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Knikkende vogelmelk (Omrthogalurn nutans L)
Veel nectar
...'Bij Leiden o p de hooge Morsch en buiten de
Hoogewoerds-poort aan den hoogen Rhijn-dijk en o p
andere plaatsen daaromtrent ... '
Dat staat in de 'Flora VI provinciarum Belgii foederati
indigena' van D. de Gorter en is de eerst bekende
vermelding van het in ons land in het wild voorkomen
van de knikkende vogelmelk. In 1771 aangetroffen
door de toen pas aangestelde hortulanus van de
Leidse Hortus. Achter de vindplaatsvermelding staat
'Forsan olim ex hortis anfuga', vrij vertaald: vermoedelijk vroeger uit een tuin afkomstig. Dat zal zeker het
geval zijn geweest, want reeds in de beginjaren van de
42 Leidse Hortus Botanicus prijkte de plant al o p de handgeschreven lijst van planten als 'Ornithogalli vulgares'.
Knikkende vogelmelk is in ons land een veel
voorkomende stinzeplant. De oorsprong van de plant
ligt in Zuid-West-Azie. Hij staat o p de lijst van
beschermde planten.

Witte bloemen
Het geslacht vogelmelk (Ornithogalum L.) behoort tot
de leliefamilie (Liliaceae) en omvat ongeveer 150
soorten. De meeste d a a ~ a nhebben witte bloemen.
Ornithogalum is afgeleid van het Griekse ornis (vogel)
en gala (melk). Knikkende vogelmelk heeft een geelgekleurde vlezige bol. Daaruit groeien in het voorjaar
lange smalle bladeren en een bloemstengel. De
bloemen staan in een tros. De meeste zijn naar Ben
zijde van de tros gericht. Aanvankelijk staan ze schuin
omhoog, later hangend.
Er is geen duidelijk verschil tussen kelk en bloemkroon.
Samen vormen ze het bloemdek, dat bestaat uit twee
kransen van elk drie bladen. Ze zijn wit en hebben aan
de rugzijde in het midden een groene streep. De
bladen van de middelste krans zijn iets smaller. Ook de
meeldraden staan in twee kransen van drie stuks. Dicht
tegen elkaar staand vormen ze een koker rond de
stamper. Ze hebben dezelfde witte kleur als de bloemdekbladen. De helmdraden zijn breed gevleugeld. De
vleugels van de binnenste meeldraden eindigen in een
lang tandvormig uitsteeksel naast de helmknop. De
helmknoppen gaan aan de binnenzijde van de bloem
open. Die van de buitenste rneeldraden het eerst. De
bloem heeft drie vruchtbladen, die met elkaar zijn
vergroeid. Het nectarium ligt in de wand van het
vruchtbeginsel, daar waar d e vruchtbladen met elkaar
vergroeid zijn.

De nectar komt onder aan het vruchtbeginsel naar
buiten en verzamelt zich in de ruimte tussen stamper
en meeldraden. Er komt veel nectar vrij. Soms is het
door de meeldraden gevormde kokertje t o t 10 mm
van het uiteinde gevuld met het zoete vocht.
Voor de bijen ligt de nectar gewoonlijk te diep om het
via de normale weg, dat is langs de geopende
helmknoppen, te kunnen opnemen. Nectar purende
bijen hebben een andere weg gevonden. Ze lopen
langs het kokertje naar het begin van de meeldraden
en duwen de tong tussen de gevleugelde helmdraden.
Het bezoek kan erg lang aanhouden, een teken dat er
veel te halen valt.
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Nectar of stuifmeel
Er wordt door bijen of nectar verzameld of stuifmeel.
Bij het stuifmeelverzamelen worden, al hangend aan
het uiteinde van het meeldradenkokertje, de
geopende helmknoppen met voorpoten en
monddelen bewerkt. Daarbij komen de stuifmeelkorrels in de beharing aan de onderzijde van de bij
terecht. De stuifmeelklompjes zijn lichtbruin.
Knikkende vogelmelk heeft naar verhouding grote
stuifmeelkorrels. Ze hebben een kiemopening aan de
distale poolzijde van de korrel, zoals bij veel eenzaadlobbigen het geval is. Aan de andere zijde van de
korrel ligt o p het korreloppervlak, door de microscoop
gezien, een donkere streep in lengterichting.
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Zaadverspreiding
Direct na de bloei wordt de bloeistengel langer.
Bovendien wordt hij slapper en gaat o p een gegeven
moment knikken door het gewicht van de rijpende
vruchten. De soortnaam nutans is afgeleid van het
Latijnse nutare (knikken). Ook de bladeren gaan
verwelken en komen, evenals de bloemstengels met
vruchten, o p de grond t e liggen. Als de vruchten rijp
zijn gaan ze met drie kleppen open. O p het oppervlak
van de zaadkorrel liggen grote cellen met olie gevuld.
Mieren komen daarop af en nemen de korrels mee. Ze
zorgen daarmee voor de zaadverspreiding. Behalve
door zaad vermeerdert de plant zich ook door het
vormen van vele bolletjes onder aan de binnenzijde
van de bolschubben.
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Kdkkende wgckndk (Ornith6galumnirtans L.)
A plant in bloei; B hot C bloeiwg~e;D m e d d d e n ; E meddraad van binnenste team; F meeldraad van buitenste h ~G ;
stuifmpeIkorFel: 7 en 2 equatorid, 3 distae pookijde, 4 kombppenrlek gezien met verschillende microscoopimie/lingen; H
staml stempel; J dmrstiede vruchrbeginsel; K n'jpende vruchten; L zaad.
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