Kleine pimpernel

Mannelijke bloeiwijze

Vrouwelijke bloeiwijze

Ooit schreef Ernst Haeckel, de negentiende-eeuwer aan wie we het woord ‘ecologie’ danken, zijn
beroemde boek Kunstformen der Natur. En als u bovenstaande foto’s bekijkt, moet u dan niet even
denken aan sieraden of juwelen? Het werk van een edelsmid? Lijkt de mannelijke bloeiwijze niet op
een antieke rammelaar? Natura Artis Magistra!
Wat u ziet is de bloeiwijze van de Kleine pimpernel. Niet één enkele bloem, maar een dicht opeen
staande verzameling van groenige bloemetjes. Zo’n constructie noemen we een aar, net als bij de
granen en bijvoorbeeld de Hazelaar, de plant van de maand januari. De aar begint als een bolletje en
wordt later enigszins uitgerekt. In de onderste helft zitten de mannelijke bloemen, in de bovenste de
vrouwelijke.
De mannelijke bloempjes bloeien als eerste. Dat ziet u op de linker foto. Uit het bolletje komen de
lange, overhangende meeldraden te voorschijn, met hun opvallende, gele helmknoppen. Daarop zit
het stuifmeel, waar de wind mee aan de haal gaat, want Kleine pimpernel heeft geen nectar en
wordt niet door insecten bestoven.

plant van de maand

Mei

Na de mannelijke bloei komen de vrouwelijke bloemetjes aan de beurt. Uit elke bloem ontspringen
twee slanke, purperrode stijlen die ieder aan de top een soort kwastje van rode stempelharen
dragen. Met die ‘haren’ vangen ze het rondvliegende stuifmeel op.
Overigens kan het ook gebeuren dat de bloei-volgorde andersom is. Maar nooit bloeien de
mannelijke en vrouwelijke bloemen van dezelfde bloeiwijze tegelijkertijd, en zo wordt
zelfbevruchting voorkomen.
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de plant sinds ongeveer 800 v. Chr. in de duinen van
Santpoort en Beverwijk voorkomt. Het stuifmeel is al die tijd goed herkenbaar gebleven! In al die tijd
heeft Kleine pimpernel slechts een klein deel van de duinstreek blijvend weten te bezetten.
Jac. P. Thijsse vermeldt hem in het Verkade-album Blonde Duinen uit 1910: “… als je hem zo nederig
ziet wachten , of de wind wat van zijn stuifmeel mee wil nemen, dan heb je moeite om te geloven,
dat die nu van de familie is van de trotsche, pronkerige rozen.”
De plant is tegenwoordig in heel Nederland zeldzaam, het minst nog in Zuid-Limburg. Op de Rode
Lijst staat hij aangemerkt als ‘kwetsbaar’.
Ook als Kleine pimpernel niet bloeit, is het een fraaie plant. Bekijkt u de mooi gezaagde blaadjes op
de volgende foto maar eens. U kunt ze in de keuken gebruiken als smaakmaker in sla en jam, bij kaas
en in palingsaus – maar wie eet er nou paling? De smaak wordt beschreven als pittig en enigszins
nootachtig, met bovendien een sterke komkommersmaak.

Kleine pimpernel in volle wasdom

Kleine pimpernel bij de brug in de Hof

Je staat er niet bij stil, maar planten bezitten een formidabel pompsysteem. Van het Madeliefje tot
de machtige Sequioa, het vocht dat de wortels uit de bodem opzuigen moet naar alle uiteinden van
de plant – elk blaadje, elk twijgje, alle bloemen, alle vruchten.
Daarbij kan het gebeuren dat de plant tijdelijk te veel vocht te verwerken krijgt. Op de volgende
twee foto’s ziet u hoe onze Kleine pimpernel het overtollige water kwijtraakt: de worteldruk perst
het water via de uiteinden van de bladnerven naar buiten. Het is dus geen dauw wat u hier ziet.
Dit verschijnsel heet ‘guttatie’ en komt bij veel planten voor, vooral even na zonsopkomst, als de
activiteit van de plant toeneemt en de luchtvochtigheid nog hoog is.
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