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Het Klein hoefblad {Tussilago /ar/ara L.) 
staat op de zwarte lijst van de landbou
wers, want het is één van de geduchtste 
onkruiden. Deze plant kan zich immers 
door de wortelstokken over grote opper
vlakten van het akkerland uitbreiden en 
zij onttrekt met behulp van het dichte wor-
telstelsel veel vocht en voedingsstoffen aan 
de bodem, terwijl de grote bladen het licht 
sterk onderscheppen, hetgeen uiteraard 
nadelig is voor de groei van de landbouw
gewassen. De aanwezigheid van veel Klein 
hoefblad op een akker duidt dan ook in de 
regel op een verwaarlozing, welke voor 
elke rechtgeaarde boer een voortdurende 
ergernis is. Vandaar dat Tussilago met 
alle beschikbare middelen wordt bestreden. 
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Tegenover deze schadelijke rol staat, dat 
het één-van onze mooiste voorjaarsbloeiers 
is. Reeds in Maart, en dikwijls zelfs eer
der, geeft Klein hoefblad in de lentezon 
kleur aan de nog dorre braakliggende 
gronden, onverzorgde akkers, wegranden. 
dijkhellingen enz. (fig. 1). Duidelijk blijkt 
de waardering voor deze voorjaarsbode 
uit het groot aantal afbeeldingen op ka
lenders. tijdschriften en zelfs op postze
gels (fig. 2). Vroeger had de plant boven
dien betekenis als geneeskruid, in het bij
zonder tegen aandoeningen van de adem
halingsorganen. De naam Tussilago is dan 
ook afgeleid van de Latijnse woorden : 
tussis en agere, welke resp. hoest en ver
drijven betekenen ; Tussilago wil dus zeg-



Fig. 1. Klein hoefblad in bloei. 
Foto D. Bakker. 

gen hoestverdrijver. Zelfs tegenwoordig 
worden nog wel eens bestanddelen ver
werkt in middelen tegen aandoeningen van 
de luchtwegen, 
Klein hoefblad heeft een boeiende levens
geschiedenis, welke hier in het kort zal 
worden verteld. Deze geschiedenis begint 
op het tijdstip, dat de vruchtjes de uitge
bloeide hoofdjes verlaten en zij eindigt bij 
het na de bloei afsterven van de spruiten, 
uit wortelstokken ontstaan. 
In de tweede helft van April of in Mei 
blaast de wind de lichte vruchtjes uit de 
uitgebloeide hoofdjes ; de vruchtjes zijn in 
het bezit van een goed ontwikkelde haar-
krans, waardoor zij gemakkelijk kunnen 
zweven. De meeste komen echter niet ver
der dan enige honderden meters van de 
moederplant. doch bij harde wind worden 
zij vele kilometers getransporteerd. Op 
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zonnige dagen kunnen de vruchtjes wor
den meegevoerd met de sterk verhitte, op
stijgende lucht der onderste lagen ; in ijl-
begroeide gebieden, waar Tussilago bij 
voorkeur gedijt, treedt dit verschijnsel ge
regeld op. Soms belanden ze in plassen, 
waarop ze enige dagen drijven en wanneer 
ze op onbegroeide oevers aanspoelen, ont
staan daar dikwijls gordels van kiemplan-
ten (fig, 3). De meeste gaan evenwel ver
loren, doordat ze niet in een geschikt milieu 
voor de ontkieming terechtkomen, hetgeen 
wordt gecompenseerd door de grote zaad
productie, want in elk hoofdje worden 
150-500 vruchtjes gevormd en in een 
dichte begroeiing van Klein hoefblad zijn 
dikwijls tientallen en soms meer dan hon
derd hoofdjes per m- aanwezig. Zo wer
den in 1948 en 1949 in de Noordoostpol
der. 48.000 ha groot, vele milliarden kiem-
krachtige zaden verspreid, waarvan ver
moedelijk nog geen 0.001 rr tot ontkieming 
kwam. 

In de regel is meer dan 90 % van het zaad 
kiemkrachtig ; onder gunstige omstandig
heden kan het dadelijk kiemen, doch het 
verliest de kiemkracht reeds na 1-2 maan
den. Op een vochtige en oneffen bodem, 
met weinig of geen begroeiing, is een mas
sale vestiging van kiemplanten mogelijk. 
Wanneer het bodemoppervlak echter 
droog is, vindt geen kieming plaats, terwijl 
op gladde, slikkige gronden of in dichte 
vegetaties de vestiging wordt bemoeilijkt, 
doordat de worteltjes van de kiemplanten 
niet goed in de bodem kunnen dringen, 
Het zaad ligt tijdens de kieming in de regel 
op het bodemoppervlak, hoewel het bij 
bedekking door een dun laagje grond 
eveneens tot kieming in staat is. In zilte, 
brakke, sterk zure of zeer natte milieus 
kiemt het zaad niet. Hieruit volgt, dat 
Klein hoefblad zich in het bijzonder kan 
vestigen op braakliggende, onbegroeide 



terreinen en verwaarloosde akkers, in klei
en leemgroeven en zandafgravingen, langs 
nieuwe dijken en wegen, op sloot- en 
tochtwallen en zanddepöts in jonge pol
ders enz. Als gevolg van de vochtbehoefte 
tijdens de kieming en de verdere ontwikke
ling ziet men de plant het meest op vocht-
houdende, zware gronden, hoewel ook 
vestiging voorkomt op onbegroeid zand of 
zwak zuur veen, waarvan het bodemopper
vlak tenminste in het voorjaar vochtig is. 
In de maanden Mei en Juni treft men de 
tere kiemplantjes aan ; zij bestaan dan 
slechts uit de beide zaadlobben, een sten-
geitje en een worteltje met zijworteltjes. 
Voor de verdere ontwikkeling zijn voor
namelijk licht en water nodig ; op bescha
duwde plaatsen groeien zij dan ook zeer 
langzaam, terwijl zij bij droogte kwijnen en 
veelal zelfs niet in leven blijven. Kiem
planten van vochtige, onbeschaduwde 
plaatsen brengen reeds enige weken na de 
kieming bladen voort, welke in vorm ech
ter sterk afwijken van de normale bladen 
van Klein hoefblad ; de normale bladen 
verschijnen op zijn vroegst 6-8 weken na 
de kieming. De bladen staan dicht bijeen 
ingeplant op een korte, gedrongen stengel, 
waarvan de voet in de bodem steekt ; in de 
herfst sterven ze af. Met de vorming van 
normale bladen gaat een sterke ontwikke
ling van bijwortels gepaard ; zij ontsprin
gen uit de stengelvoet en zij nemen de 
taak over van de hoofdwortel met de zij-
wortels, welke dadelijk na de kieming ont
stonden en geleidelijk in groei achterblij
ven. De bijwortels dringen in dieper ge
legen, permanent vochtige lagen, waardoor 
de kiemplanten niet meer zo gevoelig zijn 
voor uitdroging van het bodemoppervlak 
als in de eerste weken na de kieming. 
Wortelstokken, welke tot spruitvorming in 
staat zijn, komen in dit stadium nog niet 
voor of zijn slechts in eerste ontwikkeling 

Fig. 2. Finse postzegel met een afbeelding 
van bloeiend Klein hoefblad. 

Foto J. van der Laan. 

aanwezig (fig. 4) , zodat de kiemplanten 
dan toch nog uiterst kwetsbaar zijn. In de 
herfst zijn de wortelstokken daarentegen 
meestal zover uitgegroeid, dat zij, na over
winteren, het volgend voorjaar spruiten 
kunnen voortbrengen. In tegenstelling tot 
een kiemplant, welke uit zaad ontstaat, is 
een spruit een uit een wortelstok voortge
komen stengel met bijwortels, bladen en 
bloemhoofdjes. 

In de nazomer verschijnen aan de stengels 
der kiemplanten knoppen, waaruit het vol
gend voorjaar de bloemhoofdjes te voor
schijn komen ; het zijn dus geen bloem
knoppen, daar een hoofdje een bloeiwijze 
is. De knoppen overwinteren even onder 
of aan het bodemoppervlak, enigszins be
schut tegen bevriezing door de afgestorven 
bladen. Warmte en licht zijn noodzakelijk 
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Fig. 3. Kiemplanten van Klein hoefblad 
langs een ondiepe plas. Foto D. Bakker. 

voor het in bloei komen ; het tijdstip van 
de bloei wordt dan ook sterk beïnvloed 
door de weersgesteldheid. Wanneer de 
temperatuur in Januari of Februari gedu
rende enige tijd 5-10° C bedraagt, begint 
de lengtegroei van de beschubde, spinne-
webachtig behaarde hoofdjesstelen, waar
door de knoppen boven het bodemopper
vlak komen te liggen (fig. 1) ; in zachte 
winters treedt lengtegroei reeds eerder op 
en na een langdurige vorstperiode eerst in 
Maart. Afhankelijk van de weersgesteld
heid en van de beschutting van de groei
plaats treft men de eerste geopende bloem
hoofdjes aan in Januari, Februari of Maart, 
bij uitzondering vroeger ; het hoogtepunt 
van de bloei valt meestal in Maart, terwijl 
in April de bloei afloopt. 
De ..bloemhoofdjesknoppen" van een 
kiemplant ontluiken niet gelijktijdig : eerst 

bloeit de eindstandige, gevolgd door de 
onderste zijdelingse en daarna de daarbo
ven geplaatste knoppen. Op zonnige dagen 
openen de hoofdjes zich 's morgens en zij 
staan dan rechtop ; in de namiddag sluiten 
zij zich, waarbij zij een geknikte stand aan
nemen. Tijdens regenachtig of donker 
weer blijven de hoofdjes ook overdag ge
sloten. 

In elk hoofdje treft men twee soorten 
bloemen aan, nl. 150-500 randstandige 
lintbloemen en meestal 30-50 centraal ge
plaatste buisbloemen. Bij de lintbloemen is 
de haarvormige kelk, welke na de bloei 
dienst doet als zweefinrichting voor de 
vruchtjes, op het vruchtbeginsel ingeplant. 
De kroon staat eveneens op het vruchtbe
ginsel ; zij is aan de voet nauw buisvormig 
en zij gaat naar boven toe over in een smal 
lint. Op de grens van het buisvormige en 
het lintvormige deel is een vrij dichte be
haring aanwezig. In elke lintbloem steekt 
de stijl, met aan de top twee stempels, ver 
uit de nauwe kroonbuis. De lintbloemen 
zijn vrouwelijk, want meeldraden ontbre
ken ; honing scheiden zij niet af. De kelk 
van de buisbloemen bestaat eveneens uit 
haren ; de kroon is buisvormig, aan de top 
vijflobbig en korter dan de kroon van de 
lintbloemen. De vijf meeldraden staan op 
de kroonbuis ingeplant, terwijl de helm
hokjes tot een nauw buisje zijn vergroeid. 
Aan de binnenzijde van dit buisje komt het 
stuifmeel vrij, dat door de omhooggroeien-
de stijl, welke aan de knotsvormige top 
dicht met veegharen is bezet, naar buiten 
wordt gedrukt. Er kan echter geen zelfbe-
stuiving optreden, want de stamper is on
vruchtbaar ; de beide stempels zijn dan ook 
nagenoeg met elkaar vergroeid. De buis
bloemen zijn dus in feite mannelijk en de 
stamper speelt alleen de rol van stuifmeel-
drager bij de bestuiving. Aan de voet van 
de kroonbuis wordt honing afgescheiden. 
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Zowel de lint- als de buisbloemen zijn 
doorgaans goudgeel van kleur ; er treedt 
echter wel enige variatie in bloemkleur op. 
De hoofdjes bloeien van buiten naar bin
nen. De buitenste lintbloemen zijn reeds 
uitgebloeid, wanneer de eerste buisbloe
men zich openen, zodat de eerstgenoemde 
alleen na kruisbestuiving door insecten 
kiemkrachtige zaden kunnen vormen, daar 
zij immers vrouwelijk zijn. Wanneer de 
buisbloemen opengaan, wordt het stuif
meel spoedig door de veegharen van de 
stamper omhoog gedrukt. Tijdens insec-
tenbezoek haken dan de ruwe, enigszins 
stekelige stuifmeelkorrels gemakkelijk aan 
de haren van de insecten, waarna kruis
bestuiving kan plaatsvinden. Insectenbe-
zoek komt veelvuldig voor. Van de honing-
zuigers treft men vooral de Honingbij 
{Apis meltifica L.), graafbijtjes {Andrena, 
Colletes, Halictus) en hommels {Bombus) 
aan, doch ook vlinders, zoals de Kleine 
vos (Vanessa urticae L.) en de Citroen-
vlinder {Goneptenjx rhamni L.). Van de 
stuifmeeletende kevers is de Koolzaad-
glanskever {Meligethes aenetts F.) in de 
regel het algemeenst, terwijl van de vlie
gen verschillende Scatop/ia^a-soorten een 
belangrijke rol als bestuivers spelen. 
Gedurende de bloei van de buisbloemen 
treedt tevens bestuiving op, als gevolg van 
het openen en sluiten van de hoofdjes op 
zonnige dagen. Soms kleeft het stuifmeel 
tijdens het gesloten zijn dadelijk aan de 
stempels der lintbloemen, doch meestal 
hecht het zich aan de haren op de over
gang van het buisvormige naar het lint
vormige gedeelte. Als de lintbloemen ver
volgens in de loop van de dag zover gaan 
uitstaan, dat de linten en de stijlen schuin 
naar beneden zijn gericht, glijdt het stuif
meel van de beharing langs de stijlen om
laag, waarna het aan de binnenzijde van 
de omgekrulde stempels kleeft. Vermoede-

Fig. 4. Kiemplant van Klein hoefblad met 
normale bladen, bijwortels en onvolgroeide 
wortelstokken. Foto Tj. Hiemstra. 

lijk zijn de hoofdjes tijdens ongunstig weer 
niet ver genoeg gesloten om deze wijze van 
bestuiven mogelijk te maken. 
Na de bloei gaan de hoofdjes dicht, waar
bij zij een geknikte stand aannemen tenge
volge van een kromming in de hoofdjes-
stelen. De betekenis van dit knikken is niet 
bekend ; op de rijping van het zaad heeft 
het in ieder geval geen invloed. Als het 
zaad rijp is, strekken de hoofdjesstelen 
zich weer, waarna de zaadverspreiding 
volgt. 

Als de kiemplanten uitgebloeid zijn, gaan 
zij dood. De levensduur van de eigenlijke 
kiemplanten bedraagt dus ongeveer één 
jaar ; bij hoge uitzondering kunnen ze 
evenwel twee jaar in leven blijven. Door 
hun afsterven wordt de centrale verbin
ding tussen de wortelstokken van een 
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plant verbroken ; uit elke wortelstok ont
springt daarna een spruit. Onder ongun
stige omstandigheden, bv. tijdens langdu
rige droogte of bij sterke beschaduwing. 
komt het evenwel voor, dat in de herfst 
nog geen „volwassen" wortelstokken aan
wezig zijn, hetgeen tot gevolg heeft, dat na 
de bloei geen spruiten kunnen worden 
gevormd, 

De spruiten verschijnen doorgaans in April 
en Mei en bezitten dan nog alleen bebla-
derde, korte stengels ; gelijktijdig komt aan 
elke wortelstok slechts één spruit voor. 
Hoewel in belangrijk mindere mate dan in 
het voorjaar, gaat de spruitvorming vrijwel 
de gehele zomer door, na schoffelen of 
ploegen zelfs tot in de herfst. De kiem
planten met normale bladen en de spruiten 
vertonen bovengronds een grote gelijkenis, 
doch tussen de ondergrondse organen be
staan enige verschillen (fig. 4 en 5). Zo 
ontstaan bij een kiemplant wortelstokken 
uit de basis van de korte stengel en deze 
stengel is niet de voortzetting van een 
wortelstok. Daarentegen ontspringen bij 
een spruit geen wortelstokken uit de voet 
van de stengel, terwijl de stengel de voort

zetting is van een wortelstok. 
In de zomer ontwikkelt zich aan elke wor
telstok, welke in het voorjaar of in één 
van de voorgaande jaren een spruit heeft 
voortgebracht, een aantal zijtakken, waar
uit het volgend jaar spruiten voortkomen, 
bij uitzondering reeds hetzelfde jaar. Door
dat aan de wortelstokken vele slapende 
knoppen zitten, beschikt Klein hoefblad 
over een groot regeneratie-vermogen, 
d.w.z. na vernietiging van een spruit, bv. 
na schoffelen of ploegen, kunnen bij her
haling nieuwe spruiten worden gevormd. 
Bovendien groeien de zich vertakkende 
wortelstokken steeds verder, zodat zich uit 
één kiemplant in drie jaar een begroeiing 
van 1 tot 2 m- kan ontwikkelen, tenminste 
wanneer geen concurrentie met andere 
soorten optreedt. De wortelstokken dienen 
tevens als opslagplaats voor inuline, een 
aan zetmeel verwante stof, waarvoor de 
grondstoffen door de groene bladen tijdens 
de koolzuurassimilatie worden geprodu
ceerd. In de herfst en de winter bevatten 
zij aanzienlijk meer inuline dan in het voor
jaar, daar deze stof in de lente wordt ver
bruikt voor de bloei, de spruitvorming en 

Fig. 5. Een plant van Klein hoefblad in September, waaraan spruiten met bladen, 
bijivortels en „bloemhoofdjesknoppen", in het voorjaar afgestorven spruiten en zich 
vertakkende wortelstokken voorkomen. Foto Tj. Hiemstra. 

46 



de eerste groei van jonge wortelstokken ; 
zij zijn tevens de overwinteringsorganen. 
Verspreid over de wortelstokken komen 
vele bijwortels voor ; zij dringen diep in de 
bodem en dienen voor het opnemen van 
water met de daarin opgeloste voedings
stoffen. 

Evenals bij de kiemplanten verschijnen in 
Augustus aan de stengels van de spruiten 
knoppen, waaruit het volgend voorjaar 
bloemhoofdjes ontstaan. Het in bloei ko
men, de bestuiving, de rijping van het zaad 
en de verspreiding van de vruchtjes ver
lopen geheel op dezelfde wijze als bij de 
kiemplanten (fig. 6). Na de bloei gaan de 
spruiten te gronde ; de wortelstokken, 
waaruit zij zijn voortgekomen, blijven ech
ter nog enige jaren in leven, doch zij vor
men geen spruiten meer, wel wortelstok
ken. Bijgevolg blijven de nieuwe spruiten 
door een netwerk van wortelstokken met 
elkaar in verbinding staan (fig. 5). 
In de regel verloopt de ontwikkeling van 
een spruit dus als volgt : in de zomer ont
staat een wortelstok, waaruit het volgend 
groeiseizoen een stengel met bijwortels, 
bladen en „bloemhoofdjesknoppen" ont
springt ; de bladen gaan in de herfst dood, 
terwijl het daaropvolgend voorjaar de bloei 
plaatsvindt, waarna de spruit afsterft ; uit
zonderingen op deze gang van zaken ko
men zelden voor. 

Tussilago gaat door voor een plant, welke 
bloeit vóór het verschijnen van de bladen. 
In de Middeleeuwen noemde men het 
Klein hoefblad daarom ook wel : filius ante 
patrem, d.w.z. zoon vóór de vader. Inder
daad ontluiken in het voorjaar de „bloem
hoofdjesknoppen" eerder dan de blad
knoppen, doch uit het bovenstaande is wel 
gebleken dat de levensgeschiedenis, zowel 
van de kiemplanten als van de afzonder
lijke spruiten, met de bloei en de rijping 
van het zaad wordt afgesloten. 

Fig. 6. Uitgebloeide spruit van Klein hoef
blad met geknikte en opgerichte hoofdjes ; 
van de laatste zijn voor een deel reeds alle 
vruchtjes verspreid. Foto D. Bakker. 

Doordat Klein hoefblad een onaangename 
geur en smaak heeft, wordt het door de 
meeste dieren gemeden. Toch voeden som
mige insecten-, muizen- en slakkensoorten 
zich met deze plant. De rupsjes van een 
vlindertje {Platyptilia gonodactyla Schiff.) 
leven zelfs uitsluitend in de stengels en 
knoppen van Tussilago. Ook verschillende 
schimmels treft men op Klein hoefblad aan. 
Het bekendst zijn de roesten : Puccinia 
poarum Nielsen en Coleosporium tussila-
ginis Kleb. ; beide soorten vertonen gast
heerwisseling. Van Puccinia komen bekers 
met oranje sporen op de onderkant van de 
bladen voor, terwijl de zomer- en winter-
sporen op Beemdgrassen (Poa) parasite
ren ; de bruine zomersporen en de donker
bruine wintersporen van Coleosporium 
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worden op de onderkant van de bladen van 
Tussilago gevormd en de bekersporen ont
wikkelen zich op de naalden van de Grove 
den {Pinus sylvestris L.). 
In het voorgaande werd reeds op het ver
schijnsel gewezen, dat Klein hoefblad 
vooral gedijt op ijl- of onbegroeide, voch
tige terreinen. Men ziet de soort dan ook 
voornamelijk op zware gronden, daar deze 
het sterkst vochthoudend zijn, doch Tussi
lago geeft tevens de voorkeur aan kalk- en 
voedselrijke bodems, in het bijzonder met 
een goede stikstofvoorziening, hetgeen 
eveneens het meest op zware gronden is 
verwezenlijkt ; de aëratie is slechts van 
ondergeschikte betekenis. Toch groeit dit 
kruid ook wel op kalkarm zand of op zwak 
zuur veen, dat vochtig en spaarzaam be
groeid is, hoewel de vitaliteit — d.w.z. de 
mate waarin de bloei en de uitbreiding 
door wortelstokken plaatsvinden — dan 
doorgaans aanzienlijk geringer is dan op 
zware gronden. Klein hoefblad vestigt zich 
in ons land veelal spoedig op groeiplaat
sen, welke door het ingrijpen van de mens 
zijn ontstaan en geen vegetatie bezitten, 
bv. in ontginningen, klei- en leemgroeven 
en jonge polders, langs nieuwe wegen en 
dijken enz. ; het is dus een echte pionier. 
Verschillende eigenschappen kenmerken 
de plant als pionier, zoals de grote zaad-
productie, de verspreiding van de lichte 

vruchtjes over vele km door de wind, het 
vermogen tot snelle kieming op het bodem
oppervlak, de grote kiemkracht, de bestui
ving op verschillende wijzen, de sterke uit
breiding door wortelstokken en het grote 
regeneratievermogen daarvan, het in de 
bodem overwinteren en de betrekkelijk 
geringe kieskeurigheid ten aanzien van het 
milieu. Wanneer andere soorten zich vesti
gen en de vegetatie zich sluit, wordt Tus
silago op den duur verdrongen. In onze 
graslanden speelt de soort daardoor slechts 
zelden een rol van betekenis, want de 
grasmat is in de regel gesloten als gevolg 
van de goede verzorging ; het voortdurend 
beschadigen van de bladen door het wei
dende vee en het maaien van het gras 
kunnen verder nog in ongunstige zin op 
de plant werken. 
De vestiging langs rivieren en beken, op 
plaatsen waar tijdens hoog water of ijs-
gang de vegetatie is vernietigd, wettigt de 
veronderstelling, dat het voorkomen van 
Klein hoefblad vroeger niet zo sterk als 
(hans aan het ingrijpen van de mens was 
gebonden : vermoedelijk is de soort reeds 
voor de historische tijd in ons land inge
burgerd. Naar alle waarschijnlijkheid is 
zij dan ook bij ons geen uitgesproken be
geleider van de menselijke cultuur zoals tal 
van andere akkeronkruiden. 

HET GEBIT VAN DE MAMMOET EN VONDSTEN 
HIERVAN IN TWENTE 

G. M. RODING. 

Natuurhistorisch Museum, Enschede. 

Twente, dat zo rijk is aan herinneringen 
uit het verleden, bergt in zijn bodem meni
ge rest van vroeger dierenleven. Dit bleek 
vooral bij de aanleg van de Twente-kana-
len en ook nu weer, wanneer voor het 

stichten van grote bouwwerken veel graaf
werk moet worden verricht. 
Onder deze fossiele resten nemen die van 
de Mammoet wel een zeer bijzondere 
plaats in, omdat ze door grootte en uiter-
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