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een belangrijke cultuurplant. In ons land wordt hij o.a. gekweekt in de duinvalleien op Ter
schelling. De tot 2 cm hoge vruchten bevatten veel benzoëzuur en conserveren daardoor zich
zelf. Dit is ook het geval met V. Oxycoccus L., de inheemse veenbes. De vruchten van deze 
Vaccinium zijn 's winters te vinden op het veenmos rondom hoogveenplasjes. 

In N . Amerika groeit in het wild V. corymbosum L. Door selectie en door kruising verkreeg 
men een aantal grootvruchtige cultuurrassen, waarvan de struiken tot ettelijke meters hoog 
worden en tot 2 cm grote vruchten dragen (fig. 3). De rassen verschillen in groeiwijze, kleur 
van het hout, bloeitijd, tijd van rijp worden en in smaak der vruchten. De oogsttijd valt van eind 
Juni tot begin October. Deze blauwe bessen groeien alleen goed op vochtige, zeer zure veen
gronden. In tegenstelling met onze bosbes is alleen de vruchtwand blauw gekleurd; het vrucht
vlees is ongekleurd. In ons land neemt de cultuur van deze blauwe bes de laatste jaren toe. 

Empetrum nigrum L., de kraaihei, is in ons land vooral op de heidevelden van Drente veel 
te vinden. De plant is 2-huizig; tijdens de bloei vallen alleen de mannelijke planten op met hun 
lange, rose gekleurde meeldraden. De bessen zijn tamelijk droog, met leerachtige schil en flauw 
van smaak. Op Groenland worden zij veel gegeten; zij spelen daar een belangrijke rol bij de 
vitamine C-voorziening van de Eskimo-bevolking. 

Van de vlieren komen in ons land in het wild voor Sambucus nigra L., met zwarte vruchten 
in platte, schermvormige trossen, en 5 . racemosa L., waarvan de bessen rood zijn en de trossen 
bolvormig. De vruchten van de zwarte vlier zijn van oudsher bekend om hun zweetverwekkende 
eigenschappen, die van de trosvlier schijnen niet door alle mensen verdragen te worden. Een 
Amerikaanse vliersoort, 5. canadensis L., wordt hier veel gekweekt. De grote schermen bereiken 
een halve meter doorsnee en een vorm met extra grote bessen wordt in Amerika als fruitheester 
aangeplant. Van de vruchten maakt men er vlierbessenwijn. 

Viburnum Opulus L., de Gelderse roos, heeft zoals bekend bittere vruchten, maar de variëteit 
americanum (syn. V. trilobum Marsh.), de „highbush cranberry" zou in Amerika wel om zijn 
vruchten worden aangeplant. 

Ook de bessen van de meeste Lomcera-soorten, de kamperfoelie's, zijn te bitter om eetbaar 
te zijn. Als uitzondering wordt beschreven L. coerulea L. var. edulis Regel uit O.-Siberië en Tibet. 

De lijst der hierboven opgesomde „wilde fruitsoorten" is niet volledig en de mogelijkheden 
om door selectie en kruising te komen tot veredeling zijn talloze. Wanneer wij mensen ons er 
maar toe zetten, zullen wij ook op dit gebied het leven nog veel kunnen verrijken. Want naast 
de materiële is er ook een aesthetische kant aan het bestuderen van deze mooie en zo sterk ge
varieerde gewassen. 
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GROEIPROEVEN BIJ AMPHIBIA 

In een vorig artikel (D.L.N, jaargang 50, aflevering 6/7) hebben wij de werking nagegaan van 
plantaardige remstoffen. Wij zagen, dat bij Allium Cepa, de gewone ui, de wortelgroei 
in belangrijke mate geremd of zelfs tot stilstand kan worden gebracht door een bepaalde 

thermostabiele stof, die de wortel tijdens zijn groei produceert en uitscheidt. Dergelijke stoffen 
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troffen wij niet slechts bij de wortels aan, maar in alle mogelijke organen van het plantenlichaam, 
ook in volgroeide vruchten, zoals appels, peren en tomaten, zodat het wel voor de hand lag, 
om die merkwaardige stoffen een zekere regulerende functie toe te kennen. 

Wanneer ik u nu het probleem voorleg, of men bij de groei van dierlijke organismen een 
groeiremming kan constateren, dan zullen uw gedachten ongetwijfeld uitgaan naar een groot 
complex van stoffen, de hormonen en vitaminen. En terecht. Dierlijke groei is immers zonder 
hormonen ten enen male ondenkbaar. Ik beperk mij dienaangaande tot enige feiten. 

Bepaalde cellen van de hypophyse — het zogenaamde hersenaanhangsel — secemeren het 
groeihormoon. Nemen deze cellen bij gezwelgroei sterk in aantal toe, dan wordt een te grote 
hoeveelheid van dat groeihormoon gevormd, met het gevolg, da t ' ) speciaal de uiteinden van het 
lichaam, zoals neus, kin, vingers en tenen, te lang worden (ziektebeeld van de akromegalie). 
Neemt men de hypophyse echter weg, dan kan het dier door gebrek aan groeihormoon niet 
normaal groeien, zodat dwergvorming optreedt. Hetzelfde verschijnsel zien wij ook bij bepaalde 
ziekten van de schildklier en de alvleesklier, die resp. de hormonen thyroxine en insuline produ
ceren. Deze stoffen moeten dus eveneens een rol bij de groei spelen. 

De geslachtsorganen hebben op hun beurt een remmende invloed. Bekend is de toename van 
de hoeveelheid vet bij gecastreerde runderen, kippen en kalkoenen. Het verband tussen dierlijke 
groei en hormonen is dus wel duidelijk. 

Met betrekking tot de vitaminen zal ik korter zijn. Ik noem slechts het vitamine D, waarvan 
tegenwoordig iedere leek weet, dat deze stof een belangrijke rol speelt bij de beendergroei. 
Resultaat van een tekort is de beruchte Engelse ziekte of rachitis. 

Onze conclusie kan derhalve zijn, dat ook bij de dierlijke organismen zowel groeibevordering 
als groeiremming een stoffelijke basis bezitten. Bij de groeiproeven, die ik met u in dit artikel 
ga behandelen, is die stoffelijke basis echter niet zo duidelijk. 

Als proefmateriaal nemen wij de eieren van de Axolotl (Amblystoma mexicanum), een merk
waardige Amerikaanse salamander, die, in tegenstelling tot de overige salamanders, de gewoonte 
heeft om in het larvale stadium de eieren af te zetten. Het mannetje kleeft de spermatozoën in 
een kegelvormige spermatophoor (zaad-drager) op de bodem, en het vrouwtje neemt deze in 
haar cloaca op. Vervolgens begeeft het zich naar het wijdvertakte stengelstelsel van de een of 
andere waterplant of naar een van de wilgetakken, die wij voor dat doel in het aquarium hebben 
geplaatst, en hecht de bevruchte eieren daarop vast. Zo'n ei is een klein bolletje, de bovenkant 
zwart, de onderkant wit, omgeven door een dun dooiervliesje; daarbuiten wat vloeistof, die zich 
in een doorzichtige kapsel bevindt. De kapsels worden door een gelei-massa bijeengehouden, 

zodat een snoer van eieren het resultaat is 
(figuur i) . Een zekere overeenkomst met 
het kikkerdril uit onze sloten, nog meer met 
paddeneieren, zal u daarbij treffen. 

Wanneer ik u nog moet lastig vallen met 
een globaal overzicht van de ontwikkeling 
van ei tot salamander, zult u zich mis
schien afvragen, waarom dat in dit ver
band noodzakelijk is. Maar dat is gauw 

gezegd. Immers, bij de bestudering van de groei moeten wij een aantal criteria tot onze 
beschikking hebben, om de mate van de groei te kunnen bepalen. U zult zich herinneren, 
dat wij bij het meten van de wortelgroei daartoe de lengte-afmeting namen. Dit is voor de hand 
liggend en voldoende. Maar bij de ontwikkeling van het Axolotl-ei kunnen wij die lengtegroei 
alleen in de latere stadia gebruiken, wanneer er reeds sprake is van een duidelijke larve. In de eerste 
stadia hebben wij niets aan de lengtegroei en moeten wij uitzien naar een ander criterium. Dit vin
den wij in de differentiatie. En daarvoor is enige kennis van de ontwikkelingsstadia noodzakelijk. 

i) bij volwassen individuen (Red.). 
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Zoals gezegd, geef ik slechts een globaal overzicht van de ontwikkeling. Daarbij vestig ik uw 
aandacht op de belangrijkste stadia, in 't bijzonder op die, welke voor onze proeven van betekenis 
zijn. Vooraf nog een opmerking. Om de 
stadia goed te kunnen onderscheiden en 
zodoende verwarring te voorkomen, heeft 
Glaesner ze duidelijk gekarakteriseerd en 
voorzien van een rangnummer. Men spreekt 
daarom wel van Glaesner-stadia. Hij ge
bruikte weliswaar de eieren van de gewone 
watersalamander (Triton taeniatus), maar 
wanneer wij de kleine verschillen verwaar
lozen, dan kunnen wij deze stadia heel 
goed voor onze Axolotl-eieren gebruiken. 
Het is misschien het meest overzichtelijk, 
wanneer ik de belangrijkste stadia (zie 
fig. 2) met enige korte opmerkingen weergeef: 
Stadium o: Eencellig stadium, waarin het 

ei wordt gelegd. De ei-cel 
bestaat uit een kern, omgeven door een klompje protoplasma. Het omhullende 
dooiervliesje en de kapsel zijn in deze figuur voor de duidelijkheid weggelaten. 

Stadium 1: Na kerndeling is de cel door een meridionale dwarswand tot twee cellen geworden. 
Stadium 2: Door een tweede meridionale klieving is op overeenkomstige wijze het 4-cellig 

stadium ontstaan. 
Stadium 3: Nu volgt een equatoriale celdeling, die het 8-cellig stadium geeft. 
Stadium 5: Na verschillende kern- en celdelingen werd het ei tot een klompje cellen, de 

moerbei of morula. 
Stadium 6: Tengevolge van holtevorming ontstaat de blastula. Om de holte zichtbaar te 

maken, is dit stadium in doorsnede afgebeeld. 
Stadium 10: Door een instulpingsproces ontstaat een tweede inwendige ruimte, die, in tegen

stelling tot de eerste, met de buitenwereld in verbinding staat, de zogenaamde 
oerdarm. Dit stadium wordt naar dat instulpingsproces gastrula-stadium genoemd. 
Ook dit stadium werd in doorsnede getekend. 

Stadium 15: Op het buitenoppervlak worden door middel van een plooiingsproces de neurale 
wallen gevormd. Deze zijn te beschouwen als de eerste aanleg van het centrale 
zenuwstelsel. Uit het brede voorste gedeelte ontstaan de hersenen, terwijl het 
smalle achterstuk het ruggemerg vormt. Eerste neurula-stadium. 

Stadium 16: De neurale wallen naderen elkaar. Tweede neurula-stadium. 
Stadium 18: Vergroeiing van de neurale wallen in het ruggemerggebied. Derde neurula-stadium. 
Stadium 22: De larve is in zij-aanzicht afgebeeld. Zij vertoont een kop met oogaanleg en boven

dien een korte staartknop, die tot de staart zal uitgroeien. 
Stadium 28: Larve met dooierzak. Kop, romp en staart-aanleg goed te onderscheiden. Terstond 

valt op, dat de larve zich gestrekt heeft. De oog-aanleg is wat groter geworden. 
Ook zien wij reeds het allereerste begin van de kieuwen en de reukgroeve. 

Stadium 32: De kop-staart-lengte is toegenomen; kieuw- en oog-aanleg is vergroot. 
Stadium 40: De oog-aanleg is tot een duidelijk oog geworden. De vinzoom is beter ontwikkeld. 

De kieuwen vertonen zijtakjes. Op de huid zijn veel pigmentcellen als zwarte 
stipjes zichtbaar. 

In een aantal door mij genomen proeven werd gevonden, dat de trajecten van stadium 10 t/m 18 
en van stadium 28 t/m 40 het meest geschikt zijn voor de groeiproeven. Bij de oudere stadia 
stuitte ik op grotere of kleinere technische moeilijkheden. 
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Genoemde proeven kunnen in de volgende drie groepen worden verdeeld: 
Proef serie A: 

Een aantal eieren in het gastrula-stadium (stadium 10) werd, met behulp van scherpgepunte 
horlogemakers-pincetten, voor de helft ontkapseld, terwijl bij de andere helft de kapsel 
intact werd gelaten. Alle eieren werden verder gekweekt in een bepaalde zoutoplossing, 
die overeenkomt met de kapselvloeistof. Na verloop van tijd bleek, dat de ontkapselde 
eieren een hogere ontwikkelingstrap hadden bereikt dan de kapsel-eieren. (Stadium 16— 
Stadium 14). Zie hiervoor figuur 3. 

Proef serie E: 
Evenzo werd een aantal eieren in het eerste neurula-stadium (stadium 15) voor de helft 
ontkapseld. Ook hier streefden de ontkapselde eieren de kapsel-eieren in ontwikkeling 
voorbij (stadium 18—stadium 16). Zie figuur 4. 

Proef serie C: 
Een aantal larven (stadium 32) werd op overeenkomstige wijze behandeld. Na enige tijd 
bleek ook in dit geval, dat de ontkapselde larven een hogere ontwikkelingstrap hadden 
bereikt, wat kieuwen, ogen en vinzoom betreft, en tevens een grotere lengte bezaten dan 
de kapsel-larven. (Stadium 38—stadium 33). Zie figuur 5. 

Vanzelfsprekend waren de milieufactoren (temperatuur, lichtverhoudingen, enz.) in alle proeven 
volkomen gelijk. 

Op grond van deze experimenten kunnen wij de gelei-kapsel van het Axolotl-ei een zekere 
groei-vertragende werking toekennen. In figuur 6 is hiervan een grafische voorstelling gegeven. 
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Wij dienen nu na te gaan, waarop deze vertraging kan berusten. Theoretisch zijn de volgende 
mogelijkheden te onderscheiden: 
1. zuurstofgebrek bij de kapsel-eieren en -larven; 
2. mechanische belemmering door de kapsel; 
3. remstof, door kapsel of ei in kapselvloeistof uitgescheiden; 
4. ophoping van koolzuur of andere stofwisselingsproducten; 
5. gebrek aan beweging van de larve. 

Wij zullen in het kort deze mogelijkheden bespreken. 
ad 1. Zuurstofgebrek bij de kapsel-eieren en -larven is mogelijk, maar niet zeer waarschijnlijk. 

De zuurstof kan heel behoorlijk door de gelei-kapsel heen diffunderen, zodat de benodigde 
concentratie in de kapselvloeistof aanwezig kan zijn. 

ad 2. Ook de mechanische belemmering door de kapsel kan men practisch buiten beschouwing 
laten. De kapsel sluit immers niet nauw om het ei heen, en bovendien is in de latere 
stadia de kapsel zeer week. 

ad 3 en 4. Remstof- en koolzuurophoping in de kapselvloeistof kan men samenvatten. 
Wij houden dan over: 

de factor van stofophoping (ad 3 en 4), naast 
de mogelijkheid van gebrek aan beweging (ad 5). 

Het komt ons voor, dat wij op grond van onze voorlopige proeven nog niet kunnen beslissen, 
welke factor of factoren bij genoemde groeiremming een , 
rol spelen. Voor de bewegingsfactor (ad 5) pleiten de resul
taten van Goetsch, die reeds enige tijd geleden vond, dat 
kikkerlarven in een grote hoeveelheid water sneller groeien 
dan in een kleine hoeveelheid (zie fig. 7). De kleine kikker-
larve A werd namelijk gekweekt in een kleine ruimte met 
weinig water; de middelgrote B in een even grote ruimte 
maar met meer water; terwijl larve C in veel grotere ruimte 
evenveel water als B ter beschikking kreeg. 

Onze eigen proefseries A en B, waarbij reeds een groei
remming bij de kapsel-eieren werd geconstateerd in een . c 

A 

stadium zonder actieve spierbeweging, wijzen voor de oor
zaak van groeiremming in een geheel andere richting. Hieraan kan worden toegevoegd, dat het 
onderzoek van Fröschel en Funke, die met een bepaalde plantaardige stof een groeiremming 
konden veroorzaken bij Amphibieën-eieren, eveneens steun geeft aan de opvatting van de 
stoffelijke basis als oorzaak. 

Zoals U ziet, is het probleem nog al gecompliceerd. Een definitieve conclusie is momenteel 
niet te trekken. 

De remstof-remming is bij de ontwikkeling van de Amphibieën-eieren niet zo duidelijk als 
bij de plantaardige organismen, maar is mijns inziens niet bij voorbaat als onwaarschijnlijk uit 
te sluiten, te meer niet, omdat de proeven van Goetsch ook voor een deel op grond van remstof-
werking verklaard kunnen worden. 

Juni 1948. A. STOLK. 

BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE 
KLEINE-ZOOGDIERENFAUNA VAN ZEELAND 

'oals Mej. Dr A. Schreuder in haar vele publicaties over de muizenfauna van Nederland 
heeft laten zien, vormt het braakbalonderzoek van uilen, speciaal wel van de kerkuil, een 
prachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de muizenfauna van een bepaalde streek. 

In de jaren 1940—1946 heb ik vele braakballen onderzocht, afkomstig uit verschillende ge-


