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Bijzondere relaties
Zelfbevruchting of kruisbevruchting

Hoe zelfbevruchting te voorkomen?
Als zelfbevruchting minder gewenst is, hoe kan de plant dit dan voorkomen? Op drie manieren.
Allereerst vertonen veel soorten ‘zelfsteriliteit’: de stuifmeelkorrels kiemen niet op stempels van
dezelfde plant, maar kiemen wel, met de bijbehorende pollenbuisgroei, op stempels van andere
individuen van de soort. Blokkering van de kieming op de eigen plant berust op een chemische herkenning die genetisch bepaald is (zelf-incompatibiliteit) en enigszins kan worden vergeleken met
een immuunreactie. Deze vorm van zelfsteriliteit komt vaak voor: bijvoorbeeld bij asters, primula’s,
boterbloemen, een aantal roosachtigen (appel, kers en sommige perenrassen), bij kruisbloemigen
en veel soorten vlinderbloemigen en orchideeën. Verder bij een aantal klaprozen en de weegbreefamilie, kortom in veel verschillende plantenfamilies.
Zelfbevruchting wordt, in de tweede plaats, ook voorkomen wanneer de meeldraden en de stampers
niet tegelijkertijd rijpen (dichogamie). Meestal begint in die gevallen de stuifmeelproductie op het
moment dat de stempels nog niet ontvankelijk zijn (dit heet protandrie: de meeldraden eerst). Zo
zijn bloemen van de aardbei eerst mannelijk (dat wil zeggen: ze geven stuifmeel af) en daarna vrouwelijk (geen stuifmeelproductie meer, maar wel rijpe stampers). Dit komt vaak voor, onder meer bij
soorten die behoren tot de composieten, schermbloemigen en klokjesachtigen. Het omgekeerde,
stampers rijpen voordat de helmknoppen rijp stuifmeel leveren (protogynie), is minder algemeen
maar is bijvoorbeeld te zien bij cypreswolfsmelk en weegbree.
Een derde manier om de kans op zelfbevruchting te verminderen is heterostylie. In dat geval bezitten
de bloemen lange stijlen en korte meeldraden, terwijl de bloemen van andere individuen (van dezelfde soort) korte stijlen hebben en meeldraden die daar hoog boven uitsteken. Die verschillen bevorderen kruisbevruchting doordat vlinders met een lange tong, pollen van bloemen met korte meeldraden
gemakkelijk overbrengen naar de stempel van een bloem met korte stijl. Veel bijen daarentegen, met
een korte tong, kunnen niet zo diep in de bloem komen en transporteren daardoor alleen pollen van
lange meeldraden naar bloemen met een lange stijl. Heterostylie komt in verscheidene plantenfamilies voor, bijvoorbeeld bij longkruid, boekweit, winterjasmijn en sleutelbloemachtigen.
Darwin over de kattenstaart
Darwin wijdde in 1864 in zijn publicatie ‘On the
sexual relations of the three forms of Lythrum
salicaria’ een uitgebreide studie aan de bloemen
van kattenstaart, een markant voorbeeld van
heterostylie. Er zijn planten met bloemen met
een korte stijl en middellange en lange meeldraden. Andere planten hebben bloemen met een
middellange stijl en korte en lange meeldraden.
Een derde groep planten heeft bloemen met een
lange stijl en korte en middellange meeldraden
(tristylie). Iedere bloem heeft zijn twaalf meeldraden dus verdeeld over twee ‘etages’, die verschillend zijn gekleurd. Het gevolg is dat er alleen succesvol zaad kan worden gevormd na
bestuiving met pollen uit een ander bloemtype.
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Ongelijkstijligheid bij sleutelbloemen
Sleutelbloemen danken hun naam aan de ingenieuze en wat onregelmatige tros bloemen, zoals
fraai te zien is bij de slanke sleutelbloem, een wilde plant op vochtige, kalkrijke bodem. Met
enige fantasie is er een sleutel in te zien. Sleutelbloemen zijn het schoolvoorbeeld van ruimtelijke scheiding van de mannetjes en de vrouwtjes binnen een bloem. Aan verschillende planten
zitten verschillende bloemen.

Slanke sleutelbloem (Primula elatior), links een langstijlige bloem, rechts een kortstijlige.
Hoewel alle bloemen oppervlakkig gezien hetzelfde lijken, zit er fraaie variatie in het ontwerp van de
sleutelbloem. Er zijn bloemen met korte stijlen met meeldraden bovenin als een soort ‘kraagje’ aan
het begin van de kroonbuis en er zijn bloemen met lange stijlen met meeldraden onderin. Bij dit
type bloem steekt de stijl soms net buiten de bloemkroon omhoog, als een pin. Wanneer een insect,
bijvoorbeeld een vlinder, een bloem met een lange stijl bezoekt om met zijn roltong nectar van de
bloembodem op te zuigen, ontvangt de vlinder stuifmeel van de korte meeldraden. Wanneer het
dier daarna een kortstijlige bloem bezoekt zit er stuifmeel op zijn roltong, die bij deze bloem eerst
de stempel zal passeren. Het stuifmeel zit namelijk op de roltong ter hoogte van de stempel, wat
kruisbestuiving vergemakkelijkt. Dit is het ideale model, ontdekt door Carolus Clusius, de man die in
1590 de Leidse Hortus Botanicus inrichtte. Ondanks dit mechanisme vindt toch veel bestuiving plaats
door stuifmeel uit hetzelfde bloemtype (door buurbestuiving), maar of die bloemen dan net zulk
hoogwaardig zaad krijgen, is de vraag.
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