
Naar aanleiding van het artikel over de maretak in de vorige Oase stuurden Mansde long uit Rucphen en Hans Hermans
 
uit Bocholtzaanvullende informatie over deze boeiende plant.
 
Namens aile Oase-lezers die maretakiaad van Mans ontvingen: hartelijkdank. Ook in de Oase-tuin in Beuningen gaan we
 
een poging wagende maretakaan de praat te krijgen.
 

De grote lijster die maretakbessen at 
In mijn privetuin groeien maretakken 
op een appelboom, meidoom en lijs
terbes. In de afgelopen winters heb ik 
in deze tuin diverse keren grote lijsters 
maretakbessen zien eten: de lijster trekt 
met de snavelpunt de bes van de mare
tak en werpt deze als het ware meteen 
door naar acbter in de keel. Dit gedrag 
is karakteristiek voor de lijster-achti
gen (geslacht Turdus). 
Meerdere malen beb ik op mijn stoep 
onder de meidoom en appelboom uit
werpselen van de grate lijster gevon
den met daarin maretakzaden. Het is 
een drillerig, wat kleverig en slijmerig 
groen 'goedje' met daarin tussen de 15 
en 35 reeds groene zaden. 
Ik heb eenrnaal dit slijmerig 'goedje' in 
zijn gebeel opgeraapt en staande op 
een ladder boven een aantal dunne 
twijgen Iosgelaten om zo het effect te 
kunnen zien. Als tijdens de val het 
kleverige geheel een tak of twijg raakt 
slaat het zich bier ornbeen. Daama 
druipen een aantal zaden naar beneden. 
De zaden zakken onder hun eigen ge
wicht heel langzaarn naar beneden. 
Sommige slaan rond een twijg en krij
gen op deze wijze contact met hout. 
Voorheen nam ik aan da: de versprei

ding van de zaden gebeurde zoals in de 
literatuur beschreven staat. Hierin 
wordt beweerd dat de grote lijster de 
zaden met de snavel aan takken lOU af
smeren. Mijn waarnemingen geven een 
ander beeld. mogelijk een aanvullend 
beeld. 

Uit ervaring weet ik dat in het vrocge 
voorjaar de grote lijster graag baar 
liedje voordraagt vanuit een grate 
boom en liefst vanuit een grote popu

lier. Veel grate lijsters bouw(d)en hun 
nesten in hoogstam-fruitboomgaarden.. 

Stel eens voor 
Een mannetje van de grote lijster zit 
met goed gevulde darmen vol maretak
zaden in bet topje van een populier en 
draagt zijn mooie liedje voor. Ais wij 
door de ogen van de grote lijster naar 
beneden zouden kijken, blijkt dat al de 
takken onder ons op een grote houten 
vloer lijken. De kans dat de kleverige 
uitwerpselen met daarin de zaden van 
de maretak op een tak terecbt komen is 
erg groot. 

Andere vogels 
In het afgelopen voorjaar van 1996 heb 
ik naast de grate lijster ook diverse 
malen een heggemusje van de bessen 
zien snoepen. Ook zij verwerkte de 
bessen op dezelfde manier als de grote 
lijster. Mogelijk dat deze waamemin
gen een ander of aanvullend beeld ge
yen over de verspreiding van de zaden 
van maretak. 0 

Mansde long / Heemiuin Rucphen 
Baanvelden 12 
4715 RH Rucphen 

"De maretak is in wei tien opzichten een vreemde plant"
 
Graag wil ik kort inbaken op het artikel 
m.b.t. de maretak in Oase 1-1996. 

- Zaadjes die de vogelmaag gepasseerd 
hebben, kiemen gemakkelijker. Zijn 
bet de maagsappen of is het de ontlas
ting die de kiemkracht bevordert? 

- In de eerste lente verschijnt een klein 
worteltje dat de hoedanigheid van 
hechtschijfje aanneemt; pas in de twee
de lente ontwikkelt zich een echte wor
tel. 

- Een belangrijke toevoeging: de mare
tak is twee-huizig. Let eens goed op, 
de stuifmeelbloemen zijn groter dan de 
eicel-bloemen i.e. stamperbloemen. In 

de bessen bevinden zich geen ecbte 
zaadjes. Het zijn embryonale zaadjes, 
die zich onderling bevrucbten zoals 
een dierlijke (ook menselijke) zaadceI 
een eicel bevrucht. Waarscbijnlijk 
wordt ook dit proces in de vogelmaag 
bevorderd? Voor de mens - die het 
proces in eigen hand neemt - is het 
zinvol vooraf de zaadcel- en de eicel
zaadjes goed te mengen. 

- Bij mij in de buurt (Zuid-Limburg) 
kan men tegenwoordig appelboompjes 
kopen,waarop reeds een kleine marc
tak zit. De boompjes zijn uiteraard iets 
duurder dan 'hoogstammetjes' zonder 
maretak. 

- De maretak is in wei tien opzichten 
een vreemde plant: bij verwelkt niet, 
hij bezit geen cambium. hij is altijd 
groen totdat het bloeiproces in werking 
treedt waarbij de maretak gedurende 
die tijd ook zijn blad een geelachtige 
tint geeft. 

- Tenslotte is de maretak niet in staat 
zijn eigen wonden te helen. De celpro
liferatie die andere bomen en struiken 
eigen is, ontbreekt bij de maretak. 
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Seringenstraat 12 
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