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Robert B. Withrow (editor) — Photoperiodism and Related Phenomena in

Plants and Animals. Publ.no 55 of the Am. Ass. for the Adv. ofSc. Washington

D.C. 1959.

Daarna behandelt French het verband tussen actie-spectra en absorbtie-spectra

van de pigmenten in de cel en wijst daarbij op de moeilijkheid van het meten van

een absorbtiespectrum. Het pigment zal in oplossing vrijwel altijd een ander ab-

sorbtiespectrum hebben dan in de cel. Daar zijn de pigmenten gewoonlijk ge-

bonden aan grote moleculen; bovendien zal de verstrooiing van het licht het meten

sterk bemoeilijken terwijl bovendien nog de verstrooiing door gekleurde deeltjes

weer gecompliceerder is dan die door ongekleurde deeltjes. Dit effect wordt vaak

te weinig gerealiseerd door de onderzoekers.

Brackett en Hollaender geven nog een beschouwingover actie-spectra, terwijl

Tollin, Sogo en Calvin de energie overdracht in geordende en ongeordende sys-

temen bespreken.

Dan volgt een tweede
groep voordrachten, waarin het onderwerp photoperio-

diciteit naar voren komt. Wareino vond dat verschillende lichtgevoelige zaden

bij een bepaalde temperatuur reageerden op de daglengte. Zo kiemt bijv. zaad

van Nemophila insignis bij 21 a 22° C slechts in korte dagen. Bij lichtgevoelige zaden

is bekend dat zij zeer duidelijk het antagonisme rood-infrarood te zien geven.

Wareing constateerde bij zaad van Grand Rapids sla ook een rood-blauw anta-

gonisme, waarbij blauw licht echter lang niet zo sterk werkzaam was als infrarood.

Bij het bestuderen van de winterrust bij Acer pseudoplatanus die door korte dagen
wordt geïnduceerd bleek dat onder invloed van korte dagen meer remstof in de

bladeren werd gevormd dan in lange dagen.

Toole geeft daarna een overzicht van een groot aantal plantensoorten waar

zaden lichtgevoelig bleken te zijn. Ook het rood-infrarood antagonisme wordt

uitgebreid door hem besproken. Meyer geeft dan een bespreking van proeven met

Salvia occidentalis opgegroeid in verschillende spectrale gebiedenonder verschillende

daglengten. Hierbij kwam het interessante verschijnsel naar voren dat een plant

Dit boek is een verslag van hetgeen verteld werd op de “Conference on Photo-

periodism”, gehoudenvan Oct. 29
- Nov. 2 1957 in Gatlinburg, Tenn. en georgani-

seerd door de Committee on Photobiology of the National Academy of Sciences

- National Research Council. Het voornaamste doel was het scheppen van een

discussie-gelegenheid waar de facetten van de fotoperiodiciteit zowel van de bota-

nische als van de zoölogische kant belicht konden worden. Het spreekt vanzelf,

dat een dergelijk symposium een zeer groot aantal voordrachten uitlokte, waardoor

het niet goed mogelijk is een volledig overzicht over het geheel ervan in enkele

bladzijden weer te geven.

De eerste groep voordrachten gaat over problemen van foto-chemische aard

en over de primaire fotochemische reacties. Een inleiding van Oster geeft een

overzicht van fotochemische reacties van kleurstoffen. Hij geeft hierbij een groot

aantal voorbeelden van fotoreducties en fotooxidaties doch blijft daarbij uitsluitend

op zuiver chemisch gebied, dus op
het gebied van de ongeorganiseerde systemen.
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door de lichtkleur van de korte dag klaar gemaakt moet worden om te kunnen

reageren op stoorlicht. Het bleek dat blauw licht in dit opzicht zeeractief is, rood

licht en groen
licht practisch inactief zijn. Een weinig infrarood aan het groene

licht toegevoegd maakt deze combinatie echter zeer actief. Ook hier kwam dus

weer een overeenkomst in werking tussen blauw en infrarood naar voren. Wassink

en de Lint bespreken het gedrag van Hyoscyamus niger en van sla als deze planten
in verschillend gekleurd licht opgroeien, waarbij zij wijzen op de overeenkomst

tussen de invloed van gibberellazuur en een bestraling met blauw of infrarood.

Downs gaat speciaal in op het rood-infrarood antagonisme. De biochemie van dit

antagonisme is het onderwerp van Galston die bij erwten een stof kan isoleren

die de lAA-oxidase remt. Hoe langer de dag is, des te meer van deze oxidase-

remmer wordt er gevormd.
Hierna volgt eenserie voordrachten over eenmogelijk verband tussen toegevoegde

chemicaliënen de invloedvanhet licht. Zo passeren telkensweer groeihormonen,gib-
berellazuur, kinetine, FMN encobalt de revue, in hun interactiemet de daglengte-
invloeden. Het heeft geen zin om hier alle auteurs te noemen; een groot aantal

feiten wordt gegeven, een grote lijn is er echter nog niet duidelijk uit te halen.

Een analyse van het proces der fotoperiodiciteit door Bonner wijst op de ge-

compliceerdheid van dit proces. Anton Lang bespreekt de invloed van gibberella-
zuur op de bloei en Cathey komt dan met een antagonist van gibberellazuur, het

Amo-1618, een quaternaire ammoniumverbinding. Zowel Borthwick als Hen-

dricks geven een analyse van het rood-infraroodantagonisme, waarbij de conclusie

luidt dat men te doen moet hebben met een reversibele fotoreductie, waarbij de

physiologische activiteit gekoppeld is aan de infrarood absorberende toestand van

het pigment. Een kinetische analyse van de fotoperiodiciteit door Withrow leidt

tot een gecompliceerd schema, waarbij op deze conferentie het bestaan van een

inwendige klok voor het eerst haar intrede doet.

Hiermede begint een serie voordrachten over dit inwendige ritme, waarbij de

zoölogen zich niet onbetuigd laten. Pittendrighen Bruce geven eenaantal voor-

beelden van dieren en planten, die een uitgesproken 24 uursritme vertonen. We

treffen er zowel zoogdieren als insecten aan naast schimmels en algen. Men ont-

komt dus niet aan de indruk dat het hierbij gaat om een zeer universeel mechanisme.

Om een theoretisch model te bedenken dat deze verschijnselen zou kunnen vertonen,

komen zij tot een aannamevan tenminste twee oscillatoren in de cel die onderling

gekoppeld zijn en waarvan de een lichtgevoelig en de ander temperatuurgevoelig
is. Bünning gaat verder op hetzelfde onderwerp door en vult het aantal voor-

beelden van ritmische verschijnselen aan met een aantal in het gebied van de

physiologie der hogere planten. Ook Went geeft meer voorbeelden. Hastings en

Sweeney bespreken proeven met Gonyaulax, een Dinofiagellaat die het lichten van

de zee kan veroorzaken. Dit algje fosforesceert bij prikkeling, doch doet dat alleen

gedurende 12 van elke 24 uren, ook als het onder constante omstandigheden wordt

opgekweekt. Ook hier dus een inwendige klok. Deze klok kan gelijk gezet worden

door licht.

Verder volgen er nog een aantal auteurs die steeds meer voorbeelden aandragen
van dierenenplanten met inwendige klokken, terwijl de theoretische beschouwingen
er aan vastgeknoopt steeds ingewikkelder worden. Kennelijk tast men bij dit nieuwe

verschijnsel nog geheel in het duisterals men de oorzaken er van tracht te vinden.

Naast de besprekingen van de inwendige 24 uurs klok komen nog beschouwingen
over een ingebouwd jaarritme naar voren.
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In een hierop volgende serie mededelingen komt de echte fotoperiodiciteit weer

naar voren. Lees geeft een overzicht over de invloed van de daglengte op insecten

en mijten. Zowel het uitkomen der eieren als het in diapauze gaan wordt door

hem met vele voorbeelden toegelicht. Giese geeft voorbeelden van Echinodermen

en Mollusken die voor hun voortplanting van de daglengte afhankelijk blijken

te zijn, terwijl Bullough en enkele anderen dit doen in de groep der Vertebraten.

Vooral bij de vogels komt er een zeer duidelijke fotoperiodiciteit te voorschijn.
Als slot komt men in een lange mededeling van Malberg, Barnum en Bittner

weer terug op de inwendige klok, doch thans bij mensen en muizen. Zij komen

tot de conclusie dat vele fysiologische verschijnselen een eigen 24 uurs-ritme ver-

tonen, doch dat dezeallen eenduidelijke neiging hebben om synchroom te verlopen.
Wie het gehele boek doorleest, (meer dan 850 pag.) zal zeker niet de indruk

krijgen dat de oplossing van de problemen van fotoperiodiciteit en inwendige
klokken nabij is. Vermoedelijk zal de lezer een zeer gecompliceerd en misschien

wel verward beeld overhouden.

Voor diegenen echter, die op de hoogte willen komen van de stand van de

wetenschap op de bovengenoemde gebieden is het bestuderen van dit werk sterk

aan te bevelen. Er is een schat van materiaalbijeengebracht door talloze onder-

zoekers die op dit gebied werken. Duidelijk komt naar voren, dat de onderwerpen

nog in het stadium zijn waarin elk onderzoek slechts nieuwe problemen bijdraagt
in plaats van dat het raadselen oplost. Voor de specialist is het boek onmisbaar

omdat nergens zoveel materiaal is bijeengebracht.
Als tragische bijzonderheid zij nog vermeld dat het boek gewijd werd aan de

nagedachtenis van Dr Robert Withrow, een van de meest actieve organisatoren

van de conferentie. Door zijn ziekte kon hij slechts het eerste gedeelte van de

conferentie meemaken. Tijdens het prepareren van de manuscripten overleed

Withrow, zodat hij helaas het werk niet meer heeft zien gereed komen. Onge-

twijfeld is het welslagen van de conferentie voor een zeer groot gedeelte aan hem

te danken geweest.

R. v. d. V.


