of snel hard wordende stoken.

Hans P6eiRer

Ten tweede hebben haren vaak een gids-

Haren van planten zijn over het algemeen klein, toch kan men met een gewone loep
al veel aardigs zien. In dit artikel zijn een aantal plantensoorten genoemd die algemeen voorkomen, zodat ieder ze kan bekijken. Vaak is het handig om een blad te
vouwen en dan op de vouw de haren tegen het licht te houden. De foto's zijn echter

genomen onder de microscoop. Het vraagt nogal wat inspanning en een vaste hand
om de aparte haren te prepareren. De lengtestreepjes geven een lengte van loo
micrometer

(= o,l mm).

Plantenha ren :

soms vnl dwingend, een bezoekendinsect
min ofmeerde weg naarde honing en

brengenhet in een voor de bestuiving
goede positie. Andere haren zijn zo op bladeren ofstengels geplaatst dat zil regenwa
ter 'de goede kant op' helpen
Ten derde kunnen haren ook middelen zijn
om te klimmen. Kleefkruid (Ga/ium

pparfne) is een mooi voorbeeld. Deze plant

is helemaalbezet met haren in de vorm

prikkelend en prachtig
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functie: in een aantal bloemen leiden zil.

door hun vorm en inplanting op blad of

van haakjes die versterktewanden hebben
zodat ze goed houvast bieden. Op de stengels van Hop (Humurus /upu/us) staan

torentjes met een aantal sterke hakenaan
de top. Het lijken een soort scheepskikkers
op microformaat, die blijven hakenaan
andere plantenen zo helpen ze samen met

Sij veel plantensoorten komt beharing
voor. Dit kan zowel op bladeren als op

stengel de plant ongenietbaar maken.

stengels en bloemenzijn. Soms zijn ze

waardoor de plant stekelig aanvoelt en die

gegroepeerd in bladoksels afin kenmer-

ren er niet graag van eten. Soms zijn ze

kende rijen. In feite zijn deze haren cellen

ontwikkeld tot complexe orgaantjes, bij-

met een bijzondere vorm, uiteenlopend
van eenvoudige langgerekte cellen die uit
het bladoppervlak steken tot celketens die

voorbeeld klierharen die spontaan ofbil

er als boompjes ofparasolletjes uitzien. De

nen vormen weet ieder die wel eens een

meeste haarcellen hebben geen bladgroen
en hun rangschikking geeft soms een indi-

brandnetel (Ud/ca sp.) beetgepakt heeft.

Een deel van de haren is hier tot een

zorgen ervoor dat de huidmondjes in een

catie over hun functie. E6n ding hebben
haren gemeen: ze vergroten het uitwendig

orgaantje uitgegroeid dat doet denken aan

beschutte atmosfeer blijven. Dit laatste kan

een injectiespuit. Dat weert niet alleen

doordat ze door hun speciale vorm en

Haren hebben soms ook harde wanden

prikkeling door aanraking stoken afgeven.

Dat haren zo een uitstekende defensie kun.

de slingerende groei van de stengel de
plant omhoogl

Een vierde type haren beschermt de plant
tegen te sterke bestraling oftegen vochtverlies. Zil vormen als het ware een zonne-

scherm op een bladz zil voorkomen daarmee overbestraling door de zon ofze

oppervlakvan een plantenorm. Dat kan

mensen maar ook een aantal bladeters

een nadeel zijn, maar daar staat tegenover
dat beharing in allerlei vormen voor de

goed af. al werkt het niet tegen sommige

soorten rupsen. De Dagpauwoog rups bij-

op het bladoppervlakvasthouden. Zo ont.
staat als het ware een microklimaat, waar-

plaatsing een heel dunne luchtlaag direct

planteen nuttigefunctie kan hebben.

voorbeeld eet rustig tussen de brandharen

door niet alleen de verdamping wordt

Ten eerste vormt beharing bil een groot

door. De verdedigingis dus zeer specifiek

aantal planten een soort eerste verdedigingslijn. Tegen mechanische beschadi-

tegengegaanmaar ook dauw eHectief
wordt vastgehouden

ging, tegen aantasting door insecten, slak-

gericht. Ook zijn er planten waarbij de
klierharen niet prikken maar stoken afgeven die kleine insecten en mijten weren.

ken en ander gespuis, oftegen ongunstige
invloeden van klimaat. Zo kunnen haren

Zelfs komt hetvoor dat zulke diertjes als
het ware vastgelijmd worden met klevende
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FASCIN ERENDE VORM EN
AI deze verschillende functies vinden hun
weerslag in de vorm van de afzonderlijke

dicht op en evenwijdigaan het bladoppervlak staat. Bil verschillende Kruisbloemigen

zijn die aan te treken. Het Herderstasje
(Cause//abursa-pastores)heeft ze hier en

rechtopstaand uit blad ofstengel als harem
ook splitsingen tot kleinegaKeltjeskomen

voor. bijvoorbeeld bil Vroegeling (Eroph//a

perna). Maar vaak zijn er ook meer gecompliceerde vormen: van korte ketens cellen
tot een lange reeks als een snoer kralen of

Nederlandse bloemenwinkels. Deze plan-

ten kunnen zich met de geringe 'wortels

zijn ook de haren die dichte parasollenvormen: een steeltjemet een scherm erop.
Zulke zijn te vinden op Duindoorn(Hfp-

bijnaoveral aan vasthechten(ik zag er wel

droogte gaat die rand wat opstaan ten
opzichte van het bladoppervlak. In natte
situatie gaat de rand vlak liggen op het
blad en houdt dan een dunne waterfllm
vast in het kuiltje. Op deze wijze krijgt de
plant water met daarin opgeloste ionen.
Dat blijkt voor deze planten voldoende voe
ding te geven. Een wonderlijke methode,
alleen bekend uit het (neo)tropisch
rijk gebied

van de bladerengrijs van de schermpjes
die waarschijnlijk beschutting geven tegen

oververhittingen uitdroging. Maar het kan
nog mooier: een parasolscherm met een
elegantefranjerand. Mijn favorietbil dit
type haar is te vinden bil de Smalbladige
olijfWilg (E/aeagrlus angustjHo/;a) . Deze

struik is helemaalbedekt met parasolharen: blad, takjes en knoppen zijn daardoor

hebben namelijk een gering wortelstelsel
en vaak leven ze epifytisch. De wortels zor-

planten. Het bevat tevens een literatuurlijst

goed idee van de grote variatie in typen haren bil

Het geeft veel meer afbeeldingen en daarmee een

komen. Dat boekje behandelt haren bil in Nederlandvoorkomende planten en is nog verkrijgbaar.

De aardigste vormen van sterharen vind ik
haren van het type 'parasolletje':de haar

gelijke Mededeling P/antenharer7 (WM 207) uitje

meliaceae komen waarachtige structuren

voor die zorgen voor water-en voedselopname uit de lucht. Veel van deze planten

Bil de KNNV-uitgeverijis in 1992 een \X/etenschap

der functie, uit een ander klimaat. Bi) Bro-

haren bil M u izenoor (Hferac/um p//ose//a) .

STERHAREN EN PARASOLHAREN,
SCHOON HEDEN lN HET KLEIN

Wt\Azo7 PLANTENHAREN

heel speciaal soort haren met een bijzon-

pan \V/L4207 Plantenharen

Hans PFei#erwas KNNV-voorzitter drl auteur

Naast deze schoonheden tenslotte nog een

HAREN MET EEN VOEDINGSTAAK

prachtig witglanzend.

rand. Een paddestoelmodel dus. Bij

gekaatst. Ook bil de Olijfkomen dit soort
haren voor: ook hier is vooral de onderkant

regen-

plaatje, omgeven door een brede, vliezige

tegen licht dat door kaal zand wordt terug-

korte, meercelligesteeltjesdie een scherm
dragen. In het centrum is dat een vlak

zijn dicht bezet met bijzondere 'haren'. In
kleine kuiltjes op het bladoppervlak staan

op telegraafdraden zitten). Hun bladeren

grote bestraling, misschien wel speciaa

solletjes beschermen het bladtegen te

pophae rhamno/des). De onderkant van het
blad toont daardoor grijs, maar ook op de
bovenzijde staan er wel een paar. De para-

neotropen,soms ook verkrijgbaar in

grote delen van het blad bedekt. Heel mooi

keld Dit is een plantengeslacht uit de

der bil de Tillandsia's is dat sterk ontwik-

ren: een steeltjemet een ster van zijtakjes
Onder meer te vinden tussen 'gewone'

bascum r7fgrum). Elders vinden we sterha-

zoals onder andere bil Zwarte toorts(Ver-

vertakkingen tot boomachtige structu ren

gen primair voor hechtingvan de plant op
takken, in rotsspleten, etcetera. Voor water
en voedsel zijn deze planten in hoofdzaak
van regenwater afhankelijk. Dat kan opoe
vangen worden in trechtervormig gerangschikte bladrozetten. Veel soorten zijn ech
ter voor de opvang en verwerking van
regenwater speciaal uitgerust met parasolachtige haren ofschubben. In het bijzon

te vinden bil Schildzaad soorten (4/yssum
sp). Hier zijn de sterren heel mooi ontwikkeld, samen vormen ze een dicht net dat

Maar mijn favoriet bil dit soort sterharen is

IBerteroa /nc;ana) er letterlijk grijs van ziet.

daar op de stengel, terwijl het Grijskruid

bestaat dan uit een heel kort steeltje dat
een platte ster van armpjes draagt die hee

meest heel simpel: gewoon enkele cellen,

haren en in hun rangschikking. Die vorm is

