar dat deze alleen in ruime mate
bevrucht worden door pollen der andere (langstijlige) bloem.
Hetzelfde bleek aangaande de betrekking tusschen den stempel der langstijlige en het stuifmeel der kortstijlige bloem.
Uit de eigenaardige betrekking der geslachtswerktuigen
blijkt, dat bij de dimorphe bloemen een zelfbestuiving
bezwaarlijk kan plaats grijpen, en uit de bovenbedoelde
proeven, dat als ze toch plaats heeft, een gebrekkige
vruchtvorming het gevolg is — een kruisbevruchting is
hier dus onmisbaar. Laatstgenoemde zal inderdaad plaats
vinden, wanneer een of ander insect bij zijn bezoek aan
den kortstijligen vorm de lange meeldraden met een bepaald lichaamsdeel aanraakt. Vliegt het dan naar een
bloem van den anderen vorm, dan raakt het bij zijne
poging om op dezelfde wijze in de bloem te dringen, met
hetzelfde lichaamsdeel dezelfde plaats in de bloem aan.
Hier vindt het echter niet, gelijk in de eerste bloem, de
meeldraden, maar den stempel. Op dezen nu worden de
korreltjes afgestreken, die het van gene bloem heeft meegebracht. Daar nu kort- en langstijlige bloemen over twee
verschillende individuen verdeeld zijn, komen de dimorphe
bloemen in zekerheid der kruising met de tweehuizige
zoo goed als geheel overeen.
Inlandsche dimorphe bloemen zijn : de soorten van Primula, het Longkruid (Pulmonaria), de Waterviolier (Hottonia
palustris), de Waterklaver of het Drieblad (Menyanthes
trifoliata) en de Boekweit (Polygonum Fagopyrum).
Een voorbeeld van trimorphie levert ons de op vochtige plaatsen vrij algemeene Wederik (Lythrum Salicaria,
fig. 145). Zooals de naam aangeeft, hebben wij hier met
drie vormen van bloemen te doen. Bij den eersten vorm
(rechts) ziet men een langen stip. (0), zes iets kortere (s)
en zes zeer korte (s') meeldraden. De tweede vorm bevat
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Fig. 145.
zes zeer lange (S) en evenveel zeer korte (8' ► meeldraden 1)
to zamen met een stip. (g) van middelmatige lengte. In
den derden vorm (links) is de ctij1 (g') 2 ) zeer kort,
maar van de meeldraden zes middelmatig en zes zeer
lang. Bij trimorphe bloemen hebben de bestuivingen
alleen dan een gunstig resultaat, als het pollen der lange
meeldraden (8) op den stempel van een langen stijl (G)
komt, of ten tweede, als het stuifmeel der middelmatig
lange meeldraden (s) op den stempel van gelijke hoogte
gebracht wordt, of in de derde plaats, als pollen van korte
meeldraden (s') en korten stempel (g') met elkaar in aanraking komen. Alle andere kruisingen zijn minder vruchtbaar. — De vruchtbaarste kruisingen laten zich op de
volgende wijze aanschouwelijk voorstellen.
Bloem I.

Bloem II.

5

g

S

s'

5'

gr

langstijlig.

middelstijlig.

Bloem III.

kortstijlig.

1)In de figuur staat verkeerdelijk s in plaats van s'.
2)In de figuur staat verkeerdelijk g in plaats van g'.
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Daar dus bij de trimorphe planten evenals bij de dimorphe
de zelfbestuiving zeer bemoeielijkt wordt, zullen in verreweg de meeste gevallen de in de tabel bedoelde vruchtbare bestuivingen plaats grijpen.
4). Vorm en betrekkelijke plaatsing der
b 1 o e m d e e 1 e n. Wanneer wij nu al de insectenbloemen afzonderen, bij welke zelfbestuiving door tweehuizigheid, door dichogamie of door heteromorphie wordt tegengegaan, dan houden we toch nog een groote menigte
over, waarbij zelfbestuiving op andere wijzen verhinderd
wordt. In den regel is de oorzaak daarvan te zoeken in
den onderlingen stand der geslachtswerktuigen (b.v. dat
de helmknoppen van den stempel afgekeerd openspringen),
soms in de werkeloosheid van het pollen op den stempel
derzelfde bloem. De inrichtingen hier bedoeld zijn echter
zoo velerlei, dat het niet doenlijk is hieromtrent algemeene
regels op te stellen. Liever geven wij een paar voorbeelden.
Evenwel dient bier ten slotte te worden opgemerkt, dat
verreweg de meeste insectenbloemen bij het achterwege
blijven der kruising in staat zijn zich zelven te bestuiven
en op die wijze toch rijpe zaden produceeren.
4.

Eenige voorbeelden van bestuiving door insecten.

1. De Veldsalie (Salvia pratensis).
De Veldsalie wordt op enkele plaatsen in de oostelijke
provincien van ons vaderland op weiden aangetroffen.
Zij wordt 114- 1 /2 Meter hoog en draagt aan de bovenste
helit van den rechten stengel een lange aar, die reeds
van verre in het oog valt. De bloemkroon is tweelippig
en prachtig azuurblauw (fig. 146). De kroon biedt den insecten een geschikt steunpunt aan om zich gedurende het
honigzuigen vast te houden. De bovenlip is gewelfd en
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heeft de gedaante van een helm. Hare randen sluiten zoo
dicht tegen elkaar aan, dat al ziet men er van onder tegen
aan, men moeite heeft de in haar verborgen meeldraden
te ontdekken. De
helmhokjes zijn bij
gevolg tegen alle
bevochtiging door
regen beschermd.
Het honigorgaan
zit onder in de
bloemkroon en
Fig. 146.
scheidt heel veel
zoeten honig at De stijl (I g) steekt pas na het uitbloeien
der meeldraden met zijn boveneinde en de kleverige
stempels ver voorbij de bloemkroon uit. De stempels, twee
in getal, zijn dan ) recht voor den ingang der bloem
geplaatst.
Nemen wij nu aan, dat een hommel, die reeds op een
andere saliebloem gezeten en gezogen heeft, zich met
hetzelfde doel op onze bloem nederzet. Bij het aankomen,
even voordat (le hommel zich op de onderlip neerlaat,
raakt hij al dadelijk den stempel even aan met zijn stern
behaarden rug. Maar op zijn rug is pollen van een vroeger bezochte saliebloem blijven kleven en hiervan blijft
een gedeelte op de stempels hangen.
Heeft de hommel plaats genomen op de onderlip van
een bloem wier meeldraden alleen rijp zijn, dan trachi
hij met zijn slurp bij den honig te komen, waarheen dE
weg door een aan den ingang staand purperrood vlekj€
1 ) In onze figuur II, die het eerste stadium der bloem voorstelt, is de stijl verkeerd geteekend ; zoolang de meeldraden
pollen dragen, zijn de stempels niet benedenwaarts geboger
en ook niet uitgespreid.
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(het honigmerk) wordt aangeduid. Maar de toegang wordt
versperd door een knopvormig lichaampje, dat den honig
tegen invallenden regen beschermt. Stoot de hommel
tegen dit kopje aan, dan wijkt het en konien er plotseling
twee gesteelde helmknoppen uit de bovenlip te voorschijn.
Gelijk in de figuur bij II te zien is, drukken de helmknoppen daarbij tegen het harige lichaam van het insect
aan, zoodat hier eenige pollenkorrels op achterblijven. In
fig. 146 I ziet men de beide verschillende posities der
helmknoppen aangegeven. Ten einde zich een juiste voorstelling te maken van wat de hommel eigenlijk duet, bedenke men dat de Saliebloem slechts twee meeldraden
heeft. De helmdraden zijn zeer kort en steken niet boven
de kroonbuis uit. Het helmbindsel daarentegen is zeer
lang, zoodat de helmhokjes van elken meeldraad op grooten afstand van elkaar liggen. De helmhokjes, die den rug
van het bezoekende insect aanraken, behooren tot twee
verschillende meeldraden ; de beide onderste onvruchtbare
helmhokjes zijn vergroeid tot het straks gemelde knopje.
Het tweetal helmbindsels laat zich nu met een hef boom
vergelijken, aan welks korten arm het onvruchtbare, en
aan welks langen arm de pollen-dragende hokjes zijn
vastgemaakt. De dubbele hef boom wordt door het insect
in beweging gebracht en draait om de spits van den
helmdraad.
Heeft nu de hommel den honig opgezogen, dan trekt
hij kop en slurp terug, waarop het knopje zijn vroegeren
stand weer inneemt en de helmhokjes naar hun verborgen plaats terugkeeren. Het diertje gaat nu van deze
bloem naar een andere, waar het den thans zeer kleverigen stempel aanraakt, (die na het uitbloeien der meeldraden sterk voorover helt), en met het meel uit de voorgaande bestuift. Pollen kan het hier evenwel niet uit
wegnemen, daar de bloem protandrisch is. Wij zien dus,
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dat deze eigendommelijke inrichting meebrengt, dat de
Veldsalie nooit door eigen, maar altijd door ander pollen
wordt bestoven.
2. De Mimulus.
Met de Salie komt, wat de inrichting voor kruisbevruchting betreft, het geslacht Mimulus, wiens vele soorten in potten worden gekweekt 1), tamelijk wel overeen.
Fig. 147, I stelt een bloem van Mimulus Tilingii in
natuurlijke grootte, van boven gezien, voor. De bovenlip
(o) bedekt den ingang der kroonbuis ; onder haar zitten
eveneens bedekt en voor regen gevrijwaard de vier meel•
draden en de stijl met den stempel. De onderlip (x) is
drielobbig, de middelste lob is gewelfd en dient den insecten als steunvlak. Naar achter loopen de beide lippen
in eene lange buis uit die bij k (I, II) den honig herbergt.
1 ) De meest bekende soort is Mimulus moschatus, de Muskusplant, uit Columbia. Een andere soort, M. luteus L., in
Chili inheemsch, begint zich in Europa meer en meer thuis
to gevoelen. Zoowel in Silezie, Thuringen, Saksisch Zwitserland als in de Rhijnprovincie en ons land begint hij zich
langs rivieroevers to vertoonen.
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Beproeft men van voren in de keel der bloemkroon te
kijken, dan bemerkt men dat deze door den grooten,
heldergeel gekleurden, tweelobbigen stempel (n III) is afgesloten. Dieper in de buis, doch onder den stempel, staan
de vier meeldraden zoo geplaatst als fig. III aanwijst.
Zien wij nu eens toe, hoe een insect (b.v. een hommel)
zich houdt bij het bezoeken dezer bloem. Het dier zet
zich op de gewelfde gele onderlip neer en ziet daar het
uit bloedroode vlekjes bestaande honigmerk. Dit leidt het
insect naar den toegang der buis. Het tracht nu van
dezen kant in te dringen, aangezien een zijdelingsch
indringen door twee rijen stevige haren verhinderd wordt
(h II). Bij het binnenkomen stoot de snuit tegen de
onderste lob van den stempel (1 1II, IV), die den toegang
tot de kroonbuis afsluit aan, en zie, onmiddellijk slaan
de beide lobben tegen elkaar en nemen den stand aan,
die bij V is voorgesteld daardoor is de ingang der kroonbuis open. Het insect had aan zijn snuit reeds. pollen van
een andere bloem meegevoerd en dit op den stempel
afgezet voordat deze dichtsloeg. Daarna wordt de snuit
verder vooruit geschoven om honig te krijgen, maar bij
die beweging komen kop en slurp met het stuifmeel in
aanraking, dat gemakkelijk aan die lichaamsdeelen hangen
blijft. Bij het terugtrekken zal van het nu pas verkregen
stuifmeel niets op den stempel gebracht worden, daar
door het samenvallen der beide helften juist de kleverige
oppervlakte bedekt is. -- Het dier gaat er mee naar een
andere Mimulus-bloem, waar hetzelfde spel zich herhaalt,
d. w. z. waar het dier met dezelfde lichaamsdeelen, die
daar met de helmhokjes in aanraking kwamen, hier tegen
den stempel stoot. — Ook bij deze planten veroorzaken
de insecten steeds kruisbevruchting, niettegenstaande de
verschillende geslachtswerktuigen vlak bij elkaar liggen.
Maar het stuifmeel wordt eerst dan uit de helmhokken
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gehaald, als het insect den prikkelbaren stempel in een
toestand heeft gebracht, waarin hij niet bij machte is
stuifmeel op te nemen.
3. Het Standelkruid (Orc his maculata,0 fusca).
De bestuiving der Standelkruiden (Orchideeen) is zoo
merkwaardig en staat met zulke afwijkende inrichtingen
in verband, dat het wel noodig is, deze planten aan een
nader onderzoek te onderwerpen. Beschouwen wij daartoe in de eerste plaats den bouw der Orchideeen-bloem
in het algemeen. De tot dichte aren vereenigde bloemen
der Standelkruiden zijn onregelmatig of symmetrisch
(fig. 1 48) wij kunnen er de volgende deelen aan onderscheiden. Op het spiraalswijs gedraaide vruchtbeginsel (g)
van het gevlekte Standelkruid zitten vooreerst drie smalle,
vuilroode blaadjes a b c, als buitenste krans van het
perigonium. Zij zijn alle drie omhoog gericht en nemen tusschen
I zich twee kleinere, lijnvormige, aan
het uiteinde een weinig ingesneden blaadjes op, nl. twee blaad/ 1 jes van den binnensten krans van
•
het perigonium (e, f). Het derde
is alleen naar beneden gekeerd (d)
en is belangrijk grooter het vertoont aan iederen kant een zijlob
(1 1) en is op het midden met een
ci
zeer in 't oog vallend gekleurd
Fig. 148.
honigmerk versierd. Op dit onderste
blad nu zetten zich de insecten neer, terwijl het honigmerk hen naar het midden der bloem wijst, bij i is de
toegang tot het nectarium (n), dat hier de gedaante van
een lange buis of spoor vertoont. Vlak boven den ingang
12
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der spoor zien wij een eigenaardig gevormd lichaam, dat
zoowel den meeldraad als den stempel bevat. Om dit
evenwel naar behooren in to zien, moeten wij ons wape
nen met een goede loupe. Bij het bruine Standelkruid
(Orchis fusca, fig. 149) zien wij dit deel bij IV Gmaal
vergroot voorgesteld. Het bestaat uit een knodsje (a, vgl.
ook III) dat boven op het vruchtbeginsel staat. Van voren
bekeken kunnen wij er een rechter en een linker helft
(a, a IV) aan onderscheiden. Elk dezer helften bestaat
uit een vliezig zakje, dat van voren over de geheele
lengte gespleten is. De vliezige wand heeft een dofroode

Fig. 149.

kleur. Met behulp der loupe kan men in elk der zakjes
een groenachtig grijze massa zien zitten, die een ronde
gedaante en een verdeelde oppervlakte bezit. Deze beide
massa's zijn de s t uifm e e 1 kl ompe n, elk uit talrijke
aan elkander verbonden korrels bestaande elk der zakjes
is een helmhokje. De stuifmeelklompen p, p (IV, V, VI)
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zitten op eigen, zeer teere steeltjes of s t a a r t j e s (s V,
VI), die zelf weder tot een road, vlak schijfje, het h e c h ts c h ij fj e (k V, VI) verbreed zijn. Zoolang de stuifmeelklompen nog in de helmhokjes zijn, reiken de staartjes
met hunne hechtschijfjes in een hol orgaan, dat door r
(IV) wordt aangeduid. Dit noemt men het b eur sj e;
het bestaat uit een dunnen wand, waarvan de naar ons
toegekeerde helft bij aanraking naar beneden uitwijkt,
zoodat wij dan binnen in kunnen zien. Alsdan ondekt
men pas de zooeven vermelde hechtschijfjes naast elkaar,
en bovendien een kleverige vloeistof, die beide vochtig
houdt.
De volgende zeer leerzame en belangwekkende proef
laat zich nu met deze of een andere Orchis gemakkelijk
nemen. Men neemt een fijn gepunt potlood en beproeft
daarmede de spoor (n fig. I—IV) binnen te dringen, in de
richting door het pijltje bij III aangegeven ; nu kan het
niet anders of men raakt het beursje (r) aan. Op dit
oogenblik wijkt de buigzame velOrwand naar beneden uit,
en het hechtschijfje van een der stuifmeelklompen (of van
beide) komt met het potlood in aanraking. Trekt men na
enkele seconden het potlood weer uit de bloem, dan gaat
de stuifmeelklomp mede, wiji zijn hechtschijfje stevig aan
het teruggetrokken voorwerp verbonden is (V). Houdt
men het potlood nu tegen het licht om den stuifmeelklomp te bezichtigen, dan ontdekt men, dat het staartje
s zich weldra gaat krommen, waardoor de pollenklomp
horizontaal komt te staan (VT), terwip hij van te voren
verticaal stond. Daarbij behoudt hij den eenigszins zijdelings schuinschen stand, dien hij reeds in het helmhokje
vertoonde en dit is juist de reden, dat wanneer men het
potlood in een andere bloem brepgt, juist het dikkere
uiteinde (p VI) tegen den kleverigen stempel tt (IV) aanstoot. Trekt men het potlood nu weer terug, dan blijft
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een gedeelte van het stuifmeel aan den stempel hangen.
Nadat wij deze opmerkelijke proef hebben leeren kennen,
is de werking der insecten op deze bloem niet moeielijl:
meer te begrijpen. Beschouwen wij daartoe nogmaals
eene Empis livida (fig. 137, II, pag. 157), een gewone
bezoekster van Standelkruiden, als zij bezig is deze bloem
te bestuiven. — Aangetrokken door het helder witte lipje
(u) en het uit drie blaadjes bestaande gewelfde dak (o),
waaronder meeldraad, stempel en beursje veilig verborgen
liggen, laat het dier zich op eerstgenoemd deel neer. Het
honigmerk, dat hier uit violet gekleurde haren bestaat,
voert het naar den toegang der spoor. Een knobbelachtige
verhevenheid van het lipje c noopt het insect, zijn dikken
kop bij het inbrengen van den slurp in de spoor hoog op
te heffen. Nu dringt het lichaam met kracht naar voren,
zoodat de slurp diep genoeg in het weefsel 1) der spoor
kan indringen om met den honig in aanraking te komen.
Tegelijk hiermede stoot het dier met zijn kop tegen het
beursje, waardoor de wand omlaag gaat en een der hechtschijfjes op het oog terecht komt en vastkleeft. Nu is
deze ervaring zeer zeker on verwacht en alles behalve aangenaam, maar zij neemt toch niet weg dat het insect
weer andere bloemen dezer soort gaat bezoeken. Maar in
den tijd, die er verloopt tusschen het weggaan uit de
eerste en de aankomst in een tweede, krommen zich de
staartjes naar beneden. Daar het insect zich nu in de
tweede bloem evenzoo beweegt als in de eerste, stoot het
natuurlijk met den stuifmeelklomp tegen den stempel aan,
die door zijn kleverige oppervlakte er een deel van vasthoudt. Bij het verlaten der bloem neemt het weer een of

') De honig zit hier niet in de holte der spoor, maar tusschen
haar binnen- en buitenwand. De zeer teedere binnenwand
moet dus door den slurp worden doorboord.
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twee nieuwe stuifmeelklompen mede enz. — Dit geheele
mechanisme is, ofschoon ingewikkeld, toch zoo nauwkeurig in zijn werking, dat slechts hoogst zeldzaam de beschreven kruisbevruchting faalt.
4. De vliegdragende Ophrys (Ophrys muscifera).
De belangwekkende wijze der insectenbestuiving bij het
Standelkruid is zeker de schoonste, die wij tot hiertoe
leerden kennen. Toch wint zij aan beteekenis door het
volgende feit. De zooeven genoemde soorten zijn niet de
eenige vertegenwoordigsters der Orchideeenfamilie, in
Midden-Europa laten zich nog wel 60 soorten aanwijzen.
Tot op zekere hoogte gelijken ze in den bouw der bloem
alle op elkaar, ofschoon de bijzondere inrichting bij alle
verschillend is. Ja, wanneer men ook de buiten-Europeesche
Orchideeen in de beschouwing opneemt, dan komt men
tot het resultaat, dat in deze eerie familie een zoo groote
rijkdom van inrichtingen voorkomt als men zich met de
stoutste verbeeldingskracht ter nauwernood kan voorstellen.
Zoo is b.v. de vliegdragende Ophrys (Ophrys muscifera)
in algemeene trekken op dezelfde wijze ingericht als een
gewone Orchis en toch welke verschillen ! Fig. 150, I
en II stelt de bloem van Ophrys voor, I van voren, II
van ter zijde gezien. Men heeft de gedaante van de geheele bloem met een vlieg vergeleken (van daar de naam
dey plant), ofschoon de gelijkenis wel wat te wenschen
overlaat. Het lipje (u) is groot en derhalve een goed
steunvlak voor insecten. Het is bruin-rood geteekend en
min of meer vochtig op het aanvoelen. De bezoekende
insecten (vliegen) schijnen dit vocht op te lekken, waarbij
zij zich naar het bovenste deel der bloem (t) bewegen.
Vlak boven t zitten de beide helmhokjes met hun stuifmeelklomp (a, a, III). Terwijl nu Orchis slechts een beursje
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bezit, waarin de hechtschijfjes der beide stuifmeelklompen
rusten, heeft het Ophrys-bloempje er twee, zoodat elk
hechtschijfje in een afzonderlijk beursje
staat (r, r). Is nu een der beursjes door
het insect geopend en het daarin rustende
hechtschijfje weggenomen, dan zal men
het beursje zich niet weer zien sluiten,
wijl de wand niet elastisch is. Dit is
hoegenaamd geen nadeel voor de plant,
daar het andere hechtschiejfie in zijn eigen
beursje besloten bligt en daar tegen uitdrogen wordt beschermd. Bij Orchis
daarentegen is de elasticiteit van den
Hf
wand van het beursje van groot belang,
aangezien daardoor het stuifmeelklompje,
dat door het eerste insect niet is weggenomen, vochtig gehouden wordt, totdat
x
Fig. 150.
een tweede insect het kOmt weghalen.
Maar keeren we tot den stuifmeelklomp van Ophrys
terug ook dit — nl. het steeltje — buigt zich naar
voren in den tijd, dien het insect behoeft om naar eene
andere bloem te komen. her zal de vlieg eerst weer
op het lipje terecht komen, waar zij rondloopt en rondtast, om daarna den bek in de spoor te steken en zoodoende met de spits van den pollenklomp den stempel
(t I) aan te raken. Men vindt den stempel hier vlak
onder het beursje en kan zich na het vroeger gezegde
gemakkelijk voorstellen, dat zijn kleverige oppervlakte
een deel van het pollen terughoudt.
5. Cephalanthera pallens.
Deze Orchidee verschilt van de vorige niet onbelangrijk.
Terwijl bij de tot nog toe beschouwde eene zelfbestuiving
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onmogelijk bleek te zijn, levert deze plant een voorbeeld
van kruisbevruchting evengoed als van zelfbestuiving,
In fig. 151, I ziet men een dezer bloemen zijdelings
voorgesteld. De witte, op het spiraalswijze gedraaide
vruchtbeginsel ingehechte, deelen van het bloemdek liggen
dicht tegen elkaar aan en laten alleen een ronde opening
als ingang vrij. Zijn
de zijdelingsche deelen
van het perigonium
weggesneden (III), dan
ziet men het lipje (b)
en bovendien geheel
binnen in de bloem de
stempelzuil Beide
laatstgenoemde deelen
zijn bij IV en VI vergroot voorgesteld. Deze
stempelzuil, die een
derde kleiner is dan
het bloemdek, is aan
den top zeer smal (V)
en draagt daar een dikker bijna kogelvormig
lichaam (a IV — VII),
Fig. 151.
dat bij onderzoek de
meeldraad blijkt te
Dit bezit evenals de vroeger
vermelde Orchideeen twee naast elkaar staande helmhokjes,
in ieder van welke een stuifmeelklomp bevat is. Vlak
onder den meeldraad ligt de groote ronde stempel (n VII).
Reeds vOOrdat de bloom zich ontplooit komen de stuffmeelklompen uit de hokjes te voorschijn en vallen schuins
voorover, terwijl ze met het ondereinde blijven vastzitten
(p IV, V). Daarbij splijt zich elke klomp bijna geheel in
tweeen (VII). In de :en stand groeien er eenige dunne
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buizen (pollenbuizen) uit, die den stempel binnendringen,
ten slotte de zaadknoppen bereiken en deze bevruchten.
Zoo komt dus zelf bestuiving niet alleen, maar ook zelfbevruchting tot stand.
Toch komt bij deze plant dikwijls kruisbevruchting voor.
Wanneer wij het lipje (b II IV) nader beschouwen, dan
treft ons aanstonds de zonderlinge vorm van dit deel.
Het vertoont ons twee breede stukken, die door een
smaller verbonden zijn. TM het opengaan der bloem trekt
het voorste schuitvormige deel iets naar omlaag, waardoor
wel een kleine maar toch doeltreffende toegang tot het
inwendige der bloem ontstaat. Insecten, die de bloem
bezoeken, vinden nu wel geen honig, maar houden zich
eenigen tijd op het lipje op, om de dikke, vleezige verhevendheden, die bij VI zijn afgebeeld, op te eten. Daar
ze gedurende deze bezigheid heel dicht bij de stuifmeelklompen komen, raken zij er bij hunne bewegingen lichtelijk aan en worden zoo met stukken er van bedekt.
Komen ze vervolgens in een tweede bloem, dan strijken
zij het pollen tegen den stempel af, dien zij eveneens
dikwijls genoeg aanraken.
De beschreven Cephalanthera is blijkens het gezegde een
gewas dat zich zelf bestuiven kan, hetgeen van groote
beteekenis is bij het achterwege blijven van insectenbezoek. Het spreekt toch wel van zelf, dat zelfbestuiving beter is dan in 't geheel geen bestuiving.
6.

De Pijpbloem (Aristolochia Clematitis).

Wenden wij ons ten slotte tot zulk een inheemsche
plant, waarbij men zeer gemakkelijk de zonderlinge bestuivingsgeschiedenis zelf kan nagaan, aangezien zij op
verscheidene plaatsen in onze duinen (b. v. achter Bloemendaal) te vinden is. Wij bedoelen de Pijpbloem, wier
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gele bloemen kransvormig rondom den stengel zijn geranbchikt en daardoor van verre de aandacht trekken.
Door de kleur en bovendien door een eigendommelijken
reuk aangelokt, zet menig insectje zich op deze plant
neer. Aan het lange buisvormi e bloemdek (perianthium)

k

11
Fig. 152.

laten zich drie deelen onderscheiden (zie de overlangsche
doorsnede in fig. 152, II), en wel 4° de wijde trechtervormige ingang (s), 2° een smalle, lange, buisvormige
hals (r), en een onderste nagenoeg bolvormige ruimte
(k), die op het vruchtbeginsel rust. Binnen in dit wijdere
deel ontwaart men een kort gedrongen zeszijdig lichaampje
dat uit stempel (n) en meeldraden (a) bestaat. Laatstgenoemde zitten zijdelings tegen den stempel aan, maar
blij ven onder den naar buiten springenden rand verborgen. Het tweede deel van het bloemdek, de hals, is aan
zijn binnenwand geheel met dikke, stijve haren bezet,
die met de punt naar beneden zijn gekeerd, en die wei
verder naar onder, maar omgekeerd niet naar boven
kunnen bewogen worden.
De insecten, die deze bloemen bezoeken, zijn zeer kleine
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mugjes. Zij vliegen den wijden ingang binnen, kruipen
vervolgens door de lange buis (wat hun door de zooeven
genoemde bijzonderheid der haren niet moeilijk valt) en
komen weldra in den rui men ketel. Nadat zij hier nu het
een of ander (nog niet bekende) voedsel hebben genoten,
trachten zij langs denzelfden weg een heenkomen te
vinden, maar de haren verhinderen het hun. De mugjes
worden dus ongeveer zoo gevangen gehouden als de visschen in een fuik. Natuurlijk loopen de diertjes onrustig in
hun enge en donkere verblijfplaats rond en geraken al
heel licht op den . grooten zeshoekigen stempel, waar zij
het pollen, dat zij van een andere bloem hebben meegekregen, achterlaten. Als dit plaats heeft, zijn de meeldraden
nog onontwikkeld, de plant is dus eene protogynische.
Maar wanneer de bevruchting plaats heeft gegrepen, komen
ook de helmhokjes tot volledige ontwikkeling en laten
het rijpe pollen vrij. Tegelijkertijd verandert ook het
bloemdek het gaat namelijk verwelken, terwijl ook de
haartjes uitdrogen. De gevangenen kunnen thans ontkomen, 't geen hun nog gemakkelijker gemaakt wordt, door
dat het vruchtbeginsel zich naar beneden kromt, waardoor
de bloem gaat of hangen. Niettegenstaande de onaangename bevinding, begeven zich ae insectjes weldra naar
een andere Pijpbloem, waar hetzelfde tooneel nog eens
wordt afgespeeld '). Een zelfde soort van gevangenis treft
men aan bij den gevlekten Aronskelk, waarvan in het
voorjaar tal van exemplaren in zuidelijk Limburg te
vinden zijn. De haren zijn ingeplant op een insnoering
van het schutblad vlak boven de bloemen. De toegang
tot de afgesloten ruimte is gemakkelijk, maar de terugkeer eerst veel later mogelijk.
1 ) Verzwegen zij hier niet dat het aantal rjjpende vruchten
slechts klein is: volkomen schijnt dus dit iniddel niet te zijn.
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Uitsluiting van schadelijk bloemenbezoek.

Bij een groot aantal planten komen inrichtingen voor
waardoor insecten buiten de bloem worden gehouden,
die honig en pollen zouden wegnemen, zonder bestuiving
to bewerkstelligen. Zulk een bescherming is to voordeeliger, omdat er zoo ontzaglijk veel onwelkome gasten zijn
die op de genoemde voedingsstoffen azen. Zoo bezitten
vele bloemen een doordringenden, onaangenamen reuk,
die vele insecten evenzeer tegenstaat als ons en hen
daarom van het bezoek van die bloemen afhoudt, terwijl
omgekeerd bepaalde soorten van vliegen, die veel van
rottende stoffen houden en de zooeven bedoelde bloemen
bezoeken, lekker riekende bloemen vermijden. Andere
bloemen schrikken vele insecten door hare kleur af; zoo
worden dof-roode bloemen in den regel slechts door de
boven bedoelde vliegen bezocht, de kleur die aan rottend
vleesch doet denken, lokt ze aan. Maar andere insecten
worden hierdoor juist afgehouden.
De bloemen--- van vele waterplanten zijn door hare
standplaats ontoegankelijk voor de niet vliegende insecten, b.v. de roofzieke mieren. Men denke slechts aan de
Waterlelie, het Kikkerkruid, den Veenwortel en het Ruiterkruid. De hoofdrol, die volgens de onderzoekingen van
de laatste jaren door mieren op planten gespeeld wordt,
bestaat hierin dat zij Of schadelijke insecten terughouden,
of bloembestuivende insecten dwingen den weg to gaan,
die het zekerst tot bestuiving voert. In verbaiid daarmede
vindt men op den bloemsteel, op bracteeen en kelkbladen
nectarien, welker product de mieren aan die plaatsen
bindt en daardoor bijen enz. den weg verspert. Planten,
die op deze wijze met mieren in betrekking staan —
vooral in tropische gewesten zijn zij sterk vertegenwoordigd — noemt men myrmecophiel, d. i. mierenminnend.
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Van verschillenden aard zijn verder de inrichtingen aan
de plant zelve, die dienen om de insecten van de bloemen
af to houden. Stekelige stengels, prikkende schutbladen
en dergelijke maken den toegang onmogelijk voor weekhuidige insecten kleverige stengels en bladeren houden
kleine diertjes onderweg vast 1). Maar hot is vooral aan
de bloemen zelf, dat
de meeste beschutIV
tingsmiddelen voorkomen, gelijk uit een
paar voorbeelden mope blijken (fig. 453).
Bij vele planten
zondert de kelk of
het onderstandige
vruchtbeginsel kleveb rige, gom- en barsachtige stoffen af,
die het opkruipen
tegen de bloem voor
insecten onmogelijk
maken. Deze kleverige stoffen worden
gewoonlijk door klierVI
dragende haren (p.
V
afgescheiden.
406)
Fig.
453,
I vertoont
Fig. 153.
1 ) Vele dezer inrichtingen dienen ook tot het beschermen
der bladeren en stengels tegen de vraatzucht van dieren, zooals slakken. Uit proeven en waarnemingen is gebleken, dat een
ruwe oppervlakte, de aanwezigheid van bittere en zure stoffen,
alsmede zeer fijne kristallen binnen in de cellen (naaldkristallen)
eigenschappen zijn, die de slakken van het nuttigen van zekere
planten doen afzien. Zie hierover o. a. „De Natuur" 1899, p. 174.
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de bloem van het Circe's kruid der Alpen (Circaea alpina),
welker vruchtbeginsel vrij dicht met stevige, kleverige klierharen bezet is (a). Dezelfde inrichting vertoont de hangende
bloem der Kruisbes (Ribes Grossularia II a). Bij andere
bloemen zijn het stijve, dikwerf benedenwaarts gekeerde
stekels onder de bloem die den toegang beletten.
Opvallend is deze inrichting aan het omwindsel van de
bloemhoofdjes van Centaurea en de Distels (fig. 406, p. 98).
In andere gevallen (III b) zijn het de teruggebogen bloembladen die den toegang belemmeren, of zijn het de haren
die bij wijze van een zeef aan den ingang der bloem
geplaatst zijn. Dit komt o. a. voor bij de Eereprijs (IV),
waar de keel door een ring van borsteltjes is afgesloten.
De bloem van de Berendruif (Arctostaphylos uva ursi V)
is van binnen met een dichte haarmassa gevuld, waaronder
de nectar veilig verborgen ligt. In de familie der Boragineeen komen zelfs tamelijk groote uitwassen voor, die
een dergelijken dienst doen. Zoo bevinden zich bij de
Hondstong (VI) vijf helmvormige kleppen (1€), die den
ingang der bloem volkomen sluiten en door kleine insecten
niet uit elkander kunnen worden gedrongen. Alleen hommels, bij en en andere groote insecten verstaan het, hunne
mondwerktuigen tusschen de aanhangsels to brengen. Bij
de knikkende Silene komen voor sommige insecten aanlokkelijke, voor andere soorten afwerende inrichtingen
voor, die al heel volkomen zijn. Ongevleugelde insecten
worden eensdeels door de kleverige stengels der plant,
anderdeels door de klierharen van kelk en bloemsteel
(VII) buitengesloten. De plant wordt door nachtvlinders
bestoven, in verband daarmede geeft zij alleen 's nachts
een sterken welriekenden geur of en tegelijkertijd zijn
de zuiver witte binnenzijden der bloembladen naar buiten
gekeerd. Maar overdag, als de dag•insecten rondvliegen,
zijn de bloembladen naar binnen gevouwen en vertoonen
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dan hunne vuilgroene, weinig opvallende buitenzijde aan
den aandachtigen onderzoeker. En ook geen geur zal alsdan den in de duinen zoekenden botanicus op het spoor
brengen van de bloem die hare aanlokkelijkheden uitsluitend voor nacht-insecten uitspreidt 1).

De voorafgaande beschouwingen hebben ons geleerd,
van welken aard de inrichtingen der bloemen zijn, waardoor een zelfbestuiving zooveel mogelijk vermeden, en
omgekeerd een kruisbevruchting begunstigd wordt. Van
welke beteekenis die feiten zijn, werd vroeger (p. 427)
reeds uiteengezet. De schier oneindige vormverscheidenheid der bloemen, de plaatsing en stand der bloemdeelen
ten opzichte van elkander werden eerst door die beschouwing voor ons verstaanbaar. Het eerste hoofdstuk, de
vormleer of morphologie der bloem, deed ons zien, h o e danig de vorm van dat deel is. Het tweede, waarin de
verhouding tusschen de bloem en hare omgeving werd
besproken, leerde ons het antwoord op de vraag vinden,
w a a r t o e de vorm eener bloem zoo is en niet anders ;
het gaf ons een verklaring van de verscheidenheid der
bloemvormen en deed ons vragen naar de oorzaken dier
verscheidenheid.
Wanneer wij ook in 't algemeen kunnen zeggen dat de
meerderheid der planten regelmatig (door den wind,
insecten enz.) gekruist worden, moeten wij toch niet
vergeten, dat ook plantsoorten zich zelf bestuiven en bevruchten. Zoodanige zijn vooral insectenbloemen, die
slechts zelden en ongeregeld door insecten worden bezocht
1 ) Voor meer bijzonderheden op dit zoo aantrekkelijke gebied
verwijzen wij naar Prof. Hugo de Vries : „Het leven der bloem"
en „De bloem en hare geheimen" door Dr. H. J. Calkoen.
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voor deze nu is, gelijk vroeger reeds werd opgemerkt,
zelfbestuiving in ieder geval beter dan in 't geheel geen
bestuiving. In'usschen is er veel voor de stelling te zeggen,
dat die bloemen, die zich zelf plegen te bestuiven, v a n
t ij d tot t ij d toch met andere worden gekruist en zoo
in staat gesteld of en toe krachtige nakomelingen voort
te brengen.
Maar het grootste gedeelte der planten is of hankelijk
van haar naarstige bezoekers, die op hunne beurt of hangen van het voedsel dat zij hun geven. Dit samenleven,
deze wederkeerige afhankelijkheid is een der merkwaardigste en verrassendste verschijnselen in de organische
wereld.

Iv. DE VERSPREIDINGSMIDDELEN VAN VRUCHTEN
EN ZADEN.

Hebben wij zooeven gezien hoe schoon de inrichtingen
zijn, die een kruising van verschillende individuen ten
gevolge hebben, zoodat de nakomelingen zoo volmaakt
mogelijk zijn, thans willen wij nagaan, hoe die nakomelingen op plaatsen kunnen komen, waar zij zich het voordeeligst kunnen ontwikkelen. Dat het vermogen om zich
te verspreiden van groot gewicht is voor de planten, laat
zich op de volgende wijze beredeneeren. Stellen wij ons
voor, dat een zekere Lijsterbes eens 500 vruchten voortbracht, elk met twee kiembare zaden. Daar nu ieder zaad
in staat is tot een nieuwe Lijsterbes uit te groeien, zouden uit de hier voorhanden zijnde zaden 1000 boomen
ontstaan, als ze gedurende de kieming in gunstige omstandigheden geplaatst waren. Maar hoe stelt men zich nu
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voor dat de vruchten zouden vallen ? Natuurlijk loodrecht
naar beneden, zoodat al de pitten vlak onder den boom
komen te liggen. Maar zouden dan wel alle I 000 pitten in
zoodanige gunstige omstandigheden zijn, dat ze alle
konden kiemen? En, zoo ja, zouden ze alle tot boomen
kunnen opschieten? Geenszins. Vooreerst toch zouden op
zulk een klein plekje geen 1000 boomen kunnen staan,
en in de tweede plaats neemt de oude boom het grootste
gedeelte van het licht, de lucht en den regen voor
zich, zoodat er voor de nakomelingen veel te weinig
zog overblijven. Veeleer zou de uitkomst zijn, dat van
de 1000 jonge Lijsterbesjes het grootste deel of nog
waarschijnlijker alle te gronde zouden gaan tengevolge
van wederzijdsche drukking. Het gedijen der nakomelingschap, dat op de door ons vooronderstelde wijze niet
tot stand zou komen, wordt intusschen verzekerd door
den bijzonderen bouw der vrucht. De bes-achtige pitvrucht,
reeds van verre door hare roode kleur in het oog vallend,
wordt ijverig door vogels opgezocht, die den vleezigen
vruchtwand nuttigen. Vele vogels nemen een afgebroken
bes een eindweegs mee, om er op een veilige plaats op
hun gemak het vruchtvleesch van of te eten of zij slikken
vrucht met pitten samen in In beide gevallen blijft de
kiem ongeschonden in het eerste, wijl de vogelsnavel
alleen het vleesch maar kan wegpikken, in het tweede
geval omdat het maagsap geen merkbaren invloed op de
harde zaadhuid uitoefent, zoodat het zaad onveranderd
het darmkanaal met de uitwerpselen weer verlaten kan.
Op deze wijze komt een zaadje van de Lijsterbes dus
lichtelijk op een plaats, waar het veel meer kans op
gedijen heeft dan bij of onder den ouden stam. Uit dit
voorbeeld blijkt dus, dat het eetbare vleesch een bezit is,
in de allereerste plaats voordeelig voor de plant zelve.
In het algemeen kan gezegd worden, dat verreweg de
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meeste planten (wellicht alle) een of andere 1) inrichting
b ezitten, waardoor hare vruchten of zaden geschikt zijn
om van de moederplant to worden verwijderd.
Het vervoer zelf geschiedt door het water, den wind,
door dieren of door bewegingen, die de zaden of vruchten
ten gevolge eener ongelijkmatige uitdroging uitvoeren.

1.

De reispreiding van vruchten en zaden door
toedoen van het water.

Het water is een zeer werkzame verspreider van zaden
en vruchten. Stilstaande wateren, moerassen, vijvers en
kleine binnenmeertjes zullen over 't algemeen in dit
opzicht minder kunnen doen dan zeestrooinen of snel
vlietende rivieren. Van de werkzaamheid dezer laatste
kan men zich zeer gemakkelijk overtuigen. Zoo is het
b. v. een algemeene ondervinding, dat aan de oevers van
rivieren, die in het hooge gebergte ontspringen, ver van
den oorsprong verwijderd, planten groeien, die kennelijk
aan de bergen toebehooren. Aan de Noordkaap van Europa
heeft men bij herhaling zaden en vruchten opgevischt, die
daar door den golfstroom waren gebracht, die zijn oorsprong in de Mexicaansche golf heeft en recht op genoemde
kaap aankomt. Zoo zijn de harde fraai-roode zaden van
Abrus precatorius, een Papilionacee, door zeestroomingen
naar bijna alle tropische zeekusten gevoerd, tengevolge
waarvan de boom in ettelijke streken in de nabijheid der
1 ) Soms zelfs sneer dan OOne : de vruchten van de Goudsbloem (Calendula officinalis) b. v. zijn van drieerlei vorm : t. w.
windvruchten, haakvruchten en op larven gelijkende vruchten.
De familie der Compositae biedt tal van voorbeelden van verschillend ingerichte vruchten bij dezelfde soort aan.
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zee te vinden is. Ook de Cocos-palm (Cocos nucifera) heeft
hare ruime verspreiding over de Polynesische eilanden
aan zeestroomingen te danken. De bekende Cocosnoten
toch worden, al drijvende op het water, dikwijls vele
honderde mijlen ver voortbewogen.
De vruchten, die met goed gevolg door het water
worden verspreid, hebben de volgende eigenschappen :
1 .) Zij zijn lichter dan een gelijk volume water en
drijven dus.
2.) Zij worden niet door het water aangetast en rotten
dus gedurende het transport niet weg.
Zaden of vruchten, die zwaarder zijn dan water, zinken
en eindigen met geheel te vergaan. Zoo zou de vrucht
van den boom die het planten-ivoor levert (Phytelephas
macrocarpa), wegens het grootere specifiek gewicht niet
door water kunnen verspreid worden. Vele andere vruchten
(b. v. van witte en gele Plompen) blijven daarentegen
door grootere luchtruimten, die zij omsluiten, een tijd
lang op het water drijven.
Heel veel teedere zaden of vruchten worden, als zij te
water raken, reeds na korten tijd vernietigd en zijn om
die reden reeds ten eenenmale ongeschikt voor het
vervoer door het water. Vele andere bieden omgekeerd
weerstand aan de ontledende werking dezer middenstof.
Zoo zijn sommige (b. v. de vruchtjes van het Pijlkruid,
Sagittaria sagittifolia) van buiten glad en zelfs een weinig
olie-achtig, door welke beide omstandigheden het water
er moeielijk in directe aanraking mee komt. Bij andere
is het zaad bedekt door een dikke, houtige en dik-veze-

lige schaal (Cocos-noot), die zeer gcschikt is om het water
buiten te houden. Over 't algemeen kan men zeggen dat
de vruchten en zaden langer aan de werking van zoet
dan van zout water weerstand bieden.
Ten slotte dient hier wel te worden opgemerkt, dat
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ofschoon een gladde huid en een dikke schaal van buiten,
alsmede de aanwezigheid van luchtblazen binnen in,
eigenschappen zijn die vruchten en zaden onaangetast op
water doen drijven, haar vervoer niet alleen door de
beweging van het water, maar gedeeltelijk ook door den
wind plaats grijpt.

2.

De verspreiding van vruchten en zaden door
toedoen van den wind.

De wind is een veel krachtiger verspreider dan het
water, want de snelheid der luchtbewegingen overtreft
die van het water zeer aanzienlijk. Terwijl het water
de planten alleen Tangs kusten en oevers kan voeren, is
de wind bij machte zaden en vruchten op de ontoegankelijkste plaatsen, ja op bergen te brengen. Toch stellen
hooge bergruggen en breede zeeen een grens aan een
onbeperkte verbreiding der meeste planten, eerstgenoemde
omdat zij den luchtstroom breken of terugwerpen, laatstgenoemde omdat de weggewaaide zaden lichtelijk in het
water geraken om daar te vergaan.
De inrichtingen voor de verspreiding door den wind
zijn vleugels, haren of gevederde uitgroeisels aan vruchten of zaden. Deze aanhangsels, die zelf zeer licht zijn,
vergrooten de oppervlakte van vrucht of zaad, zoodat
hun soortgelijk gewicht daardoor geringer wordt. Het
zweven in de lucht wordt op deze wijze bevorderd of
ook wel het vallen vertraagd, aangezien de zweeftoestel
dikwijls zOO geplaatst is, dat het vruchtje of zaad in een
spiraal naar beneden komt. In beide gevallen zal de
wind zijn invloed kunnen uitoefenen.
Aan zaden komen vleugels maar zelden, maar daaren-
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tegen veelvuldig aan vruchten voor. Sommige dezer
hebben aan het bezit van vleugels hun naam ontleend.
Bij de Bignonia (B. echinata van Nieuw-Grenada) zijn
de zaden met een vliezigen, glasachtigen en stijven
vleugel voorzien, waarmee zij lang in de lucht kunnen
ronddrijven en op de wijze van roofvogels groote kringen
beschrijven.
De vleugels aan de vrucht van den Eschdoorn (fig. 92)
zijn algemeen bekend. Wanneer een deelvruchtje dezer plant
naar de laagte komt, beweegt het zich spiraalswijs, waarbij
het zaad naar beneden is gekeerd. Door die beweging
wordt .de val vertraagd, waardoor de wind er meer vat
op krijgt. Eveneens worden de gevleugelde dopvruchten
van den Iep en den Esch door den wind weggevoerd.
Bij de Linde doet zelfs het schutblad der bloeiwijze
dienst als vliegwerktuig. Hier raakt bij het rijpen der
vrucht de geheele bloeiwijze los,
en valt al draaiende om haar eigen
as en met de vruchtjes omlaag
gericht langzaam naar beneden
(fig. '154).
Gevederde en harige aanhangsels
aan zaden en vruchten doen zich
veelvuldig voor en bevorderen de
verspreiding der planten in hooge
mate. Verscheidene zaden zijn geheel met haren bekleed, terwijl
andere weer, maar dan op een
Fig. 154. bepaalde plaats, met lange haarbundels of kuiven voorzien zijn. Van den grooten rijkdom
van vormen, die zich op dit gebied voortdoet, kunnen wij
hier slechts weinige opsommen.
Behaarde zaden komen o.a. voor bij onze wilgen, waar
de haren een lange kuif vormen. Bij Anemone pratensis
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(fig. *155, I) en de Alpen-Anemone (Anemone alpina, fig.
155, II) is aan de rijpe dopvrucht de sti,j1 blijven zitten.
Deze is het die door het bezit van tallooze zilverachfig
glinsterende haren den vliegtoestel vormt.
Bij de samengesteldbloemige gewassen of Compositae
dient, op weinig uitzonderingen na, de kelk als zoodanig.
Deze groeit uit tot een haarpluis of
pappus, d. w. z. hij bestaat uit een
menigte lange rechte haren, die in een
kring boven op het vruchtje staan.
Elk haartje afzonderlijk is 't zij enkelvoudig, b.v. bij de Paardebloem, of
gevederd, b.v. bij den Boksbaard (Tragopogon). Fig. 157 en 158' vertoonen
ons twee dopvruchtjes van Compositae
met hun sierlijken vliegtoestel. Fig.
157 stelt een vruchtje van de P aardebloom voor het is van boven tot een
steelvorrnig aanhangsel verlengd, dat
Fig. 155.
de eigenlijke vrucht verre in lengte
overtreft en aan den top het zachte pluis draagt, dat

Fig. 156.

Fig. 157.

Fig. 158.

Fig. 159.
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eenigszins aan een valscherm doet denken. Door deze
inrichting valt het vruchtje, in den stand dien de figuur
aangeeft, slechts langzaam op den bodem. Op gelijksoortige
wijze is het valscherm van het Havikskruid (Hieracium,
fig. 158) ingericht, evenwel is het pluis hier ongesteeld
en minder in de breedte ontwikkeld. De Lischdodde
(Typha angustifolia, fig. 459) brengt een groot aantal
kleine dopvruchten voort. Elke dezer loopt van onder in
in een dunnen, tengeren steel uit, die meestal op vier
plaatsen een kringetje van lange zilverachtige haren draagt
dit geheel vormt den vliegtoestel. Een eigenaardig zweeftuig treft men bij de in heete streken (b.v. in Mexico)
voorkomende Grasplanten van het geslacht Pennisetum
(fig. 156) aan. Hier toch is de gemeenschappelijke steel
van twee bloempjes, die to zamen een aartje vormen,
met een aantal stevige borstels bezet, die over een groot
deel hunner lengte gevederd zijn. Deze borstels omgeven
de voiwassen vrucht kringvormig en maken haar geschikt
voor verre luchtreizen.
3.

De verspreiding van vruchten en zaden door
toedoen van dieren.

Evenals bij de kruisbevruchting der meeste bloemen,
spelen bij de verspreiding van vele vruchten en zaden de
dieren een gewichtige rol. Waren het daar evenwel bijna
uitsluitend insecten, hier zijn het veel grootere dieren, en
wel voornamelijk zoogdieren en vogels, die ten voordeele
der plant werkzaam zijn. Onderling vergeleken blijkt het
spoedig dat de vruchten en zaden, die voor het vervoer
door middel van vogels zijn ingericht, andere eigenschappen hebben dan die, welke zoogdieren verspreiden. Eersthedoelde, voor vogels ingerichte, bezitten de volgende
kenmerken:
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). Eene in 't oog vallende, van verre zichtbare kleur.
2). Een deel, dat sappig en week is en door de vogels
als voedsel gebruikt wordt.
3). Eene harde schaal, die de kiem tegen vertering
vrijwaart.
1). K 1 e u r. De kleur van eetbare vruchten is in den
regel zoodanig, dat reeds van verre de aandacht van
azende vogels daardoor wordt getrokken. Het meest opvallend zijn de tinten, welke de vruchten of zaden 't sterkst
tegen de groene kleur van het loof doen afsteken, dus
rood, zwart (op to vatten als donkerblauw, enz.), geel, wit.
De meeste onzer inlandsche eetbare vruchten zijn rood,
van gloeiend scharlaken tot dot rozerood, andere zijn zeer
donkerblauw en enkele wit of geel. Wanneer de vruchtjes
ieder op zich zelf klein zijn (b.v. kleine bessen), dan ziet
men ze in groepen to zamen zitten, die dezelfde uitwerking
doen als groote vruchten afzonderlijk. Ook is de plaats,
waar de vruchten zitten, van beteekenis, want vruchten,
die onder de bladeren verscholen zijn, zullen de aandacht
minder trekken, dan andere die er boven uitsteken. Eindelijk is het voor sominige planten een groot voordeel, dat
de rijpe vruchten nog aan de plant verbonden zijn, wanneer deze hare bladeren reeds heeft laten vallen.
Inlandsche planten met roode eetbare vruchten zijn : de
Berberis (B. vulgaris), de Papemuts (Evonymus europaeus),
de Aardbezie (Fragaria vesca), de Roos (Rosa canina), de
Meidoorn (Crataegus Oxyacantha), de Framboos (Rubus
Idaeus), de Lijsterbes (Sorbus Aucuparia), de Aalbes (Ribes
rubrum), de Kornoelje (Cornus mas), de Sneeuwbal (Viburnum
Opulus), de Kamperfoelie (Lonicera Periclymenum), de roode
Boschbes (Vaccinium Vitis idaea), de veen-Boschbes (Vaccinium Oxyococcus), de Hulst (Ilex Aquifolium), de Lycium
(Lycium barbarum), het Peperboompje (Daphne Mezereum),
de Aronskelk (Arum maculatum), de Aspergie (Asparagus
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officinalis), het Lelietje van dalen (Convallaria majalis),
enz. Blauwe, zwartblauwe en zwarte vruchten komen
voor bij de Wegedoorn (Rhamnus cathartica), de Sleedoorn
(Prunus spinosa), de Braambezie (Rubus fruticosus), de
gewone Vlier (Sambucus nigra), de blauwe Boschbezie
(Vaccinium Myrtillus), de Besheide (Empetrum nigrum),
enz. Witte bessen hebben de Vogellijm (Viscum album)
en de Sneeuwbes (Symphoricarpus racemosus), gele de
Duindoorn (Hippophae rhamnoldes).
Voorbeelden van planten, wier vruchten in groepen
zijn vereenigd, vinden we bij de Berberis, waar de schoone
scharlakenroode, langwerpige bessen tot een lossen neerhangenden tros zijn vereenigd, verder bij de Lijsterbes en
de Vlier, beide dragen de besvruchten in dichte tuilen,
die bij eerstgenoemde rood zijn, en bij de andere een
glinsterend zwart vertoonen.
Dat vruchten des to gemakkelijker door vogels worden
opgespoord, naarmate zij minder door bladeren bedekt
zijn, blijkt o. a. uit het feit, dat in den nazomer die
vlierbessen, welke boven de bladeren uitsteken, eerder
door spreeuwen zijn weggenomen, dan de meer verborgene. Eel st wanneer het voedsel schaarscher wordt, verdwijnen ook deze.
2). V o e d s e 1. De vruchten, die de vogels verspreiden,
zijn voedzaam. Bijna alle zijn vleezige vruchten, d. w. z.
dat een der lagen van den vruchtwand tot een smakelijk
vruchtvleesch is uitgegroeid, dat tevens voedend is. Ook
gebeurt het wel, (zie Hoofdstuk I, p. 83), dat de vrucht
zelve niet, maar wel de bloembodem of eenig ander deel
vleezig is. In 't algemeen kunnen zeer verschillende deelen
der bloem of zelfs deelen buiten de bloem het voedsel in
zich herbergen, evenals ook de honig niet aan een bepaald
deel gebonden is. Zelfs de zaadrok kan voedend zijn, van
de vroeger vermelde voorbeelden (bl. 94) weet men dat de
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in versche toestand roode foelie door duiven genuttigd
wordt. Het zaad in beperkten zin is echter onverteerbaar
of juister uitgedrukt, voor de dieren onbereikbaar.
De wijze, waarop het zaad op zijne bestemmingsplaats
aanlandt, is van tweeerlei aard. Is de vrucht groot, dan
draagt de vogel haar in zijn snavel weg, eet de hruikbare
deelen op en laat het zaad achter. Kleinere vruchten
daarentegen worden geheel ingeslikt en geraken dus in
maag en darm. Hier nu wordt alleen het verteerbare
deel opgelost, maar de schaal, die de kiem omsluit, blijft
onaangetast. Daarna worden de zaden uit het darmkanaal
verwijderd en dus tegelijk met de uitwerpselen gezaaid,
zoodat zij bij de kieming al dadelijk in gunstige omstandigheden geraken. 1 )
3). Beschutting van het zaad. De kiem, het
wezenlijke bestanddeel van het zaad, wordt beschermd
door de zaadhuid zelve of door de binnenlaag van den
vruchtwand (b.v. bij steenvruchten). Deze inrichtingen
bieden volkomen weerstand aan de inwerking van snavel
en darmkanaal.
Behalve de hier beschrevene zijn er nu nog vruchten,
die voornamelijk ingericht zijn voor de verspreiding door
middel van zoogdieren. Zij zijn gekenmerkt door stekels,
borstels en haakjes, die gemakkelijk tusschen de haren
van dieren blijven vasthangen, wanneer ze er toevallig
tegen aankomen. Op een andere plaats raken ze weer
door de een of andere omstandigheid los.
Als voorbeelden dezer inrichting noemen wj de vruchtjes
van de Hondstong (Cynoglossum officinale, fig. 160). Deze
zijn over hare gansche oppervlakte met kleine, dicht opeenstaande weerhaakjes bezet, die daardoor aan alles, wat
1 ) Proeven hebben geleerd dat bij den tocht door het darmkanaal de kieming in den regel vertraagd wordt.
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ruw is, blijven hangen. Evenzoo is het gesteld met de
kogelvormige vruchtjes van het Kleefkruid (Galium Aparine,
fig. 161), die door de verbazende massa stekeltjes bepaald
kleverig zijn. Bij het Nagelkruid (Geum urbanum, fig. 162)
groeit de stijl tot een stevigen haak uit. ceder kent ook
de klitten hier is het echter het omwindsel dat met
haken bezet, het geheele bloemhoofdje geschikt maakt
om aan de huid van allerlei dieren te blijven hangen de

Fig. 160.

Fig. 161.

Fig. 162.

talrijke in het hoofdje verborgen vruchten vallen langzamerhand door de bewegingen van het dies op verschillende plaatsen neer. Ofschoon men de beschreven haakjes
enz. werkelijk als inrichtingen voor het vervoer van vruchten
door middel van zoogdieren kan beschouwen, is het toch
zeker, dat de vleezige hulsels veel volkomener toestellen
zijn, daar het in het belang der vogels is, de op die wijze
ingerichte vruchten in groote hoeveelheid op te zoeken,
wijl hun bestaan er geheel en al of grootendeels van
afhangt. En dit is meestal niet het geval met zoogdieren;
van dezen kan gezegd worden dat ze geheel buiten hun
weten met de vruchtjes in aanraking komen. Voegen wij
hier ter wille der volledigheid bij, dat vogels ook dikwijls
allerlei andere droge vruchten of zaden geheel toevallig
overbrengen zoo b.v. met vochtige aarde tusschen hunne
teenen of door middel van hun gevederte.
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Bij eene vergelijking van de beteekeris van den wind
met die der vogels, voor de verspreiding der zaden, blijkt
dat laatstgenoemde verreweg de grootste is. De vogels
toch, die met buitengewone snelheid zich plegen voort te
bewegen, kunnen de zaden over veel grootere afstanden
wegvoeren dan de wind, daar deze nu eens hier, dan
weer daar op een hinderpaal stuit. Maar trekvogels laten
zich zelfs door breede bergruggen en groote zeeen niet
tegenhouden. Plaatsen, die voor ons ontoegankelijk zijn,
zooals steile rotsen en klippen, bereiken zij zonder moeite,
zoodat ook daarheen de vegetatie haar weg kan vinden.
Een van de vele voorbeelden van eene verre verspreiding
is het volgende : Phytolacca decandra, een plant uit N.
Amerika, werd lang geleden in zuidelijk Frankrijk ingevoerd en bij Bordeaux in groote hoeveelheden gekweekt,
wijl haar donkerrood sap zeer geschikt is om den wijn
schooner te kleuren. In den loop des tijds is de Phytolaccabes, die gretig door vogels wordt gegeten, door zuidelijk
Frankrijk en zuidelijk Zwitserland tot naar Tyrol voortgedrongen. In het hier vermelde geval treedt ook de
mensch als verspreider op, en dat in 't algemeen aan
hem op dit gebied veel is toe te schrijven blijkt o.a. uit
hetgeen op bl. 11 over de Weegbree „den voetstap der
blanken" is gezegd, en uit de volgende feiten : de Canadeesche Fijnstraal (Erigeron canadense) kwam in 1655
toevallig als zaad in een opgezetten vogel uit Canada in
Europa, de Nachtkaars (Oenothora biennis) van N. Amerika
verscheen pas in 1614 aan deze zijde van den Oceaan,
van dezelfde zijde ontvingen wij de zoo ongemeen veelvuldige Oxalis stricta (Klaver-Zuring), terwijl de latijnsche
naam van de Waterpest (Elodea canadensis) een zelfden
oorsprong verkondigt.
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4.

Inrichtingen der vruchten die de zaden
doen wegspringen.

Sommigen onzer hebben zeker wel eens opgemerkt, dat
de langwerpige zaaddoos der Springbalsemien (Impatiens
noli tangere) bij zachte aanraking openspringt en dan
tevens de zaden ver wegslingert. De in Zuid-Europa,
vooral in Griekenland, voorkomende Springkomkommer
(Momordica Elaterium) bezit een groenachtige stekelige
vrucht van ongeveer 5 cM. lengte. In rijpen toestand
springt de vrucht door de minste aanraking van haar steel
af, waardoor de zaden die in een massa kleverig vocht
zijn gedoken, met een zacht gedruisch tot een afstand
van 2 Meters uiteenspatten. De peulen van verscheiden
vlinderbloemige gewassen rollen hare kleppen bij het
openspringen kurketrekkervormig op, waarbij de losrakende
zaden een eindweegs worden weggeworpen. De uit drie
vruchtbladen bestaande zaaddoos van het viooltje springt
bij rijpheid in drie kleppen open, die elk op haar midden
een dubbele rij van zaden dragen. Bij het uitdrogen der
vrucht buigen zich de randen der kleppen al meer en
meer naar binnen Hierdoor worden de talrijke zaden
gedrukt, maar omgekeerd werken de zaden op de kleppen
terug. Eindelijk zullen deze met geweld uit elkaar wijken
en daarhij de zaden wegwerpen. Dergelijke voorbeelden,
— men lette o.a. op de vruchten van Geranium en Erodium
— bestaan er meer ; maar hun aantal is niet zoo groot
als van die, waarbij dieren en vooral vogels noodig zijn
om de zaden weg te voeren.
De gevolgen van al de opgenoemde inrichtingen zijn
hoogst opmerkelijk : in de eerste plaats toch komen daardoor de plantjes afkomstig van een gewas niet te dicht
bij elkander, waardoor de bodem veel spoediger zou zijn
uitgeput, en een kruising van individuen van verschillende
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afkomst worden bemoeielijkt een tweede gevolg is dat
niet licht een plekje van den aardbodem, dat voor plantengroei geschikt is, onbezet blijft, eu een derde, dat oorden,
die door veranderingen in klimaat, in ligging ten opzichte
van het water enz., hun oorspronkelijke planten hebben
verloren, een toevoer van nieuwe ontvangen, waarvan
allicht eenige voor dien bodem geschikt zijn.

HOOFDSTUK

RANGSCHIKKING OF SYSTEMATIEK.

In het tweede hoofdstuk hebb en wij herhaaldelijk gelegenheid gehad op te merken, dat de planten, evenals de
dieren, aangeduid worden door twee latijnsche namen,
behalve door den naam die voor alle landen, ja dikwijls
voor onderdeelen van hetzelfde land, verschilt. Als voorbeelden kunnen worden aangehaald Aristolochia Clematitis (Pijpbloem), Salvia pratensis (Veldsalie) en Orchis
fusca (bruine Orchis). De eerste naam is de g e s 1 a chtsn a a m, de tweede de s o or t n a a m. Met denzelfden
geslachtsnaam duidt men alle planten aan die zich aan
ons oog als zeer verwant voordoen. Boterbloemen b. v.
zullen door iedereen onmiddellijk als leden van hetzelfde
geslacht herkend worden, eveneens Malva's, zoo ook
Viooltjes. De plantkundige noemt de groep die alle boterbloemen bevat, het geslacht Ranunculus, terwijl hij
de namen Mal v a en Viola op de beide andere groepen
toepast. leder die eenigermate oplettend is, herkent allicht
de geslachten der planten, ten minste van die planten die
in zijne omgeving te vinden zijn. Maar s o o r t e n worden
niet zoo gemakkelijk herkend. Eerst bij nadere beschouwing ziet men dat de eene boterbloem ongedeelde
bladeren heeft, een andere handdeelige, dat de eene een
bol draagt, een vierde door stekelige vruchtjes gekenmerkt
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is. Dergelijke verschillen geven aanleiding tot het verdee len van een geslacht in verschillende s o o r t en, waarvan
dan elke door een so o r t n a a m wordt aangeduid. Deze
soortnaam wordt achter den geslachtsnaam gevoegd. Zoo
noemt men de boldragende boterbloem Ranunculus bulb&
sus, de soort met stekelige vruchtjes Ranunculus arvensis.
De gewoonste soorten van Malva zijn Malva sylvestris en
Malva vulgdris, van het Viooltje : Viola tricolor en Viola
odordta.
De binaire nomenclatuur, d. i. de regel om de levende
wezens met t wee (latijnsche) namen te bestempelen, is
door den invloed van Carolus Linnaeus (1707-1778)
.algemeen door de plantkundigen aangenomen.
De behoefte om de geslachten der planten zoodanig te
rangschikken, dat men een overzicht kon verkrijgen over
de gewassen van de geheele aarde, en aan nieuw ontdekte
planten een bepaalde plaats kan aanwijzen onder de reeds
bekende, heeft aanleiding gegeven tot plant e n s t e 1 s e 1 s.
Wanneer men bedenkt dat een geslacht een vereeniging
van onderling zeer gelijkende soorten is, ligt het voor de
hand dat men eenige geslachten, die in allerlei punten
oevereenstemmen, ook weder vereenigt tot een geheel dat
zijne eigenaardige kenmerken bezit. Zoo zal men tusschen
het geslacht Ranunculus en het geslacht Caltha (Dotter bloem) een groote verwantschap zien en weder tusschen
de genoemde geslachten en Ficaria, benevens Anemone.
Een vereeniging van geslachten, op de zooeven gezegde
wijze vereenigd, noemt men eene f a m i 1 i e. Familien
volgens hetzelfde beginsel vereenigd vormen een reek s,
reeksen een onderklasse, onderkiassen een klass e,
klassen een a f d e e ling, afdeelingen een hoofdafdeelin g, en hoofdafdeelingen het geheele p 1 a n t e n r ij k.
Geslachten te vereenigen, die in tal van kenmerken overeenstemmen of iuister gezegd die een natuurlijke verwant-
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schap onderling vertoonen is niet heel moeielijk, ofschoon
reeds minder voor de hand liggend dan het vereenigen
van soorten tot hetzelfde geslacht. Zoo zal men de Pinksterbloemen (Cardamine), het koolzaad (Brassica), de Muurbloem (Cheiranthus), en het Herderstaschje (Capsella)
terstond als geslachten van dezelfde familie (die der
Crucifeeren) herkennen. Men ziet daarbij vele eigenschappen der genoemde planten, die aanvankelijk den indruk
maakten van zeer belangrijke kenmerken, over het hoofd,
om alleen te letten op d i e kenmerken, die alle geslachten
gemeen hebben, en wel in ons geval de kruisvormige
bloemkroon, de 4-machtige meeldraden en de hauwvrucht.
Juist de schifting der kenmerken in die van ondergeschikt
belang en die van meer algemeene beteekenis is de oorzaak
van de grootere inspanning die het kost om geslachten
tot familien te vereenigen. Hoe grondiger evenwel de
kennis der planten is, des te gemakkelijker zal men het
voorgestelde doel bereiken. Het kan ons evenwel niet
verwonderen, dat de begrenzing van vele planteniamilien
in den loop der jaren niet altijd dezelfde is en dat eenige
geslachten door dezen botanicus in de eene familie gebracht,
door een ander plantkundige als leden eener andere familie
worden beschouwd. De samenstelling van reeksen is nog
bezwaarlijker, en de vereeniging van deze tot onderklassen is op het oogenblik van dien aard dat daarin
met veel grond nog allerlei veranderingen kunnen worden
verwacht.
Tot juister begrip van het voorafgaande willen wij
thans een overzicht geven van de hoofdgroepen van het
plantenrijk in hunne onderlinge verhouding. sluiten
daarbij aan bij de verdeelingen, die in de Zakflora van
Prof. W. F. R. Suringar en de Schoolflora van Nederland
door H. Heukels gebruikt worden.
Volgens Suringar's Zakflora, waarvan in 1895 de 8e
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gewijzigde en vermeerderde druk verscheen, wordt het
Plantenrijk aldus verdeeld:
Hoofdafdeeling I Phanerogamen of Zaadplanten.
Tusschen-afdeeling 1 Angiospermen.
Afdeeling a Dicotyledonen.
klasse : Thalamifloren.
2e klasse : Calycifloren.
3e klasse : Corollifloren.
4e klasse : Monochlamydeeen.
Afdeeling b Monocotyledonen.
Tusschen-afdeeling 2 Gymnospermen 1).
Hoofdafdeeling II Cryptogamen of Sporeplanten.
Afdeeling 1 Vaatcryptogamen, Cryptogamae
vasculares.
Afdeeling 2 Celcryptogamen, Cryptogamae
cellulares 2).
De beteekenis der hier gebruikte termen behoeft slechts
een korte toelichting. De benaming Phanerogamen of
zaadplanten ziet op de vorming van kiemen (ingesloten
in zaden) uit zaadknoppen onder den invloed van pollen.
Planten die geen zaadknoppen en pollen voortbrengen,
maar zich door kleine korreltjes (sporen) of op andere
wijze vermenigvuldigen, worden Cryptogamen of Sporeplanten genoemd. Alnaarmate haar weefsel alleen uit
cellen of bovendien uit vaten bestaat, spreekt men van
cel- en vaatcryptogamen.
Angiosperm beteekent bedektzadig, Gymnosperm naakt1)Eigenlijk is deze niet afzonderlijk vermeld, maar kortheidshalve onder de familien der Monochlamydeeen opgegeven.
2)De tweede afdeeling wordt in Suringar's Zakflora niet
behandeld. Over de hiertoe behoorende planten raadplege men
Hoofdstuk V.
14
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zadig. Bij dezen is het vruchtblad onopgevouwen, bij genes
met de randen vereenigd (bl. 76 en 78).
Het onderscheid tusschen Monocotyledonen (eenzaadlobbige) en Dicotyledonen (tweezaadlobbige gewassen)
leerden wij op bl. 30 kennen.
De termen Thalamifloor, Calycifloor, Corollifloor (resp .
bodemstanig,kl rostandig)uepl
van inplanting der meeldraden aan (bl. 69), terwiji men
door Monochlamydeeen die tweezaadlobbige planten verstaat die slechts een krans van bloembekleedselen hebben
en wel een krans dien wij vroeger (bl. 55) perianthium
hebben genoemd. Ook die tweezaadlobbige gewassen, die
in 't geheel geen bloembekleedselen bezitten, worden voor
het meerendeel tot de Monochlamydeeen gebracht. Voor
de verdere verdeeling in familien, geslachten en soorten
verwijzen wij naar de Zakflora zelve, nadat de opmerking,
gemaakt is, dat de Afdeeling b en de vier klassen der
Afdeeling a, aismede de Afdeeling I der Cryptogamen
onmiddellijk in familien zijn verdeeld en niet eerst in
vereenigingen van hoogere orde.
De Schoolflora van H. Heukels (8e druk 1899) is op dethans volgende verdeeling gegrond:
Groep I Sporeplanten of Kryptogamen.
Afdeeling I Thallusplanten of Thallophyten.
Klasse Algen of Wieren.
Klasse 2 Fungi of Zwammen.
Afdeeling 2 Bryophyten (of Mosachtige planten.)
Klasse 1 Hepaticae of Levermossen,
Klasse 2 Musci of Bladmossen.
Afdeeling 3 Vaatkryptogamen.
Klasse 1 Filices of Varens.
Klasse 2 Equisetineeen of Paardestaarten.
Masse 3 Lycopodineeen of Wolfsklauwen.
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Groep II Zaadplanten of Phanerogamen.
Afdeeling 1 Gymnospermen of Naaktzadigen.
Afdeeling 2 Angiospermen of Bedektzadigen.
Klasse i Monocotylen.
Klasse 2 Dicotylen.
-le onderkiasse : Ohoripetalen.
2e onderklasse : Sympetalen.
Een vergelijking der beide indeelingen leert, dat hoewel de twee hoofdgroepen volkomen overeenstemmen, in
de afdeelingen verschil voorkomt. Bij Suringar vindt men
voor de groep der Cryptogamen twee afdeelingen, bij
Heukels drie. Met den naam Vaatcryptogamen duiden zij
dezelfde afdeeling aan. Verder zijn de Monochlamydeeen,
de Thalamifloren en de Calycifloren gezamenlijk met de
Choripetalen, en de Corollifloren met de Sympetalen gelijk
te stellen 1).
In verdere bijzonderheden betreffende de stelsels behoeven wij niet te treden. Men zal bij het gebruik van
een der genoemde Flora's zien, dat de genoemde onderklassen enz. ieder eenige familien bevatten, die men door
veel botaniseeren en gebruik maken van het boek moet
trachten te leeren kennen.
Aan te raden is het, de medegebrachte planten op de
wijze waarop men bladeren droogt, te behandelen en ze
Of op halve witte vellen papier vast te hechten Of ze in
een grijs papier los neer te leggen. In beide gevallen
schrijft men er den naam der plant bij op, benevens hare
groeiplaats en den datum waarop zij gevonden is. Het
behoeft ternauwernood vermeld te worden, dat de soorten
1 ) In de Plantentabellen van Dr. J. J. le Roy (2e druk) wordt
in hoofdzaak hetzelfde stelsel als in de Schoolflora van Heukels
gevolgd.
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van hetzelfde geslacht in de collectie bij elkaar moeten
gelegd worden, de geslachten van een familie eveneens,
en de familien volgens de verwantschap behooren te
worden gerangschikt.
Om een herbarium goed te houden, zorge men vOOr
alles dat het niet op een vochtige plaats bewaard worde,
waardoor schimmelvorming wordt verhoed. Verder overtuige men zich of en toe dat geen insectjes in de collectie
zijn doorgedrongen, 't geen men kan voorkomen door nu
‘en dan wat kamfer of napthaline tusschen de vellen in
te strooien ').
De boven aangeduide wijze om planten te rangschikken
is pas sinds het einde der 4 8e eeuw in gebruik. Men
1 ) Aanwijzingen omtrent het drogen van planten, het bewaren van de kleuren der bloemen, de gereedschappen bij het
botaniseeren benoodigd, enz. enz. vindt men in „Das Herbarium", von Otto Hempel, Berlin. 1895 prijs f 0.65. Robert Oppenheim (Gustav Schmidt) en „das Herbarium", von G. Ramann,
Berlin. Ernst Schotte & Co.
De bezitters van het veel kostbaarder Handboek voor den
Verzamelaar door Dr. T. C. Winkler vinden daarin, behalve
over het aanleggen van dieren-collecties enz. enz., uitvoerige
voorschriften in zake planten-verzamelingen van allerlei aard.
Hier zij nog vermeld, dat bol- en vetplanten eenige minuten
in kokend water of ongeveer 20 minuten in spiritus of azijn
moeten worden gedompeld, voordat men ze droogt. Laat men
dit na, dan heeft men kans dat de planten haar vocht ook na
het persen nog langen tijd behouden en daardoor of goon
rotten of zelfs blijven voortgroeien.
De gebruikers van Suringar's Se uitgaaf vinden op p. 81 van
het eerste deeltje voldoende wenken betreffende „het verzamelen en bewaren van planten."
Een plantenpers, in hoofdzaak bestaande uit twee ijzeren
platen van vlechtwerk, die vastgeschroefd kunnen worden, is
zeer aan te bevelen.
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noemt haar natuurlijke rangschikking, omdat zij rekening
houdt met de onderlinge verwantschap, gelijk die is uitgedrukt in den bouw der bloem en der vrucht, in eigenaardigheden der bloeiwijzen, der bladeren, der stengels,
is somtijds zelfs der wortels. Om deze wijze van rangschikken zoo natuurlijk mogelijk te doen zijn, is het dus
noodig de planten met de grootste nauwkeurigheid te
kennen. Hoe nauwkeuriger de planten onderzocht zijn,
des te juister kan de rangschikking zijn. Daarom is het
natuurlijke stelsel aan voortdurende veranderingen onderhevig, en is het stelsel zelf de uitdrukking van de kennis
van den bouw der planten op een gegeven tijdstip.
VOOr deze wijze van rangschikken gebruikte men kunstmatige stelsels. Uitgaande van de geslachten, die gelijk
reeds gezegd word, zich aan ieder als van zelf opdringen
als natuurlijke groepjes, vereenigde men deze tot grootere
geheelen volgens een enkele eigenschap. Linnaeus b.v.,
wiens kunstmatig stelsel groote vermaardheid bezit en
nog dikwijls om zijn bijzondere bruikbaarheid in Flora's
wordt aangewend, vereenigde eenige geslachten, die in
het aantal stijlen overeenkwamen tot een orde, onverschillig of de zoo te zamen gebrachte gewassen in andere
opzichten overeenstemden of niet. Op dezelfde wijze werden
eenige orden tot een klasse vereenigd, waarvan het hoofdkenmerk dan bestond in een zeker aantal meeldraden.
Linnaeus verkreeg op die wijze 24 klassen, welker namen
wij hieronder laten volgen :
e klasse : Eenhelmigen, Monandria.
2e klasse : Tweehelmigen, Diandria.
3e klasse : Driehelmigen, Triandria.
4e klasse : Vierhelmigen, Tetrandria.
50 klasse : Vijfhelmigen, Pentandria.
6e klasse : Zeshelmigen, Hexandria.
7e klasse : Zevenhelmigen, Heptandria.
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8e klasse : Achthelmigen, Octandria.

9e klasse : Negenhelmigen, Enneandria.
40e klasse : Tienhelmigen, Decandria.
1 e klasse : Twaalfhelmigen, Dodecandria.
120 klasse : Twintighelmigen, Icosandria.
13e klasse : Veelhelmigen, Polyandria.
140 klasse : Tweemachtigen, Didynamia.
15e klasse : Viermachtigen, Tedradynamia.
16e klasse : Eenbroederigen, Monadelphia.
17e klasse : Twee broederigen, Diadelphia.
48e klasse Veelbroederigen, Polyadelphia.
19e klasse : Saamhelmigen, Syngenesia.
20e klasse : Stijlhelmigen, Gynandria.
21 e klasse : Eenhuizigen, Monoecia.
22e klasse : Tweehuizigen, Dioecia.
23e klasse : Veelteligen, Polygamia.
24e klasse : Bedektbloeienden, Cryptogamia.
Ofschoon het stelsel van Linnaeus in wetenschappelijken
zin nauwelijks op dien naam aanspraak mag maken, wordt
het om zijn practische beteekenis nog veel gebruikt, vooral
in Duitsche flora's. Ook in de Schoolfiora van Heukels
wordt er partij van getrokken om het opsporen gemakkelijker to maken van familien en geslachten die de minder
geoefende langs anderen weg niet spoedig vindt.

HOOFDSTUK IV.

LEER DER SCHEIKUNDIGE EN NATUURKUNDIGE
WERKINGEN OF PHYSIOLOGIE.

1. STOFWISSELING.

i. Terwijl wij het een zeer gewoon verschijnsel vinden

dat een dier bewegingen maakt en door het maken dier
bewegingen kracht uitoefent, eischt de plant een nadere
beschouwing om ons tot de overtuiging te brengen dat
ook in haar lichaam processen plaats hebben, die zich
uiten in bewegingen. Deze bewegingen zijn in den regel
pas na verloop van langen tijd te constateeren. Zelden
zijn zij zoo snel dat zij in weinig tijd worden voltrokken.
In beide gevallen verricht de plant arbeid. De plant
verricht b.v. arbeid, wanneer haar wortelstelsel zich al
dieper in den grond boort, wijl daardoor de aardkorreltjes uit elkaar worden gedreven. Eveneens wordt er
arbeid verricht wanneer de zich ontwikkelende kiem de
zaakhuid doet scheuren of het gebogen pluimpje de
drukkende aarddeeltjes opheft. Arbeid verricht de top
van elken wortel en van iederen stengel wanneer hij
langzaam ronddraait bij het uitgroeien, een beweging
die bij slingerstengels en bij ranken bijzonder krachtig
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optreedt. Wij zien bloemen 's morgens opengaan en des
avonds zich sluiten, tal van bladen die overdag met de
breede vlakte aan het zonlicht blootgesteld waren, hull
smalle zijde hemelwaarts keeren, gelijk o. a. Mayer duidelijk doet zien. Wie heeft het niet opgemerkt, dat, terwiji
de blaadjes van deze plant overdag vlak uitstaan, ze
's avonds zoo geplaatst zijn dat het bovenste de beide
zijdelingsche als een dak overwelft ?
De plant verricht dus arbeid op gelijksoortige wijze als
het dier, maar evenals het dier dien arbeid verricht ten
koste van de voedselbestanddeelen in het bloed aanwezig,
evenzoo moet de plant voor het maken van de geringste
beweging, voor het volvoeren ook van den kleinsten
arbeid stof opofferen.
De behoefte aan voedsel springt evenwel nog duidelijker
in het oog, wanneer men op den toenemenden omvang
eener plant acht geeft en opmerkt hoe in het gunstige
jaargetijde bijna voortdurend nieuwe deelen ontstaan. De
steeds toenemende omvang van een boomstam, het
ontstaan van bloemen en vruchten aan de gewassen,
waarmede wij dagelijks in aanraking komen, wekken
dadelijk de gedachte aan de noodzakelijkheid van voedsel,
in nog veel hoogere mate dan bij het dier. In werkelijkheid kan men dan ook zeggen, dat het dier de grootste
hoeveelheid van het opgenomen voedsel verbruikt tot
arbeid en slechts een gering deel aanwendt tot vergrooting van zijn lichaam, tot vernieuwing van lichaamsdeelen,
maar dat de plant omgekeerd het grootste gedeelte van
het voedsel aanwendt tot vergrooting harer massa en
slechts een klein deel in arbeidsvermogen omzet.
2. Ten einde den aard van het voedsel dat de plant
noodig heeft, to leeren kennen, beschouwen wij haar in
dien toestand, waarin zij het rijkst is aan die stoffen.
Die toestand valt samen met de rustperiode, welke in
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de gematige streken in het najaar aanvangt. In dien
tijd zijn de takken van boomen, dicht onder de knoppen
voor het volgende jaar, rijk aan voedsel, eveneens de
bollen van hyacinten, Tulpen en Uien, de knollen van
Crocus en Aardappel, Speenkruid, Orchis en Dahlia, de
wortelstokken van het Salomonszegel en de zaadlobben
van de Erwten, Boonen en Tuinkers, het kiemwit van
Palm- en graanzaad, de wortels van Peen en Biet.
Zoo bevatten de schubben van een Ui een groote hoeveelheid glucose, de knollen van Crocus en den Aardappel grootendeels zetmeel, de zaadlobben van Tuinkers en Brassica olie,
die van Pisum en Phaseolus zetmeel en aleuron, terwijl
de knollen van Dahlia en de wortels van de Paardebloem
inuline bevatten, een stof die zeer verwant is aan zetmeel.
De straks genoemde wortel van den suikerbiet bezit, zooals iedereen weet, rietsuiker in zijn weefsel. De genoemde
stoffen laten zich zonder moeite aanwijzen, zelfs in kleine
fragmenten der als voorbeelden aangehaalde planten. Zoo
herkent men zetmeel aan de blauwe kleur die het bij
aanwezigheid van eene oplossing van jodium aanneemt,
glucose door het reduceeren van CuO tot Cu 2 0 rietsuiker door die eerst in glucose over te voeren (koken
met verdund olie laat zich door ether gemakkelijk
uittrekken, terwijl toevoeging van 11 2 SO4 haar in den
vorm van droppels doet uittreden, terwijl inuline het
best is aan te wijzen door stukken der planten langen
tijd in alcohol te laten blijven en ze dan microskopisch
te onderzoeken. Is inuline aanwezig, dan doet het zich
1 ) De wijze van behandeling is, dat men dunne schijfjes van
het te onderzoeken weefsel met kopersulfaat bevochtigt en na
enkele minuten met gedistilleerd water afspoelt. Daarna worden de stukjes in een kokende oplossing van KOH gebracht.
Roodgeel neerslag van Cu20.

'218

Stofwisseling.

.als groote veelal kogelvormige harde lichamen kennen.
Behalve de genoemde stoffen komen in alle planten
nog voedingsstoffen voor, die de scheikundige tot de
•eiwitstoffen brengt, en die van de vorige verschillen door
het bezit van N en S, elementen die in de koolhydraten
(amylum, inuline, saccharose en glucose) en in olie niet
voorkomen 1).
Deze stikstofhoudende bestanddeelen ontbreken in geen
plant, zoodat men kan zeggen dat elke plant als voedsel
bezit: 1°. een of meer eiwitachtige (stikstofhoudende)
stoffen ; 2°. stikstofvrije stoffen, t. w. koolhydraten, vetten
of beide. Deze stoffen nu zijn het die door de groeiende
plant tot opbouw van nieuwe deelen, tot vergrooting van
reeds bestaande en tot het leveren van den noodigen
arbeid worden aangewend. In dezelfde mate als de plant
groeit, vermindert haar voedselvoorraad, en zoo men
slechts zorg draagt, dat de plant zelve haren voorraad
niet vermeerdert, zal men zien dat er eenmaal en wel
spoedig een oogenblik komt, dat de plant niet verder kan
groeien. Een eenvoudig middel om de plant het vervaardigen van nieuw voedsel te heletten, bestaat in het
onttrekken aan het licht. Zet men een of meer zaden of
genoemde voedingsstoffen in opgelosten
1 ) Daar niet alle
toestand voorhanden zijn, moeten zij, om van de eene cel naar
de andere over to gaan om zoo eindelijk de plaats van bestemming te bereiken, in oplosbare zelfstandigheden worden omgezet. Nu is het een wel bekend feit, dat amylum in zulke
gevallen veranderd wordt in glucose. Dit geschiedt onder den
invloed van diastase, een stof die bij de bereiding van bier
zulk een gewichtige rol speelt. Stoffen die onoplosbare organische verbindingen in oplosbare veranderen, noemt men
enzymen; men onderscheidt ze in diastatische en peptoniseerende.
Laatstgenoemde zullen nog worden vermeld bij Insecten-etende
planten.
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een Crocusknol, een Tulpebol, een Vliertak, een stukje
Huislook enz. enz. in overigens gunstige omstandigheden
in het duister, dan vangt de groei der onontwikkelde
deelen aan — de kiemstengel van de Erwt zal spoedig
eenige centimeters lengte bereiken, de Crocus en de
Tuip zullen gaan bloeien, terwijl de Vliertak een of meer
der zijknoppen aanzienlijk zal verlengen en het bladerrozetje van Sempervivum tot een lang stengeltje met van
elkaar verwijderde bladeren uitschiet. Maar de groei zal
eenmaal ophouden en wel te eerder naarmate de voedselvoorraad geringer is — de Erwt en de Vliertak zullen
het 't eerst opgeven, 't laatst de knol- en de bolplant. Met
een dier zou het niet anders zijn — langen tijd kan dit
soms teren op het voedsel, dat in zijn lichaam verborgen
zit, zoo als b. v. een kikvorsch, dien men 's winters binnenshuis gebracht heeft, weken lang kan blijven leven,
alhoewel het dier, geprikkeld door de voor hem abnormale
omstandigheden, zich dikwijls beweegt.
3. Evenals het dier, heeft de plant zuurstof noodig.
Bij de meer ontwikkelde dieren wordt dit onmisbare gas
in bepaalde deelen (longen, kieuwen) van het lichaam
opgenomen om van daar uit tegelijk met het bloed door
het lichaam te worden gevoerd. Bij de insecten echter
komen luchtbuizen voor, die tot in de fijnste deelen doordringen om daar ter vervanging van een bier ontbrekenden geregelden bloedsomloop de noodige ga.swisseling
te bezorgen. Een dergelijke inrichting voor de ademhaling komt voor bij de planten, nl. tal van communiceerende luchtruimten, die op tallooze plaatsen aan de
oppervlakte uitmonden in de zoogenaamde stomata of
hu idmon dj e s, of waar kurk aanwezjg is, lentic elle n.
Dat de plant werkelijk zuurstof opneemt leert ons de volgende proef. Men neemt een groot cylinderglas en plaatst
daar een gebogen stuk koper- of ijzergaas in dier voege
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in, dat een zeker gedeelte van de overige ruimte is afgegescheiden (fig. 163). De groote ruimte nu vult men met
erwten, die gedurende 24 uren van te voren geweekt zijn
en dus weldra zullen gaan kiemen. Men overtuigt zich
nu door een brandend kaarsje in de afgeschoten ruimte
te doen afdalen, dat de lucht in den toestel zuiver is, dus
geschikt voor de ademhaling, en sluit den toestel daarna
door een glazen stop at. Verwijdert men deze stop nu na
een of twee uren, dan zal men
door middel der brandende kaars
bevinden dat de zuurstof verdwenen is. Men kan dezelfde
proef nemen met bloemen, stengels, ja alle deelen der plant
alleen zal men bij het gebruiken
van groene bladen wel doen met
de proef in donker te nemen, om
redenen die later zullen blijken.
Welke gassen staat de plant
nu omgekeerd aan de omgeving
af? Hierbij blijkt dat bet voornaamste der uitgestooten gassen
koolstof-dioxyde (CO 2 ) is, dus
hetzelfde dat bij de dieren door
de straks genoemde ademhalingsorganen
wordt uitgescheiFig. 163.
den. Dat het voornaamste gas
werkelijk 002 , kan men met zeketheid te weten komen
door in een flesch met twee openingen, waarin men de
kiemende erwten geplaatst heeft 00 2 -vrije lucht te voeren
en die lucht later door baryt- of kalkwater te laten
'strijken, waarin een troebeling de aanwezigheid van CO,
zal bewijzen.
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Het belangrijke feit, dat de plant evenals het dier 0
opneemt en CO 2 afgeeft (in 1790 door onzen landgenoot
J. Ingen-Housz ontdekt), maakt het verklaarbaar dat deelen,
die niet over een voldoende hoeveelheid 0 kunnen beschikken niet normaal groeien en daardoor schadelijk
inwerken op het leven der geheele plant. Onderaardsche
deelen der plant — wortels en overblijvende stengels —
zijn door hun eigenaardige ligging in den grond wel eens
verstoken van den noodigen toevoer van dit gas. In natte,
laag liggende gronden, b.v. zijn de porieri met water
gevuld, zoodat de lucht niet genoegzaam kan toetreden,
zoolang het land niet op kunstmatige wijze (draineerbuizen)
is droog gelegd. Aan hetzelfde euvel stelt men de planten
bloot als men ze in houten bakken of verglaasde bloempotten plaatst, waar de 0 evenmin vrijen toegang heeft.
De waarneming dat een plant 0 opneemt en CO 2 afgeeft
(evenals het dier), voert ons tot de vraag of daardoor de
hoeveelheid vaste stof niet voortdurend vermindert. Wij
kunnen het antwoord vinden door b.v. nog eens eenige
erwten te nemen en die te laten kiemen. Het spreekt
evenwel van zelf dat wij het water, dat een erwt gedurende het kiemen opneemt, buiten rekening moeten laten.
Wij nemen met het oog daarop twee porties erwten, die
hetzelfde gewicht hebben. De eene portie drogen wij bij
100° C., zoodat het water ontwijkt, en wegen ze daarna
weer. Wij kennen dan de hoeveelheid vaste stof, die in
een bepaalde gewichtshoeveelheid erwten aanwezig is. De
erwten der andere portie leggen wij ter kieming in een
bodem van vochtig zaagsel en houden ze (om redenen
straks te geven) in donker. Na verloop van eenige dagen
nemen wij ze uit hunne onderlaag en drogen ze, na ze
van alle aanhangende aarddeeltjes gereinigd te hebben,
eveneens in de lucht van 100°. Op die wijze verkrijgen
tivij dus de hoevoelheid droge stof, die er in de kiemende
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planten is teruggebleven, en deze aftrekkende van de
straks gevondene, de hoeveelheid die door de ademhaling
is verloren gegaan.
Om een voorbeeld to noemen hadden 22 malskorrels
ongekiemd 'eon gewicht van 8,636 gr., maar 20 dagen
later nog maar 4,529 gr., zoodat niet veel minder dan
de helft was weggegaan. Nader onderzoek leerde dat het
aschgehalte (0,156 gr.) onveranderd was gebleven, maar
dat er C, H en 0 was verdwenen. Daar nu waterstof als
zoodanig niet uit de plant ontwijkt, moet zij wel als
bestanddeel van water in den dampkring geraken, zoodat
de plant niet alleen door transspiratie (zie later), maar
ook door de stofwisseling water aan de omgeving afstaat.
Ook in dit opzicht bestaat dus overeenstemming met
hetgeen in het dierenrijk voorkomt, en kan men in beide
rijken de hoeveelheden CO 2 en H2 0, die in een bepaalden
tijd door een zekere gewichtshoeveelheid van een plant
of dier worden uitgestooten, als een maatstaf voor de
intensiteit der stofwisseling beschouwen.
4. Het feit, dat de plant ademt evenals het dier, geeft
tevens een verklaring van de warmte-ontwikkeling die
men bij de plant opmerkt. Het is aan ieder bekend dat
in mouterijen de gerst, die voor de bierfabricage gebruikt
wordt, eerst ter kieming gelegd wordt, met welke bewerking men een gedeeltelijke omzetting van het amylum in
suiker beoogt. In die periode van kieming nu is de moutzolder zeer warm, en de hoofdbron, zoo al niet de eenige
bron, dier warmte is de ademhalende gerst zelve.
Ook door middel van een toestelletje, welks afbeelding
hiernevens voorkomt (fig. 164), kan men zich overtuigen
van de warmteontwikkeling gedurende de kieming van
zaden. Men vult den trechter met goed doorweekte zaden
b.v. van tuinkers en plaatst hem onder de glazen klok,
waardoor een thermometer tot in de zaden gaat. Deze

Stofwisseling.

223

thermometer is door wol of watten in den hals der stolp
zoodanig bevestigd, dat er geen luchtstroomen van buitenk
naar binnen kunnen indringen.
De trechter staat op een fleschje met bijtende potasch r
2 absorbeert, terwijI, welkvoistfhgrmdeCO
nieuwe 0 door de watten heen wordt aangetrokken. Ter vergelijking maakt men een tweeden toestel juist zoo ingericht als,
de eerste is, alleen met dit onderscheid, dat men in plaats van,
doorweekte, volkomen droge tuinkerszaadjes in den trechter plaatst..
Als men nu b.v. na een dag den
stand der beide thermometers opneemt, dan zal men bevinden dat,
de eerste minstens 1 ° C. hooger
wijst dan de andere, ja dat het
onderscheid zelfs 2° C. kan bedra
gen. Gelijke proeven met dergelijke.
resultaten heeft men met bloemen
gedaan, en zelfs in de vrije natuur
kan men soms opmerken dat dewarmteontwikkeling van sommige
deelen der plant buitengewoon hoog is. In de bloemen van Victoria
Fig. 164.
regia en in die van komkommers.
heeft men een onderscheid in temperatuur met de buitenlucht bepaald van verscheidene graden.
Hetzelfde heeft men waargenomen bij den Aronskelk
en andere Aroideeen, waar een aanzienlijke warmtegraad
tusschen bloeikolf en bloeischeede wordt opgemerkt. Maar
ook de andere deelen eener plant vertoonen een eigen
warmte, die meer of minder aanzienlijk is in reden tot,
de intensiteit der ademhaling. Maar zij is moeielijker te-

224

Stofwisseling.

bepalen, omdat de verdamping, die vooral bij de loofbladen zeer rijkelijk is, het grootste gedeelte der warmte
doet verloren gaan.
Het zal ons ongetwijfekl hebben getroffen dat de groei
van tulpebollen en van knolplanten in donker, alsmede de
kieming van zaden, het uitloopen van boomknoppen onder
dezelfde omstandigheden tot eenigszins andere uitkomsten
voert, dan wanneer een en ander in het licht plaats grijpt.
Ofschoon eerst later de verklaring volgt van de reden, die
ons noopte de vroeger genoemde planten in het donker te
laten groeien, willen wij thans reeds op een paar punten
van onderscheid wijzen en wel : 1°. dat alle deelen die in
het licht groen zijn, thans zich of kleurloos of geel vertoonen 2°. dat de stengelleden veel langer zijn dan die,
welke onder den invloed van het licht ontstonden; 3°. wat
de bladen betreft worden die van Crocus, Hyacint, Tulp,
enz. in 't algemeen rechtnervige bladen, meestal ongeveer
even lang als die in het licht, maar bladen, wier nerven
een ander verloop hebben en wier schijf betrekkelijk
breeder is, blijven in het donker zeer gebrekkig, ofschoon
hun steel niet zelden omgekeerd veel langer wordt. Men
late niet na zich van het genoemde nader te overttuigen
door zaden en takken van eenige andere planten in het
donker te plaatsen. In 't algemeen kan men zeggen, dat
het licht den lengtegroei van de verschillende plantendeelen belemmert slechts weinige uitzonderingen laat de
gestelde regel toe.
Een andere omstandigheid, die van invloed is op de
groeisnelheid van de verschillende deelen der plant, is de
warmtegraad der omgeving. Ook daarvan overtuigt men
zich licht door in vertrekken van verschillenden warmtegraad, potten met dezelfde soorten van zaden neer te
zetten en toe te zien op welke plaats de groei het snelst
verloopt. Men zou bij een quantitatief onderzoek dezer
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zaak bevinden, dat de snelheid waarmee een zaad kiemt,
of waarmee een stengel of wortel in lengte toeneemt,
met den warmtegraad omgeving toeneemt, maar tot
op zekere hoogte, die voor verschillende planten verschillend is. Boven die temperatuur, die het optimum
genoemd wordt, wordt de groeisnelheid steeds geringer,
totdat zij eindelijk = 0 wordt. Tot ditzelfde minimum
•daalt zij als de temperatuur beneden het optimum zinkt.
Deze beide temperaturen waarboven en waaronder de
groei, ja ook het leven ophoudt, heeten de ma x i m u m, en m i n i m u m-temperaturen.
wij deelen een paar voorbeelden mede om het zooeven
gezegde duidelijker in bet oog to doen springen.
De minimum-temperatuur voor de kieming van Alpenplanten ligt bij 0°, voor tarwe, rogge, gerst, suikerbiet,
boekweit iets onder 4°.5 C., voor mais bij + 10 0.5 C.
Het optimum ligt voor gerst bij 18° C., voor rogge en
, erwten bij 23 0, voor mais bij 33 0. De maximum-temperatuur ligt voor koren en erwten tusschen 31 ° en 33 0, voor
roode klaver en boekweit tusschen 37° en 44°, voor mais
nog wat hooger.
Intusschen moet hier uitdrukkelijk worden bijgevoegd,
dat de vorenstaande opgaven niet alleen slechts betrekking
hebben op de genoemde planten, maar ook op de kieming
alleen. De snelheid b.v. waarmee de stengel, de wortel,
,de bladeren groeien, de bloemen gevormd worden en de
vruchten rijpen, en zoovele andere functies van het plantenlichaam, worden elk door hare eigene temperatuur geregeld.
II.

VORMING DER VOEDINGSSTOF FEN.

6. Gelijk wij in de vorige § zagen, heeft onder overigens gunstige omstandigheden de groei van een plant
slechts zoolang plaats als er voedsel in haar lichaam
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aanwezig is. Is dit opgeteerd dan gaat het gewas te
gronde. Ook werd er op gewezen dat de voorraad weldra
is uitgeput, wanneer de plant in donker wordt geplaatst,
en dat alsdan de dood te spoediger intreedt, naarmate de
voorraadschuren minder zijn voorzien. Zoo houdt een
bol- of knolgewas met zijn verbazende hoeveelheid suiker
of zetmeel het maanden uit, maar een kiemplant van
Boon, Erwt of Tuinkers slechts weinige weken na de
uitzaaiing. Veel langer weerstaan de planten de uitputting,
wanneer zij in half donker worden gesteld, maar normaal
is haar levensduur alleen als men zorgt dat het heldere
daglicht ze beschijnt. Hieruit blijkt dat het licht van
invloed is op de vorming van die stoffen, die wij reeds
als voedingsstoffen hebben leeren kennen. In werkelijkheid
ontstaat er in de bladeren (liever
bladschijven) een nieuwe voorraad voedsel, zoodra zij aan het
daglicht zijn blootgesteld. Ten
einde ons een voorstelling to
maken van hetgeen in een bladschijf geschiedt, beginnen wij
met eenige opmerkingen te maFig. 465.
ken over hare inwendige samenstelling. Een bladschijf bestaat
uit (zie fig. 165) een groot aantal cellen, die duidelijk in
vier lagen gerangschikt zijn. De bovenste laag is een dun
kleurloos vliesje, dat men de bovenste opperhuid noemt,
terwijl de onderste laag, op gelijke wijze samengesteld,
de onderste opperhuid heet. In beide lagen, maar voornamelijk in de onderste, komen de op blz. 249 genoemde
huidmondjes voor, die elk uit twee halvemaanvormige
cellen bestaan, welke de concave zij den naar elkander
keeren daar deze s 1 u i t-cellen verschillende vormen
kunnen aannemen, maken zij het eigenlijke huidmondje
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afwisselend grooter en kleiner. De beide andere lagen zijn
in den regel uit twee of meer reeksen van meer rondachtige cellen opgebouwd en onderscheiden zich behalve
door een mindere vastheid, ook door de groene kleur van
de zooeven genoemde opperhuiden. Zoekt men naar de
oorzaak van de groene kleur, dan ontdekt men weldra
dat deze niet een eigenschap is van de geheele cel, maar
slechts van een 'deel van haren inhoud, t. w. van zeer
kleine, gewoonlijk lensvormige lichaampjes, die vrij onregelmatig in hare ruimte verspreid zijn. Deze lichaampjes
— bladgroen- of chlorophylkorrels genoemdvormen, zoo zij aan het licht worden blootgesteld, ieder
in hun midden een of meer aanvankelijk nauw zichtbare
witte kerntjes, die allengs in omvang toenemen en dan
zonder veel moeite als zetmeelkorreltjes herkend worden.
Hiervoor is evenwel een microscoop noodig, alsmede eenige
vaardigheid in het maken van een geschikt preparaat. Er
Iestaat ook een andere, eenvoudiger wijze om zich van
den invloed van het licht te overtuigen. Daartoe neemt
men een potje met tuinkersplanten, die nog slechts hunne
zaadlobben ontplooid hebben. Men plaatst deze plantjes
gedurende eenige uren in het duister en onderzoekt nu
eenige zaadlobben op de volgende wijze; '1°. men doodt
ze door ze gedurende eenige minuten in kokend water te
dompelen ; 2°. brengt ze over in alcohol en laat ze er in
totdat de groene kleurstof is uitgetrokken; 3°. dompelt ze
in een zwakke oplossing van bijtende potasch ; 4°. bevochtigt
ze thans met een zeer verdunde oplossing van jodium in
slappen alcohol. De eerste bewerking heeft ten doel het
indringen van de later te gebruiken reagentien te bevorderen, de indompeling in kaliloog om mogelijk aanwezig
zijnde zetmeelkorrels nog meer dan door kokend water
te doen zwellen en zoo geschikter te maken voor het
onderzoek met de joodoplossing. Het onderzoek zal nu
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leeren dat er geen amylum in de zaadlobben aanwezig is.
Maar zet men de planten, waarvan slechts eenige voor
de proef hadden gediend, nu aan het licht (liefst helder
zonlicht) en laat men ze daar een 4- a 5tal uren staan,
dan zal men tot andere uitkomsten geraken. Nadat men
de verschillende bewerkingen herhaald heeft, zal men
bespeuren dat de zaadlobben blauw zijn geworden, of
m. a. w. zetmeel bevatten. Hetzelfde resultaat zal men
met alle groene bladen, ja met alle groene deelen eener
plant verkrijgen, mits men ze slechts vooraf van den
invloed van het licht late genieten. Dat op die wijze het
verband tusschen de groene kleur der deelen en het ontstaan van zetmeel duidelijk blijkt, behoeft geen nader
betoog, maar dat juist elk zetmeelkorreltje binnen in een
chlorophyl-lichaampje ontstaat, kon alleen maar door
directe microscopische waarneming worden uitgemaakt. 1 1
1) Op nog eenvoudiger manier kan men den invloed van het
licht op de amyluth-vorming aantoonen, door een blad van een
tabaksplant of van een andere plant met groote bladen gedeeltelijk met een stof te bedekken, die het licht niet doorlaat,
b.v. bladtin. Men zal op een en hetzelfde blad blauwe en
kleurlooze deelen krijgen, als men de zooeven beschreven
behandeling toepast. Nadrukkelijke vermelding verdient nog
het feit dat zetmeel, ofschoon het eerste zichtbare assimilatieproduct, toch niet het eerste resultaat van het beschreven
proces is. Er zijn vele feiten aan te halen die bewijzen dat
het zetmeel uit glucose ontstaat en dat d us laatstgenoemde
stof in de chlorophyl-korrels gevormd wordt. Terwijl nu een
deel der ontstane glucose terstond wordt afgevoerd, wordt
een ander deel tot zetmeel verdicht en bijgevolg voor het oog
zichtbaar. Er wordt dus heel wat nreer stof in de groene
korrels gevormd dan men uit de hoeveelheid zetmeel mag
afleiden. Wanneer men dan ook zegt dat de hoeveelheid
gevormd zetmeel voor elken M 2 per uur bij gunstig weder
1.6 gr. bedraagt, dient men in het oog to houden, dat een
hoeveelheid glucose niet tot zetmeel werd verdicht maar langs
de bladnerven en den bladsteel werd afgevoerd.
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Zetmeel is een koolhydraat, en 1 1)evat dus drie elementen,
C, H en 0, waarvan de beide laatstgenoemde in dezelfde
verhouding als in water tot elkander staan.
Om zetmeel te waken heeft de plant dus stoffen noodig,
waarin die drie elementen voorkomen. Hoe komen ze in
de plant? Over H en 0 behoeven wij niet lang te spreken, want de groote hoeveelheden water, die voortdurend
door het plantenlichaam stroomen (zie later) nemen alle
bedenkingen omtrent dit punt weg, maar het element C,
hoe komt de plant daaraan ? Proeven hebben geleerd dat
de eenige bron van C het koolzuur (CO 2 ) van den dampkring is. Plaatst men de plant in een dampkring, die
volkomen vrij is van CO 2 , en waaruit men het koolzuur,
dat door de ademhaling (zie p. 220) ontstaat, verwijdert,
dan worden geen zetmeelkorrels gevormd. Zelfs het koolzuur dat in groote hoeveelheden in den bodem aanwezig
is, vermag niet als bron van koolstof voor de plant dienst
te doen. Alleen als het uit den grond opstijgt, kan het
door de bladen worden opgeslorpt. Omgekeerd verkrijgt
men buitengewone hoeveelheden zetmeel in de bladeren,
wanneer men het CO 2 -gehalte van de lucht, die de bladeren'
omgeeft, kunstmatig verhoogt. Het onderzoek heeft geleerd,
dat men daarbij tot 6 a 8 % kan gaan, zonder de ademhaling der plant te veel te belemmeren. In de omstandigheden, waaronder de plant in de vrije natuur verkeert, is
het koolzuurgehalte uiterst gering het bedraagt slechts
0.04 %, of m. a. w., in 1000:/1iters lucht komen slechts
4 liters koolstof-dioxyde voor. Toch vertegenwoordigt dit
volgens een berekening van den scheikundige von Liebig
een hoeveelheid koolstof van 28 billioen pond in den
geheelen dampkring. Volgens nieuwere schattingen zelfs
950 billioen. Deze hoeveelheid wordt steeds vermeerderd
door de ademhaling van menschen, dieren en planten.
Voor de menschen bedraagt de hoeveelheid koolstof in
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den vorm van koolzuur afgegeven, ongeveer 350 millioen
kilogram per dag.
Ofschoon er bij herhaling reeds op gewezen is, dat de
zetmeel-vorming in de groene bladeren alleen onder een
invloed van het licht plaats grijpt, willen wij er met nadruk op wijzen dat bier niet bepaald aan zonlicht behoeft
gedacht te worden. Ook uit andere bronnen dan de zon
kan licht vloeien dat geschikt is om het proces te doen
plaats hebben. Zoo heeft men met gaslicht, de oxyhydrogeenvlam en in den laatsten tijd met het electrisch licht
resultaten verkregen, die leeren dat, al is het in v e el
geringer mate, ook onder hun invloed nieuw voedsel voor
de plant kan worden gevormd.
Hieruit blijkt tevens, dat de intensiteit een factor is,
die in 't algemeen gezegd grooter wordende, ook vermeerderde CO 2 -ontleding tengevolge heeft. Toch is voor verscheidene planten, zooals Mossen, Bamboe, Atriplex een
grens bekend, waarboven de lichtsterkte niet zonder nadeel kan stijgen. Daarbij komen alle lichtsoorten hierin
overeen dat de roode stralen, die men bij de ontleding
van het licht in een spectrum tusschen de strepen B en C
waarneemt, de meest werkzame zijn. Dit verdient te meer
opmerking, omdat men de blauwe en violette deelen van
het spectrum om hun sterke inwerking op Age] dikwijls
met den naam van chemische stralen betitelt, eene benaming die men na het gezegde even goed op de roode en
gele kan toepassen om de rol die zij spelen bij het vormen van zetmeel uit CO 2 en H2 0.
7. De vorming van amylum binnen in het blad is niet
het eenige gevolg van de scheikundige verandering die H2 0
en CO 2 door toedoen van het licht ondergaan. Men merkt
narnelijk op, dat voor gelijke hoeveelheden 00 2 , die het
groene blad uit de omgeving opslorpt, gelijke hoeveel
heden 0 worden teruggegeven. Het maakt dus geheel
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en al den indruk alsof het koolzuur in de groene deelen
wordt ontleed in C en 0, en de C in het blad wordt
teruggehouden om met de elementen van H 2 0 zetmeel
te vormen, terwiji de 0 wordt teruggegeven. Of dit proces
nu juist zOO verloopt is zeer de vraag. Intusschen doet
het er weinig toe of de afgescheiden 0 van de H 2 O of
van de CO 2 of wel van beide afkomstig is. Zeker is het,
dat naarmate de amylumvorming sneller geschiedt, de
afscheiding er van in diezelfde mate overvloediger is. De
afscheiding van 0 is dus een maatstaf Voor het ontstaan
van het zetmeel. Men gebruikt hem bij het bestudeeren
der uitwendige omstandigheden die op de vorming van
zetmeel van invloed zijn. Zoo weet men door het meten
van de hoeveelheden 0, die een verlicht blad afgeeft, dat
de gele en roode stralen de zetmeelvorming meer bevorderen dan de violette en blauwe. Zoo is men ook te
weten gekomen dat het licht de gunstigste werking uitoefent, wanneer de temperatuur der omgeving niet te
hoog en ook niet te laag is.
Een eenvoudige toestel, waarvan de afbeelding bij fig.
166 wordt voorgesteld, kan dienen om de 0-afscheiding
te bewijzen. De onderdeelen van den toestel zijn : een
omgekeerde trechter, een van boven gesloten buis, die
door middel van een doorboorden caoutchouckurk aan
het boveneinde van den trechter bevestigd is, alsmede
een glazen bak, waarin de trechter geplaatst kan worden.
Men neemt nu van een plant, die langen tijd in de zon
gestaan heeft, eenige frissche groene bladeren, van wier
oppervlakte men bij indompeling in water de lucht zooveel mogelijk verwijdert en vult daarmede den trechter.
Ook waterplanten, zooals de waterpest, kunnen tot dit
doel worden aangewend. Buis en trechter worden daarna
met gewoon water zoodanig gevuld, dat er geen luchtbellen in zichtbaar zijn, en daarna wordt de trechter
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omgekeerd in het glazen vat geplaatst, gelijk de figuur
aangeeft. Draagt men nu slechts zorg, dat de groene
bladeren zooveel mogelijk door zonlicht worden getroffen,
dan zal men reeds na weinige minuten zeer kleine luchtbelletjes zien opstijgen, die zich langzamerhand tot een
vrij aanzienlijke hoeveelheid lucht boven in de omgekeerde

Fig. 166.
buis verzamelen. Deze lucht bestaat voor het grootste
gedeelte uit 0, waarvan men zich door een glimmend
zwavelstokje gemakkelijk overtuigt 1) De uiterst kleine
1 ) Ten einde den inhoud van de buis behoorlijk to kunnen
onderzoeken, brengt men trechter en buis, nadat zich een
voldoende hoeveelheid lucht heeft afgescheiden, in een veel
dieper vat, waarin men zooveel water giet, dat het ondereinde
der buis onder water komt. Men kan er de buis, na die met
den vinger to hebben gesloten, afnemen en do lucht onderzoeken. — Ook kan men, in plaats van een buis die van boven
dicht is, er eene nemen die door een kurk gesloten is. Om
de lucht to onderzoeken is het dan voldoende de kurk to
verwijderen.
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luchtbelletjes zijn uit fijnie openingen (s t o m a t a, zie p. 226
fig. 165, waar een stoma in de onderste opperhuid voorkomt) te voorschijn gekomen ; door diezelfde openingen
was, toen het blad nog in den dainpkring verkeerde,
lucht binnengedrongen, waarvan de CO 2 door de groene
deelen werd vastgehouden ; de mede binnengetreden N
verlaat de openingen tegelijk met de ontwijkende 0 en
is op die wijze oorzaak dat de opgezamelde lucht niet
volkomen zuiver is.
Gelijke resultaten als met volkomen groene bladeren
zouden de bladeren van den bruinen Beuk, den bruinen
Hazelaar, de roode Berberis, allerlei sierplanten, zooals
Coleus en Achyranthes opleveren. Men mag hieruit
geenszins besluiten tot een uitzondering op den gestelden
regel dat alleen groene kleurstof de ontleding van CO 2

.

vermagtbwkslin.Iarhedbvtgnom
en andere dergelijke bladeren een groote hoeveelheid
chlorophyl, maar deze stof wordt onzichtbaar door de
aanwezigheid van een roode of roodbruine vloeistof.
Laatstgenoemde vloeistof laat zich gemakkelijk verwijderen door indompeling van het blad in kokend water.
Onder dezen invloed sterft het blad en de vloeistof gaat
in het omgevende water over. Maar het chlorophyl dat
in water onoplosbaar is, blijft achter en kleurt het blad
dus groen (vgl. p. 19).
8. Keeren wij thans tot het zetmeel terug, dat blijkens het in 6 gezegde in de bladeren wordt gevormd.
De genoemde stof is niet bestemd om op de plaats
van ontstaan te blijven, veeleer wordt zij van daar weggevoerd naar de groeiende deelen der plant, zoo b.v.
naar de stengelspits en de jonge blaadjes die deze omgeven, naar bloemen en bloeiwijzen, naar rijpende vruchten en zaden. In laatstgenoemde deelen wordt het
in massy opgelegd, 't zij in het kiemwit, 't zij in de
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kiem z elve. In zulke gevallen spreekt men van reservevoedsel, omdat het eerst later (nl. bij de kieming van
.de plant) gebruikt zal worden. Bij de aardappelplant (fig.
167) wordt het grootendeels weggelegd in onderaardsche
stengels, wier toppen tot de ons van vroeger bekend

Fig. 1G7.

geworden knollen (aardappels) aanzwellen. Op dezelfde
wijze worden de schubben van bollen, de wortelknollen
van Orchis en Ficaria, de wortelstokken van Salomonszegel
en Iris, en de takken van boomen gevuld. Toch is het
reservevoedsel niet in al de opgenoemde gevallen zetrneel,
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zooals wij van p. 217 reeds weten. Op zijn tocht van de
stengelbladen naar de plaatsen van bestemming ondergaat
het allerlei veranderingen, die hoogst opmerkelijk zijn.
Zoo moet het om de bladeren te verlaten, in een oplosbaren toestand worden omgezet. Daartoe verandert het
in glucose ; als zoodanig stroomt het door de plant, maar
wordt op het einde zijner loopbaan weer veranderd in
zetmeel, of in olie of wel in een andere stof; ook kent
men gevallen, waarin het reservevoedsel glucose is (zie
p. 217).
Hoe het stikstofhoudende voedsel ontstaat en op welke
plaatsen, is vooraisnog niet met zekerheid bekend. Maar
meer dan waarschijnlijk is het dat de eiwitstoffen, evenals
de N-vrije stoffen in de bladeren worden gevormd. Een
reeks van onderzoekingen van den laatsten tijd, die begonnen is door Prof. M. Treub, Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, heeft, de aandacht der plantkundigen
gevestigd op het veelvuldig voorkomen van blauwzuur,
CNH in de planten. Er bestaat inderdaad grond voor
de leer, dat in vele gevallen door de samenwerking van
nitraten en glucose een eerste begin wordt gemaakt met
den opbouw van de meer samengestelde N-verbindingen
(eiwitstoffen).
9. De laatste opmerking voert als van zelf tot een andere
overweging. Tot nog toe hebben wij als stoffen, waaruit
de plant organisch voedsel bereidt — als bouwmateriaal —
leeren kennen C, H en 0 (welke drie in al de door ons
genoemde voedingsstoffen voorkomen). Verder N en S, die
voor de vorming van eiwitstoffen noodzakelijk zijn. Maar
het onderzoek leert, dat een plant niet kan blijven leven,
wanneer zij niet te beschikken heeft over Fe, en wel om
de eenvoudige reden dat de bladeren, die de plant bij
gemis van ijzerhoudend voedsel voortbrengt, geel (c hl or o t i s c h) blijven in weerwil van de bestraling der zon
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De vorming van het amylum kan dan niet plaats grijpen,
en daarmee moet het ontstaan van alle andere voedingsstoffen achterwege blijven. Begieting der plant met verdunde FeSO 4 -oplossingen of het plaatsen van groote brokken
van dit zout in den bodem wordt met goed gevolg tegen
chlor o se aangewend. Zelfs het bestrijken van de bleekzieke bladen met de ijzeroplossing is voldoende om groene
kleurstof te doen ontstaan. Evenmin is de groei mogelijk
zonder K, Mg, Ca, P. Maar Cl, Na en Si zijn niet noodzakelijk.
Het spreekt wel van zelf dat de genoemde elementen
niet vrij, maar daarentegen met andere verbonden in de
omgeving der plant moeten voorkomen. Het scheikundig
onderzoek van den bodem zoowel als van het water,
waarin planten groei en, leert dat stikstof en kalium in
den vorm van KNO 3 , zwavel en calcium als gips (Ca 504),
magnesium als bestanddeel van Mg SO 4 , phosphorus als
Ca3 (PO4 )2 aan de plant wordt aangeboden.
De groote zekerheid in de kennis van dit punt heeft
men niet zoozeer te danken aan de vele asch-analysen,
waaraan men allerlei planten heeft onderworpen als wel
aan het inrichten der zoogenaamde w at er k ul t u r en
volgens de methode van Julius Sachs (I 860). Men verstaat
hieronder het kweeken van een plant in gedistilleerd
water, op de wijze door fig. 168 aangegeven. Men laat
de te kweeken planten (Erwten, bruine Boonen) in een
bak met zaagsel kiemen, totdat de wortel de lengte van
een centimeter of vier heeft bereikt. Dan zoekt men een
levenskrachtig exemplaar uit en bevestigt het zoodanig
aan de kurk, dat de zaadlobbben 1) en de wortel er onder
1 ) Men dient evenwel zorg te dragen, dat de zaadlobben niet
net het water in aanraking komen; kiemt een soort met de.
zaadlobben boven den grond, zooals b.v. Phaseolus multiflorus,
dan komen de zaadlobben in de proef natuurlijk boven de kurk..
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komen, maar de stengel er boven uitsteekt. Nu zal de
groei van de plant weliswaar zoo lang normaal voortgaan als er nog voedsel in de zaadlobben aanwezig is,
ook zal in de bladeren aan het licht veel
zetmeel ontstaan, maar vorming van al
het bouwmateriaal, noodig voor een voortgezetten groei, is niet mogelijk. Daartoe
moet men de straks genoemde zouten
in het gedistilleerde water oplossen en
wel b.v. in de volgende verhouding, die
een tal van proeven als doeltreffend
hebben doen kennen:
1000 CC
water .
I gram
KNO3
0,5
CaSO4 .
. 0,5
MgSO4 .
0,2
Ca3(PO4)2
Fee C16 of FeSO 4 enkele miligrammen.
Op die wijze gekweekt geeft een plant
nagenoeg even goed als in een bloempot van gelijken inhoud als het gebruikte
cilinderglas, bladeren, stengels en vruchten.
Verversching der oplossing is van
Fig. 168.
tijd tot tijd noodzakelijk, nl. zoo dikwijls
als door het indringen in de plant een of meer der genoemde zouten niet meer voldoende aanwezig zouden zijn,
b.v. elke week. Laat men van de bovengenoemde zouten
een of meer weg, dan kan men zich verzekerd houden
van een volkomen mislukking der kultuur. 1) Dit verklaart
1 ) Wanneer men een element weglaat, maakt de plant zooveel
zetmeel, dat alle cellen van bladen, stengel en wortel er
geheel mede gevuld zijn, doch eiwit en protoplasma kunnen
zij niet maken, daarom groeien zij niet.
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volkomen hoe het komt dat akkers, waarop jaren achtereen
dezelfde plant (b.v. tarwe) verbouwd wordt, langzamerhand
worden uitgeput, maar ook weer door een kunstmatigen
toevoer van een der voedingselementen in den bruikbaren
staat kunnen worden teruggebracht. Betreffende de opneming van stikstof dient hier naar aanleiding van de onderzoekingen der laatste jaren nog jets te worden bijgevoegd.
Zooals op p. 236 reeds gezegd werd, wordt de stikstof,
ofschoon in zulke ruime hoeveelheden in lucht en bodem
aanwezig, niet als zoodanig, d. i. in vrijen toestand opgenomen. De nauwkenrige proeven van Bo u s s i n g a u l t
(4 854) hebben dat voldoende uitgemaakt.
Toch heeft men opgemerkt dat de leden van de groote
familie der Papilionaceeen in staat zijn aanzienlijke hoeveelheden eiwit te vormen, ook al staan zij in een bodem,
waaruit met opzet alle gebonden stikstof verwijderd is.
Ja zelfs is het een door landbouwkundigen lang waargenomen en goed vastgesteld feit, dat schrale bodems tengevolge van het dragen van Klaver, Wikke, Lupienen en

Fig. 168*.
andere vlinderbloemige gewassen, hun gehalte aan stikstofverbindingen vergrooten. Ook in andere familien is
later hetzelfde verschijnsel ontdekt.
Dit belangrijke feit hangt ten nauwste samen met
eigenaardige voortbrengselen, die men sinds lang bij de
wortels van Papilionaceeen kent. Wij bedoelen hiermede
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de wortelknolletjes, die gemakkelijk bij voorzichtig uitgetrokken wortels van bedoelde planten in het oog vallen.
In onze fig. 168*a vindt men er een, 3maal vergroot,
afgebeeld. Dezen blijken bij anatomisch onderzoek grootendeels gevuld te zijn met b a c t eri6 n, zeer kleine
schimmelachtige plantjes, die op hun beurt rijk zijn aan
eiwitstof 1). Dit nuttige voedsel komt
ZZ)
V
I
,
aan de plant ten
1:5
goede, want in
ez
o
m
kere perioden van
i
het leven der Papi'"
lionaceeen, b.v. dat
der vruchtvorming,
••:
worden die knolletjes
geledigd. Bedoelde
bacterie, waarvan
men eenige vormen,
in fig. 169 sterk (700
Fig. 169. x) vergroot, kan nagaan, komen eveneens in den bodem voor en dringen,
zooals door bijzondere proeven bewezen is, in de wortels
binnen om zich daar sterk te vermenigvuldigen en allerlei
zonderlinge gedaanten aan te nemen, waarbij de Y•vorm
de meest voorkomende is.
Pat zij inderdaad de oorzaak zijn der knolvorming blijkt
hieruit, dat wanneer men een bodem steriliseert, d. w. z.
door verhitting, liefst onder verhoogden druk, van deze
wezentjes ontdoet, het ontstaan der knolletjes achterwege
blijft. Tevens bevindt men dan, dat de plant een kom-

.

e

.

(2

1 ) Vgl. fig. 168b, die een dwarse doorsnede van het knol
letje a voorstelt; het centrale weefsel is geheel met bacterien
gevuld.
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mervol bestaan leidt, als men er voor gezorgd heeft, ook
de stikstofverbindingen uit den grond te verwijderen.
Bewezen is dus, dat de grond-bacterie — Bacillus
radicicola — de Papilionacee van eiwit voorziet,
die hij in een onvruchtbaren bodem niet zou kunnen
opleggen.
De vraag is nu : hebben die bacterien inderdaad het
vermogen om de vrije stikstof te binden, d. w. z. met
andere voedingsstoffen tot eiwit te verwerken, of heeft
men hier alleen te denken aan een buitengewoon sterke
aantrekking die de Bacillus radicicOla op uiterst
kleine hoeveelheden gebonden stikstof in hare omgeving
uitoefent ? Tusschen beide oplossingen is de beslissing
door Laurent en S c h l o sing gegeven. Zij vonden
dat meetbare hoeveelheden vrije N door de wortelknollen
in eiwit worden omgezet.
Later is nog meer licht over de zaak opgegaan door de
onderzoekingen van Winogradsky. Deze geleerde beyond
dat de N-assimileerende bacterien bij hun arbeid zeer
of hankelijk zijn van de aanwezigheid van vrije 0. Is deze
aanwezig, dan assimileeren zij niet of nauwelijks N. In
een klompje bacterien zullen de aan den buitenkant liggende het proces niet, de meer binnenwaarts gelegene wel
uitvoeren, eenvoudig omdat de zuurstof reeds door eerst
bedoelde is opgeslorpt. Zoo verklaart het zich dan nu
gemakkelijk dat de bacterien, die immers zoo diep mogelijk in het knolletje zijn binnengedrongen, den grootsten
voorraad eiwitstof uit N opbouwen.
10. Wij hebben thans nog te spreken over de wijze,
waarop het water, dat voor de vorming van organische
stollen, met name zetmeel, onontbeerlijk is, in voldoende
hoeveelheden de plant binnendringt. Zijn wij daarmede
bekend geworden, dan weten wij tevens hoe de straks
genoemde zouten daar komen waar zij moeten zijn, want
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het is ons bekend dat zij in het water zijn opgelost. Wanneer men een blad of een tak met bladeren, luchtdicht
bevestigt op een toestel, zooals de afbeelding bij fig. 169*
aanwijst, en dezen toestel met water vult, zOO dat de
wijde buis niets dan water bevat en de langere dunne
buis tot a daarmede gevuld is, dan zal men bemerken, dat
na verloop van korten tijd (soms slechts enkele minuten)
de waterspiegel in de
lange buis gedaald is.
Ook daarna zal die daling voortgaan en zelfs
zoover, dat alleen in het
wijde gedeelte van den
toestel water overblijft,
dat evenwel langzamerhand door lucht wordt
vervangen. Er verdwijnt
dus aanhoudend water,
en aangezien het als
vloeistof nergens kan
ontwijken, moet het als
damp weggaan en is de
eenige weg, waarlangs
dit geschieden kan, de
bladschijf. Dit feit heeft
niets bevreemdends als
men zich herinnert (p.
Fig. 169*.
226) dat een bladschijf
een groot aantal luchtholten bevat, die onderling samenhangen en zoo een geheel kanalenstelsel vormen. Deze
kanalen monden vooral aan de ondervlakte van het blad
uit in de zoogenaamde huidmondjes of stomata, hoogst
eigenaardige organen die onder den invloed van het
licht zich wijd openen maar in duister zich weer slui16
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ten 1). Ofschoon nu het miscroscoop ons het gemakkelijkst overtuigt van de juistheid van het zooeven gezegde,
kunnen wij het ook zonder dit hulpmiddel aanschouwelijk
maken. Daartoe plaatsen wij een blad onder water gedompeld, onder de klok van een luchtpomp en laten thans de
machine eenigen tijd werken. Ta] van luchtbellen ontwijken, duidelijk ziet men ze aan de oppervlakte der bladschijf zich vormen om zich vervolgens los te maken. Na
eenigen tijd laat men de lucht weer toe, het blad dat
door luchtbellen omhoog werd gehouden zinkt en vertoont,
uit het water te voorschijn gebracht, een geheel andere
tint. Het is doorzichtig geworden, de lucht die er vroeger
in was, is vervangen door water dat het licht in stede
van terug te kaatsen, gelijk lucht in fijn verdeelden toestand doet, thans gemakkelijk doorlaat.
Om aan te toonen dat de ondervlakte van een blad
meer water afgeeft dan de bovenvlakte, bedient men
zich van filtreerpapier dat men te voren gedrenkt heeft
met kobalt-chloried %-5%). Is dit kobaltpapier volkomen droog, dan heeft het een donkerblau we kleur,.
wordt het daarentegen aan vochtige lucht blootgesteld,
dan verandert de kleur in rood. Men heeft dus niets
anders te doen dan twee strooken van het beschreven
papier tegen boven- en onderzijde van het blad aan te
drukken, 't zij door middel van een paar glasplaten, of
nog beter door plaatjes glimmer, die men door klemmen
tegen elkaar bevestigt. Weldra zal het kleursverschil
het groote onderscheid in de verdamping der beide oppervlakten doen zien.
1 ) Bij zeer jonge bladen zijn de huidmondjes nog gesloten ;de transspiratie heeft daar door de geheele opperhuid plaats,
wier buitenwand dan nog zeer dun is. Later wordt deze dikker en door tallooze wasdee]tjes minder doordringbaar, ofschoon
net geheel ondoordringbaar.
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In gewone omstandigheden gaat de waterdamp, die
in het kanalenstelsel aanwezig
is, gemakkelijk door de huidmondjes naar buiten en wel
te sneller, naarmate de omgevende lucht droger en warmer
is. Uit de naastbij gelegen
deelen dringt dan weer nieuw
water in de kanalen, dat die
weer uit verder verwijderde
deelen en deze eindelijk onmiddellijk uit den aanwezigen watervoorraad hadden ontvangen. Het
water wordt dus door de bladeren opgezogen. De kracht, waarmede dit geschiedt, is verwonderlijk groot, zooals uit proeven
met den bij fig. I 70 'afgebeelden
toestel kan blijken. Zooals men
in de figuur ziet, is het blad
in staat niet alleen om een
kolom water, maar zelfs een vrij
aanzienlijke hoeveelheid kwikzilver naar boven te trekken.
De omhoog getrokken kwikzuil
bedraagt bij eenige planten, waarFig. 170.
mede men de proef heeft genomen, een lengte van 45 tot 40 c.M. Nemen we nu
eens 30 c.M. en vermenigvuldigen wij deze lengte met
43.6 (het getal dat S. G. van kwik uitdrukt), dan krijgen
wij de aanzienlijke lengte van 4 M. Dat wil dus zeggen
dat als wij in plaats van kwikzilver water hadden genomen, dezelfde tak water over een vertikalen afstand van
4 Meter verplaatst had. Het is vooral door deze zuig-
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kracht, dat afgesneden planten, zoowel houtige als kruidachtige, langen tijd in leven blijven, wanneer zij in water
worden geplaatst. Intusschen komt hierbij de geinakkelijkheid, waarmede het water door den stengel wordt
voortgeleid, in aanmerking. Het is het hout dat hierbij
de hoofdrol speelt. Wanneer men een stam of tak ringvormig ontschorst, d. w. z. een ringvormig stuk schors
tot op het hout afsnijdt, dan zal de waterstroom, die naar
takken en bladen opstijgt, ongestoord voortgaan, terwijl
deze ophoudt, wanneer omgekeerd het hout wordt verstoord en de overige deelen van den stengel blijven
bestaan. Hieruit heeft men afgeleid dat het hout de
weg is, waarlangs het water naar de bladeren gaat en
dat het beter dan eenig ander weefsel in staat is de
vloeistof met de noodige snelheid voort te leiden. Zoo
ziet men b.v. dat naarmate de boomen door het telken
jare grooter worden hunner kroon meer bladeren krijgen,
ook de houtcilinder door het vermeerderen der jaarringen
in om yang toeneemt. Een ander feit, waaruit het verband tusschen hout en watervervoer blijkt, is de bijna
geheele afwezigheid van hout bij ondergedoken waterplanten. Bij deze gewassen is de waterstroom zeer zwak,
wijl zij niet verdampen. Wanneer het nu waar is, dat de
bladeren van landplanten een bijzondere zuigkracht hebben en het hout bij uitstek geschikt is om het water
voort te leiden, dan zou men geneigd zijn te meenen dat
de wortels der plant vrij overbodig zijn. Terwijl dit voor
sommige waterplanten inderdaad het geval is, is het
geenszins waar voor kruiden en houtige gewassen, die in
een min of meer waterarmen bodem gevestigd zijn.
Plaatst men slechts een afgesneden tak in den bodem,
dan zal men de bladeren weldra zien afhangen en later
geheel verwelken. Het hout moge in staat zijn vloeibaar
water op te nemen, het is niet bij machte uit een voch,
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tigen bodem het noodige bijeen te brengen. Daartoe
dient de wortel met zijne takken, vezels en haren. Om
hierover te kunnen oordeelen bedient men zich, in navolging van Stephen Hales (4721), van een inrichting, zooals

Fig. 171.

in fig. 171 wordt voorgesteld. In den met aarde gevulden
bak of bloempot vindt men niets anders dan het wortelsysteem van een pas aigesneden plant en een klein stukje
van den stengel voldoende om er den glazen toestel op
vast te maken. De toestel bestaat in hoofdzaak uit een
reservoir b, dat luchtdicht op de wortelstomp wordt bevestigd en van boven met een kraan c kan gesloten
worden. Zijdelings is in het reservoir een nauwere, tweemaal omgebogen buis gestoken, die wij de stijgbuis
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zullen noemen. Zette men nu eenvoudig den beschreven
toestel op het wortelstelsel, dan zou men waarnemen,
dat er spoedig water te voorschijn komt, dat niet alleen
het reservoir b, maar ook de stijgbuis zou vullen. Om
nu de kracht te meten, waarmede een wortelsysteem het
water omhoog zendt, stelt men er een andere kracht
tegenover, wier grootte men gemakkelijk kan beoordeelen.
Daarvoor gebruikt men de zware vloeistof kwikzilver,
die men in de stijgbuis giet 1). Is de kracht, waarmede
de wortel het water omhoog perst, grooter dan de druk
der kwikkolom, dan zal deze in de stijgbuis worden
omhoog gedreven en later zelfs met water worden bedekt.'
Maken daarentegen de krachten evenwicht, dan kan men
uit den afstand der kwikniveaus n en n' besluiten tot de
hoogte, waartoe de wortel in staat is water omhoog te
voeren. Zoo heeft men dan bevonden dat de wortels
van een brandnetel het kwik 354 m.M. en die van den
wijnstok 804 m.M. kunnen doen stijgen. Stelt men nu
water voor kwik in de plaats, dan zou dit een kolom
van 4.8 M. bij de Brandnetel en een van 10.9 M. bij den
Wijnstok worden. Men ziet hieruit dat de wortel met
groote kracht het water uit den bodem weet te halen
en er geheel voor schijnt ingericht om aan de behoeften
der transspireerende bladen te voldoen.
De oorzaak van de geweldige aantrekking, die het
wortelstelsel eener plant op het in den bodem aanwezige
water uitoefent, moet toegeschreven worden aan de fijnste
worteleinden en de haren, waarmede deze bedekt zijn.
Het is ons van vroeger (p. 46) bekend, dat kruidachtige
wortels (b.v. tuinkers) en de kruidachtige deelen van
1 ) De geheele ruimte b d f wordt met water gevuld; lucht
zou samengeperst de stijging der kwikkolom merkbaar
vertragen.
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meerjarige wortels met duizenden van wortelharen bedekt
zijn. Deze wortelharen, waarvan de onderste helft bij
fig. 172 wordt voorgesteld, zijn eigenlijk lange gesloten
buizen, wier inhoud uit een vloeistof bestaat en wier
wand door een dunne cellulose-wand gevormd wordt,
tegen welks binnenzijde eene dunne laag protoplasma is

Fig. 172.

Fig. 173.

gelegen. Elk wortelhaar laat zich vergelijken met het
binnenste gedeelte van een osmose-stelsel, waarin men
b.v. een oplossing van een of ander zout heeft gebracht.
Evenals dit trekt een wortelhaar met groote kracht water
naar binnen. Omgekeerd gaat er uit het wortelhaar uiterst
weinig naar buiten krachtens een bijzondere eigenschap
van het protoplasma, dat nagenoeg ondoordringbaar is

248

Vorming der voedingsstoffen.

voor suiker, zuren en andere stoffen die de cel opvullen.
Hun gezamenlijke arbeid voert tot de verbazende hoeveelheden water, die door een wortelstelsel kunnen worden
opgestuwd. Met nadruk zij bier evenwel bijgevoegd dat
ofschoon de osmose in de wortelharen de hoofdrol vervult,
het verdere vervoer van het opgenomen water in hoofdzaak is opgedragen aan het protoplasma der cellen en
jonge vaten. Het protoplasma toch is in een voortdurende
strooming (circulatie) en brengt op die wijze het vocht
van den naar buiten gekeerden wand naar dien van de
overzijde, van waar het in een meer centraal gelegen cel
overgaat, enz.
Om aan to toonen dat de wortels toch iets aan de
omgeving afstaan, kan men de volgende proef doen.
Men laat eenige zaden (Klaver, Erwten enz.) kiemen op
een dun zand- of zaagsellaagje, dat gedragen wordt door
een volkomen g 1 a d gepolijst plaatje marmer. Wascht
men na verloop van enkele weken plantjes en bodem
weg, dan ziet men op het marmer duidelijke indruksels
van de wortels, die er langs gegroeid zijn en door hun
naar buiten tredend zuur een deel van het CaCO 3 hebben
opgelost. ') Dat die oplossing van kalk- en andere zouten
ook in den grond geschiedt, laat zich niet betwijfelen.
Overal leggen zich de wortelharen zoo dicht mogelijk
tegen de bodemdeeltjes aan, ja zij vergroeien er als 't
ware mee. Van daar dat bij ruwe uitrukking eener plant
de meeste wortelharen in den grond achterblijven, door
den bodem vastgehouden, en met hen de teederste uiteinden der wortels, waarvan zij de voortbrengselen waren.
Zet men een zoo behandelde plant weder in den bodem,
1 ) Dit naar buitenkomende zuur kan eenvoudig het CO 2 der
ademhaling zijn; waarschijnlijk evenwel voegt zich daarbij het
celvocht der afstervende wortelharen.
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dan zal zij hoogst waarschijnlijk sterven, wanneer ten
ininste geen bijzondere voorzorgsmaatregelen worden
genomen. De oorzaak van den dood is de afwezigheid
der wortelharen, alsmede afwezigheid van wortelspitsen,
door welker groei weer nieuwe zouden kunnen ontstaan.

III . OPNEMING VAN ORGANISCH VOEDSEL.
Het vermogen dat de plant bezit om haar voedsel zelve.
te bereiden, maakt haar in zekeren zin onafhankelijk van
het samenwonen met andere levende wezens. Planten
toch zouden zeer goed kunnen g r o e i e n in een landstreek, waarin geen enkel dier voorkwam, terwijl dieren
in een omgeving zonder planten al heel spoedig zouden
verdwijnen. Wij spreken bier alleen van het voedingsproces, want de merkwaardige verhouding die tusschen
de geslachtlijke voortplanting der meeste Phanerogamen
en insecten en vogels bestaat is in het tweede hoofdstuk
voldoende toegelicht.
Er zijn echter talrijke planten, die op een geheel andere
wijze worden gevoed, die zelf geen voedsel kunnen maken,
maar evenals de dieren stoffen moeten ontvangen, die door
andere organismen gevormd zijn, of m. a. w. organisch
voedsel behoeven. Tusschen die planten en de gewassen
die zich zelven onderhouden staat een reeks van planten
die gedeeltelijk afhankelijk zijn van andere wezens, gedeeltelijk onafhankelijk. Zoo vindt men tusschen het koren
dikwijls planten, die schijnbaar niets te maken hebben
met de gewassen, waartusschen zij groeien, maar indexdaad eenige harer wortels in die der korenplanten hebben
ingedrongen, terwijl het overige van het wortelsysteem
vocht uit den bodem kan putten. De Roggeplanten lijden
hierdoor zichtbaar, waaruit met groote waarschijnlijkheid
kan worden afgeleid, dat zij van een gedeelte van haar
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voedsel worden beroofd. De meest bekende geslachten,
waartoe deze woekerplanten (vgl. p. 49) behooren, zijn
Euphrasia (Oogentroost) en Rhinanthus (Ratelen). Proeven
hebben geleerd dat de zaden der hiertoe behoorende
planten wel kunnen kiemen en zelfs tot plantjes kunnen
uitgroeien, maar voor eene volledige ontwikkeling is een
buiten haar liggende voedselbron noodig, zij het ook dat
bij een eenigszins dichte zaaiing enkele individuen ten
koste van andere gelijksoortige zich voeden.
Veel meer afhankelijk van eene andere plant, die we
:gemakshalve v o e d s t e r p 1 a n t zullen noemen, is het
Vogellijm of de Marentak (Viscum album). Deze plant is
‘evenals de voorgaande met groene bladeren bezet en kan
.dus onder den invloed van het zonlicht CO 2 ontleden.
Maar zij is niet in staat in den bodem te wortelen, maar
.alleen ingericht om het beiioodigde vocht (water en zouten)
fruit de stammen van eenige boomen te halen, waarvan
Populier en Pereboom de meest gewone zijn.
Geheel terende op voedsterplanten zijn de reeds vroeger
vermelde soorten van Wargaren (Cuscuta), waarvan in
,ens land een soort op allerlei kruidachtige gewassen
voorkomt (C. europaea), een voornamelijk Thijm en Struikheide aantast, maar ook andere Labiaten en Papilionaceeen
epithymum), en de derde uitsluitend op Vlas woekert
(C. epilinum). Door middel van de boor- of zuigworteltjes
gaat het organische voedsel van de bezochte plant in den
draderigen en kleurloozen stengel over. Een groene kleur
is volmaakt afwezig en zelfs de bladeren zijn zoo klein
en verspreid dat eerst een voortgezet onderzoek er enkele
kan doers vinden.
In de duinen en op andere zandgronden is het de Bremraap (fig. 174) met Karen stevigen vuilgelen stengel die
zich door haar gemis aan groene kleurstot als echte woekerplant doet kennen. De stengel deter zonderlige plant
,
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eindigt onder de oppervlakte van den grond in een gezwollen deel (raap), waaruit teedere wortels ontspringen.
Deze nu verbinden zich met die van eenige planten die
er om heen groeien, zooals Thijm (fig. 174), Walstroo
(Galium), Klaver, Hennep, Brem (Sarothammus) e. a.
Een oppervlakkige gelijkenis met de Bremraap vertoonen
de Monotropa en de Neottia. Te vergeefs zou men hier de

een of andere verbinding met een voedsterplant zoeken.
Deze geheele kleurlooze planten wortelen in een bodem,
die 'rijk is aan humus, d. w. z. aan verweerende overblijfselen van planten. De verschillende organische producten,
die door deze langzame oxydatie ontstaan, voeden deze
planten even goed als de ons bekende Paddestoelen, die
zooals gemakkelijk valt op to merken, juist daar voorkomen, waar bladeren en andere kruidachtige deelen van

252

Opneming van organisch voedsel.

planten bezig zijn te rotten. Men is gewoon den naam
a f v a 1 p 1 ant en of Saprophyten te gebruiken, wanneer
men wil aanduiden dat dusgenoemde gewassen van rottende stoffen leven, maar den naam w o e k erpl an ten
of p a r a s i e ten te bezigen als men -planten zooals Orobanche e. a., die op levende wezens teren, op het oog heeft.
Onder de Cryptogamen zijn honderde, ja duizende soorten
parasieten of saprophyten. Hun aantal overtreft dat onder
de Phanerogamen vele malen. Saprophyten zijn behalve
de eigenlijke Paddestoelen, Champignons en Morielje's,
ook allerlei teerdere plantjes, die in den vorm van schim
mel zich op brood, oud leder, kaas enz. neerzetten.
Verwant ,aan deze en de paddestoelen zijn die schimmels, die
verschillende plantenziekten veroorzaken, zoo de Aardappelziekte, 1 ) de Wijngaardziekte,
de roest in het koren. De merkwaardigste vorm, waaronder zich
het parasitisme vertoont, is bij
de Lichenen of Korstmossen te
zien. Korstmossen (fig. 475) doen
Fig. 175.
zich in den regel voor als vrij
harde korsten aan de oppervlakte van boomstammen, op.
oude muren of op een zanderigen en drogen grond. Zij
behooren tot die gewassen, die onder de allerongunstigste.
levensvoorwaarden kunnen blijven bestaan en in verband
1) De aardappelziekte, eerst sinds ruim een halve eeuw waargenomen, is kenbaar aan bet ontijdig bruin worden en afsterven
van het loof, en wordt in den laatsten tijd met goed gevolg
in Frankrijk (en ook elders) bestreden door besproeiing van
het loof met een verdunde oplossing van CuSO 4 en verschgebluschte CaO 2H2 door middel van een pulverisator.
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daarmede de laatste planten zijn, die de bezoeker van
hooge bergen in het koude Noorden aantreft. Vroeger
hield men deze gewassen voor zelfstandige wezens, maar
in de laatste jaren is gebleken dat zij bestaan uit : 1 0.
Schimmels, 2°. Wieren. Wieren of Algen zijn, hoewel aan
Schimmels nauw verwant, daarvan door eene zaak zeer
belangrijk onderscheiden, t. w. door het bezit van chlorophyl, waardoor zij in staat gesteld zijn uit CO 2 en H2 0
de noodigste voedingsstoffen op te bouwen. Er zijn onder
de Wieren zeer groote vormen, zooals het Sargassowier

Fig. 176.

en het op onze kusten levende Bruinwier, maar ook microscopisch kleine, die zich alleen in groote menigte vereenigd aan het ongewapende oog verraden. Van deze nu
zijn er eenige, die met bepaalde schimmelsoorten tot
Lichenen vereenigd zijn. Fig. 176 laat bij a de groene Alg
zien, een soort die op boomen het bekende aanslag geeft,
verder bij s de „spore" eener Schimmel, die bezig is te
kiemen en wier draden de Wiercellen gaandeweg omslingeren. Toch wordt de groei van laatstgenoemde geenszins
onderdrukt. In dezelfde mate als de Schimmel groeit zij
voort, en zoo ontstaat langzamerhand de korst die Lange
tijden kan voortgroeien, zich aan de onderlaag door hecht-
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wortels vastklemmende, die de Schimmel levert. Zoo
groeien deze planten tot elkaar's wederkeerig voordeel
verder in een soort van bondgenootschap van een buitengewone kracht (m u t u a l i s m e).
Vermelding in deze reeks van feiten verdienen ook de
zoogenaamde Schimmelwortels of mycorrhizen. Hieronder
verstaat men een schimmelweefsel om de wortels van
vele boomen en kruiden, dat nu eens oppervlakkig dan
weer tot in de schors binnengedrongen is. Dit schimmel-

Fig. 178.

weefsel is voor de planten van groot gewicht, aangezien
daardoor een deel van het voedsel in de wortels dringt,
zooals water, zouten en zelfs organische stoffen. Onze
beuken, verscheidene Conifeeren, leden uit de familien der
Orchideeen, Liliaceeen e. a. zijn in het bezit van schimmelwortels.
Behalve de reeds genoemde Schimmels verdienen nog
een tweetal groepen dezer plantenklasse eene afzonderlijke
vermelding. Het zijn de Gistzwammen en de Splijtzwammen, laatstgenoemde meer bekend onder den naam van
Bacterien. Beiderlei planten zijn eencellig, maar steeds in
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groote hoeveelheden bij elkander levende. Gistzwammen
ziet men bij fig. 178 afgebeeld, Splijtzwammen bij fig. 177..
In uiterlijk verschillen zij zeer, hetgeen vooral gelegen is
in de ovale gedaante en de groote vochtruimten (vacuolen) ,
derGistzwamn.BceordSplijtzwamngenoemd, omdat elk individu zich in twee gelijke helften
splitst, die, wanneer zij tot de normale grootte zijn geraakt,_
dit proses herhalen. Bij de Gistzwammen daarentegen:
spruit aan een der einden een kleine verhevenheid uit,
die gaandeweg grooter wordt en zich ten slotte van de.
moedercel afsnoert. Beide soorten van planten oefenen
een eigenaardigen invloed uit op de stoffen, waarvan zij;
leven. De bacterien veroorzaken in de eerste plaats rotting, d. w. z. zetten samengestelde organische stoffen
(voorn. N-houdende) in eenvoudiger verbindingen om, dieonder den invloed van de 0 der dampkringslucht ten
slotte in de eenvoudigste verbindingen (00 2 , 112 0, H3 N) ,
uitenval.Idwptsverozaknijchllende soorten van gisting, zooals melkzure gisting in vloeistoffen met glucose en lactose, boterzure gisting in zure.
melk, in de derde plaats slijmgisting (ontstaan van gom
in wijn, bier), kleurstofgisting, waarbij eigenaardige kleurstoffen ontstaan op brood, meel, rijst, eieren, melk enz._
Eindelijk staan bacterien in het nauwste verband tot
ziekten, zooals diphterie, miltvuur, cholera asiatica en
meer andere • zoogenaamde aanstekelijke (infectie-) ziekten.
Voor enkele jaren is met zekerheid vastgesteld dat de
ziekte van de Hyacint, die bekend staat onder den naam
van geelsnot, en nu en dan groote schade aanricht in de
omstreken van Haarlem, door een bacterie wordt veroor-zaakt. Men kent nog eenige andere plantenziekten, die
door die wezens worden opgewekt.
Hierbij denke men ook aan 't geen op p. 239 over dewortelknolletjes der Papilionaceeen gezegd werd.

.
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De Gistzwammen bewerken de bekende alcoholische
gisting; de gistzwam van het bier b.v. is Saccharomyces
cerevisiae (fig. 178, I—IV), die van den wijn S. ellipsol-deils (ook S. apiculatus en S. pasteurianus). Bij de gisting
wordt door de plantjes de suiker der voedingsvloeistof
onder vrij worden van gasvormig CO 2 , in alcohol omgezet.
Sommigen natuurkundigen zijn van meening dat de gistcel
zuurstof noodig heeft om gisting te kunnen veroorzaken,
anderen spreken dit tegen en houden het er voor dat
alleen de g r o e i zonder vrije zuurstot niet kan plaats
grijpen. — Een soort van gistzwam, de kaamschimmel
{Saccharomyces Mycoderma, fig. 178, V), is geen eigenlijke gistzwam, aangezien door haar geen alcohol ontstaat.
Men vindt haar aan de oppervlakte van verschaalden wijn en
bier, welker alcohol zij onder opneming van 0 in azijnzuur omzet. Laatstgenoemd organisme wordt dan ook wel
tot de bacterien gerekend, men noemt het dan liever
Bacterium aceti.
Een hoogst opmerkelijke samenstelling van bacterien
en gistzwammen vindt men in zoogenaamde kefirkorrels,
die men,ofschoon niet zooveel meer als eenjaar of wat geleden,
in W. Europa aanwendt om van melk een mousseerenden en
licht verteerbaren drank te maken. De volksstammen in den
Kaukasus passen dit middel sinds onheugelijke tijden toe.
Insecten-ete7tde planten.
Behalve parasieten en saprophyten kent men planten,
die in staat zijn dezelfde processen te veroorzaken, die
in onze maag plaats grijpen. Zij vangen daartoe insecten,
scheiden de noodige stollen ter vertering of en slorpen
het bruikbare op, zoodra dit in opgelosten toestand is
overgegaan. Ofschoon de hier bedoelde planten ook zonder
dit voedsel kunnen blijven bestaan, verdient het opmerking
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dat zij door voeding met organische stoften veel weliger
groeien en fructificeeren, en verder dat de organen, die
in het nauwste verband staan tot de gewone voedingswijze, de wortels en bij sommige ook het chlorophyl, een
geringe ontwikkeling vertoonen. Eindelijk leven zij dikwijls
op de onvruchtbaarste plaatsen, waar geen andere planten
dan Mossen en dergelijke voorkomen, dus in veenstreken
en op vochtige heidegronden. Van de vrij talrijke soorten
van Insecten-etende
planten, die over de
geheele wereld verspreid voorkomen,
willen wij ons
, voerig bezighouden
met den Zonnedauw
(Drosera), waarvan in
ons vaderland drie
soorten, D. rotundifolia, D. intermedia
en D. longifolia, voorkomen. De gewoonste
is D. rotundifolia; van
de beide andere onderscheidt zij zich
door de nagenoeg
ronde bladen. Het
Fig. 179. eenvoudige plantje
bestaat uit een stuk of zes gesteelde wortelbladeren, uit
wier midden in den zomer een vrij lange tengere bloemsteel oprijst. De wortels zijn van uiterst geringe ontwikkeling. De geheele oppervlakte (fig. 179) der bladschijf is
bedekt met een paar honderd klierdragende steeltjes, die
men tentakels (eig. tasters) noemt. De tentakels, die op
het midden der schijf staan, hebben een korten steel, maar
17
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naar den omtrek toe wordt deze steeds langer. Elke klier
is omgeven door een doorzichtigen droppel van een bijzonder
kleverig vocht de gelijkenis op dauwdroppels, blinkende
in de zon, zal wel de aanleiding geweest zijn tot den name'
Zonnedauw. Wordt een klein voorwerpje op het midden
der bladschijf geplaatst, dan beginnen de verschillende
tentakels in volgorde over het voorwerpje heen to buigen
en wel het eerst die er het dichtstbij gelegen zijn. Is
het voorwerpje niet levend, noch van een levend voorwerp afkomstig, dan duurt het op zijn minst een uur,
soms wel 5 uren, voordat het door de tentakels is ingesloten, doet men de proef daarentegen met een levend
insectje, dan heeft de werking veel sneller plaats, wijl
dan tegen verscheidene tentakels wordt aangedrukt, die
de prikkels naar andere overbrengen. Plaatst men een stukje
vleesch ter zijde van het midden
der bladschijf, dan buigen zich
de korte midden-tentakels zoowel
als de lange rand-tentakels over
het voedsel heen, terwijl de
overige hun oorspronkelijken
stand behouden. Na I tot 2
dagen zijn de tentakels weer
uitgespreid en opnieuw voor
werking geschikt. De lengte van
Fig. 180.
den tijd van sluiting hangt van
allerlei omstandigheden af, zoo van het weer en den
leeftijd van het blad, maar voornamelijk van het gehalte
aan stikstofhoudende stoffen in het aangekleefde voorwerp over zoodanige voorwerpen sluiten zich de tentakels
met groote kracht en blijven er hun invloed den langsten
tijd op uitoefenen. De werking is in dit geval zoo schielijk,
dat een klein stukje rauw vleesch op een klier geplaatst,
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den tentakel reeds na 10 seconden doet buigen, na 5
minuten een sterke kromming veroorzaakt en na een
half uur reeds op het midden der bladschijf is aangekomen. Af kooksels van erwten, koolbladen en vleesch,
waarin de bladeren worden gedompeld, brengen een sterke
inbuiging der tentakels te weeg, evenals ammoniumphosphaat (fig. 180), ammoniumnitraat en verscheidene andere
ammoniakzouten.
Wanneer een stukje eiwit, vleesch, kraakbeen of een
insectje eenigen tijd met de tentakels in aanraking is
geweest, heeft er met die voedingsstoffen een verandering
plaats gegrepen, zooals die bij de dieren geschiedt. Zoodra
de klier door een of andere voedingsstof geprikkeld is,
verandert de droppel van chemisch karakter ; zij gaat
zuur reageeren. Bovendien vermeerdert de hoeveelheid
vocht en er is dan een stof aanwezig, die met pepsine
de grootste overeenkomst heeft. Stukjes eiwit toch worden
met groote regelmatigheid opgelost van buiten naar binnen
zonder een spoor van rotting. Voegt men kleine hoeveelheden van een basis aan de werkende klier toe, dan houdt
het proces oogenblikkelijk op, om weer voort te gaan, als
het alkali door het een of ander zuur geneutraliseerd is. Van
een stukje been wordt het calciumphosphaat opgelost door
het (mieren-)zuur, en daarna pas het organische (N-houdende)
bestanddeel aangetast. En aangezien wij weten, dat eiwitstoffen alleen maar opgelost worden door een zeker ferment met medewerking van een zuur, ligt het voor de
hand hier de aanwezigheid van een pepsine-achtige stof,
een zoogenaamd peptoniseerend enzym (vgl. p. 218), aan
te nemen. Men wordt hiertoe te eerder gebracht, omdat
ook in de maag de afscheiding van zuur en pepsine pas
aanvangt, wanneer de klieren eerst geprikkeld zijn. Om
het zuur (zoutzuur) te produceeren is een prikkel door
allerlei, zelfs anorganische, stoffen voor den maagwand
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een vereischte, maar zullen de lebklieren maagsap afzonderen, dan dient vooraf eenige organische stikstofhoudende
stof to worden opgeslorpt.
De hier kortelijk beschreven werkingen der inlandsche
Drosera-soorten vertoonen zich in hoofdzaak op dezelfde
wijze aan leden van dit geslacht, die in Australia, India,
het Kaapland en Amerika voorkomen. Een ander geslacht
derzelfde familie leeft in N. Amerika (Oostelijk deel van
N. Carolina) en wordt vertegenwoordigd door slechts eene
soort, Dionaea muscipula, het Vliegenvangertje. Het wordt
in kassen veelvuldig gekweekt ter wille van de gemakkelijkheid, waarmee de beide helften der bladschijf door aanraking tegen elkaar kleppen, waardoor insectjes, die den
prikkel veroorzaakten, worden gevangen. Ook hier heeft
men afscheiding van verterende vochten en opslorping
van het verteerde wetenschappelijk vastgesteld. Behalve
de genoemde behooren nog 4 andere geslachten tot de
familie der Droseraceeen, waarvan de leden eveneens
Insecten-etend zijn.
Nog andere planten behooren tot de Insectivore. Onder
onze inlandsche zijn het de soorten van Utricularia, die
met haar onder water drijvende blaasjes kleine schaaldiertjes en insectjes vangen, alsmede het Vetkruid of
Pinguicula. In 0. India zijn het de Bekerplanten van het
geslacht Nepenthes, in Nieuw Holland die van Cephalotus,
in Oostelijk N. Amerika de leden van het genus Sarracenia, die met hun uitgeholde bekervormige bladeren insecten
aanlokken en daarna verslinden. ')
1) In de bekers van Nepenthes heeft men citroen- en appelzuur gevonden.

HOOFDSTUK V.

CRYPTOGAMEN.

Tot nog toe spraken wij niet dan bij uitzondering over
„lagere" planten. Men verstaat onder dien naam die planten,
welke in uitwendige gedaante en inwendigen bouw, maar
vooral door het ontbreken van bloemen van de andere
afwijken. Ook zonder verdere aanwijzing worden zij door
ieder, als afwijkend van den gewonen regel, in een bijzondere afdeeling geplaatst en komen zij bij alle systematici
van de laatste '150 jaren op een afzonderlijke plaats in
het stelsel voor. De meest gewone naam, waarmede zij
worden aangeduid is die van Cr y p t o gam e n, wat
heimelijk bloeiende beteekent, wijl vroeger aangaande de
wijze van voortplanting nagenoeg niets bekend was. A. L.
de Jussieu, een Fransch systematicus van het laatst der
18e eeuw, noemde] ze Acotyledonen, wijl hij opmerkte
dat geen der gewassen dezer groep bij de kieming zaadlobben vertoon de.
De studie der Cryptogamen heeft in de laatste 60 jaren
een geweldige vlucht genomen en is met to meer ijver
voortgezet sinds men weet, dat de kloof, die men aanvankelijk tusschen haar en de Phanerogamen waande, in
werkelijkheid niet bestaat. Het doel van dit hoofdstuk is
voornamelijk om de verwantschap tusschen Cryptogamen
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en Phanerogamen aan te wijzen, een verwantschap die,
gelijk biijken zal, vooral door den bouw der geslachtswerktuigen (wier maaksel door het microscoop ontsluierd
is) verkondigd wordt. Toch moeten wij ons tot het voornaamste en het zekerst bekende beperken. Zoo zullen wij
van de drie afdeelingen, waarin de Cryptogamen vervallen,
de eerste, t. w. de Thallophyten, met stilzwijgen voorbijgaan. Wij zeiden er iets van in het vorige hoofdstuk
(p. 239 en p. 252) en vermelden hier dat alle gewassen, die
Wieren, Schimmels (Paddestoelen) en Lichenen of Korstmossen genoemd worden, er toe behooren. Bij geen dezer
planten is een ontwikkeling (differentieering) van het
lichaam in de vier deelen (wortel, stengel, bladeren en
haren) tot stand gekomen. Vandaar dat men voor het
deel, waaruit het geheel bestaat, den naam „loof" bezigt
en de planten zelf Loofplanten of Thallophyten noemt.
Ofschoon nu verwantschappen met de beide andere klassen
zonder eenigen twijfel bestaan en zijn aan te wijzen, is
de aansluiting toch niet van dien aard, dat die zich zoo
gemakkelijk laat overzien. Wij bepalen ons daarom tot
de afdeelingen II en III, die, hoewel zeer verschillend,
toch zooveel in de wijze van voortplanting overeenstemmen, dat zij onmiddellijk als verwanten in het oog vallen.
Als voorbeeld van II een Mosplant nemende, bemerken wij
door de splitsing van het lichaam in stengel en bladeren
al dadelijk een hoogere ontwikkeling. Eigenlijke wortels
zijn er echter niet, maar het zijn haren, die de verrichting er van op zich nemen (haarwortels). Als voorbeelden
van III nemen wij een Varen; aan deze plant zijn stengel,
bladeren, wortels en haren alle duidelijk te onderscheiden,
zij staat dus hooger dan de leden van II. Ook in anatornischen bouw verschillen de drie afdeelingen, want terwij1
een Thallophyt alleen uit cellen bestaat, vertoont een lid
van de Tile afdeeling ook vaten, d. w. z. reeksen van
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cellen, wier scheidswanden zijn weggevallen. Vereenigingen
van cellen en vaten geven „vaatbundels" of taaie strengen,
die onder den naam „nerven" in de bladschijf te zien zijn
en vandaar in den stengel afloopen. Bij afdeeling II is
slechts een aanduiding dier vaatbundels aanwezig. Wij
komen zoo tot de volgende verdeeling, die nagenoeg
dezelfde is als de vroeger medegedeelde (p. 240):

Stelsel der Cryptogamen.
Afdeeling I. Thallophyten of Loofplanten.
Klasse 1. Algen of Wieren,
Klasse 2. Fungi of Zwammen (incl. Lichenen of
Korstmossen).
Afdeeling II. Bryophyten of Mosachtige planten.
Klasse 1. Hepaticae of Levermossen.
Klasse 2. Musci of Bladmossen.
Afdeeling III. Vaatcryptogamen.
Klasse 1. Filicineeen of Varens.
Klasse 2. Rhizocarpeeen of Watervarens. 1)
Klasse 3. Equisetineeen of Paardestaarten.
Klasse 4. Lycopodineeen.
Alvorens tot de beschouwing van de groepen II en III
over te gaan, stellen wij voorop dat de geslachtswerktuigen bij de te behandelen planten worden aangeduid
met de namen: antheridium (e) en archegonium
Een antheridium is in den regel een klein orgaantje
met een dunnen wand en een zeer be weeglijken inhoud,
die bij rijpheid het inwendige verlaat in den vorm van
zeer kleine lichaampjes — s p e r m a t o z o i d e n — die in
het water rondzwermen. Een archegonium bestaat uit
1 ) Deze klasse wordt dikwijls met de vorige vereenigd, er
blijven in dat geval natuurlijk maar drie klassen.
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hats en buik. De buik bevat de eice 1, die bij
bevruchting in de nieuwe plant overgaat, de hals een
zeker vocht 1), dat bij rijpheid van het archegonium
zich met het omgevende water gaat vermengen en de
spermatozolden tot zich trekt.
IIe Afdeeling : Bryophyten of Mosachtige planter.
De Mossen vormen den overgang van de Cel- of Thallusplanten tot de Vaatplanten in het algemeen. Haar stengel
bezit een centrale, zeer onontwikkelde streng, die wel
veel op een vaatbundel gelijkt, maar waarin toch geen
eigenlijke vaten voorkomen. Bij de meeste Mossen is de
tegenstelling van stengel en bladeren duidelijk, bij de
minst ontwikkelde Mossen alleen is het lichaam loof- of
thallusachtig. De voortplanting geschiedt langs geslachtsloozen of geslachtlijken weg. De geslachtslooze vermeerdering geschiedt door broedknoppen (p. 268). De geslachtlijke
voortplanting is opgedrag en aan ant h e r i di en en
a r c h e g o n i e n, organen die wat hun afkomst betreft
niet met bladeren maar met haren to vergelijken zijn,
wijl zij uit opperhuidscellen ontstaan. De antheridien zijn
gewoonlijk eirond (fig. 481, III) en bezitten inwendig een
celweefsel (s), dat uit sperma-cellen (o-) bestaat, en waarin
zich de spermatozolden vormen ; elke sperma-cel brengt
een spermatozolde (IV) voort. Deze geraken bij rijpheid
van het antheridium vrij (door de opening m) en komen
1 ) VoOr enkele jaren is met groote waarschijnlijkheid gebleken dat de boven bedoelde aantrekking door een zuur of
door rietsuiker wordt uitgeoefend. Bij Mossen is het rietsuiker,
bij Varens appelzuur. Zeer fijne buisjes met deze stollen gevuld,
trekken spermatozoIden, die in water zwermen, met groote
kracht aan, maar elk vocht slechts een bepaalde soort.
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daarna in aanraking met het archegonium. Laatstgenoemd
orgaan bestaat uit twee deelen : a) den hals h, en b) den
buik in den buik (fig. 181, I en II), die grooter omvang
heeft dan de hals, bevindt zich de eicel (e). Het bevruchtingsproces bestaat hier in een versmelting van de spermatozolden met de eicel. Daartoe dringen deze lichaampjes, die
met een paar lange borstels of cilien voorzien zijn, in den
hats door en van daar naar den buik. Men zou nu verwachten

dat de eicel tengevolge van een reeks van verdeelingen in
een organisme overging, dat in eigenschappen overeenkomt
met de Mosplant, die de geslachtswerktuigen voortbracht.
Immers de eicel, zooals die door Phanerogamen wordt
voortgebracht (p. 124), groeit na de bevruchting tot een
kiem of embryo uit. De uitkomst leert evenwel geheel
lets anders. Er ontstaat een lichaam, dat om redenen, die
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weldra zullen blijken, wel als een nieuw individu beschouwd moet worden, maar dat Loch geheel andere
eigenschappen heeft als de oorspronkelijke Mosplant. Het
bedoelde lichaam is echter in staat een plant te leveren,
die met de Mos, gelijk wij die kennen, overeenkomt. Deze
tusschenvorming heet bij de Mossen het sporogonium
en wordt door den leek gewoonlijk mosvrucht of vruchtje
genoemd. Bij aandachtige beschouwing der ontwikkelingswijze zal men tot de overtuiging komen dat eene vergelijking met de vrucht der Phanerogamen volkomen onjuist
is. De eicel begint, na zich met een wand te hebben bekleed, met eenige deelingen uit te voeren, zoodat er al
spoedig een lichaampje van grooteren omvang ontstaat
(sp, II), Weldra groeit het lichaampje bovenaan meer in
de breedte, onderaan meer in de lengte. Aanvankelijk volgt
de buikwand de uitzetting van de daarbinnen besloten
deelen wanneer evenwel het onderste deel van het steeds
groeiende lichaam zich tot een bepaalde lengte heeft uitgezet, scheurt de buikwand in twee zeer ongelijke stukken.
Het grootste (bovenste) wordt in den vorm van een mutsje
(h u i k j e) opgetild, terwijl het onderste dikwijls moeielijk
terug te vinden deel aan de basis van den steel achterblijft. Steel noemt men namelijk het smalle verlengde
deel, waarvan zooeven sprake was, s p o r e c a p s e 1 het
bovenste verbreede. Is de capsel rijp dan opent zij zich
door een deksel (d fig. 482, bij de Levermossen evenwel
door vier overlangsche spleten). Neemt men het deksel
voorzichtig weg, dan ontwaart men binnen den verdikten
zoom of ring, waarop het deksel stond, een of twee rijen
fijne tanden of wimpers, die te zamen een hoogst sierlijk
geheel vormen. Men heeft deze orgaantjes te zamen met
den naam van mondbeslag bestempeld. Binnen in de
capsel vindt men talrijke bruinachtige sporen om een
zuiltje geplaatst. Op vochtige aarde gelegd kiemen ze
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(fig. 182 I). Evenals bij het uitgroeien eener pollenkorrel
tusschen de haren van een stempel, ziet men de buitenste
sporehuid bersten en de binnenste tot een buffs uitgroeien.
Groote chlorophylkorrels (p. 227) kleuren dezen draad
groen. Deze draad vertakt zich en vormt met andere kiemende sporen over de aarde een heel fijn eigenaardig
lichtgroen weefsel. Uit verschillende punten van dit draderige weefsel, dat men voorkiem of p r o t o n e m a
noemt, komen eindelijk mosstengeltjes voor den dag, terwijl in de tegenovergestelde richting buizen uitgroeien,
die den dienst van wortels verrichten (haarwortels en niet
wortelharen, wijl men onder laatstgenoemde alleen maar
uitgegroeide opperhuidscellen van echte wortels verstaat).
kiasse : Levermossen (Hepaticae).
De voorkiem (protonema) ontbreekt bijna geheel of is
zeer klein. De daaruit to voorschijn komende plant (de
eigenlijke mosplant) ziet er bij sommige geslachten (Marchantia, Anthoceros) nog geheel loofachtig uit, bij andere
is de stengel meer verlengd en bezet met kleine vlakke
blaadjes. De sporecapsel, die meestal gesteeld is, springt
in den regel met vier kleppen open, waaruit dus volgt,
dat de zooeven beschreven inrichtingen (deksel enz.) bij
deze lager ontwikkelde Mossoorten niet aanwezig zijn.
Een eigenaardigheid der meeste Levermossen bestaat
hierin, dat in de capsels nevens de sporen zoogenaamde
springdraden of elateren voorkomen, d. w. z. lange
spiraalvormig gewonden draden, die hygroscopisch zijn en
door hunne verkorting en verlenging bijdragen tot de verspreiding der sporen. Bedoelde draden ontstaan ten getale
van een of twee in een verlengde cel en komen pas tijdens
de rijpheid der capsel door verscheuring van den celwand
vrjj. In ons land leven verscheidene soorten (60 a 70) van
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Levermossen. Men vindt ze dikwijls aan de oevers van
beekjes (vooral in Gelderland), in natte greppels, tegen
boomstammen en in 't algemeen op vochtige beschaduwde
plaatsen. De soort, die wij 't meest zien, is Marchantia polymorpha bij haar vooral kan men zeer goed nagaan wat
men onder broedknoppen verstaat. Zij draagt namelijk
met het bloote oog gemakkelijk waarneembare bekertjes,
waarin een stuk of wat ovale lichaampjes bevestigd zijn.
Die lichaampjes kunnen, losrakende, tot nieuwe planten
uitgroeien en worden daarom broedknoppen genoemd. De
antheridien en archegonien staan op langgesteelde schermpjes, die zeer sterk in het oog springen. Andere bekende
geslachten zijn Anthoceros, Lunularia, Fegatella, Jungermannia, Metzgeria e. a.
2e klasse : Bladmossen (Musct).
De voorkiem (protonema) is groot, zij bestaat lit sterk
vertakte groene draden. De eigenlijke mosplant vertoont
altijd een duidelijke verdeeling in stengel en bladen maar
laatstgenoemde zijn nog zeer eenvoudig, zij zijn zittend
en hebben slechts een hoofdnerf, terwijl zij dikwijls maar
een cellenlaag dik zijn. Het sporogonium bestaat in de
meeste gevallen uit steel en capsel. Wat in het algemeen
overzicht over muts, deksel en mondbeslag gezegd is,
laat zich bij de meeste Bladmossen gemakkelijk vertoonen slechts zelden opent zich de capsel door vier spleten
en nog zeldzamer blijft zij geheel gesloten, zoodat alleen
verrotting van den capselwand de sporen in vrijheid kan
stellen. Terwijl springdraden altijd afwezig zijn, is een
zuiltje steeds voorhanden. Men onderscheidt de volgende
vier onderklassen :
Onderklasse : Veen- (turf-) mossen (Sphagnaceeen).
Het huikje wordt niet in den vorm van een mutsje opge-
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tild, maar onregelmatig open gescheurd. Capsel zonder
eigenlijken steel, maar gedragen door een verlengd stengeldeel, dat onder het archegonium staat. De capsel opent
zich met een deksel. De voorkiem is niet draderig, maar
heeft de geda ante van een min of meer gewelfden thallus.
De veenmossen trekken de aandacht door hare eigenaardige geelgroene, geelachtige of roode kleur, benevens door
de groote hoeveelheid vocht, die zij in haar weefsel vasthouden. In ons land zijn grootere en kleinere uitgestrektheden gronds (de Peel, verscheiden streken in Drente

Fig. 182.

enz.) met deze plant bedekt, die van onder afstervende,
van boven steeds aangroeit en zoo in korten tijd aanzienlijke bouwstoffen 'evert voor de losse turf. Bekende
soorten zijn Sphagnum cuspidatum, squarrosum enz.
2e Onderklasse : Andreaeaceeen. Met een huikje, een
capsel zonder steel, maar met een steel zooals bij de
veenmossen. Er ontstaan aan de capsel vier spleten, die
echter niet tot den top zich uitstrekken. De voorkiem
is draderig. Het eenige geslacht, dat hiertoe behoort,
is in bergstreken vertegenwoordigd en heet Andreaea.
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Andreaea Rothii is de eenige soort, die bij ons te lande
en wel op de Hunebedden bij Borger en Rolde gevonden is.
3e Onderklasse : Phascaceeen. De kortgesteelde capsel
draagt een huikje, maar springt niet open. De sporen
ontwijken doordat de capselwand uit elkaar valt. Het
voornaamste geslacht is Phascum, dat zeer kleine plantjes bevat.
4e Onderklasse : Bryaceeen, eigenlijke Mossen. De capsel
wordt door een langen steel gedragen en is van boven
met een huikje voorzien. Deksel en mondbelag zijn aanwezig. De voorkiem is draderig. Tot deze orde behooren
de meeste Mossen. Het zijn kleine tot middelmatig groote
planten, die tot zoden vereenigd op de aardoppervlakte,
op steenen en rotsen, tegen boomen en zelfs in het water
groeien en een groote vormverscheidenheid in het capsel
en in het geheele uiterlijk laten zien. Men verdeelt ze
in acrocarpe en pleurocarpe mossen; bij eerstgenoemde ontspringt het sporogonium aan den top van
den stengel, bij de pleurocarpe een eindweegs daaronder.
Men kent over de 6000 verschillende soorten van Bryaceeen, die men tot tal van familien gebracht heeft.
Acrocarpe geslachten zijn : Polytrichum, Bryum, Mnium,
Funaria, Barbula, Fissidens enz. Pleurocarpe : Fontinalis,
Hypnum, Neckera enz.
Tile Afdeeling : Vaatcryptogamen.
De Vaatcryptogamen sluiten zich dicht bij de Mossen
aan, doordat ook in hunne ontwikkeling twee scherp
gescheiden perioden zijn op te merken. Bij de Mossen
onderscheidt men : a) de eigenIijke mosplant, die uit de
spore ontstaat, nadat deze eerst aan eenige draden het
aanzijn heeft gegeven b) het sporogonium, dat de sporen
vormt a heeft geslachtswerktuigen, b heeft ze niet. Er
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heeft dus een regelmatige afwisseling van tweeerlei plantvormen plaats, waarvan de eene geslachtsloos, de andere
geslachtlijk is. Men noemt deze afwisseling : gene rati ew i s s e 1 i n g, een verschijnsel, dat ook in het dierenrijk
allesbehalve zeldzaam is.
Ook bij de vaatcryptogamen komt generatiewisseling algemeen voor, maar
indiervoege dat de generatie a zeer onaanzienlijk
is, ja dikwijls zeer klein
en nauwelijks te onderscheiden. Toch draagt zij
Fig. 183.
altijd de geslachtswerktuigen, door
welker toedoen de generatie b ontstaat. Deze
is altijd groot en wordt de eigenlijke plant genoemd. Maar evenals het sporogonium der mossen,
waarmede zij overeenkomt, brengen zij sporen langs geslachtsloozen weg voort. Om een denkbeeld te geven van hetgeen men
hier de generatie a noemt, wijzen
wij op fig. 483, die het zoogenoemde prothalium van een varen
30 maal vergroot voorstelt. Het
prothallium vertoont zich als een
vlak uitgespreid blaadje, dat min
of meer niervormig is. Door
middel van haarwortels zit het in de aai de bevestigd.
Op de onderzijde tusschen de genoemde haarwortels
zitten de antheridien en archegonien, 't zij op hetzelfde
plantje bij elkaar, 't zij over twee individuen verdeeld.
Ofschoon de bouw van het antheridium verschillen
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oplevert, willen wij den meest voorkomenden vorm als
voorbeeld beschrijven. Volgens fig. 184 bestaat het uit de
wandcellen a en de dek-cel bij h (in de figuur niet meer
zichtbaar), benevens als inhoud een celweefsel, waaruit
zich de spermatozolden zullen vormen. Bij volkomen rijpheid wordt de dek-cel door een spleet geopend, waardoor
de spermatozoiden naar buiten treden. Het eigenlijke
spermatozoid ligt spiraalvormig in de cel opgerold (s),
weldra begint het in zijn eigen verblijfplaats te draaien,
om plotseling uit het omhullende vlies te voorschijn te
barsten en zich in een eigenaardige windende of borende
beweging te verwijderen. Opmerkelijk is het dat het naar
het archegonium wordt toegetrokken (vgl. p. 264 noot).
Het archegonium is op gelijkr-,
soortige wijze ingericht als dat der
Bryophyten, het bestaat eveneens uit
een hals (h, fig. 185) en een buik. In
den buik komt weer de eicel voor,
waarmee de spermatozolden sameni
smelten. Na de bevruchting en de
daaropvolgende bekleeding door een
\\\
wand verdeelt de eicel zich in vier
deelen of quadranten. Het eerste quaFig. 185.
drant is het allereerste begin van den
wortel, het tweede van den stengeltop, het derde van
het eerste blad, het vierde van den voet. De voet is
een tamelijk dik celhoopje, dat het zich ontwikkelende
plantje met het prothallium in gemeenschap houdt, hij
dient als overbrenger van voedsel, zoolang de plant zich
zelve nog niet kan onderhouden.
De plant, die wij in het dagelijksch leven Varen, Paardestaart enz. noemen, ontstaat dus door het uitgroeien
van de eicel van het archegonium, nadat het proces der
bevruchting heeft plaats gevonden. De eigenlijke plant
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is de spore-generatie (geslachtslooze generatie), terwijl
het prothallium de geslachtsgeneratie is.
De eigenlijke plant is dus vergelijkbaar met het sporogonium der Mossen. Wij zullen nu zien, hoe weinig
bij de verschillende klassen de geslachtsgeneraties van
elkaar onderscheiden zijn, hoe sterk daarentegen de sporegeneraties verschillen.
e Klasse : Varens (Filicineeen).
De Varens brengen vlakke of half bolronde prothallien
voort, waarop antheridien en archegonien nevens elkaar
voorkomen. De sporen-dragende generatie bestaat uit een
h

I
Fig. 136.

flunk uitgegroeiden of omgekeerd uit een zeer weinig ontwikkelden stam, dikwijls een wortelstok, die enkelvoudig
is of een weinig vertakt, waaraan een . gering aantal of
ook wel vele geveerde bladen (vanen) gehecht zijn. Aan
de onderzijde der bladen vindt men de sporen, in eigenaardige huisjes opgesloten, die men s p or a n g i e n (enk.
s p or a n g i u m) noemt. Naar hunnen oorsprong zijn sporangien haarvormingen. Zij ontstaan in groepjes op de
deelen van een blad (h I, fig. 186) een verzameling van
18
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dicht bij elkaar staande sporangien noemt men een
v r u c h t h o o p j e of sorus (h). De sorus is gewoonlijk
door een schub- of niervormig vliesje overdekt of omgeven
(s 1 u i e r of i n d u s i u m). Elk sporangium ontstaat door
uitgroeiing van een enkele opperhuidscel. Een smal steeltje
(7)) ondersteunt elk sporangium, door welks doorschijnenden
wand men talrijke sporen (s) ziet heenschemeren. In verreweg de meeste gevallen loopt er van de basis van het
sporangium meridionaal over den top naar de basis terug
een reeks van cellen, die
door de donker bruine
tint sterk bij het overige
van den wand afsteken. Deze cellenwand
of ring scheurt den
rijpen wand van het
sporangium op een bepaalde plaats open,
kromt zich dan terug
en bewerkstelligt op die
wijze het vrij komen
der sporen.
Voor de verdeeling der
Varens in onderklassen
en familien maakt men
gebruik van de betrekkelijke plaats der sori
Fig. 187.
en der sporangien. De
voornaamste gevallen vindt men in fig. 187 aangeduid.
Fig. 188 stelt de gewone Hertstong (Scolopendrium officinarum) op halve grootte voor. De onderkant van het hier
geheel enkelvoudige blad draagt talrijke lijnvormige sori.
Fig. 187, I--III vertoont enkele blaadjes van Polypodium
(I), Didymochlaena (II) en Nephrolepis (III), men bemerkt
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hier een zeer regelmatige vertakking van de middelnerf m,
en de sori (s) aan het uiteinde van een zijnerf. Bij III zijn
ook de niervormige indusien, die de sori bedekken, duidelijk
te zien. Bij VIII (Pteris) en IX (Adiantum) bevinden zich
de sori aan den rand der blaadjes of bladslippen, de bladrand schijnt zich over de sporangial heen te vouwen en
zoo te vormen, wat men vroeger een valsch indusium
noemde. Bij Lygodium (IV, V), een Schizaeacee, zitten de
sori op uitgegroeide bladslipjes, waarin een zijnerf verloopt,
zij bestaan uit weinige (hier 7) sporangial, die een horizontalen ring bezitten. In de figuur zijn de sporangien
geopend voorgesteld. Op gelijke wijze verhouden zich ook
de sporangien van Angiopteris (VI, een Marattiacee). Bij
Marattia eindelijk (VII) staan de sporangien alleen,
hebben een dikken wand en openen zich door een over-langsche spleet in twee kleppen (8) na de opening ziet.
men van binnen verscheidene smalle hokjes, die op
twee rijen geordend zijn. — Bij de Ophioglosseeen (fig._
189, die Botrychium Lunaria, in onze duinen niet zeld_
zaam, voorstelt) is een geheel blad tot een sporendragend'
orgaan vervormd. Het onderscheidt zich uiterlijk onmiddellijk van het steriele blad (het loofblad) en heeft blaadjes
die kogelvormig zijn en in wier b i n n e n s t e de sporangien gevormd worden.
De Filicineen vervallen in drie onderklassen in eigenlijke Varens (Filices), Marattiaceeen en Addertongen (Ophioglosseeen). In tegenstelling met de aanstonds volgende
Watervarens, die twee soorten van sporen voortbrengen,
noemt men de Filicineeen ook wel gelijksporige of isospore
Varens.
le Onderklasse : Eigenlijke Varens (Fakes).
Prothallium bovenaardsch, met bladgroen. Sori vrij, op
gewone of weinig vervormde bladeren geplaatst, aan de
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onderzijde of aan den rand. De jonge bladen zijn spiraalswijze opgerold. Sporangien meest met verticalen ring en
indusium, nooit in afdeelingen verdeeld.
Tot deze familienreeks
behooren bijna al onze inlandsche varensoorten. Als
voornaamste daarvan noe men wij : Adelaarsvaren
(Pteris aquilina), Vrouwenhaar (Adiantum Capillus
Veneris en A. pedatum, die
met vele andere soorten
van dit geslacht, vooral
uit Z. Amerika afkomstig,
worden gekweekt), Blaas varen (Cystopteris fragilis),
Wormvaren (A spidium filix
mas), Engelvoet (Polypo dium vulgare), Asplenium
filix femina, A. rutamuraria,
Hertstong (Scolopendrium
officinarum), Struisvaren
(Struthiopteris germanica),
Ribvaren (Blechnum spicant), Koningsvaren (Osmunda regalis). Niet
weinige soorten van tropische varens zijn boom-,
Fig. 189.
Fig. 188.
achtig, zoo b. v. Dicksonia,
Alsophila, enz. De stam van Dicksonia antarctica wordt
meer dan 12 meter hoog, de vanen bereiken eene lengte
van om en bij de 4 meter. Haar vaderland is N. Holland
en Z. Zeeland. Ook de verwante Cyathea is in den regel
boomachtig gekroond met groote bladen.
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2e Onderklasse: Marattiaceeen.
Prothallium bovenaardsch, bladgroenhoudend, sori op
gewone bladen aan den rand of aan de onderzijde. De
jonge bladen spiraalvormig opgerold. Sporangien zonder
volvormden ring, zonder indusium, soms in hokken
verdeeld.
Eene kleine plantengroep, die meest tropische soorten bevat, waaronder boomachtige. Geslachten : Angi opt e r i s,
Kaulfussia, Marattia, Danaea.
3e Onderklasse : Ophioglosseeen (Addertongen).
Prothallium onderaardsch, zonder chlorophyl. Sori aan
vervormde bladen, in welker binnenste zij ontstaan. Jonge
bladen niet spiraalvormig.
De Ophioglosseeen vormen een kleine groep van lage
plantjes. Drie geslachten, Ophioglossum, B otrychium
en Helm in th osta chy s; de beide eerste zijn cosmopolieten, het laatste is tot tropisch Azie en Australia beperkt. De beide meest gewone, inheernsche, soorten zijn
Botrychium Lunaria en Ophioglossum vulgatum.
2e Klasse: Watervarens (Rhizocarpeeen).
De Watervarens onderscheiden zich in hoofdzaak van
de Filicineeen door het voortbrengen van twee soorten
van sporen, macrosporen en microsporen (groote en kleine
sporen). Zij zijn dus heterospoor. De macrosporen doen
een vrouwelijk prothallium met archegonien, de microsporen
een mannelijk met antheridien ontstaan. De sporangial
ontspringen schijnbaar uit de wortels (van daar de naam
der planten), in werkelijkheid ontspringen zij uit den voet
der bladeren of uit den wortelstok, die de bladeren draagt.
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Zij zijn van tweeerlei soort, die van de cene soort bevat

Fig. 190.
slechts microsporen, die van de
andere alleen macrosporen deze
sporangien bevinden zich of to
zamen in een doosvormig hulsel,
het sporocarpium (fig. 1 90 f), of
de macrosporangien zijn gescheiden en in twee verschillende
soorten van sporocarpien verborgen. — De jonge bladen zijn
Fig. 191.
spiraalvormig opgerold of slechts
gevouwen. — Over het uiterlijk der voornaamste hiertoe
behoorende planten geven fig. 1 90 en 191 opheldering.
Beide vertoonen wortelstokken en langgesteelde bladeren.
De inhoud der macrospore voi mt een prothallium, dat met
de spore in verbinding blijft en slechts weinig naar buiten
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uitsteekt. De microspore vormt een inwendig g prothallium, dat grootendeels in spermatozolden vervalt. Het
prothallium begint hier uit een physiologisch oogpunt dus
zeer in beteekenis to verminderen. Twee familien :
Familie: Salviniaceeen.
Macrosporangien en microsporangien in verschillende,
.eenhokkige sporocarpien. Bladeren in knoptoestand gevouwen. Kleine, op het water drijvende, in habitus aan eenklenkroos herinnerende plantjes zonder eigenlijke wortels;
twee geslachten, Salvinia (de soort natans werd in Zwolle
en to Leerdam aangetroffen) en Azolla (Amerika; Afrika,
Australia) A. caroliniana verwildert zich gaandeweg in
ons land, nadat zij uit de kruidtuinen ontsnapt is.
2e Familie: Marsiliaceeen.
Macrosporangien en microsporangien in hetzelfde sporocarpium. Bladeren in den knoptoestand spiraalvormig
(fig. 191).
Teedere land- of moerasplanten, twee geslachten: in
Europa Pilularia (bladen draadvormig, spits, voornaamste
,soort P. globulifera, fig. 190), en ook buiten Europa Marsilia
,(bladen viertallig, fig. 191), voornaamste soort M. quadrifolia.
3e Klasse. Paardestaarten aquisetineeend
De Paardestaarten onderscheiden zich van alle andere
Vaatcryptogamen door den zonderlingen bouw der 2e of
sporendragende generatie. Deze bestaat (fig. 192, I) uit
een aantal in elkaar geschoven deelen, die ongeveer als
,de deelen van een half uitgetrokken verrekijker in elkaar
passen. De loofbladen zijn zeer klein, zij hangen voor het
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grootste gedeelte samen (b) en vormen zoo een scheede
of koker, die het onderste stuk van het hooger volgende
stengellid omvat. De stengel is gewoonlijk rijk vertakt,
waarbij de takken in verband met den bladstand kransvormig geplaatst zijn. Intusschen ontspringen zij aan den
voet der scheede en afwisselend met hare spitse
uiteinden, die wij de loof blaclen noemden. Verder bevat
de stengel veel kiezelzuur,
dat zoo regelmatig verdeeld
is, dat men een geheel kiezelskelet van den stengel kan
maken door laatstgenoemde
op platina-blik to gloeien in
aanraking
met een weinig,f
zwavelur.Ookintmsche opzichten wijken de stengels van die van vele andere
Vaatcryptogamen af. Door de
kringvonnige rangschikking
der vaatbundels (g VII) komen
zij reeds eenigermate met de
Conifeeren en zelfs met de
Dicotyledonen overeen. In een
Equisetenstengel vindt men
I altijd langgerekte luchtholten::
eene daarvan (h) ligt in het
Fig. 192.
midden, en heeft een kleinen
(Eq. palustre, arvense) of een grooten (E. limosum)
diameter. Onder de opperhuid ligt verder een ring van
kleinere holten (i), de valleculaire, en afwisselend daarmee, maar in den vaatbundelring (g, g) een kring van nog
kleinere holten, de carinale kanalen. Alle Equiseten zijn
overblijvende planten, zij bezitten een wortelstok, waaruit
behalve de stengels en wortels ook tal van knolletjes
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ontstaan, die tot gewone stengels kunnen uitgroeien.
Aan den top van een vruchtbaren Equiseten-stengel
ontwikkelt zich de vruchtaar (a I). Zij bestaat uit een
groot aantal gesteelde schildjes (II), die in eenige kransen
aan een gemeenschappelijke as (het uiteinde van den
stengel) gerangschikt zijn. Aan de onderzijde van elk
schildje zijn eenige sporangien bevestigd, kleine vliezige
zakjes, die zich overlangs openen. Schudt men in het
voorjaar uit een rijpe vruchtaar het rijkelijk ontwijkende
poeder op een glaasje en beschouwt men het door een
loupe of door een microscoop, dan ziet men het geheele
poeder in leven en beweging. Onderzoekt men hiervan
de oorzaak, dan blijkt dat de spore (III) door twee dunr e
banden (VI) omgeven is, die zich zoo dicht mogelijk tegen
de spore aanleggen, als deze zich in een vochtige ruimte
bevindt. Wordt daarentegen de lucht droger, dan buigen
de draden naar buiten en heffen zoo de spore in de
hoogte. Eenvoudig ademen over de sporen is voldoende
om de draden te doen samentrekken, bij daaropvolgende
uitdroging gain zij weer uit elkander.
•7it een spore ontstaat een nietig, maar geheel naar
buiten komend prothallium, en dit brengt Of antheridien
Of archegonien voort. In de antheridien vormen zich dikke
knodsvormige, aan het spitse achtereind met Karen voor_
ziene spermatozolden, die op de vroeger beschrevene
wijze de eicel bevruchten. Laatstgenoemde groeit daarop
na zich bekleed en in vieren te hebben gedeeld, tot de
sporengeneratie uit. De klasse der Equiseten bevat 66n
familie, die nog levende soorten telt en een die geheel
uitgestorven is. Van de eerste, de eigenlijke Paardestaarten, bestaat maar een geslacht, Equisetum, dat maar
weinig soorten telt (Europa 42, waarvan in Nederland 7,
Azie 44, Amerika 21, Afrika 3, N. Holland 0). Bij ons
zijn de meest gewone E. arvense, Telmateja, limosum,
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silvaticum, palustre. De andere familie, de Calamieten,
omvatte veel steviger planten, daar vele soorten de hoogte
van boomen bereikten. Ook vormden zij een belangrijk deel
van de plantenwereld in het primaire tijdvak. Met tal van

Fig. 193.
varens leverden zij het materiaal voor de ontzaggelijke
steenkolenlagen, die in verschillende landen voorkomen.
4e Klasse : W olfsklauwen (Lycopodineeen).
De Lycopodineeen zijn kleine of middelmatig groote
planten met een weeken of krachtigen, telkens gaffelig
vertakten stengel en kleine naald- of schubvormige, zelden
vlak uitgestrekte bladeren (fig. 193). Bij de Lycopodium's
zijn de bladen alle van denzelfden omvang en grootte,
bij de Selaginella's (fig. 194, in de wandeling Mosplantjes

Cryptogamen.

283

genoemd) onderscheidt men twee rijen kleine blaadjes (n)
en twee rijen veel grootere (b). Laatstgenoemde ontspringen aan de van het licht afgekeerde zijde van den
stengel, de kleine daarentegen aan den lichtkant. Op
het eind van den stengel zijn de bladeren van eenigszins
gewijzigden vorm. In den oksel van zulk een gewijzigd
blad vindt men een niervormig lichaampje : een sporan-

VIII
Fig. 195.
glum. Nu is bij het geslacht Lycopodium maar 66n soort
sporangium en 66n soort sporen, maar bij de andere
geslachten Selaginella en Isoetes zijn er twee soorten
.sporangien (macro- en microsporangien), het eene met
macrosporen (9), het andere met microsporen (4).
In fig. 195, I, vindt men een gedeelte van zulk een
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stengeleinde of vruchtaar van Selaginella pubescens een
weinig vergroot voorgesteld. M is een macrosporangium,
mm zijn microsporangien, Het eerstgenoemde wordt in
VI, een der andere in III afzonderlijk voorgesteld. Deov erlangsche doorsnede (II) door de vruchtaar vertoont
den centralen vaatbundel f en eenige vruchtbladen dd.
Die der linkerzijde zijn de grootste en dragen in den
oksel een macrosporangium (M), die van de re(thterzijdezijn kleiner en bezitten in verband daarmee een micro
sporangium (m). De microsporangien bevatten vele tetraedrische microsporen (IV, V), de miscrosporangien daarentegen 4 zeer groote, ronde, met vele harde ruwe wratjesbedekte, ondoorschijnende macrosporen (VII).
Eerst in de laatste tijden is men bekend geworden met
de kieming van enkele Lycopodium-soorten. In Europa isL. a n n o t i n u m onderzocht, maar met zeer onvoldoendeuitkomsten op Java daarentegen is men gelukkiger geweest met L. c e r n u u m. Daar heeft de directeur van
's Lands Plantentuin te Buitenzorg gevonden, dat er zich
knolachtige grootendeels groen gekleurde prothallien ontwikkelen met archegonien en antheridien op deze]fde plant
bij elkaar. Na de bevruchting ontwikkelt zich uit het,
prothallium een embryo, dat gekenmerkt is door de volkomen afwezigheid van een wortel. Eerst later ontstaan
wortels als zijdelingsche uitspruitsels. Bij Selaginella isde zaak geheel anders. De microsporen bij dit geslacht.
vormen binnenin een rudimentair prothallium benevens.
een antheridium, waarin eenige spermatozolden ontstaan.
Het vrouwelijke prothalium begint reeds te ontstaan,
wanneer de macrospore nog aan de plant vast zit. Eerst,
wanneer de spore op den grond komt zet het weefsel
zich zOO uit, dat de sporehuid berst en een gedeelte van
het prothallium naar buiten komt. Dat gedeelte nu draagt
enkele archegonien aan zijne oppervlakte (aa, fig. 496). De
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bevruchte eicel groeit weldra tot een embryo uit, waaraan
men, evenals bij de Phanerogamen, een worteltje (w) en
een stengelspits (v) met twee blaadjes (kk) onderscheiden
kan. Laatstbedoelde blaadjes noemt men om hun verschil
met de later ontstaande wel eens zaadlobben of kiembladen. 1) Bovendien bezit het embryo een kiemdrager (t),
die tot aan de oppervlakte van het prothallium reikt, en

Fig. 196.
een voet (f), die met een weefsel binnen in de spore
samenhangt, dat endosperm wordt genoemd. Dit
weefsel bestaat uit eenige veelhoekige cellen (e), waarin
het voedsel is opgelegd, dat voor de verdere ontwikkeling
van het jonge individu noodig is. De andere archegonien
1 ). Bij Lycopodiuin (Phlegmaria), eveneens op Java onderzocht,
trof men slechts een zaadlob aan, evenals trouwens bij IsoOtes.
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gaan, evenals ten slotte het endosperm en het prothallium,
langzamerhand to niet.
De Lycopodineeen vervallen in drie familien : L y c op odiaceee n, Isoeteeen en Selaginelleeen.
e Familie : Wolfsklauwen. Lycopodiaceeen.
Isospoor, prothallium 66nhuizig; bladen klein. Hiertoe
behooren vier geslachten, waarvan maar 66n inlandsch
t. w. Lycopodium (soorten Selago, clavatum, inundatum).
De sporen van Lycopodium worden onder den naam van.
smetpoeder of heksenmeel in de apotheek verkocht, 't
geen in aanraking met vuur snel opvlamt. De andere ge
slachten heeten Psilotum, Phylloglossum en Tmesipteris..
2e Familie : Selaginelleeen.
Heterospoor prothallium tweehuizig, het c? ontwikkelt
zich in de microspore; het in de macrospore, bladeren
vlak. In ons land komen geen Selaginella's voor, maar ire
kassen worden eenige soorten als sierplanten gekweekt.
3e Familie : Isoeteeen.
Heterospoor; de stam is kort en draagt lange biesachtige bladeren. Het eenige geslacht, Isoetes, bevat een
'12 -tal soorten, die in M. en Z. Europa voorkomen.
In ons vaderland is het geslacht vertegenwoordigd door
Isoetes lacustris, op den bodem van meren en plassen
zij behoort niet tot de oorspronkelijke flora van Nederland.
Vergelijking der Zaadplanten of Phanerogamen
met de Cryptogamen.
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De Mossen en de Vaatcryptogamen vertoonen alle een
duidelijke verwisseling van generaties. Bij alle kunnen wij
twee generaties onderscheiden, de geslachtlij k e en de
gesIachtslooz e. De geslachtsgeneratie is die welke uit de.
spore te voorschijn komt, zij brengt antheridien en archegonien voort en in laatstgenoemde de eicel, waaruit na voorafgaande bevruchting de geslachtslooze generatie ontstaat.
De geslachtslooze of sporendragende generatie
is bij de Mossen de zoogenaamde vrucht of het sporogonium, maar bij de Vaatcryptogamen de in wortel, stengel
en bladeren gedifferentieerde plant. Bij laatstgenoemde
ontstaan de sporen in eigenaardige organen, sporangien,
die door het uitgroeien eener opperhuidscel ontstaan en
dus tot de haren teiug te brengen zijn, slechts bij de
hoogst ontwikkelde kunnen zij met bladaanhangsels worden vergeleken.
De sporen der Vaatcryptogamen zijn bij de minst
ontwikkelde leden dier afdeeling van een soort, daaruit
ontstaan prothallien, die zoowel antheridien als archegonien voortbrengen. Bij de hoogere vertegenwoordigers
(Equiseten) is ook wel een sporesoort voorhanden, maar
er komen toch twee soorten van prothallien uit te voorschijn, mannelijke met antheridien, vrouwelijke met archegonien. Bij de hoogste sporeplanten eindelijk worden twee
verschillende sporesoorten ontwikkeld, microsporen en
macrosporen. Deze beid' soorten ontstaan Of in hetzelfdesporangium, Of de plant draagt microsporangien en macrosporangien. De microspore ontkiemt tot een mannelijk,
de macrospore tot een vrouwelijk prothallium, bij de
Rhizocarpeeen en Lycopodium treedt dit buiten de macrospore, bij Selaginella komen alleen de archegonien er uit
te voorschijn. Bij laatstgenoemde plant vindt de vorming
van het prothallium reeds dan in de macrospore plaats,.
wanneer zij nog aan de moederplant bevestigd is.

.
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Terwijl alzoo bij de lagere Vaatcryptogamen de beide
generaties als zoodanig scherp gescheiden zijn, treedt bij
de hoogste groep in zooverre een vereenvoudiging op, als
de geslachtsgeneratie reeds op de moederplant zich begint
te vormen, maar de bevruchting eerst dan plaats heeft,
als het vrouwelijke prothallium zich van haar heeft losgemaakt.
Bij de zaadplanten geschiedt nu ook de bevruchting
van het vrouwelijke orgaan en het uitgroeien er van tot
een embryo op de moederplant (p. 124). De door de Phanerogamen gevormde microsporen zijn de pollenko rr e 1 s, terwijl de e m b r y o z a k van den zaadknop met
de macrospore overeenstemt. — Bij de heterogene Vaatcryptogamen worden de beide sporesoorten steeds op
dezelfde plant gevormd, bij verscheidene Phanerogamen
(tweehuizige) draagt een plant alleen maar microsporangien (helmhokjes), een andere slechts macrosporangien
(zaadknoppen). Terwijl slechts bij de hoogste Vaatcryptogamen de sporangien bladvormingen zijn, is dit bij de
Phanerogamen altijd het geval.
Ie Afdeeling : Gymnospermen.
De microsporangien zijn op een bijzonderen tak geplaatst, die veel op de vruchtaar der Equiseten gelijkt.
Zij zijn vastgehecht aan den voet van schildvormige bladeren (meeldraden) en heeten pollenzakken. Hun wand
bestaat uit een zacht vlies, dat bij rijpheid overlangs
openspringt en alsdan de microsporen of pollenkorrels
laat ontwijken. De pollenkorrel (fig. 198) verdeelt zich in
3 tot 4 cellen, die te zamen een zeer rudimentair prothallium vormen, een dezer cellen groeit uit tot een pollenbuis.
De macrosporangien zijn Of elk afzonderlijk (Taxis), Of
tot een vruchtaar bijeengevoegd (Den) in het laatste ge-
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val zitten zij ten getale van twee aan den voet van een
houtige schub (vruchtblad) en zijn vergelijkbaar met de
zaadknoppen der Angiospermen. De macrospore is de e mb r y oz a k, in een zaadknop ontstaan er een of meer. De
embryozak is gevuld met een weefsel, dat men e n d os p e r m (fig. 197, I e) noemt en met een prothallium
kan vergelijken. Want in dit weefsel ontstaan eenige

Fig. 198.

Fig. 197.

lichamen (c orpuscul a), die een onmiskenbare verwantschap met a r c h e g o n i e n vertoonen (fig. 197, I en II c).
Zoo laten zich bovenaan twee kleine dekcellen (b) onderscheiden, die aan een hals doen denken het overblijvende
grootere deel bestaat slechts uit een enkele verlengde eel
(de eicel). De bevruchting heeft op de volgende wijze plaats.
De door den wind op de vrouwelijke bloem gebrachte
stuifmeelkorrel drijft een korte buis uit, die tot de corpuscula doordringt en met de groote eicel in wisselwer19
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king treedt. Na de bevruchting scheidt zich het onderste
gedeelte d als afzonderlijke cel van het overige af, verdeelt zich in cellen (II f) en vormt zoodoende den aanleg
der kiem. Van de verdere ontwikkeling vermelden wij
alleen dat deze aanleg tot lange buizen uitgroeit, die het
endosperm binnendringen, en dat een dier buizen het
embryo vormt.
Tot nadere kenschetsing der Gymnospermen voegen wij
hier nog bij, dat hunne zaadknoppen slechts een hulsel
bezitten en herinneren wij er aan, dat de vruchtbladen
niet zijn opgevouwen. Laatstgenoemde deelen zien er wel
meestal als min of meer gerekte schubben uit, zooals bij
sparren, maar vertoonen dikwijls ook den vorm van bladeren met duidelijke insnijdingen (Cycadeeen). Bloembekleedselen komen bij de Gymnospermen niet voor. De
loofbladen zijn meestal naaldvormig, zelden schubbig of
vlak toch kunnen zij ook samengesteld en wel geveerd
zijn. In inwendigen bouw komen zij meer met de Dicotyledonen dan met de Monocotyledonen overeen.
e Klasse : Cycadeeen.
Varenachtige planten met weinig ontwikkelden onvertakten stam, die over de geheele oppervlakte bedekt is
met de litteek ens van afgevallen bladen. De bladeren
vormen een kroon aan den top van den stam, ze zijn
groot, enkelvoudig geveerd en in de jeugd, evenals bij de
varens, spiraalswijze ingerold. De tweehuizige bloemen
bestaan slechts uit de geslachtswerktuigen, zij vormen
een kegel op het einde van den stam. De vrucht is soms
bes-achtig, dikwijls helderrood gekleurd.
De Cycadeeen zijn tropische planten en vooral in Z.
Amerika, maar ook in Oost-Indio, Australie en Z. Afrika
inheemsch. De voornaarnste geslachten zijn Cycas, DiOon,
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Ceratozamia en Encephalartos (p. 35). Cycas circinalis
wordt algemeen in broeikassen gekweekt.
2e Klasse : Conifeeren.
Boomen of struiken met enkelvoudige, zelden geveerde,
schub- of naaldvormige bladen (fig. 199). De vrouwelijke
bloemen staan meestal in kegels,
I
de vrucht is zelden bes-achtig.
We onderscheiden drie familien :
le familie: Taxisachtige
(Taxineeen). Bladeren afwisselend, dikwijls in twee rijen,
vrouwelijke bloemen, geen kegel
vormend, voorzien van een
enkelen zaadknop. In onze tuinen vindt men dikwijls de besdragende Taxis (Taxus baccata).
2e familie: Cypressen (Cypressineeen). Bladeren overstaande of kransvormig geplaatst, vrouwelijke bloemen een
korten, dikwijls bes-achtigen
kegel vormend. Inheemsch is
de jeneverbessenboom (Juniperus
communis); bekend zijn de Cypres (Cypressus sempervirens)
Fig. 199.
uit Zuid-Europa, alsmede de
Levensboom of Thuja, een heestertje uit China en Japan. 1)
3e familie: Dennen (Abietineeen). Bladeren
afwisselend, dikwijls tweerijig, vrouwelijke bloemen tot
1 ) Bedoeld wordt hier Th. orientalis ; Th. occidentalis komt
uit N.-Amerika.
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een langen kegel (pijnappel) vereenigd, die onder het
rijpen houtig wordt. Spar (Abies excelsa), Den (Pinus
sylvestris), Ceder (Pinus Cedrus), Araucaria en vele anderen.
3e Klasse : Gnetaceeen.
Deze klasse bevat meestal zeer kleine struiken met
tegenovergestelde knoopige takken en zeer kleine bladeTen. Hiertoe behoort behalve Ephedra en Gnetum ook
Welwitschia mirabilis met hare twee groote onverdeelde
madlobben, die tevens de twee eenige bladeren van het
gewas zijn. Deze zaadlobben kunnen een lengte van
4.5 meter bereiken.
IIe Afdeeling.

Angiospermen.

De microsporen zijn 66ncellige pollenkorrels, die tot
buizen (pollenbuizen) uitgroeien (fig. 119, p. 122). De
eicel- (fig. 121, 12,J 124) is hier het eenige overblijfsel van
het archegonium. Maar niet alleen het eigenlijke archegonium is dus achterwege gebleven, ook het 9 prothallium.
Toch schijnt hiervan een laatste spoor voorhanden te
zijn in den vorm van enkele cellen op den bodem
van den embryo-zak. Men noemt die cellen, die waarschijnlijk geenerlei verrichting hebben, antipoden of
tegenvoeters.
Is de onderstelling betreffende hare overeenkomst met
het prothallium der Vaatcryptogamen juist, dan zijn
zij ook gelijk te stellen met het endosperm der Gymnospermen. Men heeft hier wel zeer op te letten, omdat
het voedsel bevattende weefsel, dat zich na de bevruchting binnen in den embryo-zak dikwijls ontwikkelt, met
denzelfden naam endosperm wordt aangeduid, hoewel zijn
ontstaan met de antipoden niets te maken heeft.
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De embryo-zak komt natuurlijk met de macrospore
overeen en de zaadknoppen met de macrosporangien.
Laatstgenoemde deelen zijn meestal met een dubbel vlies
omgeven en bovendien ingesloten door bladachtige organen
(vruchtbladen), die gesloten stampers vormen.
De volwassen kiem (embryo) blijft tot de kieming binnen
de tot zaadhuiden uitgegroeide vliezen besloten en vormt
daarmede het zaad.
De bladeren die de micro- en macrosporangien voortbrengen (m. a. w. de meeldraden en de stampers), zijn
meestal omringd door een of meer kransen van bladen,
die zich door kleur en gedaante van de loofbladen onderscheiden. Men noemt ze bloembekleedsele n.
De beide tot de Angiospermen behoorende typen, de
Monocotyledonen, en Dicotyledonen, behoeven hier niet
nader to worden beschreven, het grootste gedeelte van
het leerboekje is er aan gewijd. Van alle planten staan
zij het hoogst, wijl zij den meest samengestelden bouw
bezitten. In rijkdom aan verschillende soorten, ges]achten
en familien overtreffen zij alle andere klassen van het
plantenrijk. Zoo is het thans ; vroeger stonden de Angiospermen niet op den trap van ontwikkeling, toen waren
het de Equiseten, Lycopodiaceeen, Selaginelleeen en
Cycadeeen, die ieder op hunne beurt met tal van vormen
de aardoppervlakte bedekten. Thans worden deze typen
door slechts weinige vormen vertegenwoordigd, maar men
kent hunne voorouders uit de overblijfselen, die in de
aardlagen bewaard zijn.
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