
  

Hoge Venen
29 januari 2017

WINTER !



  

In de startblokken...
naar een nieuwe 'lente' !



  

● Febr. 16: 'Geschiedenis van de Planten'
● Nov. 16: fungi > 'Sex & paddenstoelen'
● Dec. 16: planten in de winter: loupe, bino, 

microscoop (licheen)... "wondere wereld !"
● Jan. 17: 'Planten en eetgewoonten in de 

Middeleeuwen' en verfplanten
● Februari 17: "planten laten zich gemakkelijk 
bestuderen: ze blijven staan !"

...een web van natuurverhalen...



  

DIAMONDS ARE FOREVER
22 februari 2017 – PSG NPScousele
Freddy Moorthamer



  

PLANTEN in BEWEGING ???

Verspreiding?

● Vruchten, zaden...
● Kolonisatie van geschikte 'habitat'

(emigratie naar geschikte woongebieden ?)
● Geschikte 'groeiplaatsen': bodem, voedsel, licht... (grondstoffen ?)

> 'plantengemeenschappen'en 'vegetatietypes'
● Concurrentie, samenhang met vruchtenverspreiders (dieren)

= behoud van het 'individu', de populatie...
 … in de concurrentie om licht, lucht en water (liquid)... (L&L&L)

Andere strategieën ???



  

Geslachtelijke voortplanting bij planten !
Linnaeus:
1735 - SYSTEMA NATURAE:
MINERALEN – PLANTEN - DIEREN

PLANTEN:
volgens voortplantingsorganen (stampers en meeldraden);
expliciete seksuele terminologie in tijd dat
„spreken over seksualiteit“ een taboe was!

1753 - SPECIES PLANTARUM:
binomiale nomenclatuur: genus / species.



  

Nog 100 jaren wachten op DARWIN:
1871 - DESCENT OF MAN:
„mens“ maakt deel uit van de „evolutie“

Nog 100 jaren later: 1953:
ontrafeling structuur DNA door Watson & Crick.

1965: Endosymbiosehypothese door
LYNN MARGULIS (X 22/11/2011)



  

●LINNAEUS
JOHN RAY !?

●DARWIN
●MENDEL
●WATSON & CRICK
●LYNN MARGULIS
. . . en wij ?



  

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 22/3/1832):
„Sturm und Drang !“

'Voor het onderricht aan jonge mensen en dames zal deze
nieuwe theorie over de bestuiving buitengewoon welkom
en geschikt zijn. In het verleden werd de botanieleraar
zeer in verlegenheid gebracht en wanneer onschuldige jonge
mensen een leerboek ter hand namen om privé hun studie
voort te zetten, waren ze niet in staat om hun heftige morele
gevoelens te verbergen. Het kan niet anders dan dat die
eindeloze reeks van paringen waarbij de monogamie
die de basis is van onze moraal, wetten en religie 
plaatsmaakt voor ongebreidelde wellust, voor altijd 
onverdraaglijk blijft voor het zuiveren van de geest.'



  

'Nature must be 'put to the torture'
and made to yield its reluctant secrets
to the astute investigator.

Francis Bacon (1561 – 1626)
vader van het wetenschappelijke „empirisme“



  

Sweet is the lore which nature brings;
Our meddling intellect
Mis-shapes the beauteous forms of things;
– We murder te dissect

Enough of science and of art;
Close up these barren leaves;
Comeforth, and bring with you a heart
That watches and receives.

William Wordsworth (1770 – 1850)
romantische dichter (The tables turned, 1798)



  

BOSSEN in VLAANDEREN ???
volgens minister:
„Bomen dienen om gekapt te worden !“

FERRARIS-bossen
'de Bossen van Bazel' ? Barbiergidsen !



  

FERRARIS
Kabinetskaart
1775

„Bazelse bossen“?
Natuurinrichtingsplan
KBR GOG:
* boscompensaties
* Scalluvia - Life+project



  

"De Zondag' 29/05/16 – interview met minister Schauvliege:

* Dat ze de jongste tijd veel kritiek te verwerken kreeg, is een understatement. Maar 
Joke Schauvliege, Vl min van Omgeving, Landbouw en Natuur, staat stevig in haar 
schoenen. De omstreden boskap, de zaak-Essers... de 46-jarige Oost-Vlaamse is niet van 
haar stuk te brengen.

* "Mag ik even opmerken dat ook Natuurpunt een grote ontbosser is en dat zij geen 
compensatie hoeft te betalen? ... Ik wil mensen niet afschrikken. Straks durft niemand nog 
bomen te planten op bijvoorbeeld een stuk bouwgrond uit vrees dat ze het later niet meer 
mogen kappen. Ik hou mijn hart vast daarvoor. En wat vaak vergeten wordt in deze 
discussie, en dat klinkt misschien raar, maar een boom heeft ook altijd de 
functie gehad om gekapt te worden. Een boom kan niet eeuwig blijven staan. 
Maar je moet dat verantwoord doen en ervoor zorgen dat je bosbestand intact blijft.

Quote: 'er is géén enkele regio in Europa waar bossen zo goed beschermd zijn 
als in Vlaanderen!'

* Dirk Draulans en Wouter Deprez zitten bij Natuurpunt, dat is dezelfde hoek. Dit gaat 
om een beperkt aantal roepers. Ik daag iedereen uit om de debatten in het parlement 
te volgen. Daar zal je merken dat er een breed draagvlak is voor wat ik doe. En dat is voor 
mij de essentie.



  

Oproep van NP 4/2/2017:

"Vandaag heeft Essers de vergunning 
verkregen om het bos in Genk en 
Zonhoven te kappen. Binnen 36 dagen 
kan de transportreus de bomen 
omleggen. Dat mag niet gebeuren.

Samen kunnen we deze 
natuurvernietiging tegenhouden." 



  



  

De oude man en de bomen, een verhaal uit Afrika.
Een oude man zit voor een boom en babbelt met de dieren die elk
zo hun eigen mening en belang hebben ivm de aanwezigheid van
bomen. En ze discussiëren er op los...
Even stopt de oude man met vertellen en neemt een trekje
van z'n pijp... Dan gaat hij verder:

„Een boom heeft vele betekenissen... Maar voor jullie,
Europeanen betekenen de dingen, de planten en dieren
en mensen alleen nog maar wat je ervan kunt meten, en wegen
en uitrekenen. Wij vragen vergeving aan de geest van het woud
als we één van zijn bomen vellen. Maar het zal niet lang meer
duren, of ook wij zullen met snerpende zagen ons land ontbossen,
omdat de enige betekenis van een boom uiteindelijk is
dat je er planken van kunt zagen: zo lang, zo breed, zo dik
en zo zwaar. En natuurlijk van voortreffelijke kwaliteit.“



  

Het
bomenboek
voor kinderen.

Bomenstichting
IVN

Ver. Natuurmonumenten



  

ENDOSYMBIOSE:
Samen sterk !



  

Dieren (Animalia):
Diploïde (dubbel stel chromosomen) organismen
die ontwikkelen uit een 'embryo' (blastula), dat het
resultaat is van de fusie van haploïde geslachtelijke
cellen, nl. een eicel en een spermacel.
Deze geslachtelijke cellen ontstaan door meiose.

Zwammen (Fungi):
Haploïde organismen (zwamvlok) ontstaan uit 'sporen'
en kunnen versmelten tot 2-kernige zwamdraden
(secundair mycelium).
In vruchtlichamen ('paddenstoeltjes') versmelten
de 2 kernen en vormen door meiose nieuwe
haploïde sporen.



  

Planten:
Diploïde adult (volgroeide plant) draagt haploïde stadia
van complementair geslacht (m / v) waarin geslachtelijke
cellen ontwikkelen.
In het vrouwelijke orgaan (vruchtbeginsel) ontwikkelt
een diploïd embryo (zaad) na bevruchting
door mannelijke spermacellen uit het stuifmeel (pollen).



  

MOEDERPLANT

DOCHTERPLANTEN

VRUCHTBEGINSEL
'VROUWTJE'

MEELDRAAD
'MANNETJE'

Ga en
vermenigvuldigt

u !



  

"STUIFmeel" > "stuift" > atmosfeer > inademen

 > allergieën !

"BESTUIVEN" > overdracht pollen (= dragers 
van het mannelijk genetisch materiaal) door 
insecten ! Willekeurig of selectief? De 'BIJ' 
weet dat niet !



  

MEELDRAAD
'MANNETJE'

'VROUWTJE'
met
wachtende
eicellen.
(placenta !)



  

Hier zijn de 'mannetjes' !
POLLEN
stuifmeel

PAUZE !!!!



  

Het 'vrouwtje'
van een Lelie.



  

● Waarom zo'n ingewikkelde structuur ?
Dieren: spermacellen onbeschermd en toch zo succesvol

Overdracht in vochtig milieu !

● PLANTEN KUNNEN DAT NIET OMDAT ZE ZICH NIET KUNNEN
VERPLAATSEN ! Ze hebben geen poten of vleugels;
ze staan meestal letterlijk aan de grond genageld.

> probleem ! HOE KAN ER KRUISBEVRUCHTING ZIJN ZONDER
DAT DE SPERMACELLEN OPDROGEN OP WEG NAAR HET
VROUWELIJKE ORGAAN ?

> oplossing: VERPAKKEN IN RESISTENT EN
LUCHTDICHT OMHULSEL (EXINE) ! Pollen moet kunnen 'reizen' !

+ KIEMEN : POLLEN MOET MINSTENS 1 PORIE HEBBEN !



  

Groot kaasjeskruid

Duizendblad

Pollenwand: EXINE / INTINE



  

"POLLEN" = DIAMANT van de PLANTENWERELD !

DIAMANT = Grieks 'adamas' = onverslaanbaar
= hardste materiaal in de natuur

KARAAT:
Ceratonia siliqua, Johannesbroodboom (Vlinderbl.):
stabiel gewicht zaadje: ~0,2gr

diamant: structuur:
 zuiver kristal met alleen koolstof-atomen !



  

● EXINE bestaat uit Sporopollenine
= één vd taaiste plantaardige materialen,

Bio-macromolecule met C-H-O in verhouding 4:6:1
Zonder herhalende grootschalige structuur

> quasi ONAFBREEKBAAR !
● 'DROOG POLLEN': windbestuivers:
Berk, Els, Hazelaar, Eik, Brandnetel, Grassen...
'KLEVERIG POLLEN': „pollenkit“ = olieachtige vetten:
> bescherming, lokken van bestuivers, blijven plakken
> insecten, vogels...

● EENZAADLOBBIGEN: pollen met één kiemporie
MAGNOLIIDEN, TWEEZAADLOBBIGEN:

3 of méér kiemporiën



  

Toverhazelaar
Hamamelis mollis
Toverhazelaarfamilie (dicot.)
kiemende pollenbuis



  

Pollenkorrel bereikt
vrouwelijke stempel:

"Plantenmannetje zoekt plantenvrouwtje..."

● Wordt geregeld door chemische 
signaalstoffen vanuit EXINE  én 
STEMPELOPPERVLAK.

● Korrel neemt vloeistof op >
● aan de kiemporie kan het INTINE uitzetten
● de POLLENBUIS groeit doorheen het 
"EXINE-pantser"



  

De ultieme test: 'compatibiliteitcontrole' !

1e barrière: acceptatie door STEMPEL
Indien OKE !
 > vegetatieve kern + 2 spermacellen
 > om ter eerst naar de zaadknop !

2e barrière: acceptatie door de STAMPER
(gametofytische compatibiliteit)
Vb: pollen van verwante soort uit zelfde genus.



  

Generatieve cel

Sperma-
cellen

Vegetatieve kern
(desintegreert)



  

3e stap: vegetatieve kern desintegreert

 > 1 spermakern (de 'fitste'?) versmelt met 
de EICEL > ontwikkeling van EMBRYO

 > 2e kern versmelt met 2 andere kern-
lichaampjes in de zaadknop

 > ENDOSPERM

 (= reservevoedsel, "ZAADLOB")

"DUBBELE BEVRUCHTING" = UNIEK 
voor de LEVENDE ORGANISMEN !



  
Judaspenning, Lunaria annua, Kruisbloemenfamilie

Het resultaat:
'Babyplantjes'
in moeders buik !

Placenta en navelstreng

'GENERATIEWISSELING“
Uniek
voor de plantenwereld
& schimmels



  



  

Pollenanalyse
(Palynologie)

● Pollenkorrels kunnen miljoenen jaren intact bewaard blijven
(Zaden zijn beperkt houdbaar)

● Dikwijls specifiek voor de soort
● mio jaren conservatief gebleven wat betreft uiterlijke kenmerken.
● Referentiecollecties microscopische preparaten

> evolutie vegetaties & klimaat: 55 mio jaar
> evolutie vd bloemplanten: ~120 mio jaar

● Honing: afkomst dmw pollen !
● Archeologie: reconstructie van dieet en landbouw
 dmv pollenkorrels uit potten, afvalhopen, uitwerpselen, grafgiften...
● Forensisch onderzoek: 'plek van de misdaad' (C.S.I.)



  

'Stuifmeelkorrels zijn zonder twijfel de mooiste 
microscopische structuren in de natuur. Ze zijn uiterst 
klein, volmaakte staaltjes van natuurlijke architectuur 
en vormgeving en dikwijls van een adembenemende 
schoonheid.'
● Formaat: 20 – 80µ (uitzonderlijk > 500µ)

   Komkommerfamilie: ~250µ
● Kleur: bloemplanten: meestal kleurloos tot geel

Bestuiving door insecten: oranje, rode, paarse tinten.
Wind of water: bleekgeel tot kleurloos
● Foto's: labo SEM-foto's = zwart-wit
Kleuring voor accentueren kenmerken pollenwand en poriën.



  

KIEMPORIËN types & evolutie:

SULCAAT: 1 lengteplooi = de oorspronkelijke vorm;
bij naaktzadigen, vroegste bedektzadigen zoals de MAGNOLIALES
vanaf Trias - gaat samen met kenmerken zoals beklierde bladeren,
veel vrije meeldraden in spiraal en vrije vruchtbeginsels.

TRICOLPAAT: 3 plooien – van einde Onderkrijt (Albien, ~110 mio yr)

TRIPORAAT: 3 poriën – 10tal mio jaren later
in vroege Bovenkrijt (Cenomanien, ~100 mio yr)

MULTI-APERTURAAT: > 3 poriën
gaat samen met differentiëring in kelk / kroon, vergroeide kroon
en 2-zijdige symmetrie.



  

Douglasspar
Pseudotsuga menziesii

Rode den
Pinus tabuliformis (China)
Pinaceae (Naaktzadigen)



  

Ruw beemdgras
Poa trivialis
Grassenfamilie (monocot.)

Timoteegras



  

Sinaasappel
Citrus sinensis
Wijnruitfamilie (dicot.)

Akkerwinde
Convolvulus arvensis
Windefamilie (dicot.)



  

Gewone berenklauw
Heracleum sphondylium
Schermbloemenfamilie



  

Bosanemoon
Anemone nemorosa
Ranonkelfamilie

Hulst
Ilex aquifolium
Hulstfamilie



  

Waterdrieblad
Menyanthes trifoliata
Watergentiaanfamilie
(dicot.)



  

Oeverdistel
Cirsium rivulare, Composieten

Rhododendron 'tetrade'
met kleefdraden
Heidefamilie



  

Groot kaasjeskruid
Malva sylvestris
Kaasjeskruidfam.

Stokroos
Alcea rosea
Kaasjeskruidfam.



  

Grote klaproos
Papaver rhoeas
Papaverfamilie

Gele plomp
Nuphar lutea
Waterleliefamilie



  

Nachtsilene
Silene nutans
Anjerfamilie



  

Hazelaar
Corylus avellana
Berkenfamilie



  

Paardenkastanje
Aesculus hippocastanum
Zeepboomfamilie



  

Okkernoot (Walnoot)
Juglans regia
Okkernootfamilie



  

Bos- (Water-)wilg
Salix caprea
Wilgenfamilie (dicot.)



  

Dagkoekoeksbloem
Silene dioica
Anjerfamilie



  

Zwarte els
Alnus glutinosa
Berkenfamilie (dicot.)



  



  

Muizenoor
Hieracium pilosella
Composieten



  

DIAMONDS
ARE
FOREVER

„Het plantenrijk ontdekken, onderzoeken en beschermen
en met deze kennis samen bouwen

aan een duurzame toekomst.“

Dank voor uw aandacht
en graag

tot 'n volgende keer !
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