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UIT DE TIJDSCHRIFTEN. 
GOTTFRIED MULLER. — Ondertoekingen over het verbreken van de zaad- en 

vruchtwanden bij de kieming. 

Julirhi'icher für wisseixschaftUche Hotanik, Hand M, Heft i; Hll'i, pan. 529—644, met Sö flu. 

N de meeste gevallen geschiedt het verbreken van de znadomliullingen bij het 
kiemen door den druk, die het groeiende kiempje zelf uitoefent. Bij sommige 
soorten echter geschiedt dat reeds direct door het eenvoudig opzwellen, tengevolge 
van wateropname door de weefsels van 'het kiemwit of van het kiempje, zonder 
dal nog van eenigen groei sprake is. Dit blijkt, doordat de zaadhuid reeds met 
talrijke barsten openscheurt wanneer zulke zaden korten tijd in ijswater van 

0°, waarin geen groei mogelijk is, gelegd werden; daarbij zwollen ze spoedig lol dikwijls 
hel drievoudig volume op. Voorbeelden: ipomaea purpurea, dagbloem, door 
opzwellen van hel kiemwit. Suaeda maritlma, van de kiem. 

Bij een aantal andere soorten zooals wonderolieboonljes (Bicinus) en de 
zaden der naaldboomen, geschiedt het door den groei van het kiemwit, hel kiempje 
zelf begint z'n groei pas als de wanden door den druk van hel groeiende kiemwit 
opengeklapt zijn. 

Het openen van de harde pitten van kers, pruim, perzik, amandel en van 
de doppen van walnoot en hazelnoot geschiedt door den groei van de zaadlobben. 

Overal waar de drukking ontslaat door groei van weefsels is natuurlijk de i-engtedoor-
^ 0 snee van een 

osmolische druk in de levende cellen de werkende kracht. eikel. 
De algemeenst voorkomende toestand is echter, dat hel kiemworleltje zelf 

door z'n groei de wanden doet barsten. Bij zaden en vruchten als die van boekweit, zuring, 
Ruta graveolens e. a. ligt hel kiempje in kiemwit ingebed. De druk van het groeiende 
worteltje wordt door dat kiemwit overgebracht op de wanden. Als er een opening is ontstaan, 
wordt een deel van hel kiemwit daaruit te voorschijn gedrukt als een prop en daarna 
groeit hel kiemworleltje door die prop heen naar buiten. 

Bij de eikvh ligt hel kiemworleltje aan de spitse top van de vrucht. Ais het begint te 
groeien, duwt hel de slippen van de twee zaadlobben die voor z'n top liggen voor zich 
uit; als de vruchtwand geopend is, zijn hel deze basale spitsen van de zaadlobben, die het 
eerst te voorschijn komen, daarna groeit het worteltje tusschen hun vieren door naar buiten. 
(Zie flg. 1). 

De composieten e. a. hebben geen kiemwit. Daar ligt hel worteltje in een spitstoeloopend 
eind van de zaadbolle en wringt bij z'n groei als een wig de vruchtwand aan de top open. 

Bij een andere groep van zaden zonder kiemwit, waartoe vele vlinderbloemigen: liooneii, 
erwten, maar bijv. ook de Paardekaslanje behooren, ligt hel worteltje aan den omtrek van 
hel zaad eenerzijds legen den zaadwand aan, aan de andere zijde tegen de zaadlobben of een 

I stevig schot, een inslaande plooi van de zaadhuid (paardekaslanje) gesteund. 
Daardoor is de richting, waarin het worteltje groeien moet, bepaald. Het boort 

KI i zich schuin in de lengte door de zaadhuid heen, zoodal deze open scheurt 
v ^ ^ J f met een driehoekige slip, die boven het worteltje ligt. (Zie flg. 2, s). Bij 

/ lupinezaden, boonen e. a. komt daar nog bij, dat de navelplek heel hard is, 
] het worteltje wijkt zijdelings uit, om die te vermijden en wel steeds er langs 

Fig. 2. aan den naar beneden gerichlen kant, gehoorzamend aan de zwaartekracht. 
Kiemondo Tuin- ,.T , . ," , ' " . . . . 

boon. Wanneer echter door hel aaubrongon van twee iiiptlijslcu er langs, hel 
worteltje bij deze zaden gedwongen werd recht op de harde navelplek aan 

te groeien, slaagde het er ten slotte in, daar doorheen te breken. 
De laatste groep van zaden hebben hun kiempje binnen in 't zaad zoo geplaatst, dal 
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hel recht op de wand afgroeit. Die heeft dan op de plek waar de top van het worteltje (of 
bij monocotylen de zaadlob die het worteltje bevat) er tegen aan moet komen een cirkelrond 
dekseltje, dat or betrekkelijk gemakkelijk uit gedrukt kan worden, zooals de 
kurk uit de hals van een flesch. Zoo zijn gevormd bijv. dadèlpit, kokosnoot 
(het dekseltje is een der drie oogen) en vele andere monocotylen. Soms wordt 
het opgroeiende worteltje in z'n goede richting gehouden, doordat hel omgeven 
is door een harde koker, uitgaande van de zaadhuid. 

De bouw van de vrucht- en zaadhuiden vertoont dikwijls bijzonderheden 
die de verbreking er van op een bepaalde plaats vergemakkelijken. Het meest 
typisch komt dat tot uiting, bij die vruchten en zaden als de kokosnoot, dadèlpit 
en andere die een vrij los sluitend dekseltje of stop hebben, dat door de kiem-
worlel er afgedrukt wordt. Een dergelijke inrichting hebben de vruchljes van 
onze egelskoppen. Bij de fonteinkruiden, Potamogeton en sommige labialen en 
boragineedn is er in plaats van een dekseltje een klep, die gemakkelijk open-
gedrnkt wordt. 

Heel vaak is er een rondomloopende naad, waar de cellen anders gevormd 
en minder stevig zijn dan elders in de wand en waardoor de vrucht- of zaad- Kiemp'iantje van 
wand in twee gelijke kleppen open kan gedrukt worden. Dat is het geval o.a. de Hazelnoot. 
bij de steenen van kers en pruim, bij de walnoot, maar ook bij de hazelnoot. 
Bij de walnooten is die naad heel duidelijk te zien, veel minder hard dan de rest van de 
wand en niet, houtig. 

Bij de steenen van de prunus-soorten is hij maar alleen aan de buiknaad duidelijk ont
wikkeld. Aan die eene kant heeft de pit een groeve, waarin men een mes kan zetten om 
hem te klooven. Die pitten springen bij hel kiemen dan ook steeds eerst aan die kant alleen 
open, eerst later wordt ook de rugnaad opengebroken en valt de steen in twee helften 
uiteen en de zaadlobben komen boven do grond. De hazelnoten en walnoten beginnen aan 
de spits open te splijten, de spleet gaat niet heelemaal door, de zaadlobben blijven dan ook 
grootendeels in den dop besloten onder den grond. 

De minder harde zaadwanden hebben dikwijls niet een dergelijke inrichting, die worden 
dan bij het kiemen voldoende week, om door de uitgeoefende druk te worden doorbroken, 
hetzij dal het kiemworleltje er met een zuiver rond gaatje doorheenboort, of dat do heele 
wand in tallooze stukjes uiteengoscheurd wordt of dat er, zooals bij de erwten en boonen, 
door den druk ten gevolge van de diktegroei van hel worteltje een driehoekige slip van 
losscheurt (flg. 2, s). 

De drukking die uitgeoefend kan worden bij het kiemen, werd gemeten met 
een krachtmeter met stalen veeren. Hazelnooten die al een klein spleetje in den 
dop vertoonden werden geheel opengebroken, de twee helften weer op elkaar 
gedrukt en met gips onder de veeren van den krachtmeter bevestigd. Bij het 
verdere kiemproces bleken de zaadlobben van de hazelnoten een druk te kunnen 
ontwikkelen van gemiddeld 43/4 K. G. Het groeiend kiemwit van Bicinus tot 
4>^ K. G., dat van Pinus pinea 4 K. G. overeenkomend met een druk van 
3 a 3*4 almospheer. 

Dat is volstrekt geen hoog bedrag voor een door osmose bewerkten druk 
in planten, maar exceptioneel in de kracht van z'n uitwerking, doordat deze 
druk over zoo'n groot oppervlak gelijktijdig uitgeoefend wordt. 

De kracht, die noodig is, om den dop van de hazelnoot volgens de naad te 
Fig. 4. doen openbarsten werd bepaald, door oen ring in de lengte uit een hazelnoot te 

zagen en door hol aanhangen van gewichten te bepalen, bij welke belasting die 
in twee helften niteengerukt werd. (Zie flg. 4.) Bij droge, rijpe hazelnoten bleek een kracht 
van l'l K, G. noodig, dus veel grooter kracht dan de zaadlobben bij de kieming uitoefenen. 
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Dat komt, doordal de dop dan door waleropname minder stevig is geworden. Werd de proef 
gedaan met ringen uil hazelnooten die drie weken in water hadden gelogen, dan bleek, dat 
een totale kracht van ruim 4 K.G., voldoende was, welke kracht de zaadlobben blijkens de 
boven beschreven proeven wel kunnen ontwikkelen. 

Evenzoo kon een strook uit de zaadhuid van een tuinboon in droge toestand een 6 maal 
grooter gewicht dragen zonder te scheuren, dan in geweekte toestand. .1. HEIMANS. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Zieke Houtduiven. — In den zomer van 1914 heerschte onder de boschduiven in en bij 

Alblasserdam een ziekte. De dieren kregen puisten op de poolen, zoowel op de teenen als op 
het bovenbeen, verder op de onderkant der vlengelranden en op den kop, vooral rond de 
oogen en de snavel. Deze puisten vormden soms korsten. 

Bij sommige dieren waren poolen en vleugels nagenoeg geheel verlamd, terwijl bij andere 
de oogen geheel verzweerd waren. 

Van de gedeeltelijk verlamde vogels verdronken er veel, zoo vischte ik er 8 op uit den 
vijver en de slooten rond onzen tuin. Allen waren zwaar aangetast. Er waren zoowel jonge 
als volwassen vogels bij. Verder greep ik 4 verlamde vogels. Eén er van heb Ik een paar 
dagen gehouden, het dier at goed en zat ook goed in de veeren, alleen waren poolen en 
vleugels, hoewel niet sterk aangetast, nagenoeg heelemaal verlamd. 

Het viel me op dal bij deze 12 vogels (8 dood, 4 gevangen) niet één overjarige vogel 
was, allen waren vogels van dezen zomer, dus zonder witte ring om den hals. Hierna schoot 
ik in Augustus 5 woudduiven en wel 2 jongere en 3 overjarige. De jongen waren beide licht 
aangetast. De ouden waren totaal gezond, Eén was zelfs zoo groot en zwaar als ik er ooit 
één in de handen had gehad. 

Begin Oclolier schoot ik één jonge vogel met een gezwel aan den bovensnavel en korsten 
op poolen eu vleugels, bovendien waren de veeren, vooral de slaartpennen zeer slecht ontwikkeld. 
De meeste der aangetaste dieren waren zeer mager. Itij de lorlelduifjes heb ik niets van de 
kwaal gemerkt. 

Nu, in de kerstvacantie viel het me op, dal er zeer weinig woudduiven waren. Andere 
jaren komen heele troepjes in den tuin slapen, terwijl ik er nu maar af en toe één zag. 

Van den tuinman van het Huis ten Donk bij Bolnes hoorde ik dal ook daar veel minder 
duiven waren dan gewoonlijk. MURK LELS. 

Late Paddestoelen. — In dezen vorslvrijcn winter, volgende op een drogen nazomer, begaan 
de paddestoelen natuurlijk weer allerlei buitensporigheden. Ik vond Lepiota clypeolaria tol 
In December en jonge hoeden van Tricholoma nudum in grool aantal op 24 Januari 1915 
tegelijk met een pas geopende aardsier: Geaster triplex. Deze gaal nu, wal lengte van sporen-
vormingsperiode Itelrel'l Bussuia emetica naar de kroon steken; deze laatste vond ik van 
midden Juni tol midden December, de eerste van eind Juni tot eind Januari. Willen wc in 
1915 eens trouw aanleekenlng houden van paddestoel-datums en op 't eind van 't jaar eens 
vcrgelijkeir.' JAC. 1'. TH. 

Daar mij reeds van diverse zijden plaatjes en aanbiedingen hiervoor zijn toegezonden, sluit 
ik hiermede mijn aanvraag, dal ik aan den bieder van de meeste plaatjes de eieren zal 
ver/enden en de rest. aan den daaropvolgenden. De overige plaatjes zal ik lerngzendeu. Tevens 
mijn dank aan Mej. Aalders, die zoo vriendelijk was, mij eenige exemplaren gratis te sturen. 

Zeist F. B. DOORNBOS, Sloilaan 52. 

G E V R A A G D : 
Kan Iemand mij van hel Verkades album Winter de plaatjes 91, 92 en 93 zenden'.' 
In ruil er voor kan men naar verkiezing plaatjes van Roscli en Helde of van Langs de 

Zuiderzee de Nos. II, 18, 51, 77, 80, 85, 8(1, 90 en 98 krijgen. 
Loencn ajd Vecht. MIEN HARTMANN. 

CORRESPONDENTIE. 
A. te L. Het takje is van de kleinbladige variëteit van Kruipwilg. Het groene mos is 

waarschijnlijk Orlmmla, maar zonder kapsels kan ik het niet, goed uitmaken,hetbandvormige 
is Leermos, (Peltigora) en hel zilvergrijze is een Everniasoort, de beide laatste zijn korstmossen 
eu alleen precies te delerminoereu als ze sporen dragen. Til. 


