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DE S NEL H EID VA N KLIMOP

Sytze B ottema

Klirnap is een liaan van de gematigde zone die i n

uitgedund Joofbos waar voldaende licht valt om

een bepaalde tijd, onder bepaalde omstandighe
den, bomen, meestal loofbomen, kan veroveren.
Het feit dat klirnap wintergroen is, zou op een re

de omhoog geschoten klirnap ook in bloei te krij
gen. Dergelijke situaties verraden menselijke in
vloed.

latie met het Middellandse-Zeegebied wijzen.
Johs. Iversen gebruikte het stuifmeel van klirnap

Klirnap kiemt niet overal en eventuele kiem
plantjes stellen ook eisen aan de plek. Een be

om een verband met de zomer- en wintertempera
tuur te leggen. Hij registreerde de bloei of het ve

hoorlij k hoge vochtigheid van de bodem is
vereist, ook tijdens de verdere groei van de kiem

getatief voorkomen van klirnap in de buurt van
Deense weerstations. Daaruit concludeerde hij

ling, en de bodem moet stikstofrij k zijn. Licht
speelt daarbij nauwelijks een ro!. Waarschijnlijk

een daling van de temperatuur op de grens van
Atlanticum en Subboreaal (ong. 5000 EP) .

krijgt klirnap een zekere lichtvoorsprong op het
moment dat loofwerpend blad afvalt. Handerden
2
kiemplanten (tot 50 per m ) kunnen verschijnen

Wat voor eigenaardigheden vallen o p bij het
waarnemen van klirnap over langere tijd? Aan de
brink van Y de werd in 1 969 een klirnap geplant
tegen de westmuur van de stookhut van een der
boerderij en (fig. 1 ) . Nadat de klirnap de stookhut
had overgroeid varmden zich omstreeks 1 986 de
eerste generatieve bloeistengels, gekenmerkt door

maar een groot deel verdwijnt voordat er van
groei sprake is.
Op het verspreidingskaartje is zichtbaar hoe
planten gevormd werden die zich soms tot een
dicht tapijt over de grond ontwikkelen. Opvallend

de ongedeelde bladeren. In het omringende ge
bied kwam geen andere bloeiende dan wel niet

is hoe in de eikenaanplant, die een brink eigenlijk
is, klimopplanten dicht bij de stammen ontkiemen
en vrij sne! tegen de boom opklimmen. De ver

bloeiende klirnap voor. De bessen die in de late
winter en het vroege voorjaar rijp waren, werden

bron komt en ook zijn de planten dichterbij de

door houtduiven, merels en grote lijsters opge
geten. De pitten uit de bessen werden niet ver
teerd en kwamen met de uitwerpselen van de
vogels overal onder heggen en bomen terecht. In
figuur l is het onderzoeksterrein weergegeven

met de bron, de stookhut waarop de bessen groei
den en daarbuiten de plekken waar de klimop

plantjes opsloegen uit de zaden. De vagels ver
teerden de bessen sne! genoeg om een groot aan
tal kiemplanten direct onder de klimopouderplant
te doen opslaan. De liaan kan best in een grove

spreiding dunt uit naarmate men verder van de
stookhut het hoogst ( oudst), tot vijf meter.
De nazaten van de hoofdplant hebben zich in
tien j aar tot redelijke hoogte ontwikkeld, maar zij
zijn nog niet hoog genoeg gekomen om zoveel
licht te vangen dat zij ook bloeitakken gaan aan
maken. Dat wil dus zeggen dat de stuifmeelpro
ducent de plant op de stookhut is die, na bijna 20
jaar groei, pollen begon te produceren, daarna
bessen distribueerde die voor 28 klimmende na
zaten zorgden die echter sindsdien nog niet ge
bloeid hebben. Daarbuiten zijn er nog talloze

den of in een spar groeien maar zal normaal ge

planten die over de grond kruipen en die moeten

sproken niet onder coniferen kiemen. Slechts daar
waar het een parkaanplant van de grove den be
treft waar de naalden sne! omgezet worden met
ander strooisel zodat een betrekkelijk vruchtbare

afwachten of ze omhoog kunnen. Het stuifmeel is
dus geen afspiegeling van het aantal planten! Wel

bodem ontstaat, kan een klirnap zijn kans grij pen,
kiemen en omhoog klimmen. Goede kansen biedt

mag men aannemen dat een klirnap die boven in
een eik bloeit, door de wind zijn stuifmeel iets
verder transporteert dan klirnap die 4 meter hoog
boven de schoorsteen van de stookhut reikt.
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Bemonslering van moderne sluifmeelneerslag langs transecl van weiland 1war brink.

A-B

ziefiguur

2.

Wat is nu de relatie tussen mens en klimop, afge
zien van de eventuele indicatieve waarde voor pa
leotemperatuur? Het mag duidelijk zijn dat in
ontboste gebieden geen mogelijkheid voor het

ongeveer 2,5 meter hoog; aan de oostkant van de

bloeien van klimop is. Imrners, de plant moet
eerst omhoog om bloeitakken te vormen. Klimop
kan dan nog hoogstens ais cultuurvolger tegen

schuur in mos op de grond en in een bekerglas
met glycerine; onder de eiken op de brink ca. 70
meter ten oosten van de stuifmeelbron .

op op het dak van de stookhut in organisch mate
riaal; in de dakgoot aan de oostkant van het ge
bouw, ongeveer 20 meter van de klimop,

muren van gebouwen omhoog en alleen dan wan

De stuifmeelwaarden werden berekend door

neer de bewoners de planten niet verwijderen.

alle typen stuifmeelkorrels en sporen bij elkaar op
te tellen en vervolgens tot percentages te herlei
den. In bet totale stuifmeelbeeld neemt de klimop
de volgende waarden in (fig. 2) :

Een veel grotere bedreiging voor de klimop blijkt
de aanwezigheid van grazers te zijn. Zowel scha
pen, geiten en koeien als ganzen en pauwen eten
het klirnapblad graag. In de praktijk waren het
vooral kudden schapen die onder het bos alle

oppervlaktemonsternumrners

2

klirnop opaten. Is de graasdruk hoog dan zullen

3

4

5

6

0.0

O. l

o/o klimopstuifmeel

de schapen meteen de kiemplanten opeten, zodat
er geen Nachwuchs is. Wordt de ouderplant uitge
schakeld, bijvoorbeeld omdat de boom waarin hij

0.2

gegroeid is, sterft of omgehakt wordt, dan is het in
dat gebied geruime tijd gedaan met klimop. An

Het is opvallend dat klimopstuifmeel niet of nau
welijks buiten de plant wordt aangetroffen. De

dersom blijkt dat na bescherming van bosgebie
den in Zuid-Limburg, de bodem overwoekerd
wordt door klimop die voordien door 'drijfscha

kleverige bloemen zijn op insectenbestuiving
aangewezen en stuifmeel spoelt hoogstens uit on
der de plant zelf, waar het een waarde van 1 6.8%

pen' werd weggegraasd (Weeda et al., 1 987).
Hoe is nu zo'n forse klimop op de stookhut

bereikt (monster 2). In dat monster wordt de helft

vertegenwoordigd in de stuifmeelregen? Aller

die er ongeveer l O meter vanaf staan. De hoogte
van de klimoppercentages wordt in belangrijke
mate bepaald door de hoeveelheid andere stuif

eerst werd berekend hoeveel stuifmeel deze klirn
op op het moment in een seizoen produceert.

1 6.8

0.0

0.0

van bet stuifmeel uitgemaakt door twee berken

Daartoe werd bet aantal bloeitakken voor een deel

meelkorrels die in de neerslag (het monster) te

geteld en verder arngerekend op bet totale opper
vlak. Elke bloeitak heeft gerniddeld zes scherm

rechtkomen. Om absolute stuifmeelwaarden per
jaar per oppervlakte-eenheid te meten, moeten

pjes

dergelijke

pallentraps (vangtoestellen) opgezet worden. Dit

schermpjes werden verzameld en daarvan werd

met

bloempjes.

Tien

van

is nogal bewerkelijk en het werd slechts voor een

een stuifmeelrnonster gemaakt waarbij een tracer

seizoen bij monster 5 gedaan.

met een bekend aantal Lycopodium-sporen werd
gedaan. Voor een bloeiend monster, geplukt op 4

Diverse Deense diagrammen (Iversen, 1 94 1 )
laten waarden voor klimop zien, maar ook i n pol

oktober 1 998, kwam de berekening voor het stuif

lendiagrammen van de Agro Pontino, Italie
(Veenman, 1 966) en Zuid-Albanie (Bottema, in
druk) komen relatief hoge waarden voor klimop

meel door de hele plant gevormd op 1 .27 rniljard
en een week later op 2.03 miljard stuifmeelkor
rels.
Wat is het effect van deze stuifmeelkorrels op
de stuifmeelneerslag in de omgeving en hoe ver
draagt het effect? Daarvoor werd een aantal op
pervlaktemonsters onder en in de buurt van de
klimop genomen (zie fig. 2) om de (relatieve)

voor, die er op duiden dat deze plant zeer alge
meen moet zijn geweest in het daar aanwezige el
zenbroek. Ook in Drenthe kan klimop lokaal
soms voor hoge waarden zorgen die er op wijzen
dat de klimplant nagenoeg ter plaatse groeide.
Een daling van de percentages voor klimop

stuifmeelneerslag te meten, successievelijk in een
lege veedrinkbak waarin enkele j aren mos groeit,

stuifmeel in Denemarken op de grens van Atlanti
cum en Subboreaal kan niet tegelijkertijd in

l O meter westelijk van de klimop; onder de klim-

Nederland plaatsgevonden hebben, omdat er
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sprake is van een temperatuurgradient tussen bei
de !anden. Het verdwijnen van deze plant uit het
pailendiagram hoeft trouwens niets met klimaats
verandering te maken hebben, zoals I versen
dacht, maar is veel eerder veroorzaakt door oprui
men van waardbomen en begrazing. Het verdwij
nen kan abrupt verlopen, maar de traagheid van
bloei, zaadzetting en volwassenwording maken
dat klimop ais stuifmeelindicator bij verschijnen
tientallen j aren achterloopt op de gebeurtenissen.
Het i s interessant dat de verspreiding van klimop
grote overeenkomst vertoont met een andere win
tergroene soort, de hulst (!lex aquifolium).
Summary
lvv is a classical indicator of lemperature and for
rhar rea son rhe behaviour of an in.dividual plant
wasfol/owedfor 30 years. No other ivy was grow
ing in rhe study area. Flowering and seed setting
happened after 20 years and wood pigeons,
blackbirds and mistie rhrushes carried out disper
sal of the ripe seeds by leaving droppings under
trees and heclges. Up to 50 seedlings per square
metre werefound in dark, moist and nitrogen-ricl1
spots. In 1 998 the pollen produetion ofthe mother

plant amounted to about 2 billion pollen g rains

but the species was littie il at all represented in

the pollen precipitation araund th.e plant. A
sample taken direct/y under the ivy bush con

tained 16.8% pollen grains of ivy. Ten years of
seed distribution have produced climbers of up to

5 m, which a re still not .flowering. Ivy in nature
reserves, protected from grazing sh.eep, produc es
a dense ground cover of vegetative p/mus that
cifter same time start to climb. The disappearance
ol these climbers seems to be related to animal
husbane/ry rather than to elimate change.
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