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De Koekoek
door Jan Hermans
 
De naam Koekoek van deze vogel
is hét voorbeeld van een onomato
pee of klanknabootsing, maar de
sonogrammen van het Koekoeks
geluid verschillen wel wezenlijk van
het door de mens uitgesproken
woord “Koekoek”. Ook in andere
talen worden naamsaanduidingen
gebezigd, die verband houden met
het geluid dat de mannelijke Koe
koek laat horen. De Latijnse naam
Cuculus canorus betekent eigenlijk:
welluidende Koekoek.
Opmerkelijk is dat zo’n tot de ver
beelding sprekende vogel relatief
weinig volksnamen heeft gekregen.
In diverse gewesten wordt ook de
klanknabootsende naam gebruikt:
in de Zaanstreek wordt de vogel
Koekuit genoemd, elders Koekút
(Friesland) of Koekoet en Koekuut
(Texel). Ondat de vogel nogal eens
kort voor een regenbui zijn geluid
laat horen, wordt hij in Noord-Bra
bant wel aangeduid als Regenvoor
speller of in Lonneker Reagnhaler.
Begin april keert de Koekoek van
zijn overwinteringsverblijf in tro
pisch Afrika naar ons land terug.
Omstreeks die tijd werden vaak
bonen gepoot, een reden waarom
hij in de Achterhoek en Twente als
Bonenpotter of Bonnpoter werd
genoemd.
De naam Klemmer (Overijssel), een
naam voor de Sperwer, heeft hij te
danken aan het feit dat men eertijds
geloofde dat de Koekoek om
streeks september in een Sperwer
veranderde. Daarop slaat ook de
term Koekoeksveren, een volks
naam voor de Sperwer in Haarlem
en Limburg en Koekútsfear(ren) in
Friesland.
In België zei men wel dat de Sper
wer in zijn eerste levensjaar een
Koekoek was. Behalve dat er inder
daad enige gelijkenis is tussen deze
soorten, werd dit in het volksgeloof
mede in de hand gewerkt doordat
het vertrek van de Koekoek samen n320_w1150 cc by-SA 2.0

viel met de aankomst van de Sper
wer.
Talloos zijn gezegden en sagen met
betrekking tot de Koekoek, bij
voorbeeld als hoofdrolspeler van de
koekoeksklok. Zijn onveranderlijke
tweetonige zang komt tot uitdruk
king in “Het is altijd Koekoek één
zang” ofwel “het is altijd hetzelfde
liedje”, maar ook in het Engelse to
cuckoo, dat doorzeuren betekent.
En wie kent niet de uitdrukkingen
“loop naar de Koekoek”en “dat
dank je de Koekoek”. Niet alleen
dat men vroeger geloofde dat de
roep in de ochtend regen voorspel
de, maar ook was men lange tijd
van mening dat het zogenaamde
“koekoeksspog” dat op planten
voorkomt door de Koekoek werd
uitgebraakt. Nu weten we dat die
hoopjes schuim door de larve van
de Schuimcicade (Philaenus spuma
rius) wordt veroorzaakt.
Tot slot nog een aantal andere
sagen of gedachten uit het volksge
loof. Zeer waarschijnlijk is de Koe
koek in de Noorse mythologie een
aan Thor gewijde vogel geweest,
hetgeen bevestiging vindt in het
feit, dat alle bloemen en vruchten,
die met de Koekoek in verband
staan een rode kleur (de Thors
kleur) hebben.
Natuurlijk bestaan er diverse legen

Vogels - Hun namen en volksverhalen - deel 5 den over het feit dat de Koekoek
haar eieren in de nesten van andere
vogels legt. Eens toen de vogels
hadden afgesproken, het feest van
Maria te vieren en besloten, die dag
niet aan hun nesten te zullen bou
wen, brak de Koekoek de belofte
en deed het toch. Sindsdien is de
vogel vervloekt. De vrouwtjeskoe
koek heeft geen mannetje meer en
ook geen eigen nest. Daarom legt
ze stilletjes haar eieren in het nest
van andere kleine zangvogels. Als
de pleegmoeder het ei heeft uitge
broed, vreet de jonge Koekoek als
dank haarzelf op.
Een koekoekskind is een bastaard
en het dankt die naam aan de ge
woonte van de Koekoek om zijn ei
eren in andermans nest te leggen.
Er zijn nog meer van dergelijke
volksuitspraken zoals:
Een koekoeksroep ter helft van
maart, is voor de boer een daalder
waard
Als de koekoek zwijgt, hoort men
de leeuwerik.
Koekoek en sijs zingt niet één wijs.
Elk meent, dat zijn koekoek fraaier
zingt dan eens anders nachtegaal.
Ook diverse planten worden in ver
band gebracht met de Koekoek. De
Witte klaverzuring begint te bloei
en als de Koekoek komt, vandaar
de volksnaam koekoeksklaver en
koekoeksbrood. Dan is er natuur
lijk de koekoeksbloem, die bloeit in
de tijd dat de Koekoek begint te
roepen. Veelal wordt hiermee de
Echte koekoeksbloem bedoeld.
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Vleeseters
 

ten zich tot gegroefde doosvruch
ten. Waar de planten als grote
groep voorkomen, kan men al
vanaf een afstand bepalen welke
van de twee soorten men ziet; mede
door de compacte rozetten is
Ronde zonnedauw lichter rood dan
Kleine zonnedauw, die ook bij
groepsgewijze groei een steenrode
indruk maakt.   

De groene tot bloedrode blaadjes
van beide soorten zijn iets convex
gevormd. Op de randen staan rela
tief lange rode haartjes, waaraan
telkens één druppel plakkerig rood
vocht kleeft. De holle zijden zijn
eveneens bezet met rode haartjes,
maar deze zijn ultrakort en de
druppels zijn aanzienlijk kleiner.
De bolle zijden van de blaadjes zijn
vrijwel onbehaard. Zonnedauw
groeit op voedselarme grond rond
vennen en ondervindt er geen hin
der van als ze tijdelijk onder water
staat. Om het tekort aan mineralen
zoals stikstof te compenseren heeft
de soort een tactiek ontwikkeld: ze
verteert insecten die met de aanlok
kelijk geurende, kleverige druppels
in aanraking komen. Zodra een in
sect de druppels raakt, treedt te
vens het bewegingsmechanisme in
werking: het blaadje krult zich

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia (foto: Marianne Vos)

langzaam om de spartelende prooi.
Bij grotere insecten zoals bij voor
beeld libellen en kevers, werken
voor en na alle blaadjes mee om het
insect in te sluiten, ook die van
nabij staande planten. De enzymen
doen hun werk en al wat er over
blijft zijn de onverteerbare delen:
vleugels en chitinepantser. Dat zon
nedauw niet reageert op mechani
sche voorwerpen zoals steentjes,
zand en sprietjes, is te danken aan
het herkenningssysteem. Bij iedere
aanraking wordt gelijktijdig met de
enzymhoudende druppels een mini
male hoeveelheid mierenzuur afge
geven, dat in staat is om dierlijke
eiwitten op te lossen. Omdat dier
lijk maagsap eveneens sporen van
mierenzuur bevat, ‘herkent’ de
plant of het voorwerp geschikt is
voor vertering. Door een chemische
reactie wordt vervolgens het bui
gingsmechanisme van de blaadjes
geactiveerd; het insect wordt inge
sloten. Zonnedauw heeft ongeveer
twee dagen nodig om een groot in
sect te verwerken, daarna strekken
de blaadjes zich weer. De klieren
op de haartjes vullen zich met
verse, kleverige vloeistof, klaar om
het volgende door de glinstering
aangelokte insect te verschalken.  
 

door Marianne Vos
 
In ons land komen één of meerdere
vertegenwoordigers van drie families
carnivore planten voor, te weten:
zonnedauw, vetblad en blaasjes
kruid. Ze hebben één eigenschap ge
meen; door voedselarme groeiplaat
sen te prefereren, zijn ze genood
zaakt het tekort aan mineralen aan
te vullen door insecten te verteren,
die ze ieder op hun soortspecifieke
manier lokken.
 
Deel 1. Zonnedauw – Droseraceae
De algemeenste en bekendste der
inheemse carnivore planten is onge
twijfeld zonnedauw. Het kleine,
rode plantje is bezet met haartjes
waaraan minieme, plakkerige drup
pels kleven. In een straal zonne
schijn glinstert de plant als met
dauwdruppels behangen in de och
tendnevel, waaraan ze zowel haar
Nederlandse als Latijnse naam
dankt: drosera betekent bedauwd.
Oppervlakkig gezien lijkt er weinig
verschil te bestaan tussen Ronde
zonnedauw (Drosera rotundifolia)
en Kleine zonnedauw (Drosera in
termedia). Neemt men echter de
tijd om beide goed te bekijken en te
vergelijken, zijn de verschillen on
miskenbaar.
Ronde zonnedauw groeit als rozet.
De groene tot bloedrode ronde bla
den liggen plat op de bodem of op
het veenmos. De bloeistengel met
kleine, witte bloempjes in schicht
vorm ontspruit in het centrum.
Soms vormt de plant meerdere
bloeistengels. Ronde zonnedauw is
een indicator voor kwelwater.
Kleine zonnedauw groeit opgaand
met spatelvormige, omgekeerd ei
ronde bladeren. De eveneens witte
schichtvormige bloeiwijze ontspruit
aan de zijkant, waardoor de bloei
stengel een knik moet maken om
vertikaal boven de rode blaadjes uit
te groeien. Kleine zonnedauw heeft
doorgaans één bloeistengel, soms
meerdere. Na de bloei ontwikkelen
de vruchtbeginsels van beide soor
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(foto's: J. Claessens & J. Kleynen)

geeft ze een aparte status. Door
onder andere de aanwezigheid van
kalkrijke bodems  komen er in 
Zuid-Limburg  meer dan 20 soor
ten  wilde orchideeën voor. Ze
groeien niet alleen in natuurreser
vaten maar ook in wegbermen, tui
nen en parken en zelfs op bedrij
venterreinen. Je kunt ze aantreffen
op bijna zeeniveau in de duinen tot
op grote hoogte in onder andere de
Alpen, Dolomieten, Pyreneeën.
Ook al hebben de Europese wilde
orchideeën veel kleinere bloemen,
ze zijn daarom niet minder mooi.
Bekijk je de bloem van dichtbij,
dan zie je een vormenrijkdom en

Lezing van Jean Claessens & Jacques Kleynen over "de bestuiving
van de Europese orchideeën" op 25 november

detaillering die niet onderdoet voor
de tropische soortgenoten.
In de lezing wordt allereerst een
kijkje gegeven in het binnenste van
de orchideeënbloem. De verschil
lende onderdelen van de bloem  en
het functioneren ervan  komen uit
gebreid aan de orde.
Orchideeën zijn voor hun bestui
ving vaak afhankelijk van insecten.
Insecten kunnen vrij rondvliegen en
kiezen welke plant zij bezoeken; de
planten zelf echter moeten wachten
of zij voor een of ander insect aan
trekkelijk genoeg zijn. Het is voor
de wilde orchideeën zeer belangrijk
zo effectief mogelijk insecten te lok
ken. Dit gebeurt vaak op een zeer
geraffineerde manier met maar één
doel: bestuiving
Hoe een en ander in zijn werk gaat
komt uitgebreid aan de orde.
 
Voor de liefhebber nemen ze deze
avond enkele exemplaren van hun
boek:“ The Flower of the Euro
pean Orchid” mee en hanteren
voor ons de speciale prijs van
€49,50.
 
Zorg dat u deze boeiende lezing
niet mist en ben tijdig aanwezig.
 
Het bestuur.

Op vrijdag 25 november zijn de
heren Jean Claessens & Jacques
Kleynen  bij ons te gast. Ze volgen al
zeer vele jaren deze boeiende plan
ten. Deze presentatie: “ De bestui
ving van de Europese orchideeën,
een spel van list en bedrog”, begint
om 20.00 uur en vindt plaats in de
Centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36, te Linne.
 
Bij het woord “orchidee” denken
de meeste mensen aan mooie tropi
sche planten met grote bloemen,
zeer verschillend van vorm en
kleur.  Ook het feit dat deze groep
planten wereldwijd verspreid is,
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(foto: Ans Homburg)

(foto: Ans Homburg)

len we merken dat er ook in de win
ter nog veel van de planten en die
ren te zien zijn. Het hele systeem is
zich onder deze schijnbare rust al
leen aan het opladen om met de
eerste zonnestralen in de lente weer
los te barsten. Veel vogels zijn al
naar warmere oorden vertrokken,
maar bij goed weer zullen we hier
overwinteraars aantreffen welke
door honger gedreven, iets van hun
natuurlijke schuwheid verliezen en
zich vaak van dichterbij laten be
wonderen. Vele planten en bomen
hebben hun bladeren in de herfst
laten vallen waardoor hun soortei
gen silhouet beter herkenbaar is
dan in de zomer. Afhankelijk van
de vorst voor Kerstmis zullen we
mogelijk nog enkele paddenstoelen
kunnen ontdekken waarbij er zeker
nog houtzwammen te vinden zijn.
Vooral op de oude omgevallen
stammen van Beuken zijn vele
soorten te ontdekken. Tot slot zul
len de grote Grove dennen van het
zogenaamde: “Geuzenkerkhof”,
onze aandacht krijgen vanwege
hun ouderdom. Hiernaast ligt een
“kathedraal” van een bos: een eeu

26 december Tweede Kerstdag excursie/wandeling Munnichsbos

wenoud beukenbos waar machtige
beuken als het ware de pilaren vor
men van een groot kerkgebouw. In
de Tweede Wereldoorlog is hier een
uitgebreid loopgravenstelsel met
bijbehorende bunkers gegraven dat
nog vrij intact en zichtbaar is. Tra
ditiegetrouw zullen uw twee gidsen
Jan Hermans en John Hannen, u
hier deze middag rondleiden tijdens
de ongeveer twee uur durende ex
cursie. Denk aan verrekijker, vogel
gids en fototoestel. Ieder alvast een
fijne Eerste Kerstdag gewenst.

door J. Hannen
 
Op maandag 26 december organi
seert Landschapsvereniging De
Kringloop traditiegetrouw haar
kerstwandeling. Deze ongeveer twee
uur durende excursie/wandeling start
om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats
van de fanfarezaal in “het Reutje”,
hoek Reutjesweg/St. Josephstraat,
Roerdalen.
 
Het Munnichsbos is afgeleid van
monnikenbos en voert door een
zeer afwisselend landschap van wei
landen en  bossen inoude beekda
len. De Vlootbeek die hier gedeelte
lijk door een oude Roerarm
stroomt, is mede bepalend voor dit
landschap. Van de veelal gekanali
seerde beek zijn  hier en daar nog
sporen te vinden van de oude
stroomgeulen, oude beekkommen,
oeverwallen en zandtongen. Mede
hierdoor zijn er nog enkele welvin
gen in dit vrij vlakke landschap te
zien. Het bos bestaat voor een deel
uit ongerepte natuur met mooie
oude bomen hier en daar afgewis
seld door mooie lanen en houtsin
gels.
Midden in dit landschap ligt een
hoeve met historische tiendschuur
in originele staat: "De Munnichs
boschhof”. Deze hoeve, verscholen
tussen het geboomte van de Mun
nichsbos, maakte eeuwenlang, met
omliggend gebied deel uit van de
bezittingen van de Munsterabdij in
Roermond. Het hele complex lag
ingesloten tussen de Roskammer
heide (N), de Aeckerweg (O), de ge
meenten Echt (Z) en Montfort (W).
Naast akkerbouw was het bijbeho
rende bos een belangrijk bestand
van dit landgoed. De hoeve is nu al
meer dan 100 jaar gepacht door de
familie Peters.
Midden in de winter schijnt buiten
alles in diepe rust te zijn. Doch
schijn bedriegt. Tijdens deze excur
sie zal hier aandacht aan worden
besteed. Als we goed opletten zul
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Aankondiging lezing op 16 december door Jan Hermans

Ditch Jewel, Brachythemis contaminata mannetje (foto: Jan Hermans)

Pied Paddy Skimmer,  Neurothemis tullia mannetje (foto: Jan Hermans)

Libellen in India soorten libellen beschreven. India
blijkt een land met een hoge biodi
versiteit aan libellensoorten; mo
menteel telt de lijst 500 soorten. Op
basis van de lichaamsbouw wordt
de orde van libellen (Odonata) ge
splitst in drie groepen: de waterjuf
fers, de glazenmakers en de Aniso
zygoptera (hiervoor bestaat geen
Nederlandse naam). Tot laatstge
noemde groep behoort een zoge
naamd “levend fossiel”, een libel
lensoort die vergeleken met zijn
voorouders nauwelijks is veran
derd. Van deze groep komen nog
maar twee soorten op de wereld
voor, waarvan er een, Epiophlebia
laidlawi, nog voorkomt in Darjee

Op vrijdag 16 december houdt de
heer Jan Hermans een lezing over
libellen in India.
Hij maakt sinds jaren met zijn Indi
ase collega Dhirendra Singh een
studie van deze prachtige insecten
en zal u laten genieten van prachti
ge foto’s en boeiende verhalen.
De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basischool Tri
angel, Linnerhof 36 te Linne. Re
serveer deze datum in uw agenda
zodat u deze boeiende lezing niet
mist.
Ook niet leden zijn op deze avond
van harte welkom.
 
 

 
 
 
 
door Jan Hermans
 
Libellen (waterjuffers en glazenma
kers) behoren tot de meest bijzon
dere en aantrekkelijke insecten op
onze planeet. Reeds diverse jaren
maak ik samen met mijn Indiase
collega Dhirendra Singh een uitge
breide studie van deze insecten.
Doel is de ecologie en taxonomie
van de Indiase libellen te verbeteren
om vervolgens te komen tot een ge
degen veldgids over deze boeiende
groep.
Wereldwijd zijn er ongeveer 6.000

ling (een district in de staat West
Bengal in India).
Alle libellen zijn gebonden aan
water, omdat hun larven zich
slechts in water kunnen ontwikke
len. Ze gebruiken daartoe een
breed spectrum aan allerlei typen
water, zowel stromend als stil
staand, of verzameld regenwater in
boomholten. De wijfjes leggen hun
eieren in het water, waaruit carni
vore larven komen, die een aantal
ontwikkelingsstadia (ook wel in
stars genaamd) doorlopen. Sommi
ge larven ontwikkelen zich in twee
maanden tot een complete libel, an
dere soorten hebben meerdere
maanden tot zelfs jaren nodig. In
de tropen van India kunnen libellen
meerdere generaties per jaar voort
brengen, alhoewel de voortplan
tingscycli van veel soorten worden
beïnvloed door de moessonperiode
die globaal verloopt tussen juli en
september.
Tijdens de lezing worden diverse
aspecten uit de levenscyclus van de
libellen getoond en besproken.
Alhoewel de Indiase libellenfauna
redelijk goed bekend is, weten we
over de ecologie van de meeste
soorten nog zo goed als niets. Van
slechts 80 soorten kennen we de
larven en van slechts 25 soorten is
de volledige ontwikkelingsgeschie

het bestuur
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denis bekend. Doordat India een
land is met een alsmaar groeiende
bevolking is de druk op de natuur
lijke situatie, water en bossen meer
dan in welk ander land op aarde,
extreem hoog. Dat betekent dat
veel soorten vooral worden be
dreigd door de aantasting van hun
natuurlijk habitat. Deze bedreiging
is zeer hoog voor soorten die maar
een beperkt verspreidingsgebied
hebben en slechts voorkomen in
bepaalde regio’s, zogenaamde en
demische soorten.
Tijdens de lezing wordt aan de
hand van de verschillende families
een indruk gegeven van een aantal
soorten, hun kleurenpracht, hun
fascinerende gedrag en indien be
kend hun ecologie. Vergeleken met
Europa komen tropische families
aan de orde zoals de Jewels (Chlo
rocyphidae), de Torrent Darts
(Euphaeidae), Reedtails (Platystic
tidae), Bambootails (Protoneuri
dae) en natuurlijk vertegenwoordi
gers uit ook in Europa voorkomen
de families zoals de Rombouten
(Gomphidae), Platbuiken (Libellu
lidae), Glazenmakers (Aeshnidae)
en Blauwe juffers (Coenagrioni
dae).
Wellicht dat de bijgevoegde foto’s
U al een indruk geven van datgene
dat U mist, wanneer U deze lezing
aan U voorbij laat gaan. Ook niet-
leden zijn van harte welkom. Crimson Marsh Glider, Trithemis aurora mannetje (foto: Jan Hermans)

Red-faced Sprite, Pseudagrion rubriceps, mannetje (foto: Dhirendra Singh)

Orange-tailed Marsh Dart, Ceriagrion cerinorubellum mannetje (foto: J.Hermans) 9



Krasser, Pseudochorthippus parallelus (foto: Marianne Vos)

Sprinkhanencursus 2016; een terugblik

ma-uiltje, Lieveling, Kleine vuur
vlinder, een graafwesp die gespecia
liseerd is in het vangen van vliegen,
Rugstreeppadjes, vele Wespspin
nen, een Zandhagedis en tot onze
verbazing en vreugde een jonge
Gladde slang. Wat een ochtend in
de natuur je toch een gelukzalig ge
voel kan geven….

De derde en laatste veldexcursie
vindt plaats bij Montfort, in na

door Lothar Rutten

Op het eind van de zomervakantie
start een cursus over een nieuw on
derwerp: sprinkhanen. John en Jan
ontvangen de cursisten in basis
school Triangel voor een gezamen
lijke opening en presentatie. Bij
binnenkomst kan het niet anders
dan dat je oog getrokken wordt op
de nog net trekkenbenende grote
sprinkhanen. Op elke tafel staat
een Europese treksprinkhaan en
ligt er een loep klaar om deze te
gaan bestuderen. Aan de hand van
een goede powerpointpresentatie
worden de hoofdgroepen en deter
minatiekenmerken van de sprink
hanen besproken. Met het cursus
boekje – wat goed in elkaar steekt –
in de hand nemen we afscheid van
elkaar met de woorden om elkaar
aanstaande zondag te ontmoeten
op de Beegderheide. Helaas komt
het er door het zeer slechte weer
niet van om de eerste veldexcursie
te laten plaatsvinden en moest deze
worden afgelast.
De tweede geplande veldexcursie
vindt gelukkig wel doorgang. Op
een heerlijke zondagochtend verza
melen de 18 deelnemers zich om op
de Meinweg eerst de Waalsberg en
daarna de omgeving van het Melic
kerven te gaan verkennen. Onder
leiding van Jan struinen we door
het zand en door de prachtig bloei
ende heide. Gewapend met insec
tennet werden vijf soorten sprink
hanen gevangen; mannetje en
vrouwtje Knopspriet, Blauwvleu
gelsprinkhaan, mannetje Bruine
sprinkhaan en Krasser en tenslotte
een mannetje en een vrouwtje Rate
laar. Deze werden aan de hand van
de determinatiesleutel in het cur
susboekje allemaal op naam ge
bracht. In dit prachtige gebied stui
ten we naast sprinkhanen op een
paar mooie waarnemingen: goed
gecamoufleerde rupsen van het
Roodbont heide-uiltje, een Gam

tuurgebied het Rozendaal. De
groep wordt vandaag in tweeën ge
splitst en onder de bezielende lei
ding van Jan en John trekken we
het veld in. John laat de groep zien,
horen en beleven hoe hij met een
detector de sprinkhanen zoekt en
detecteert. Net als bij vleermuizen
kun je aan de hand van geluiden –
specifieke frequenties en patronen –
die door sprinkhanen geproduceerd
worden, de soort determineren. Het
vinden van sprinkhanen gaat deze
dag wat moeizamer dan de vorige
keer. Het is beduidend frisser en er
moet goed gezocht en met het netje
geschept worden voordat de eerste
sprinkhaan gevangen is. Vooral op
de schaduwrijke grasveldjes en de
op de met strooisellaag bedekte
lanen valt het niet mee. De zonnige

zorgd. Op de Bremberg vangen we
nog twee soorten: een mannetje
Sikkelsprinkhaan en een Blauw
vleugelsprinkhaan, eveneens een
mannetje.
Bij elkaar hebben we zeven soorten
sprinkhanen op naam kunnen
brengen. De cursusleiding mag
weer terug kijken op een geslaagde
en goed opgezette cursus die zeker
een vervolg verdient. De cursisten
zijn naast mooie ontmoetingen met
mens en dier in ieder geval weer
huiswaarts gegaan met een grotere
woordenschat. Wat te denken van
zijkiel, Zoemertje, Schavertje en….
het chorthippuslobje. Nieuwsgierig
naar de betekenis? Kom volgend
jaar naar de sprinkhanencursus!

 

stroken zijn de plekken waar de
vangsten vandaan moeten komen.
Hier horen we dan ook Boskrekels.
We vangen en determineren drie
soorten; vrouwtje Bruine sprink
haan, een mannetje en een vrouw
tje  Knopsprietje en een Zuidelijk
spitskopje. De door John oh zo be
geerde Rosse sprinkhaan hebben
we niet gevonden, maar heeft wel
voor veel plezier en voor tranen
over de wangen van het lachen ge
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door Ans Homburg
 
Sinds een aantal jaren vind ik in het
najaar steeds op dezelfde plaats in
de berm langs een fietspad, grote
groepen Groene knolamaniet.
Soms wel tot dertig exemplaren, in
alle stadia van jong tot oud. Toen
ik in september 2013 voor het eerst
een groep paddenstoelen op die
plek zag, waren ze al zo ver heen
dat ik ze niet meer kon determine
ren. Ik fiets vaker over het bewuste
pad richting de Meinweg en in het
najaar van 2014 speurden mijn

Groene knolamaniet - Amanita phalloides

ogen weer de berm af. Zouden die
nog onbekende paddenstoelen er
weer staan? Ja hoor, ik had geluk,
er stonden wel zo’n dertig Groene
knolamanieten in volle pracht. Ze
waren nu gemakkelijk op naam te
brengen. Vorig jaar, in 2015, ston
den ze weer op dezelfde plaats. Ook

dit jaar was dat het geval, alleen
veel vroeger, want tot mijn verras
sing stonden er al op 17 juli ruim
twintig Groene knolamanieten te
pronken! Het vroege tijdstip zal het
gevolg geweest zijn van de extreem
natte junimaand. Ik ben heel be
nieuwd of ze elk jaar terugkomen.

De Groene knolamaniet (Amanita
phalloides) is een broertje van de
Vliegenzwam (Amanita muscaria).
De Groene knolamaniet is echter

delijk verlopende vergiftigingen
met paddenstoelen voor zijn reke
ning neemt. Het eten van ongeveer
30 gram kan al tot fatale gevolgen
leiden. Bovendien wordt de giftig
heid niet opgeheven door koken of
drogen. De dodelijkheid houdt ook
verband met het feit dat een vergif
tiging met een Groene knolamaniet
geen onmiddellijke klachten geeft:
de eerste symptomen treden gemid
deld pas 12 uur na inname op,
soms zelfs pas na 48 uur. Braken en

uiterst giftig: hij wordt zelfs be
schouwd als één van de giftigste ter
wereld. In het Engels wordt hij
"Death Angel" (Engel des Doods)
of "Death Cap" (Hoed des Doods)
genoemd en dat zegt eigenlijk al ge
noeg. Geschat wordt dat hij we
reldwijd het merendeel van de do

diarree zijn de kenmerken van de
eerste merkbare fase van de vergif
tiging. In de tweede fase treedt een
schijnbaar herstel op, maar bij
bloedafname blijkt dat de lever al
ernstig beschadigd is. In de derde,
laatste fase is de lever onherstel
baar aangetast en als gevolg van de

Groene knolamaniet - Amanita phalloides (foto: Ans Homburg)
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Groene knolamaniet - Amanita phalloides (foto: Ans Homburg)

aanvoelt.  
De lamellen zijn dicht opeen ge
plaatst, niet aangehecht, meestal
wit met soms een groene weer
schijn. De groene kleur van de
soort is een belangrijk kenmerk ter
onderscheiding van champignon
soorten, waarmee knolamanieten
gemakkelijk verwisseld kunnen
worden.
De steel is slank met een hoogte
van zeven tot tien centimeter en één
of twee centimeter dikte en is mees-
tal bedekt met opvallende, witte
schubben. De steel heeft bovendien
een witte, hangende ring, die verti
caal gestreept is aan de bovenkant.
Onder de hangende ring is een deel
van de steel glad of vliezig vlokkig,
met om de verdikte steelbasis een
witte tot crème beurs. Een ander

hoge concentratie ammoniak in het
bloed functioneren ook de nieren
niet meer naar behoren. De patiënt
raakt in coma en sterft. Een vergif
tiging is meestal het gevolg van ver
wisseling van jonge knolamanieten
met champignons.
Kenmerken   
Jonge exemplaren van de Groene
knolamaniet zijn geheel omgeven
door een eiachtige, vlezige beurs.
De hoed is eerst bolvormig, later
uitgespreid tot vlak, met een door
snede van vier tot twaalf centimeter
en vrijwel altijd zonder velumres
ten. De structuur is glad of fijn ra
diair gestreept en de kleur is groe
nig of gelig met een okerkleurige
weerschijn. Bij regen verbleekt hij
erg snel en kan dan grauwwit zijn,
terwijl het hoedoppervlak kleverig

belangrijk kenmerk is de knolvor
mige steelvoet die ontspringt uit
een vlezige, witte schede, die bij
champignons nooit voorkomt. Het
vlees is wit en de geur weeïg zoetig.
Voorkomen
Groene knolamanieten komen
voor op voedselrijke bodem, voor
namelijk onder eiken. Amanieten
zijn ectomycorrhiza vormend: dat
is een samenlevingsvorm tussen
schimmels en plantenwortels, waar
van beide profijt hebben.
Status  Vrij algemeen.
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Bomen over bomen deel 28

door John Hannen
 
Geschiedenis
De Witte bitternoot komt van oor
sprong uit het oostelijk deel van de
Verenigde Staten, maar is groten
deels afwezig aan de kust en de la
gere Mississippi-deltagebieden. In
Oost-Canada is een geïsoleerde be
groeiing te vinden als ook zeer ver
spreid in de bergen van Oost-Mexi
co.
In 1629 wordt deze Carya via En
geland ingevoerd in Europa.
 
Naamgeving
Deze bitternoot behoort tot de
orde van de Fagales waartoe ook
de eiken, berken en beuken beho
ren. Als familie behoort hij tot de
Okkernootfamilie (Juglandaceae).
Ingedeeld tot het geslacht Carya,
die vele soorten bevat, is dit de
soort ovata. Voluit Carya ovata
(Mill.) K. Kock. De sterke gelijke
nis in deze Okkernootfamilie on
derling komt tot uiting uit het feit
dat Philip Miller in zijn Gardners
Dictionary uit 1768 deze boom als
geslacht nog indeelde als Juglans.
Het was Karl Koch die in 1869 in
zijn Dendrologie deze vergissing
rechtzette en dit veranderde in
Carya. Het woord carya is afgeleid
van Karya, dochter van de Griekse
koning Dion. In de mythologie
wordt aangegeven dat Dionysos
verliefd werd op de jongste dochter
Karya van de Laconische koning
Dion. Dit werd echter aan de ko
ning verraden door de twee jaloerse
zussen van Karya. Hierop werd Di
onysos zo kwaad dat hij de twee
zussen in rotsen veranderde.
Karya, die daarop van verdriet
stierf, werd in een notenboom ver
anderd. Voor Karya werd een tem

achtige vrucht is tamelijk groot;
2.5-4 × 2,5-4 cm, en rond tot eivor
mig. Bij het rijp worden is de bui
tenschaal bijna tot aan de basis ge
spleten. De noot is helderbruin en
min of meer vierhoekig, de top is
scherp toegespitst. De smaak van
de vruchten is zoetig.
 
Toepassing
De Witte bitternoot houdt van een
voedzame en diep los gemaakte
kalk- en leemhoudende grond
waarbij de jonge plant graag een
beschutte standplaats heeft. Je kan
hem niet te veel verplanten; daar
om is het goed om hem zo jong mo
gelijk op zijn eindbestemming te
planten. De boom is goed bestand
tegen wind en winterhard tot 25
graden vorst.  Let er wel op dat hij
de ruimte krijgt want hij kan zeer
breed worden en wordt in Europa
vaak in arboreta, parken en grotere
tuinen aangeplant.
 
Bevruchting en verspreiding
In mei verschijnen de tot 15 cm
grote, geelgroene katjes hangend in
groepjes van drie. Deze groeien
lang en slank uit de oksel van vorig
jaar die eind mei het stuifmeel los
laat. In die tijd hebben de vrouwe
lijke bloemetjes, die zeer klein zijn
en in clusters zitten, zich aan de
punten van groeiende scheuten ont
wikkeld. Het is voornamelijk de
wind die voor de bestuiving zorgt.
In de nazomer verschijnen dan de
vruchten in groepjes van drie op
een korte steel die peervormig of
rond zijn. Hierna in september/ok
tober splitsen ze in vier stukken in
kleppen open langs de gegroefde
hechtingen. De schil is relatief dik
en de vrucht zelf is zoet en eetbaar.
Carya ovata krijgt pas vruchten na

pel gebouwd met zuilen van noten
hout in de vorm van een vrouw, die
men Kariatiden noemt.
In het Duits spreekt men van
Schuppenrinden, Schweinsnuss en
Ferkelnuss. In het Engels van Pig
nut hickory of Hog nut en in
Frankrijk heeft men het over
Noyer à balais, Caryer glabre
 
Beschrijving
Deze Witte bitternoot is een mid
delgrote tot grote bladverliezende
boom die 20-25 m hoog kan wor
den met een open, onregelmatig
ovale kroon. De stam kan soms een
diameter van >50 cm bereiken en 
valt op oudere leeftijd, >25 jaar, op
door de ruwe grijze schors die af
bladdert. De dikke paarsbruine,
zachtbehaarde, loten hebben grote
ovale grote puntige, roodbruine en
bruinbehaarde knoppen, waaron
der de schildvormige littekens van
het oude, afgevallen blad te zien
zijn. Kenmerkend van Carya is het
vaste witte merg in de twijgen in te
genstelling tot het geladderde merg
van Juglans.  Deze bomen bezitten
een diepe penwortel. De geveerde
bladeren zijn 30-60 cm lang, met
vijf (zelden drie of zeven) deelbla
deren, de bovenste drie zijn groter
dan de basale (juk)bladeren. De
bladeren zijn bij het uitlopen iets
bruin getint en daarna geelachtig
groen, dik en vettig en verkleuren
in de herfst mooi goudkleurig. Ze
bloeien in mei met gesteelde bloe
men waarbij er afzonderlijke man
nelijk bloemen (katjes) zijn en
vrouwelijke bloemen die in groep
jes bijeen zitten. In een boom zitten
dus afzonderlijke mannelijke en
vrouwelijke bloeiwijzen: dus een
slachtige bloeiwijzen in een eenhui
zige boom. De later bruin tot rood

Witte bitternoot of Carya ovata
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ongeveer 10 jaar maar nog niet in
grote hoeveelheden; hiervoor moe
ten de bomen zo’n 40 jaar of ouder
zijn. Wat zijn verspreiding betreft is
er nog een leuk onderzoek van Dr.
Stanley Temple, die op het eiland
Mauritius onderzoek deed naar de
Dodo. Hiervoor moest hij een ver
gelijkend onderzoek doen door
Wilde kalkoenen de zaden van
Carya te laten eten om te kijken
wat de maag van een vogel met

zaden doet. Hij liet hun zeventien
noten eten waarvan zij er in hun
maag zeven konden kraken maar
na zes dagen gaven ze het op en
spuugden de andere tien uit of lie
ten ze via het darmkanaal passeren.
Deze zaden, keurig voorbewerkt,
kiemden alle tien.
 
Geneeskracht en gebruik
Over de geneeskracht wordt alleen
vermeld dat elementen van deze

noot worden gebruikt in een neus
spray tegen allergieën. De noten
zijn eetbaar en hebben een zoete
smaak. Ze zijn populair als voedsel
bij zowel mensen en Wasberen,
Zwarte beren, Grijze en Rode vos
sen, Konijnen, vogels en eek
hoorns. Door de Indianen werd
van de noten een gefermenteerde
drank gemaakt die ze Powcohicco
ra noemden. Ze bezitten wit spint
hout en rood kernhout die beiden

Carya ovata: 1-Geveerde bladeren met kleinere jukbladeren; 2- Gegroefde vruchten; 3- Habitus en mooie herfst
kleur; 4- Afbladderende schors. (foto's: Pierre Theunissen)
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Vrijdag 27 januari
Lezing door de heer Ad Haver
mans: Stuifzand;
over de fysisch geografische en bio
logische aspecten van dit land
schapstype.
 
Vrijdag 24 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door de heer Ernest van
Asseldonk
over “Alles wat leeft op de brem”.
 
Vrijdag  31 maart
Lezing door de heer Otto Plantema
over o.a. Limburgse vogels en bij
zondere vogels.

Jaarprogramma
2017

 
Zondag 30 april
Voorjaarsexcursie naar de blauwe
bloemen in Baal.
 
Zondag 28 mei
Excursie naar het gebied de Vuil
bemden te Leeuwen.
 
Zaterdag 24 juni
De tweejaarlijkse busexcursie naar
de Eifel.
 
Zondag 27 augustus
Excursie met veldwerkexperimen
ten in het stuifzandgebied de Weer
ter- en Budeler bergen
met gids de heer Ad Havermans.

 
Zondag 24 september
Excursie naar het Heijkersbroek te
Ell.
 
Zondag 29 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg.
 
Vrijdag 24 november
De varia-avond door en voor
leden.
 
Vrijdag 15 december
Lezing door de heer Henk Henczyk
over paddenstoelen in Limburg.
 
Dinsdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.

te gebruiken zijn. Het harde, zware,
taaie en duurzame hout kent vele
toepassingen. Het wordt gebruikt
voor het maken van een scala aan
producten als gereedschap, ladders,
tuinpalen, handvaten, assen, bijl
handgrepen, ploegen, ski's, trom
melstokken, pistolen en meubilair.
Het is echter lastig hout om te
zagen en te bewerken vandaar dat
Andrew Jackson, de 7de president
van de VS,  liefkozend Old Hickory
(zie hierboven Pignut hickory)
werd genoemd als erkenning voor
zijn moeilijke karakter. Saillant de
tail is dat rond het presidentiële
graf zes Carya’s zijn geplant, die
hier meer dan anderhalve eeuw
overleefden tot een hevige storm in

1998 hier enkele heeft geveld.
 
Ziekten en plagen
Als al aangegeven, is het aan te be
velen de Carya ovata zo vroeg mo
gelijk op zijn definitieve plek te
planten, omdat ze een dikke pen
wortel maken die snel kan worden
beschadigd bij verplanten.
Zorg voor regelmatige snoei zodat
zware snoei wordt voorkomen
omdat hierdoor de conditie van de
boom sterk achteruit kan lopen
waardoor er kankers door de
schimmel Poria spiculosa kan op
treden. Ook de boom van binnen
een beetje open houden kan geen
kwaad waardoor de meeldauw
(Microstroma juglandis) door het
snellere opdrogen minder vat krijgt

op de bladeren.
 
Afsluiting
Deze gladbladige bitternoot (Carya
ovata) is een aantrekkelijke, grote
boom met vlammend, goudgeel
blad in de herfst. De noten lijken
op die van de walnoten en zijn eet
baar. Deze bitternoten onderschei
den zich van de walnoten doordat
ze meerdere katjes bijeen hebben.
Voorwaarde is dat je een flinke tuin
moet bezitten, maar je krijgt er wel
een mooie en sierlijke boom voor
terug met eetbare noten.
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Toegegeven; hij heeft zijn naam niet mee. Strontvlieg klinkt niet bepaald fijntjes en zijn Latijnse naam Scathop
haga stercoraria, die dezelfde betekenis heeft, maakt het er ook al niet beter op. Dat hij bovendien een voorkeur
heeft voor wilde vrijerijen op paarden- en rundermest, maakt hem naar menselijke maatstaven tot dé viezerik bij
uitstek.
Vergeet naam en habitat en kijk eens hoe mooi hij is; de zuigsnuit, de roodbruine facetogen, de fluwelige, goud
gele beharing die bij vrouwtjes een groenige tint heeft. En dan die pootjes! Kaal vanaf de knieën, met voetjes in
de vorm van uiterst bevallige hoefjes….
Kortom; bij nader bekijken is ook een Strontvlieg een schoonheid en perfect geschapen voor zijn voortplan
tingsmilieu.
Foto en tekst: Marianne Vos  

Observatie van...

...een Strontvlieg –
 

Scathophaga stercoraria
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