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Bloei
In 'Het Aquarium' heb ik enkele jaren geleden
uiteengezet op welke manier Cryptocorynes
bloeien. Eigenlijk zou ik dus van een herhaling
mogen afzien en u naar die vroegere publicatie
verwijzen, maar het schijnt mij toch beter om
nogmaals over de manier van bloeien te schrijven, ook al omdat het hierna volgende daardoor
gemakkelijker beschreven en verklaard kan
worden.
De familie der Aronskelkachtigen (Araceae) heeft
als een der kenmerken dat het stengeldeel, dat
de bloemen draagt, aan de onderzijde rust op
een schutblad, dat soms zeer opvallend van
grootte en kleur kan zijn. Dit schutblad ('spatha'
zeggen de vakmensen) zit dus aan de voet van het
bloeiende stengeldeel ingeplant. Het topeind van
de stengel, dat de bloemen draagt
boven 't schutblad, heet 'bloeikolf'
('spadix').
De witte Aronskelk laat dit heel
duidelijk zien. Het schutblad is
het grote bekervormige, witte
blad, dat de gele staafvormige
bloeikolf omgeeft. Heel mooi is
zo'n bloeikolf — maar nu een
groene —ook te zien bij de Kalmoes, die algemeen langs de
oevers van veenwateren wordt
aangetroffen. Die bloeikolf is zo
opvallend, omdat hij niet door een
schutblad omgeven wordt. Ont-

Fig. 2. Acorus
calamus L., de Kaimoes.
Bheiwijze. Rechts beneden: 'complete bloem'
(6 kelk- en kroonbladeren, 6 meeldraden, 1
vruchtbeginsel)

breekt het schutblad daar
dan? Neen, hoogstwaarschijnlijk lijkt het op een gewoon blad en is die 'bladspits', die recht omhoog
steekt, het schutblad. (Fig. 2)
Bij het bezien van die bloeikolf blijkt al direct, dat er
vele 'bloemen' vlak naast elkaar zijn geplaatst en stijf
opeen zijn gepakt.
Als we zo'n bloem apart nagaan, vinden we dat de 'gewone' organen (kelk, kroon,
meeldraden en vruchtbeginsel) aanwezig zijn, al lijken
de kelk en kroonbladeren
sterk op elkaar: het zijn
kleine groene slipjes of
schubjes.
Nu we met onze Kalmoes
zo ongemerkt aan de waterkant verzeild geraakt zijn,
kunnen we meteen eens uitkijken naar Calla palustris L.,
de Slangewortel, een nederlandse aronskelkachtige, die
tegenwoordig om de één of
andere reden veel meer voorkomt dan vroeger. Tussen
Bussum en Weesp zijn ze
b.v. massaal te vinden.
Calla heeft een mooi wit
wimpeltje als schutblad. Als
we de bloeikolf onderzoeken,
blijkt, dat er bloemen op te
vinden zijn, die weliswaar
geen kelk en kroon hebben,
maar overigens 'normaal'
zijn. In het topgedeelte der
kolf vinden w e echter bloe^ ^ c
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insecten, die tot de Tweevleugeligen behoren en
ken, Arum maculatum L de gevlekte Aronskelk,
daarvan in het bijzonder, die op rottende organidie in Zuid-Limburg op kalkhoudencle bodem met
sehe stoffen afkomen.
zelden voorkomt, dan blijkt dat de bloeikolf sterk
Als we nu tenslotte de derde, in Nederland wild
afwijkt,
aangetroffen Aronskelk in ons onderzoek betrek- Aan de basis bevinden zich een paar dozijn vrucht-

Fig. 3. Calla palustris L., de Slangeioortel
a: bloeiende plant; b: bloem (6 meeldraden en 1
vruchtbeginsel); c: bloemen tot groep meeldraden
gereduceerd (top van de bloeiwijze)

Fig. 4. Arum maculatum L., de Gevlekte Aronskelk; a: bloeikolf (spadix) nadat het schutblad
(spatha) verwijderd is

beginsels, daarboven volgt een kaal stukje stengel, dan een bolvormige hoeveelheid zeer korte
en brede meeldraden, weer een kaal stukje stengel, dan een aantal vrij sappige, haarvormige uitgroeisels als een soort lampepoetsertje en daar
tenslotte nog boven op een knotsvormige gezwollen top, weer zonder bloemen of bloemorganen
(fig. 4 a).
Het lampepoetsertje, met zijn vrij star afstaande
'haren' sluit het lagere zakvormige deel van de
bloeischede af, maar toch niet zo of Tweevleugeligen, die alweer op voor ons onaangename geuren
afkomen, dringen er doorheen en komen binnen.
De meeldraden zijn in het begin nog gesloten
en het stuifmeel is dus niet vrij beschikbaar. Die
vliegjes komen bij de vruchtbeginsels terecht en
wanneer ze tevens andere Arums bezocht hebben,
kan kruisbestuiving tot stand komen.
De vliegjes kunnen niet terug naar boven, tenminste niet voordat de meeldraden 'rijp' zijn en
het stuifmeel naar buiten komt. Dan verslappen
de 'sluitharen' en ze kunnen langs de meeldraden
omhoog krabbelen, om vervolgens het stuifmeel
naar een volgende Arum te transporteren.
Met deze kennis gewapend, is het niet moeilijk
meer de bloem — eigenlijk de 'bloeiwijze' dus,
want het is een groot aantal bloemen bijeen —
van Cryptocoryne te begrijpen.
De lange buis van de bloeiwijze van Cryptocoryne
ontstaat doordat de randen van het schutblad
aaneengroeien. Waar de randen niet vergroeid
zijn — de vrije top van het schutblad dus, die
vaak gekleurd is —, spreken we van 'vlag'. Het
aaneengegroeide deel is de 'buis', waarbij het
laagste deel van deze buis verwijd is tot de 'ketel'.
De ketel bevat op de bodem een enkele krans van
vruchtbeginsels, die onderling vrij stevig samenhangen en die overbleven nadat de 'complete'
bloemen meeldraden, kelk en kroon verloren. Het
steriele bloeikolfdeel daar boven kennen we al uit
de Aram-bloeiwijze. De meeldraden zijn bij Cryptocoryne evenzo bijeengeplaatst, maar ze zijn
sterk vervormd en niet meer dan een korte, brede,
zittende helmknop. Elke 'meeldraad' vertegenwoordigt weer een gehele bloem. Boven deze meeldraden
weer een steriel stengeldeel, dat bij Cryptocoryne
sterk gezwollen is. Dan volgt een huikje of hoesje,
een vliesje dat de meeldradengroep grotendeels
overkapt. Het functioneert juist zoals de 'haren'
bij Arum; zou nu dat huikje gelijk te stellen zijn
met die 'haren'? Het lijkt me niet. Zeker is wèl,
dat die wanstaltige steriele knots daarboven, zoals
bij Arum, niet zó te vinden is bij Cryptocoryne,

