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SPEENKRUID. 

In den loop der laatste tien jaren zijn in Engeland een aantal artikelen over het 
speenkruid. Ranunculus Ficaria L., verschenen, die ook voor de lezers van dit 
tijdschrift van belang zijn, waarom ik er iets ovex wil mededeelen. Men weet: 

ten aanzien van het speenkruid bestond steeds eene zekere controverse. De een be
weerde, dat het speenkruid nooit zaad maakt en zich slechts ongeslachtelijk door 
knolletjes vermenigvuldigt, de ander, dat hierin overdrijving schuilt en men toch 
nog al eens wat zaad oogsten kan. De bedoelde Engelsche onderzoekingen hebben 
hier nu op verrassende wijze licht gebracht. 

Wil ik dit den lezers duidelijk maken, zoo moet ik beginnen met te herinneren 
aan een feit, dat tegenwoordig wel iedereen bekend is, nl. dat de kernen der cellen 
van planten en dieren opgebouwd zijn uit een voor iedere soort kenmerkend aantal 
kernsegmenten of chromosomen, dat men dubbel of diploid noemt, omdat de helft, 
de zg. haploide serie, afkomstig is van de nog onbevruchte eicel, de andere helft 
van de bevruchtende mannelijke kern. Zeer belangwekkend is, dat men voor bepaalde 
soorten en variëteiten heeft kunnen vaststellen, dat niet twee series chromosomen 
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in de kernen voorkomen, maar vier, zoodat men van tetraploide rassen kan spreken, 
die nu natuurlijk diploide geslachtscellen voortbrengen. Het zg. Gigas-ras, dat pro
fessor Hugo de Vries door mutatie uit Oenothera Lamarckiana heeft zien ontstaan, 
was een van de eerste voorbeelden, maar langzamerhand heeft men er een vrij groot 
aantal leeren kennen, vooral in het hooge Noorden, waar de tetraploidie misschien 
eene nuttige aanpassing beteekent. 

Welnu, in 1932 verscheen in het Journal of Genetics van de hand van L. N. H. 
Larter, werkzaam aan het bekende John Innes Horticultural Institution, een artikel 

Foto-Arcktef Kana. 
Fig. 1. Bloeiend Speenkruid. 

over het gedrag der chromosomen bij het geslacht Ranunculus. Daarin wordt ver
teld, dat er van het speenkruid twee typen bestaan, een diploid met 16 chromosomen 
en een a^der met 32. Alleen het laatste brengt de bekende knolletjes voort, en van dit 
type geldt, dat het zaad meestal mislukt. Het ras met knolletjes zou dus staan t.o.v. het 
eerste, gelijk Hugo de Vries' Gigas-ras t.o.v. Oenothera Lamarckiana, en tetraploid 
zijn. De verminderde fertiliteit werd hierdoor begrijpelijk, want het is eene algemeene 
eigenschap van tetraploide rassen gebleken, om kleinere vruchten met minder zaden 
te maken. 

De mededeeling van Larter was slechts kort. Geen wonder, dat een paar jaren 
later, in 1935, in het tijdschrift van de Linnean Society eene meer uitvoerige studie 
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verscheen, ditmaal van de hand van E. M. Marsden-Jones en getiteld: Ranunculus 
Ficaria L., life history and pollination. Het voorkomen van twee rassen, een diploid 
en een tetraploid, wordt bevestigd. Het eerste brengt geen knolletjes voort, heeft 
8—13 breede bloembladeren, 19—49 meeldraden en 11—72 stampertjes in de bloe
men, en het rijkelijk voortgebrachte zaad kiemt voor meer dan 70%. Het knolletjes-
dragende ras heeft daartegenover slechts 7—11 smalle bloembladeren, 14—26 meel
draden met veel steriel stuifmeel en 5—44 stampers in de bloemen, die hoogstens 
6 zaden per bloem opleveren, en deze kiemen slecht. Marsden-Jones stelt derhalve 

Foto-Archief Rdtut. 
Fig. 2. Speenkruid met zijn knolletjes. 

voor, het laatstbedoelde ras met een aparten Latijnschen naam, R. Ficaria L. var. 
bulbifera, aan te duiden. Hij probeerde nog, of zoo goed mogelijk verwijderen der 
knolletjes de zaadvorming kan bevorderen, maar dit bleek niet het geval. Wel gaf 
kruisbestuiving veel betere resultaten dan zelfbestuiving. De knolletjes bleken hem 
voor meer dan 80% nieuwe planten te kunnen opleveren, die soms zelfs in het eerste 
jaar al tot bloei kwamen, wat bij planten uit zaad nooit gezien wordt. 

In de jaren 1936, 1938 en 1939 verschijnen dan nog een drietal opstellen in de 
Annals of Botany van de hand van C. R. Metcalfe, verbonden aan de Kew Gardens. 
In het eerste wordt betoogd, dat men het eenige tweelobbige cotyl van deze dicotyle 
soort niet als twee vergroeide zaadlobben moet beschouwen, zooals vroeger ge-



i i ó s i s i s i s i s a s a s i DE LEVENDE NATUUR 

schiedde, maar als eene enkele zaadlob, terwijl de tweede al dadelijk in de ontwik
keling achterblijft, juist zooals bij de Monocotylen. Het tweede artikel houdt zich 
bezig met de ontwikkeling der knolletjes, die men als okselknoppen moet beschouwen, 
welke een zijdelingschen wortel hebben gemaakt. In het derde eindelijk wordt na
gegaan, hoe het met de verspreiding der beide rassen van het speenkruid in En
geland staat. Zij bleken veelal naast elkaar voor te komen, maar het fertiele, diploide 
ras zonder knolletjes overheerscht heel duidelijk in het Z.W. gedeelte van het land. 

Aan de lezers van de Levende Natuur thans de taak, in het aanstaande voorjaar 
te onderzoeken, of de beide rassen ook in ons land zijn aan te toonen! Groot schijnt 
de kans niet te zijn, gegeven de verspreiding in Engeland en de mededeeling van 
vroegere onderzoekers, zooals Kindier, Loschnigg en Wolter, dat zij in midden-
Europa slechts zeer steriele, knolletjesdragende individuen opmerkten. Toch bestaat 
zij natuurlijk, vooral in het Z.W. van ons land. In dit verband zou ik nog willen 
wijzen op eene eigenschap, die ikzelf bij het Gigas-ras van professor Hugo de Vries 
en een dergelijk ras, dat ik door mutatie uit onze Gcwcne Teunisbloem, Oenothera 
biennis, verkreeg, heb mogen opmerken, deze nl., dat die tetraploide rassen neigen 
tot parthenogenesis. D.w.z., dat nu en dan eene eicel zich zonder bevruchting ont
wikkelt, wat dan natuurlijk eene diploide plant oplevert. Ook al zou in ons land dus 
slechts de var. bulbifera van het speenkruid voorkomen, dan nog bestaat m.i. de 
mogelijkheid, dat door parthenogenesis nu en dan toch weer diploide exemplaren 
ontstaan. Hier mag niet onvermeld blijven, dat Metcalfe reeds castratieproeven bij 
het speenkruid heeft verricht, d.w.z. uit een aantal bloemen de meeldraden heeft 
weggepraepareerd, waarna hij nu en dan toch eene embryo-ontwikkeling in de zaden 
kon constateeren, zoodat eene neiging tot parthenogenesis, ook bij het speenkruid, 
in feite is aangetoond. 

Alvorens te eindigen zij het mij vergund, nog even op het boven geciteerde artikel 
van Larter terug te komen. Deze onderzocht nog van tal van andere Ranunculus-
soorten de chromosomen en vond, dat de soorten acer, bulbosus en sardous normaal 
diploid zijn, de soorten repels , auricomus, arvensis en Flammula echter tetraploid 
met 32 chromosomen, terwijl R. Lingua nog veel meer chromosomen in de kernen 
heeft. Deze mededeeling staat ongetwijfeld tot ons eigenlijke onderwerp slechts in 
een verwijderd verband, maar kan den lezer nog even doen gevoelen, hoe belangrijk 
het verschijnsel der tetraploidie — of in het algemeen der polyploidie — in de 
natuur is. 

T H E O J. STOMPS. 

N a s c h r i f t . 
Het speenkruid, een liefelijke herinnering aan onzen kindertijd, toen de lessen in de plant

kunde meestal begonnen met dit voor dat doel tamelijk ongeschikte plantje. Het lag ook in 
den geest van den tijd, dat het ten tooneele verscheen in de eerste aflevering van den eersten 
Jaargang van De Levende Natuur. De kwestie van rijpe vruchten of niet kwam daar ook te 
berde. Het duurde niet lang, of enkele jongelui, thans grijsaards, kwamen aan met rijpe vruchten, 
niet veel, maar toch goed. Daarbij is het toen gebleven. 

Thans gaan wij opnieuw ons oude vriendje bekijken. Nu heet het: „Knolletjes of geen knol-
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letjes". En als er geen knolletjes zijn, gaat daarmee dan gepaard het vormen van rijpe zaden? 
Over eenige weken kunnen wij daarmee beginnen. Wanneer ge nu een plant vindt zonder 
okselknolletjes, ruk die dan niet uit. Breng hem, zoo noodig met een flinke pol, over naar een 
veilige plaats. Dan komt het er op aan, te zien of er rijpe vruchten en goede zaden komen. 
Die zaaien we uit, en wanneer die dan weer knollooze, zaadvormende speenkruidjes leveren, 
dan zijn we zoover, als we vijftig jaar geleden hadden behooren te komen. 

Daarna is er nog iets te doen en wel, na te gaan of die zaadvormende speenkruidjes beter op 
insectenbezoek zijn ingericht dan die andere en of ze een andere standplaats hebben. Wie 
speelt het klaar? JAC. P. T H . 
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VOOR DE HOUTWALLEN. 

Houtwallen, heggen, hakhoutstrooken, tuinwallen, wildwallen, engwallen, esch-
wallen, schapendriften, buurtwegen. Hessenwegen, dat zijn allemaal dingen 
die ons dierbaar zijn om hun treffende schoonheid, hun cultuurhistorisch 

belang. Ook zijn velen ervan niet zoo „verouderd", dat ze thans geen nut meer zouden 
hebben. Ik bedoel het nut, dat uit te drukken is in guldens. 

Want het feit dat ze ons „dierbaar" zijn, beteekent ook een nuttigheid. Zij be
hooren tot het „brood des levens", zij schenken poëzie ook aan hen, die zich daarvan 
niet bewust zijn en poëzie is even „nuttig" als vitaminen. Laat ons nu niet denken, 
dat dit moois alleen gezien, gewaardeerd en gezocht wordt door de „natuurminnaars" 
(griezelig woord) of door de stedeling, die ontspanning zoekt. Ieder kind, en vooral 
het plattelandskind is gevoelig voor bloemen en dieren en voor de mooie wandeling, 
voor zwerven over land en water, voor avontuur waar de verbeelding vrij spel heeft, 
voor roeien en zwemmen, visschen, nestjes zoeken en tol heffen van fruit en derge-
lijken. Zeventig jaar geleden deed ik daar vlijtig aan mee. De tijden zijn nu anders 
en misschien zijn de ruwe kantjes van dat jeugdbedrijf nu wat bijgeslepen. Wij waren 
ons destijds niet bewust van de beteekenis van ons doen, ook niet van de verteedering, 
wanneer we bij de Snellenbrug pollen welriekende viooltjes uitstaken met een „sol-
datenmes", zoo dat de pol juist paste in een bloempotje en dat ging dan zorgvuldig 
mee naar huis. Zoo leven thans ook nog duizenden kinderen op het platteland en 
we doen wanhopige pogingen, om de stadskinderen een passend aequivalent hier 
voor te bezorgen. 

De opgroeiende jeugd kan gaandeweg soms hiervan vervreemden, maar bij het 
meerendeel der menschen blijft deze eenvoudige natuurliefde bestaan. Haast ieder 
dorp heeft zijn geliefkoosde wandelingen. Men moet wel goed opletten, om daar 
een juisten kijk op te krijgen. Een toerist die Den Burg op Texel bezoekt, krijgt licht 
den indruk dat de geliefkoosde wandeling daar bestaat in eenige malen een „burgje 
om", dus een stadswandeling, gelijk aan het Kalverstraatje van den Amsterdammer. 
Maar toen ik vijftig jaar geleden op Texel kwam wonen en navraag deed naar mooie 
wandelingen, werden mij er dadelijk een dozijn opgedischt over de heuvels en door 


