Hartbladzonnebloem

Dit is de bloem van de Hartbladzonnebloem, Doronicum pardalianches. Vreemd, die
wetenschappelijke naam: herkomst en betekenis van het eerste woord zijn omstreden en het
tweede betekent “panterwurger”. Jac P. Thijsse, en velen met hem tot op de dag van vandaag,
sprak van Voorjaarszonnebloem. Dat is tegenwoordig niet de Nederlandse naam van een enkele
plantensoort maar van het hele geslacht, waartoe ook de Weegbreezonnebloem behoort. Een
plant met een zelfde bloem maar een ander blad. Van de twee soorten bestaan ook bastaarden,
die moeilijk te onderscheiden zijn en botanici tot wanhoop kunnen brengen.
In de tuincentra verkopen ze Doronicum in diverse gekweekte variëteiten. Het is een
gemakkelijke plant, hij verdraagt veel schaduw en bloeit aan het begin van de zomer. In
november zult u deze stralende bloem dus niet vinden. Maar wél zijn sappige, lichtgroene blad,
dat al voor het begin van de winter op de bosbodem verschijnt. Zie de volgende foto. Let op het
fraaie effect van dat groen op het bruin van het afgevallen herfstblad.
De plant vermeerdert zich met behulp van wortelstokken.
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Dat frisse groen tussen het dode blad, is het niet een teken dat ooit opnieuw de lente zal
aanbreken? En zak dan eens door uw knieën en bekijk zo’n blad aandachtig. Om op te vreten!

De Oecologische Flora van Eddy Weeda bespreekt beide soorten Voorjaarszonnebloem met
gemengde gevoelens. Hij benadrukt dat zowel Hartblad- als Weegbreezonnebloem in ons land
ooit als tuinplant zijn begonnen en “als stinzenplanten min of meer het burgerrecht van de
Nederlandse flora (hebben) verworven.” Onze Plant van de Maand geeft hij nog een schop na:
“Al met al neemt de Hartbladzonnebloem in de Nederlandse flora een hoogst marginale
positie in.”
Jac. P. Thijsse behandelt de plant in het Verkade-album De bloemen in onzen tuin (1926). Hij
schrijft: “Om nu weer eens wat dichter bij huis te blijven nemen wij onder de aprilbloemen nog
het Duizelkruid of voorjaarszonnebloem, de Doronicum, een bergplant uit Midden Europa. In
Zwitserland gaat deze plant, met een paar verwanten die er veel op lijken, door onder de naam
van Gemswurz, gemzenkruid, en ik heb tot mijn genoegen ook wel de gemzen zien huppelen
over hellingen waar deze planten groeiden. De Doronicum ontplooit vroeg in ‘t voorjaar zijn
enigszins ruwe grijsgroene grondbladeren en daaruit stijgen zeer snel de bloeistengels
omhoog.”
Uit de laatste zin mogen we opmaken dat Thijsse de plant niet heel erg goed kende…

De volgende foto laat zien hoe het blad van de Hartbladzonnebloem de winter heeft doorstaan.
Het herfstblad ligt er nog, en aan de heesters en bomen prijkt het nieuwe groen.

Lente! Al gauw schieten de lange stengels van onze plant omhoog, en de bloei kan beginnen.

De bloem is een composiet. Dat wil zeggen dat we op bovenstaande foto niet één bloem zien,
maar een bloemhoofdje. Dat bestaat uit talloze bloemetjes die tezamen één enkele bloem
lijken te zijn. Het hart van de “bloem” wordt gevormd door buisbloemen en de
ogenschijnlijke “bloemblaadjes” zijn lintbloemen. Elk bloemetje heeft zijn eigen meeldraden
en stampers! Niets bijzonders overigens, hetzelfde zien we bij Paardenbloem en Madeliefje en
bij oneindig veel meer planten. De composietenfamilie is in onze contreien de grootste
plantenfamilie en telt wereldwijd zo’n 20.000 soorten.

Om óp te vreten! Meikever op Hartbladzonnebloem.
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