Sneeuwklokjes op landgoed Overholland, Nieuwersluis

‘Roadmap to Galanthia’

een onderzoek naar de herkomst van sneeuwklokjes

Tekst en foto’s: Gerard van Buiten
Wie kent ze niet: de enorme velden
sneeuwklokjes (Galanthus nivalis),
die in het vroege voorjaar het parkbos van menig kasteel en buitenplaats opvrolijken. Voor ons gevoel
staan ze er sinds mensenheugenis,
maar veel van deze sneeuwklokjes zijn waarschijnlijk ooit samen
met andere ‘stinzenplanten’ aangeplant tijdens de periode van de
Engelse Landschapsstijl in de 18e
en 19e eeuw en mogelijk nog later.
Van oorsprong niet inheems, is
het sneeuwklokje al sinds de late
Middeleeuwen bij ons bekend als

sierplant en inmiddels stevig ingeburgerd. Oorspronkelijk komt G.
nivalis in grote delen van Zuid-,
Centraal- en Oost-Europa voor,
maar niet in de ons omringende landen. Waar komen al ‘onze’
sneeuwklokjes dan vandaan en
waarom doen ze het hier zo goed,
ondanks dat het geen inheemse
soort is? Zijn ze genetisch aangepast
aan het Nederlandse klimaat?
Van de sneeuwklokjes op Texel
weten we dat na de 2e wereldoorlog flinke partijen vanuit de Loirestreek in Frankrijk werden gehaald
en in de bossen op Texel zijn uitgeplant en doorgekweekt. Maar over

de herkomst van al die andere, vaak
veel oudere populaties op kastelen,
landgoederen en buitenplaatsen
is maar weinig bekend. Zijn dat
steeds onafhankelijke introducties
geweest, of zijn een paar lang geleden ingevoerde partijtjes in Nederland doorgekweekt en verspreid?
En waar kwamen die eerste importpartijen dan vandaan? Uit de meest
nabijgelegen natuurlijke populaties
in Frankrijk? Of kwamen ze ook
van verder weg uit Zuidoost-Europa? Over de historie van de teelt van
tulpen, hyacinten en narcissen is
voldoende te vinden, maar sneeuwklokjes...
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Plantenonderzoekers van het Institute of Environmental Biology
en de Botanische Tuinen van de
Universiteit Utrecht zijn samen
een onderzoeksproject gestart met
sneeuwklokjes waar studenten
en onderzoekers van verschillende disciplines meerdere jaren aan
kunnen werken. Het afgelopen jaar
hebben de Botanische Tuinen via
hun netwerk van collegatuinen een
flinke collectie sneeuwklokjes van
allerlei wilde herkomsten in Europa opgebouwd. Daarnaast, maakt
masterstudent Machiel van Halteren op dit moment een inventarisatie van (gedocumenteerd oude)
stinzenpopulaties in Nederland en
gaat ook van die populaties materiaal verzamelen voor de onderzoekscollectie. We kijken in eerste
instantie of we vormkenmerken
tussen al de verschillende populaties kunnen onderscheiden, maar
we zijn ook vooral nieuwsgierig of
we op middellange termijn door
middel van moleculair evolutionair
onderzoek inzicht kunnen krijgen
in de bronnen van de Nederlandse
populaties sneeuwklokjes. Vanuit

cultuurhistorisch oogpunt is dat
natuurlijk een interessant vraagstuk, maar we zijn ook benieuwd of
we aanwijzingen kunnen vinden dat
het sneeuwklokje zich na meer dan
een eeuw in Nederland genetisch
heeft aangepast aan het leven hier.
De genen die hier aan ten grondslag liggen kunnen interessante
inzichten geven in hoe planten zich
aanpassen aan een veranderende omgeving. Bovendien, als die
genen ook voorkomen in gewassen,
kunnen deze mogelijk op termijn
gebruikt worden bijvoorbeeld voor
het verbeteren van aanpassing van
voedselgewassen aan een veranderend klimaat.
Afhankelijk van de eerste uitkomsten kan in een later stadium het
onderzoek nog verder worden uitgebreid. De relatie tussen populaties
op specifieke landgoederen kan
worden onderzocht, en er kunnen
bijvoorbeeld nieuwe wilde herkomsten, of nauw verwante soorten bij
worden betrokken. Een ander idee
is om de sneeuwklokjes van al die
verschillende herkomsten een aantal

jaren in competitie door elkaar te
laten groeien om te zien welke het
‘fitste’ zijn in evolutionaire zin, en
welke genen die fitheid dan bepalen.
We zijn voor dit onderzoek nog
op zoek naar mensen die verhalen
kunnen vertellen over oude plekken
met veel sneeuwklokjes die teruggaan tot voor 1900, zeker als de
oorsprong bekend is. Ook informatie over grootschalige teelt, aankoop
en aanplant van Galanthus nivalis
van voor 1900 is zeer welkom. Kent
u zulke verhalen, dan horen wij
graag van u.
Stuur dan een mailtje aan:
m.h.vanhalteren@students.uu.nl
Plantenecologie en Biodiversiteit:
Mariet Hefting en Machiel van
Halteren (Ecologie)
Moleculaire Plantenfysiologie:    
Martijn van Zanten (experimentele
en moleculaire biologie)
Bioinformatica :
   
Basten Snoek en Michael Seidl
(analyse en bioinformatica)
Botanische Tuinen:
   
Gerard van Buiten (opbouw en
beheer onderzoekscollectie)

Nieuwe aanplant van sneeuwklokjes (1995) bij het Provinciehuis Utrecht
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