Maretak (Foto: Martin Stevens)

Een groepsbezoek
aan onze Moeras- en
Stinzenplantentuin
begint altijd met een
‘natuurcollege’. Daarin probeer ik uit te
leggen hoe planten zich
in de natuur hand
haven. Daarbij spelen
schimmels en mieren
een belangrijke rol.
Tijdens de rondleiding
daarna zien we daarvan de voorbeelden.
Ook parasieten zoals
ratelaar, maretak en
prachtschubwortel leveren dan interessante
gespreksstof op.

Over de rol van bodemschimmels

Parasiet of toch niet?
Tekst: Wim Baas
De plant zou zijn ontstaan in de
oerzee, door het samengaan van
algen met schimmels. Van beide
voorouders hebben planten uiteenlopende mogelijkheden geërfd om
te beschikken over water, mineralen
en energie. Hierdoor kunnen planten zich aan extreme g roeiplaatsen
aanpassen met een ‘algen-’ of juist
met een ‘schimmelstrategie’. Aanpassingen aan een leven in de volle zon
of juist in diepe, vochtige schaduw.

Schimmels halen energie, mineralen en bouwstoffen zoals aminozuren uit de afbraak van dood
organisch materiaal. Opgelost
in water kunnen ze die met hun
uitgebreide netwerk van schimmel
draden uitstekend transporteren.
Groene algen kunnen zelf hun
energie produceren, in de vorm van
suikers. Ze doen dat met behulp
van zonlicht en bladgroen. Voor
de aanvoer van mineralen zijn ze
aangewezen op hun omgeving.
Door het combineren van deze

eigenschappen kon de fusie van
alg en schimmel als plant aan land
gaan. Op het land is niet altijd water
beschikbaar. Vaste planten hebben
daarbij extra hulp van bodemschimmels nodig. Ze zijn daar
ondergronds mee verbonden via een
gemeenschappelijke sponsachtige
structuur, een ‘mycorrhiza’ (letterlijk schimmelwortel). Ze hebben
daaraan, in tegenstelling tot kortlevende planten, de opnamefunctie
van hun wortel uitbesteed.
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Mieren als kweker
Naast bodemschimmels zijn ook
veel mierensoorten onmisbaar voor
de groei van planten. Ze kweken in
hun nesten schimmels als hoofdvoedsel en leveren daarmee een
belangrijke bijdrage aan de doorschimmeling van de bodem. Omdat
voor het kweken van schimmels
afbreekbaar organisch materiaal
nodig is vinden we de nesten van
mieren vooral waar dat o
 vervloedig
voorhanden is. Zoals bij rottend
hout, in knotwilgen en onder bielzen, maar ook wel in spouwmuren
bij kozijnhout. Ook vinden we veel
mieren en hun doorschimmelde
nesten op zonnige plaatsen in
bossen en langs bosranden.
Veel kruidachtige bosplanten,
waaronder vrijwel alle stinzenplanten zijn ‘mierenplanten’. Hun
zaden hebben een ‘mierenbroodje’
en worden vanwege deze lekkernij door mieren versleept en zo
verspreid.
Welke gastheer?
In onze tuin komen maretak, grote
ratelaar en prachtschubwortel voor.
Alledrie staan ze bekend als parasiet, ze betrekken tenminste een
deel van hun energie van hun gastheer. Maar zijn het wel directe parasieten?
De maretak overduidelijk wel:
als altijdgroene kogelvormige
zonnecollectoren zitten ze hoog
in bomen als populier en appel.
Je vindt ze vooral op kalkgrond
langs stromend water (ooibossen)
en op hellingen (‘Klebwald’, waar
met name het onderste deel van de

helling rijk is aan afgespoeld materiaal). Het is een voorbeeld van
extreme algenstrategie, gericht op
jaarrond maximale energieproductie. Voor hun transport van water
en mineralen parasiteren ze op de
waardplant, waarop ze als slijmerige
bessen door vogels worden afgesmeerd.
In het Klebwald komen veel van
de bij ons ingeburgerde stinzenplanten van nature voor. De kalken humusrijke bodem zorgt voor
voedselrijkdom en het juiste type
kalkminnende bodemschimmels
en bacteriën. Daardoor wordt het
vele blad dat op de beboste, zonnige
helling valt snel verteerd. ‘s Zomers
droogt de bosbodem oppervlakkig uit. De daar wortelende kruid
achtige planten, zoals de sneeuwklokjes gaan dan in zomerrust,
teruggetrokken in bollen, knollen
of wortelstokken. De maretakken
krijgen hun water via de bomen en
mycorrhizaschimmels uit de diepere ondergrond.
Vanwege het voorkomen van de
maretak op natuurlijke kalkrijke
groeiplaatsen in Limburg zou je
hem elders als ‘regionale stinzenplant’ kunnen beschouwen, zoals bij
ons in Westbroek. Daar heb ik hem
al meer dan 25 jaar geleden onder

Oase-archief
Over de rol van bodemschimmels zijn diverse artikelen in Oase
verschenen:
Prachtschubwortel: lente 2017
Algen en schimmels: lente 2013
Mieren en schimmels: zomer 2013
Deze en alle andere eerder
verschenen artikelen (tot 2017) zijn
te raadplegen via http://www.stichtingoase.nl/archief-tijdschrift-oase

in de oude appelboom afgesmeerd,
waarna er twee dankzij de vogels
uiteindelijk hoger in de boom met
succes zijn gekiemd. Gelukkig een
mannetje én een vrouwtje, want
maretak is tweehuizig. Daardoor
hebben we nu jaarlijks een grote
bol met honderden bessen, die zich
op dezelfde boom nu ook uitzaaien. Ook op andere stinzenplanten
locaties zal maretak waarschijnlijk
met succes kunnen worden geïntroduceerd.
Prachtschubwortel
De prachtschubwortel is juist een
voorbeeld van extreme schimmelstrategie. Hun zwamachtige groei is
ondergronds, alleen de paarsblauwe
bloemen komen al vroeg in het jaar
uit de vochtige, humusrijke grond
tevoorschijn. Ze worden beschouwd

Prachtschubwortel in de tuin en de groeiplaats in de zomer (Foto’s: Wim Baas)
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Ratelaar tussen de begroeiing in de Moeras- en stinzenplantentuin
(Foto: Wim Baas)

als parasieten op de wortels van
bomen maar de zwamachtige
groei wijst ook op intensief contact
met de bodemschimmels die de
natte strooisellaag verteren. De
schubwortel zou ook als saprofyt
(levend van plantenresten) water,
mineralen, suikers en aminozuren
kunnen krijgen, vergelijkbaar met
het vogelnestje, een saprofytische
orchidee. Ook de vermeende waardplant, bij ons een grote watercypres
maakt met sponsachtige worteluiteinden (mycorrhiza) deel uit
van dat schimmelnetwerk. Dat de
schubwortel zich als mierenplant
gemakkelijk laat verspreiden en zich
ook laat verplanten pleit tegen een
directe parasitaire groeiwijze, eerder
parasiterend op de waardplant via
de mycorrhizaschimmels, als zogenaamde epi-parasiet. Of toch direct
gekoppeld aan de strooisel verterende bodemschimmels als saprofyt?

Grote ratelaar (Foto: Martin Stevens)

Ratelaar
Ratelaren staan bekend als halfparasiet op grassen, want met hun
groene bladeren produceren ze ook
zelf energie. In onze tuin zaait grote
ratelaar zich ook uit op mierennesten, samen met schimmel-afhankelijke stinzenplanten op een pad met
granietkeien, ver van groeiplaatsen
van grassen. Zorgen daar de door
mieren gekweekte schimmels voor
de aanvoer van water en mineralen? De groeiplaats op mierennesten, ook zonder gras, suggereert
dat wellicht ook mieren of bepaalde
bodemschimmels bij de verspreiding of kieming een rol spelen.
Dat is dan weer terug te voeren op
bodemtemperatuur (hoogte gewas,
bezonning van de bodem) of type
bodemschimmels (successie, wel
of geen kalk). De schimmel wordt
niet onderdrukt, immers ratelaar
is groen en produceert en levert

daardoor ook suikers aan dezelfde
mycorrhiza schimmel als hij parasiteert via de schimmel. De remming
van de groei van het gras komt dan
doordat een deel van het water en
de mineralen niet bij de grassen
terecht komt, maar wordt afgetapt
voor de groei van de ratelaar en
uiteindelijk belanden in de vele ratelaarzaden.
Wim Baas is eigenaar van de
Moeras- en Stinzenplantentuin in
Westbroek.
Deze tuin is ook in 2019 te bezoeken: elke laatste zaterdag van februari t/m september. Tevens de tweede
zaterdag van maart en van juni.
Toegang vrij.
Adres Kerkdijk 132 (tuiningang),
3615 BJ Westbroek. Groepen alleen
op afspraak (0346 281485).
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