 Voorwoord
Alles vernieuwt, zo ook het bestuur. Wie gaat ons
bestuur versterken, de handen uit de mouwen
steken en de hersenen laten kraken?
De tweede verandering is de contributie. Die is
verhoogd naar € 20 per jaar.

Samen maken we het natuurlijk!
In dit Plúske:
Van de bestuurstafel
Huizenmarkt
Natuurweetjes
De mensen komen graag
Korstmossen
Houvast
 Van de bestuurstafel
Een nieuw jaar is begonnen, te nat en helaas weinig
mooi koud winterweer, buiten wat speldenprikjes in
januari met ijzel…..Niet fijn voor de mensen die er op
uit moesten, wel weer mooi om te zien wat dit met de
saamhorigheid in je naaste omgeving doet! Ineens is
iedereen behulpzaam en wordt er weer aan burenhulp
gedaan! In mijn tuin valt me op dat de vogeltjes in de
winter geregeld gebruik hebben gemaakt van de nestkastjes, al was het maar om te schuilen of te slapen. Er
lagen nogal wat poepjes in die ik nu maar heb verwijderd, in afwachting van nestelactiviteiten.
De pindakaaspotten hebben veel gasten gehad deze
winter. Eerder zag je de roodborstjes een beetje op de
grond scharrelen om de restjes op te zoeken, nu snappen
ze dat het fijner
is om eerste
rang te zitten en
nemen ze hun
plekje in als de
mezen
even
voldaan zijn. Dit
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geldt ook voor de merels, ook die hebben met veel
gefladder nu de kunst onder de knie en zitten, nog wat
wankel, op het stokje om zo de lekkerste hapjes te
pakken. Met de specht gaat het heel hard, grote happen gauw thuis! Ook de komende dagen wordt het
weer wat kouder met kans op nachtvorst, dus de vetbollen en pindakaas moeten nog wel even aangevuld
worden. Maar dan gaan we ons toch langzaamaan
voorbereiden en verheugen op de komende lente!
Dit jaar wordt voor het IVN een belangrijk jaar. Als het
gaat om de (landelijke) statutendiscussie zal het bestuur een stap zetten om deze te actualiseren en af te
stemmen met de afdelingen. Dit is toch maar bereikt
dankzij de lange adem van onze afdeling samen met
de afdeling Leeuwarden! Voor de afdeling De Wâlden
moeten we dit jaar versterking vinden voor het bestuur, maar ook voor het onderhoud van de website.
Zowel voor de penningmeester als voor de secretariaatsfunctie zullen we nieuwe leden bereid moeten
vinden om toe te treden tot het bestuur. Lukt dit niet
dan heb ik er een hard hoofd in hoe we na dit kalenderjaar door moeten met twee bestuursleden. Dat lukt
niet en gaat wat mij betreft ook niet gebeuren! Dringende oproep dus om je te melden als je hierin wat
kunt betekenen! Bel of mail me even om je vragen of
mogelijkheden te bespreken (elssteinmann@upcmail.nl
of 06-51525941).
Uit de laatste districtsvergadering van 23 februari 2016
komen plannen voor een aantal gezamenlijke Friese
activiteiten. Van extra promotie rond de slootjesdagen, de tuuregluur die (met een financiële bijdrage) ter
beschikking staat van de afdelingen om in te zetten bij
activiteiten als markten, zomerfairs of bij scholen, de
vernieuwde website die voor de zomer in gebruik genomen gaat worden, allerlei nieuwtjes dus. Voor de
landelijke ledendag op 16 april aanstaande in Leiden
wordt een interessant en informatief programma ontwikkeld. Ook wordt die dag de Scharrelkidsprijs uitgereikt. Kijk dus vooral regelmatig op de site voor de
laatste informatie over activiteiten!
Een mooi voorjaar gewenst voor iedereen!
Els Steinmann
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Huizenmarkt
Na een lange periode van dalende prijzen trekt de
huizenmarkt weer aan. De gemiddelde vraagprijs
voor een woning in Friesland ligt rond de €
247.745. Zo’n bedrag heb je niet direct voor handen. Gelukkig hoef je je in Eastermar daarover
geen zorgen te maken, tenminste wanneer je een
vogel bent en op zoek naar woonruimte. Er is volop aanbod van een bepaald nestkastje, dat zich
het beste laat typeren als degelijk en stevig en
vooral geschikt voor mussen, ringmussen en mezen. De kinderen van de bovenbouw van basisschool De Bolster hebben op een dag in december
letterlijk al hun krachten ingezet om deze nestkastjes te maken. Zij deden dat onder leiding van
vrijwilligers van de Fûgelwacht van Eastermar in
samenwerking met vrijwilligers van het IVN.
De workshop begint met een interactieve inleiding
over de vogels
die je in het
nestkastje kunt
verwachten.
Mussen zijn favoriet. Zij zoeken een veilig
holletje
voor
hun nest. Nu de
meeste holletjes
onder de dakpannen in verband met isolatie zijn dichtgemaakt,
vormen de nestkastjes een gewilde nestplek. De
kinderen vertellen zelf ook over vogels. Een leerling heeft een ijsvogel gezien. Een andere leerling
vindt de kwetterende vogels onder dakpannen
soms irritant, maar gunt de vogels de ruimte van
harte. Na de inleiding gaat de groep naar de handenarbeid ruimte, waar het materiaal en het gereedschap voor de bouw van de nestkastjes klaar
ligt.
Voorjaar

Aan de materiaalvoorziening heeft Fokke Frieswijk
een belangrijke bijdrage geleverd. Voor elk nestkastje heeft hij een bouwpakket op maat gezaagd
en samengesteld. Het resultaat daarvan is dat er
nu op de tafels plankjes van verschillende afmetingen liggen. Daarnaast zijn hamers, spijkers en
schuurpapier voorradig vergezeld van een A-4tje
met een instructies aangaande de bouw en de
bevestiging van het nestkastje. De uitleg over de
constructie van het nestkastje is heel kort, de
kinderen popelen immers om aan het werk te
gaan. Eénmaal aan de slag merken ze dat het
minder gemakkelijk is dan het lijkt. Het is passen
en meten met de verschillende onderdelen. De
plankjes aan de zijkanten zijn elkaars spiegelbeeld en het dakje kan maar op één manier worden geplaatst. Eén en ander doet een beroep op
de
ruimtelijke
oriëntatie
van
de kinderen en
dat is weer handig bij leervakken. Maar kinderen zijn creatief. Eén van de
jongens
ziet
kans om een
soort binnenstebuiten-hokje te construeren. Gelukkig weet één
van de begeleidende vrijwilligers er wel raad op.
Ook het hanteren van de hamer valt niet mee.
Het kost veel kracht om de spijkers op hun plaats
te krijgen. Sommige kinderen hebben de hamer
met twee handen vast, anderen houden hem vast
vlak achter de kop. Een paar kinderen hebben de
slag te pakken en laten de hamer het werk doen.
Soms gaat het mis met als resultaat krom geslagen spijkers, spijkerpunten die zomaar uit
-2-

Jeugd
Uilenballenpluizen, voor kinderen van
6-12 jaar
Wat zit er in zo’n braakbal? Met behulp
van een (gesteriliseerde) braakbal en
een zoekkaart ontdekken wat er op het
menu van de uil stond (woelmuis of vogel?). Verplichte opgave vooraf tot één
dag van tevoren. Maximaal 20 kinderen.
Locatie: de Fûgelhelling, de Feart 1,
Ureterp
Tijd: vrijdag 6 mei 14.00 – 15.30
Opgave: Betty Kooistra 0511-463681

Volwassenen

het hout steken, of een dakje dat achterstevoren
op het nestkastje is vastgezet. Een bebloede duim
wordt voorzien van een pleister. De vreugde onder
het werk is er niet minder om. Het is een herrie
van jewelste met al dat gehamer. De tafels trillen
ervan. Na een uurtje staan er prachtige nestkastjes klaar. De reactie van de kinderen is positief:
’Ik vond het leuk om te doen en ik hang hem op
het balkon.’ Een andere leerling kiest een boom
als beste vestigingsplaats.
De lente deed dit jaar vroeg haar intrede, maar in
Eastermar is voldoende keuze op de huizenmarkt.
De meeste nestkastjes worden inmiddels bewoond.
Yttje Cnossen

 Natuurweetjes
Dit is het eerste artikel in een reeks over leuke
bijzonderheden in de natuur. De artikelen zijn natuurlijk voor u bedoeld, maar ook geschikt om
met uw (klein-) kinderen over de natuur te praten.

Rondom It Heechsân en Dam Jaarsma
Wandeling met koffie/thee en lunch.
Ontstaansgeschiedenis van ijs, veen,
coulisselandschap. Stevige wandelschoenen nodig.
Locatie: Harkema, parkeren Themapark
De Spitkeet, de Bulten
Tijd:
zondag 17 april 09.30 – 15.30
Opgave: verplicht tm 2 april Mirjam
Frieswijk 0512-472102
Kosten: €17,50

Super slimme gaai!
De Vlaamse gaai heeft in de herfst vooral veel
eikels verzameld. Gemiddeld zo’n 8000, maar
heeft hij ze ook weer terug gevonden of worden
ze gestolen door andere vogels? De gaai is bijzonder slim, want hij onthoudt waar hij de eikels
heeft verstopt. Hij weet dat het bij voorbeeld
“twee vleugelslagen ten noorden van de dikke
beukenboom” aan de voet van de eik, eikels heeft
verstopt.
Hij prent ook allerlei bijzonderheden van zijn
voedselgebied in zijn hoofd, zoals een plas of vijver, een verhard pad, open of dicht struikgewas.
Wij zijn regelmatig onze sleutels of mobieltjes
kwijt, maar de Vlaamse gaai vindt erg veel terug
en zeg nu zelf als hij de helft maar terug zou vin-

Wandeling Eastermar
Een ontdekkingstocht door het nationaal
landschap Noardlike Fryske Wâlden en
het oevergebied van de Leijen.
op. Verrekijker en laarzen mee.
Locatie: parkeerterrein voormalige Gereformeerde Kerk, F.M. Beimastrjitte 69,
Eastermar
Tijd:
zondag 24 april 10.00 – 12.00
Opgave: Mirjam Frieswijk 0512 – 472102
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It Pingopaed
Wandeling naar en in It Pingopead.
Locatie: parkeerterrein van SC Twijzel,
Moanewei 20
Tijd:
zondag 15 mei 09.30 – 11.30
Opgave: Rindert Talsma 058-8436938
Rondje Oudega Smallingerland
Wandeling rondom Oudega Smallingerland, met als thema landschap, gebruik
vroeger en nu.
Locatie: Oudega (sm) 9216 XE, boerderij
Jan en Wennie Craens, it West 16
Tijd:
zaterdag 21 mei 14.00 – 16.00
Opgave: Jan en Wennie Craens 0622927130 en 06-22780683
Wandeling door het Wijnjeterper Schar
Heide, heden en verleden in het Natura
2000 gebied.
Locatie: parkeerterreintje hoek Nije
Heawei en parallelweg Opperhaudmare
(N381 tussen Drachten en
Wijnjewoude) t.o. Nije Heawei 1, 9241
WB Wijnjewoude
Tijd: woensdag 25 mei 19.30 – 21.30
Opgave: Catrinus Nouta 058-7850961
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den is dat al een prestatie van formaat. De helft
die niet wordt terug gevonden zorgt weer voor
nieuwe bomen.
Een ander probleem is dat als de gaai niet goed
oplet dan worden de eikels gestolen door andere
vogels die op een afstandje staan te kijken als hij
ze verstopt. Daar heeft hij wat op gevonden. Als
hij ziet dat hij bespied wordt door een andere vogel zal hij zijn buit bij voorkeur verstoppen in een
omgeving die bij het opgraven geluid maakt, bijvoorbeeld tussen het grind. Als hij niet in de gaten
wordt gehouden stopt hij ze gewoon in de bosgrond.

werd de groep in compartiment B 's ochtends wel
gevoerd en die in compartiment A niet.
Na een gewenningsperiode bleek dat de vogels op
de dag dat ze ontbijt kregen een gedeelte hiervan
bewaarden. Ze verstopten het vervolgens in het
zand van het andere compartiment. Daar zouden
ze de volgende ochtend zitten en geen eten krijgen.
Dick Stolk
Bronnen: Elsevier 23-02 2007 , boek: ‘Waarom krijgt een specht
geen koppijn’, Monica Wesseling

Ervaring
De gaaien hebben het gedrag van aanleggen van
voedselvoorraden uit ervaring geleerd. Wetenschappers van de universiteit van Cambridge ontdekten dat de vogels kunnen schatten wanneer ze
met voedselgebrek te maken krijgen. Ze
'weten' welk voedsel voorradig is en hoe lang ze
daarmee vooruit kunnen.
Honger
Zijn de gaaien in een omgeving met weinig voedsel, dan zijn ze geneigd een voorraad aan te leggen om ook de volgende dag niet van de honger
om te komen. Opvallend is dat de vogels de juiste
hoeveelheid voedsel op de juiste plek weten te
verstoppen.
Voor een experiment werden de gaaien opgesloten
in een kooi met drie compartimenten, een avondcompartiment en twee ochtend compartimenten.
’s Avonds kregen alle vogels in het avondcompartiment noten in poedervorm te eten.
’s Ochtends werd de groep vogels opgesplitst en
kregen de gaaien in compartiment A wel ontbijt en
de vogels in compartiment B niet. De dag erna
Voorjaar
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Het geheim van de Swadde, Buitenpost
Een ontdekkingsfietstocht door een
uniek stukje natuur en cultuur, langs de
Swadde in de omgeving van Buitenpost,
Een en Twijzelerheide.
Locatie: Buitenpost 9285 WL, Sportcomplex de Swadde, Jeltingalaan 80
Tijd:
Zaterdag 28 mei 13.30 – 16.00
Opgave: Teartse v.d. Zee 0511-475618
Jistrum, één van de vier esdorpen aan
de Burgumermar en Dam Jaarsma
Wandelexcursie rondom de historische
samenhang in het gebied Jistrum en
Burgumermar.
Locatie: Jistrum, parkeerplaats einde
Marwei
bij het Burgumermar
Tijd:
Dinsdag 31 mei 19.00-21.00
Opgave: Betty Kooistra 0511-463681



De mensen komen graag

IVN De Wâlden heeft een breed assortiment excursies voor jong en oud in haar repertoire. Daarnaast is er een aanbod van cursussen. In het
vroege voorjaar van 2014 vond de IVN-Cursus
Tuinreservaten plaats in De Fûgelhelling. Deze
cursus komt voort uit een samenwerking van IVN,
VARA Vroege Vogels en verschillende andere natuurbeschermingsorganisatie. De cursus is bedoeld
om tegenwicht te bieden aan de grintverzamelingen, die momenteel in veel tuinen zo trendy lijken
te zijn, zodat ook dieren kunnen genieten van een
mooie tuin.

persoonlijke benadering daarbij de beste reclame.
Het bracht Mirjam Frieswijk op het idee om mensen in de omgeving van Oudehorne, die zich verbonden hadden aan het unieke Vara's Vroege Vogels project Tuinreservaten te benaderen en hen
attent te maken op de cursus. Het bleek een effectieve strategie. Met dank aan Mirjam en Betty
is de tuincursus inmiddels van start gaan met 14
enthousiaste deelnemers.
Yttje Cnossen

Stania State en de Trynwâlden
Avondwandeling in het park Stania State
en door het bos Griekenland en Turkije.
Locatie: Oentsjerk 9062EJ, Rengersweg
98 (parkeerterrein Stania State)
Tijd:
Dinsdag 7 juni 19.30 - 21.30
Opgave: Betty Kooistra 0511-463681
Zwagermieden, Westergeest
Een pittige wandeling met aandacht voor
natuur en cultuur, flora en fauna, naar
de oorsprong van de Noardlike Fryske
Wâlden. Wandelschoenen en verrekijker
mee.
Locatie: Westergeest, parkeerplaats
achter de kerk van Westergeest
Tijd:
Woensdag 22 juni 19.00-21.00
Opgave: Jan Mantel 0516-577560 of
Meindert Bult 0519-223521
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In 2015 waren er helaas te weinig deelnemers,
maar nu wordt de cursus gelukkig weer gegeven.
Deze keer in ‘’t Hummelhûs’, te Oudehorne. De
cursus wordt verzorgd en uitgevoerd door Mirjam
Frieswijk en Betty Kooistra. Niet alleen het welslagen van een cursus is voor een deel afhankelijk
van de docenten ook het werven van deelnemers
is bij hen in goede handen. Een cursus kan slechts
doorgang vinden wanneer er voldoende deelnemers zich hebben aangemeld. Er was nog wel
plaats voor enkele cursisten. Soms is een
Voorjaar
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Wandeling in de wijk De Drait
Op zoek naar bijzondere boomsoorten.
Locatie: parkeerterrein van de Slingehof
aan de Overstesingel 1, Drachten
Tijd:
woensdag 29 juni 19.00 – 21.00
Opgave: Jan Baron 0512-519490

Cursussen
Allerlei lekkers uit de natuur
Kennis maken met eetbare wilde planten, gerechten met wilde planten samen
klaarmaken en opeten. Bij opgave van
groepen van minimaal 10 personen, zijn
andere data en locatiemogelijkheden
aan te vragen.
Organisatie en cursusleiding Mirjam
Frieswijk en Betty Kooistra.
Locatie: Wijkcentrum De Kouwe, Vogelweide 5, Drachten
Tijd:
13 en 20 april 19.30 – 21.45
Opgave: Mirjam Frieswijk 0512 – 472102
Betty Kooistra 0511 – 463681
Kosten: IVN de Wâlden-leden € 35,- niet
IVN De Wâlden-leden € 40,-

 Korstmossen
In het “kale” voorjaarsbos is veel te ontdekken. Natuurlijk zijn er
de ontluikende knoppen
aan de bomen, waaraan
we met bijv. een zoekkaart de boom kunnen
herkennen en benoemen. Maar dit keer iets
waar we minder op letten.
Korstmossen, een mysterieuze verschijning
We zien regelmatig van
die mooi geel, grijs of
oranje gekleurde plakken struikjes of andere
vreemde groeisels op
stenen en bomen. Veel mensen zullen denken dat
het misschien een paddenstoel is, maar niets is
minder waar. We hebben te maken met één van
de 650 korstmossen die regelmatig in Nederland
voorkomen.

Symbiose
Een korstmos is een samenlevingsvorm
(symbiose) tussen een alg of blauwwier
en een schimmel. De alg maakt suikers
aan waar de schimmels van leven. De
overige voeding halen ze uit de ondergrond waarop ze groeien zoals een
boomstronk, schors of tak of een steen
en natuurlijk uit de lucht en het regenwater.
Onbewust kent iedereen wel een korstmos, namelijk het rendiermos zoals we
het in de kerststukjes verwerken. Dit is
een mooi voorbeeld van een korstmos in
de vorm van een struikje. Daarnaast zijn
er de bekende plakkaten die we in vele
kleuren op stenen tegen komen. Soms
lijken de korstmossen zelfs op een baard,
waar ze ook hun naam aan ontlenen.
Bekertjesmos

Baardmos
Rendiermos
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men. Door het warmere klimaat
in de jaren na 1990 is een aantal noordelijke soorten korstmossen zeldzamer geworden, terwijl enkele zuidelijke soorten nu in Nederland voorkomen.
Een mooi voorbeeld van de invloed van de omgeving op de korstmossen heb ik gezien in Nieuw
Zeeland. In thermisch gebied met heet water
bronnen met veel (oranje /rood) ijzer in het water
waren ook de korstmossen dezelfde kleur.
Landkaartjesmos

Korstmossen als milieuindicatoren
Korstmossen kunnen goed tegen
weer en wind, droogte en storm,
maar niet tegen luchtvervuiling.
Ze hebben geen wortels en leven
bijna letterlijk van de regen en
de wind. In gebieden met veel
fabrieken die zwavelhoudende
rook in de lucht brengen komen
de meeste soorten korstmossen
niet voor. Veel fabrieken hebben
vanaf eind jaren '80 van de vorige eeuw filters in hun schoorstenen gebouwd om de zwavel eruit
te halen. Vanaf toen zag je
sommige soorten weer terugko-

 Houvast
In het voorjaar begint het te kriebelen: Wat zal ik
dit jaar aan groentes gaan verbouwen? De vakken
zijn redelijk schoon, er groeit wat eetbaar onkruid, boerenkool en veldsla. Ik heb weer tuinbonen gekocht en denk nog na over de overige planten in onze moestuin.
Ook dit jaar zal ik pronkers nemen, vooral om de
mooie oranje bloemen. De bamboestokken die
nodig zijn om de stengels van deze stokbonen
langs te laten slingeren
staan klaar. De kiemplanten van pronkers zijn heel
kwetsbaar, pas na de ijsheiligen kunnen zij de
grond in. Ik kan dus nog
wat mijmeren over het
houvast van klimplanten.
Pronkers / pronkbonen

Klimplanten

Termisch gebied bij Qai-o-Tapu (NZ) en korstmossen

Als je graag wilt weten hoe de verschillende
korstmossen heten dan is er o.a. het boek
Basisgids Korstmossen van KNNV Uitgeverij.
Maar soms is er zelfs een microscoop voor nodig
om de miniscule verschillen tussen de mossen te
onderscheiden.
Dick Stolk

Klimplanten zijn er in soorten en maten:
- slingerplanten, planten waarvan de takken
in spiraalvorm om andere objecten heen
groeien,
- planten die ranken met bladranken of met
stengelranken hebben,
- planten met hechtworteltjes of hechtnapjes,
- planten met weerhaakjes en kleefstofjes,
stekels en doorns.
Het doel is altijd houvast vinden om zich omhoog
te werken naar het licht, dat nodig is voor de fotosynthese.
Slingeren

Dooiermos
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Slingerplanten hebben steun nodig van een stevige tak of stok, vandaar de naam “stokbonen”. De
slingerende groeibeweging van de jonge stengel
van de kiemplant ontstaat als volgt: De top van
de slappe stengel helt over en krijgt daardoor een
-7-

onder- en bovenkant en twee
zijkanten. Eén van de zijkanten
gaat nu onder invloed van de
zwaartekracht sneller groeien,
waardoor de top opzij groeit.
Geleidelijk aan wordt de sneller
groeiende kant zwaarder dan de
overliggende zijde en zakt naar
beneden door, wordt tot onderkant, en de overliggende zijde
dus bovenkant. Tegelijkertijd
wordt de aanvankelijke bovenkant zijkant en gaat op haar
beurt harder groeien. Zo groeit
de top van een slingerplant in
een grote spiraal omhoog zonder
te torderen. Zodra de top een
steun ontmoet gaat hij daaromheen op dezelfde wijze verder
omhoog.
Sommige slingerplanten groeien
van linksonder voorlangs naar

rechts boven: De haagwinde en de pronkboon,
tegen de richting van de klok in, als je het van
boven bekijkt. Andere slingerplanten zoals de
kamperfoelie en de hop groeien van rechtsonder
voorlangs naar linksboven, met de richting van de
klok mee, met de zon mee dus.

zodra de top om iets houvast heeft, vormt de
rank een spiraal. Daardoor wordt de stengel naar
het houvast getrokken, de spiraalvorming begint
tegelijk aan het begin en het einde van de rank,
waardoor er halverwege een omkering van de spiraal zit.

Hop, groeirichting naar boven, winding van rechtsonder naar links
boven

Mijn pronkers moet ik soms een handje helpen om
de bamboestok te vinden en dan moet ik dus
vooral niet tegen de goeie richting in buigen, dan
raakt hij volledig in de war. Die richting is kennelijk erfelijk bepaald.

komkommer

Ranken

haagwinde
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Rankende planten maken dunne steeltjes die gedraaid zijn om iets heen, om zich vast te kunnen
houden. De groei van hechtranken kan vanuit het
blad: Bladranken zoals bij de erwt, waar het laatste deelblaadje rank wordt, de lathyrus waar het
hele blad rank wordt en de clematis waar de spil
van het blad rank wordt.
De groei kan ook vanuit de stengel, stengelranken: Zij groeien vanuit de zijkant van stengelknopen zoals bij komkommersoorten of uit een bladoksel zoals bij de passiebloem.
De kennis over het groeiproces tijdens het ranken
is onlangs aangevuld door het volgende onderzoek van Sharon Gerbode aan komkommerplanten. Een rank van de komkommer is eerst recht,
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ligninespiraal

Sharon Gerbode en drie collega’s, van de Harvard
University, hebben ontdekt (2012) dat de nog
rechte rank van een komkommerplant een lange
streep gelatineachtige cellen bevat. Zodra de winding ontstaat, verharden die cellen door de vorming van lignine (bouwstof van hout). Er ontstaan
twee ligninelaagjes met een iets verschillende
lengte. Dat geeft de krul. We zien in de rank twee
tegengesteld draaiende spiralen verschijnen aan
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weerskanten van het keerpunt
halverwege. De rank wordt korter en de plant is verankerd aan
de steun. Zie
https://youtu.be/qJyevoG8OYQ
De eerste en meest uitgebreide
studie van ranken was de monografie On the Movements and
Habits of Climbing Plants (“Over
de bewegingen en gewoontes
van klimplanten”) van Charles
Darwin die in 1865 werd gepubliceerd. Dit werk introduceerde
ook de term circumnutatie om
de bewegingen van groeiende
stengels en ranken die steun
zoeken te omschrijven. Hij rapporteerde dat van alle klimplanten die hij onderzocht had,
passiflora gracilis de snelst windende ranken had. Een rank van
deze plant kan in circa 43 minuten bij 32 °C een volledige omwenteling maken.
Klimmen met
hechtschijfjes

hechtnapjes

en

Er zijn ook klimmers die zich
vast houden met hechtwortels
zoals bij klimop en de hechtschijfjes zoals bij de niet inheemse wilde wingerd. Mijn ouderlijk huis had één wand volledig bedekt met de wilde wingerd. Het was altijd schitterend
in de herfst als de bladeren vóór
het afvallen in geel, rood en
oranje verkleurden. Tussen de
stengels overwinterden allerlei
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diertjes, nadeel zijn de napjes die erg vast zitten
op hout, steen en glas.
Hechtnapjes en –schijfjes groeien niet in maar aan
de ondergrond vast.
Klimmen met weerhaakjes, kleefstofjes, stekels
en doorns

Wat is het leuk om met kinderen kleefkruid te
ontdekken, fijn om naar iemand te gooien zodat
zijn kleren ermee volhangen. De slappe stengels
zijn voorzien van talloze weerhaakjes waarmee ze
vast blijven “kleven” aan van alles en zo omhoog
kunnen klimmen. Met name de vruchtjes worden
zo in de vacht van dieren meegenomen om ergens
anders te kunnen ontkiemen. Takken van bramen
en klimrozen bezitten stekels, de takken vormen
op den duur een wirwar van aan elkaar hakende
stengels. De zijtakjes met bloemen staan zo vrij
van elkaar. Ook doorns zoals bij de meidoorn en
sleedoorn zijn een middel om daarmee houvast te
krijgen, al zijn doorns meer gericht op het tegen
gaan van vraat.

haven in de natuur is één van de vele manieren
van overleven.
Dit jaar had de kamperfoelie al blaadjes in december, de hop komt al boven en de knoppen van
de muurhortensia lopen al uit, maar de stambonen moeten nog wachten tot het ‘s nacht niet
meer vriest en zij hun klimprestatie weer kunnen
leveren.
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Haustoriën

Tenslotte zijn er ook klimmers die parasiteren op
andere planten: Bijvoorbeeld groot en klein warkruid of duivels naaigaren. Deze plant heeft geen
bladgroen en is dus een echte parasiet. De stengeltjes maken met kleine zuigworteltjes (haustoriën) contact met het weefsel van de gastheerplant (resp. brandnetel en heide) en nemen zo
voedingsstoffen en water op. Bijzonder is dat de
kiemplant korte tijd met een beetje bladgroen kan
overleven, zichzelf aan de achterkant opeet tot hij
een waardplant vindt, eromheen gaat winden en
dan pas haustoriën maakt.
Je vasthouden om het licht te bereiken of een
gastheer te pakken en je op deze manier te hand-
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groot warkruid
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