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LEZING OVER BOTANISCHE TUINEN
IN WEST-EUROPA
OP VRIJDAG 19 JANUARI
door J. Hermans
Op vrijdag 19 januari zal de heer
P. Theunissen voor de Kringloop
een lezing met dia’s verzorgen
over botanische tuinen in WestEuropa. De heer Theunissen
verzorgde al eerder voor onze
vereniging diverse excursies en
enkele lezingen. Hij is een expert
op het gebied van de dendrologie
(kennis van bomen en struiken),
maar ook van allerlei cultivars die
inmiddels in onze tuinen gemeengoed zijn geworden.
De lezing begint om 20.00 uur in
de centrale ruimte van basisschool Triangel, Linnerhof 36 te
Linne.
De lezing begint in Engeland met
tuinen als Sissinghurst Castle,
Sheffield Park, Wisley Gardens,
Stourhead; daarna komt Ierland
aan de beurt met tuinen als
Bantry House en Birr Castle.
Vervolgens steken we over naar
het vasteland en vertrekken naar
Duitsland om botanische tuinen
te Bad Zwischenahn, Mainau,
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Dusseldorf, Gruga en Heidelberg
te bekijken. We eindigen bij onze
zuiderburen in de bekende
botanische tuinen van Meise en
Kalmthout. Doel van de lezing is
om de enorme verscheidenheid
van de plantenwereld te laten
zien. De dia’s tonen de plantenwereld uit verschillende
jaargetijden, gemaakt in verschillende jaren. Onze spreker zal
behalve de naam over verschillende getoonde planten ook iets
over het gebruik vertellen en het
land van herkomst. Ook een
aantal anekdotische wetenswaardigheden zullen niet
ontbreken. Zo zult U boomsoorten als de mammoetboom
(Sequoiadendron giganteum) of
de Slangenden (Araucaria araucana) (zie verder in dit nummer
van Observatie) ontmoeten maar
ook Rhododendron-soorten
komen aan bod, alsmede de uit
Zuid-Afrika voorkomende
Proteaceae zoals Banksia, Protea
en Grevillea. Verder worden een

aantal soorten uit kassen getoond, maar ook diverse palmsoorten uit alle streken van de
wereld.
Zo schreef de heer Theunissen
over zijn lezing nog het volgende:
Op vrijdag 19 januari neem ik U
mee op een reis langs verschillende botanische tuinen. Wat is
eigenlijk een botanische tuin?
Van Dale is kort in zijn antwoord:
Plantentuin, met name met het
oog op studie of proefnemingen
ingericht.

Dat is kort maar krachtig, maar
het dekt de kern van de zaak wel.
De oudste botanische tuinen
werden gesticht bij universiteiten.
Daar werden in eerste instantie
planten verzameld en bestudeerd, die iets te maken hadden
met de geneeskunde. Beroemde
universiteiten met bijbehorende
botanische tuinen zijn bijvoorbeeld de botanische tuinen van
Padua en Leiden. De universiteit
van Padua behoort tot de oudste
universiteiten van Europa. Ze is
gesticht in 1222; de universiteit
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dateert van 1545 en is een van de
oudste ter wereld. Beroemde
studenten aan deze universiteit
waren Albertus Magnus en
Dante.
De oudste universiteit van
Nederland is die van Leiden. De
botanische tuin van de Leidse
universiteit dateert uit 1587. Een
beroemde professor in Leiden is
Carolus Linnaeus geweest, de
grondlegger van de nog steeds
geldende systematische nomenclatuur.
Geleidelijk aan werd de groep
planten groter en ook de
interessegebieden breidden zich
uit. Allerlei zaken die tijdens
ontdekkingsreizen en handelsmissies werden gevonden
werden ook meegenomen en
kwamen dan dikwijls terecht in
een botanische tuin.
Na de medicinale tuin werd de
tuin ook studie- en verzamelplek
voor diverse voedingsgewassen,
alsook voor een scala aan technische gewassen. Denk hierbij
aan vezelgewassen, oliehoudende gewassen, rubberplanten en bijvoorbeeld houtleveranciers. In het laatste
stadium kwamen ook tal van
siergewassen in de botanische
tuin terecht. Veel introducties van
goede cultivars komen uit een of
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andere botanische tuin.
Helaas gaat het met veel botanische tuinen niet zo best. In
Nederland gaat het wel het minst
goed van alle Europese landen.
Oorzaak is de pure bezuinigingswoede. De Nederlandse universiteiten stoten voor en na hun
prachtige collectietuinen af.
Particulier initiatief tracht dan
soms de zaak te redden, maar dat
lukt maar zeer ten dele, omdat
een botanische tuin nu eenmaal
niet rendabel te maken is zonder
er een kermis of pretpark van te
maken. Niet alle botanische
tuinen zijn eigendom van universiteiten. Veel tuinen, vooral in het
buitenland, zijn gesticht door
particulieren. Dat gebeurde in een
tijd dat handelaren veel geld
verdienden en hun buren en
kennissen wilden overtroeven
met steeds zeldzamere planten.
Hun tuin was hun statussymbool.
Tegenwoordig steken de rijken
der aarde hun geld in dure auto’s,
juwelen, kapitale villa’s en landhuizen, schilderijen en tapijten,
maar in elk geval niet meer in een
botanische tuin.
Vooral het zuiden en zuidwesten
van Engeland is rijk aan goed
gesorteerde tuinen. Dat heeft
meerdere oorzaken.

Engeland heeft veel koloniën gehad. Veel succesvolle handelaren
of fabrikanten wilden hun rijkdom
graag ten toon stellen in grote
exotische plantenverzamelingen.
Er werden speciaal “planthunters”over de wereld uitgestuurd om steeds nieuwe soorten
te vinden en naar Engeland te
zenden. Het zachte klimaat en de
rijke neerslag, veroorzaakt door
de Golfstroom, maakte het
mogelijk om veel uitheemse
soorten te laten gedijen.
Bezuinigingen zijn ook de
Engelsen niet bespaard gebleven.
Sommigen moesten hun bezit
van de hand doen, anderen
trachtten kosten voor het onderhoud te drukken door entreegelden te gaan heffen. Veel
tuinen zijn gered door de National
Trust, een soort Natuurmonumenten. Het Engelse publiek
houdt zeer van planten. Daarom
worden de tuinen druk bezocht
door drommen betalende bezoekers, iets wat op het
vasteland vrijwel ondenkbaar is.
In Duitsland probeert men het
geldprobleem op te lossen door
botanische tuinen als openbare
parken te behandelen. Zo kan
overheidsgeld ingezet worden,
want elk park kost immers geld.
Het bestuur van de Kringloop

beveelt deze interessante lezing
over botanische tuinen erg bij U
aan. Het is een mooie gelegenheid om kennis te kunnen maken
met de grote rijkdom aan planten
in al hun verscheidenheid.
Reserveer dus alvast 19 januari..
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KROENEKRANE ...
door Leo Koster

In 1969 wist ik niet onmiddellijk
wat men hier in Limburg met
kroenekrane bedoelden, maar
daar kwam ik gauw genoeg
achter. Het is het dialectische
woord (ik hoop dat ik het goed
geschreven heb) voor de schitterende kraanvogel. Het betreft
een grote, slanke vogel met
lange, dunne hals, dolkvormige,
rechte snavel en zeer lange
poten, korte staart en een veren-
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kleed dat voornamelijk licht
blauwgrijs gekleurd is. Kin en keel
zijn zwart, achterzijde hals is wit
en de kruin is rood. In de vlucht
valt de gestrekte hals, de naar
achteren gestrekte poten en de
gevingerde, grijszwartkleurige
slagpennen op. Als deze zeer
waakzame vogel op de grond
foerageert zijn deze verlengde
veren erg opvallend en vormen
als het ware een struisvogelachtige staart. Het deeltje
“Kroene” uit de koptekst heeft
mogelijk iets te maken met het
geluid krro, krro dat de vogels
veelvuldig roepen. Maar misschien heeft iemand anders een
andere verklaring, ik hou me
hiervoor aanbevolen. Niet erg
vaak heb ik het geluk gehad
kraanvogels in het vizier te
krijgen. Bij een IVN-wandeling
onder leiding van Herman Hecker
in de buurt van Montfort heb ik
op grote afstand overtrekkende
kraanvogels waargenomen en op
09-12-2000 op de Meinweg
tijdens een IVN-vogelexcursie
onder leiding van John Roemen
heb ik 23 opstijgende kraanvogels

geteld. Twee keer heb ik de vogel
aan de grond gezien. De eerste
keer was op 16-11-1997 rond
15.00 uur. Het betrof één
roepende en foeragerende vogel
op een maïsakker in de omgeving
van De Lanck (gemeente
Swalmen), de andere keer was in
2002. Op 17 maart 2002
verbleven langs de Elmpterweg
te Asenray op een voormalige
maïsakker namelijk twee kraanvogels, juveniele exemplaren
want de prachtige kopmarkering
in de kleuren zwart, wit en rood
ontbrak. Eén vogel liep slechts op
één poot, de linker poot bungelde
er maar wat losjes bij. Foerageren
deden ze echter goed. Met
opengesperde snavel “harkten”
ze door de wat vochtige grond.
De beste van het stel, ik denk dat
het een paartje is, heeft zich op
27-03-2002 helaas dood gevlogen
tegen de daar aanwezige hoogspanningsdraden. De “manke”
bleef alleen achter en maakte

zelfs al weer een beetje gebruik
van de gewonde poot. Op 01-042002 was de vogel nog aanwezig,
maar op 23-04-2002 is hij/zij
helaas gevlogen.
Voor waarnemingen van kraanvogels in 2006 zou week 47 voor
mij een klapper worden. Maar
eerst even het volgende. Ruim 1
jaar geleden ben ik voor het eerst
opa geworden. ‘s Maandags
mogen wij ons bezig houden met
onze kleinzoon, zo ook op maandag 27-11-06. Omdat hij ook
graag buiten is maak ik mijn oude
fiets in orde, het stoeltje en het
windscherm worden aan het
stuur bevestigd. Een flesje
drinken, een droge soepstengel
en eventueel een banaan in de
fietstas, het tochtje van ongeveer
één uur kan beginnen. Via Maasniel en Leeuwen komen we om
ongeveer 10.30 uur in de buurt
van de Stadsweide van Roermond. Dan valt mijn oog op een
grote groep vogels die in Vformatie voorbij trekt. Helaas heb
ik geen verrekijker bij me doch
het trompetterend krro, krro klinkt
als muziek in mijn oren. Als ik de
omgeving nog wat beter afkijk zie
ik nog een tweede groep
kraanvogels richting het zuiden
trekken. Beide groepen bestaan
uit ongeveer 100 vogels.
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’s Avonds heeft Antoinette van
Oosten nog gebeld met de
mededeling dat ze tussen 15.45
uur en 17.00 uur in de omgeving
van Lüzekamp (Asenray),
evenwijdig aan het hoogterras,
diverse groepen kraanvogels (in
totaal ongeveer 400 stuks) heeft
zien overtrekken, die ik dus
gemist heb. De andere dag ben
ik, nu wel voorzien van verrekijker,
nogmaals richting Asseltse
Plassen gefietst omdat ik gisteren
de indruk kreeg dat de
kraanvogels de Maas met zijn vele
grindgaten als herkenningspunt
voor de trekroute aanhouden.
Rond 11.00 uur zie ik weer twee
groepen kraanvogels, één groep
bestaat uit circa 90 vogels. De
tweede groep maakt zich bekent
door het roepen van hun
specifieke roep krro, krro, ze
bestaat uit circa 50 vogels. Ik hoor
nu ook voor het eerst een andere
roep, het kenmerkende en
fluitende tsjierp van de jongen.
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Ter plaatse geniet ik nog even van
een ijsvogel en zie ik met
voldoening dat in de kunstmatig
aangelegde zandbult de
dassenwissels veel belopen zijn.
Woensdag 29-11-06 zou voor mij
de topper worden m.b.t. voorbij
trekkende kraanvogels.
Rond 11.00 uur zie ik te Wessem
heel veel grote groepen
kraanvogels, ze blijven maar
komen en totaal niet op grote
hoogte. Soms in V-vorm, soms in
schuine lijn fraai achter elkaar
aanvliegend met steeds weer de
contactroep krro, krro, en het
fluitende tsjierp van de jongen. Ik
schat het totale aantal op
ongeveer 1000 stuks. Bij
oostenwind is de kans op
trekkende kraanvogels langs de
oostgrens veel groter dan bij een
nu heersende zuidwestelijke
wind.
Hun snelheid ligt niet hoog, de
kruissnelheid wordt geschat
tussen de 80-110 km, maar door
de tegenwind halen ze nu misschien een snelheid van 40 km
per uur. Ze vliegen overdag en
maken daarbij gebruik van thermiekbellen (opstijgende, warmeluchtstromen) en vliegen energiezuinig door veelvuldig gebruik
te maken van de glijvlucht; het
zweven op uitgestrekte vleugels

afgewisseld met series vleugelslagen. Sommige vogels missen
de aansluiting, blijven wat achter.
Zijn zij te moe of vormen zij een
zelfstandige groep? Komen zij
van de verzamelplaats op het
Noord-Duitse eiland Rügen? Zijn
ze nu op weg naar de streek van
de Landes bij Bordeau, of gaan ze
zelfs de Pyreneeën over richting
zuidelijk Spanje, Portugal,
Algerije, Tunesië? Ze broeden
(niet in kolonieverband) in de stille
moerassen van Noorwegen,
Zweden, Finland, Rusland of Oost
Europa. Voortplanting geschiedt
in zijn 5e levensjaar, ze blijven
elkaar hun leven lang trouw en
keren jaar-in,jaar-uit terug op
precies dezelfde plek om op de
grond te nestelen. In april legt het
vrouwtje veelal 2 eieren, na het
leggen wordt er door beide
ouders ongeveer 1 maand
gebroed, vader/moeder nemen
ieder één kuiken om te beschermen, te voeren en te leren
naar het zoeken van eten. Het
voedsel bestaat uit sprinkhanen,
muizen, kikkers, zaden, wortels
en knolletjes. Na 2½ maand is het
jong al zo groot als een volwassen vogel. De Grus grus, de
Europese kraanvogel, is de
grootste Europese vogel. Ze zijn
ongeveer 1.15 meter lang,

hebben een
gewicht van
ongeveer
5½ kg, de
afstand tussen beide
vleugelpunten bedraagt ongeveer twee meter. Ze
prefereren een nat gebied met
volop ruimte en rust. Een grote
bedreiging voor hun voortbestaan
is de drooglegging van moerassen en beschietingen. Sinds 1999
broeden in ons land, Fochteloërveen, weer kraanvogels. In
1999 werd één ei gelegd en uitgebroed, het jong kreeg de naam
Tsuru, “kraanvogel” in het Japans.
Naar het noorden trekkende
kraanvogels heb ik nog nooit
waargenomen, maar op deze
waarnemingen kan ik lang teren.
Volgend jaar rond deze tijd zal ik
zeer zeker met spiedende ogen
de lucht afspeuren, want je weet
maar nooit, het zou ook mooi zijn
dat mijn kleinzoon Tijn vanaf zijn
zitje zou zeggen:”Opa, ich hör
kroenekrane en dao vliege ze”.
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ARAUCARIA ARAUCANA
door John Hannen
Naar aanleiding van de lezing van
Dhr. P. Theunissen (zie elders in
de nummer) heb ik hier een
soort, die centraal staat in deze
lezing, verder uitgewerkt.
Naamgeving
Araucaria araucana wordt ook wel
slangeden of apeboom genoemd.

De naam Slangenden is afgeleidt
van de typische takken; hij heeft
schubvormige, stijve naalden aan
slangachtige takken, die je maar
beter niet kunt aanraken. De
naam Apenboom is een vertaling
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uit het Engels. In het Engels heet
de boom Monkey puzzle tree,
omdat één van de eerste
Westerlingen die de vreemde
boom met scherpe naalden zag,
zei: Climbing this tree would
puzzle a monkey...
De slangeden was in de 19de
eeuw een echte modeboom. Hij
paste precies bij de
modeverstijving, die ook te zien
was in de kostuums van die tijd.
Het is een tijdlang een soort
statusboom geweest. In wijken
die in een bepaalde tijd gebouwd
zijn is deze trend er nu nog uit te
halen; door Apendennen van
dezelfde leeftijd.
Afkomst en soorten
Een voorouder van de Araucaria,
de Araucarioxylon arizonicum, is
al als fossiel gevonden in het
Petrified Forest National Park in
het noordoosten van Arizona
(Verenigde Staten). Deze
voorouder van de Slangeden
leefde in een periode uit onze
geologische geschiedenis van
ongeveer tweehonderd miljoen
(Trias) tot zestig miljoen jaar (Krijt)

geleden. Van alle in dit Nationale
Park gevonden versteende
bomen, bestaat negentig procent
uit exemplaren van deze soort.
Het zijn bomen geweest die wel
dertig meter hoog werden en een
diameter hadden van twee tot
drie meter. Ook zijn fossielen van
deze boom gevonden in enkele
gebieden in Utah. De bomen zijn
in dit verre verleden doodgegaan
door ouderdom, brand, ziekte of
door overstromingen : een deel
van deze dode bomen is naar
allerlei uithoeken meegevoerd
door buiten hun oevers tredende
rivieren en is vervolgens door
modder bedekt. Hierdoor zijn ze
goed geconserveerd gebleven. In
miljoenen jaren tijd zijn de koolstofatomen in de celwanden
vervangen silicium, waardoor ze
zijn versteend. Het gebied, waar
ze toen terecht kwamen, is inmiddels veranderd in een
woestijn. Araucaria is een
geslacht uit de naaldbomenfamilie of coniferen (Pinopsidae).
De Araucariaceae komen voor op
het Zuidelijk halfrond en wel in
twee gebieden: een westelijk
gebied dat ligt tussen ZuidBrazilie en Chili en een oostelijk
gelegen gebied van NieuwGuinea, Oost-Australie, NieuwZeeland, tot de Norfolk eilanden

en Nieuw-Caledonia. De naam
‘Araucaria’ is afgeleid van de
Chileense provincienaam
‘Arauco’, waar veel van deze
bomen te vinden zijn.
De zaden van de boom verschijnen in tamelijk afgeplatte,
ronde kegels. De meeste soorten
groeien in Nieuw-Caledonië. Van
nature komt de boom ook voor in
Australië, Nieuw-Guinea en op
Norfolk Island. In totaal zijn er
zo’n negentien soorten van
Araucaria bekend:
 Araucaria angustifolia
 Araucaria araucana
 Araucaria bidwillii
 Araucaria hunsteinii
 Araucaria bernieri
 Araucaria biramulata
 Araucaria columnaris
 Araucaria cunninghamii
 Araucaria heterophylla
 Araucaria humboldtensis
 Araucaria laubenfelsii
 Araucaria luxurians
Aurocaria bidwillii uit Australie
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Araucaria
heterophylla








Araucaria montana
Araucaria muelleri
Araucaria nemorosa
Araucaria rulei
Araucaria schmidii
Araucaria scopulorum
Araucaria subulata

Eigenschappen en standplaats
Araucaria araucana werd in 1795
ingevoerd in Engeland en vanaf
de jaren veertig van de vorige
eeuw werd hij daar aangeboden
als tuinboom. Omdat hij strenge
winters niet al te goed verdraagt,
vindt u hem vaker in Engelse of
Ierse tuinen dan in tuinen op het
vasteland van Europa. Zijn
natuurlijke verspreidingsgebied
bevindt zich aan weerszijden van
de Andes tussen 37 en 40 graden
zuiderbreedte. Daar kunnen de
bomen 50 meter hoog worden bij
een stamdiameter van 1,5 meter.
Araucaria araucana kan tot
vijfentwintig meter hoog worden.
De breedte is dan ongeveer vier
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tot vijf meter. De takinplant van
de boom is mooi en regelmatig
langs de kaarsrechte stam.
Oudere takken hangen naar
beneden, terwijl de takken in de
kroon schuin omhoog staan. De
naalden hebben een schubvorm.
Ze zijn stijf, grijsgroen tot
donkergroen en hebben een
buitengewoon scherpe punt. De
leerachtige naalden overlappen
elkaar grotendeels en staan in
kransen rondom de tak. De boom
verlangt een koel klimaat met
liefst nevelige zomers. De boom
is net winterhard. Geef Araucaria
de ruimte om te groeien. Dan
ontstaat een mooi regelmatig
gevormde boom met takken naar
alle kanten.
Aan de bomen kunnen grote en
zware kegels groeien, die acht
kilo zwaar kunnen worden. Een
slangeboom groeit in principe op
alle gronden, mits het een goed
doorlatende en diep vochtige
bodem is. De boom houdt van
een zonrijke plaats. Op oudere
leeftijd ontstaan hoog in de kroon
afgeplat ronde, tot vijftien centimeter lange kegels. Mannelijke
en vrouwelijke kegels staan in
dezelfde boom (eenhuizig). De
vrouwelijke ronde en borstelige
kegels staan uitsluitend in de top

van de kroon. In het voorjaar
kunnen de zaden worden uitgezaaid. De mannelijke en vrouwelijke delen zijn te vinden op
verschillende bomen (tweehuizigheid). De kegels kunnen zo
groot als een kleine voetbal
worden, en bevatten eetbare
noten. Deze noten worden in Chili
op grote schaal geoogst.
Araucaria kan worden gesnoeid,
maar meestal worden ze er niet
bepaald mooier van. Laat ze dus
uitgroeien en kies bij het planten
van de boom een plaats, waar hij
zich vrij en ongesnoeid kan
ontwikkelen.
Andere soorten
Er zijn meerdere soorten, zoals
Araucaria heterophylla, Araucaria
augustifolia
en Araucaria
bidwillii die
in ons klimaat alleen
in de kas
gekweekt
worden. Een
soort komt bij velen van u vaak in
de kamer voor namelijk de
kamerden (Araucaria heterophylla), waarbij de meeste
mensen hem niet herkennen als
familie van de Slangeden in hun
tuin. In subtropische streken,

zoals Californie, Florida en
Madeira wordt hij ook buiten aangeplant. Zijn natuurlijke verspreidingsgebied is de Norfolk
eilanden.
De Paranaden (Araucaria augustifolia) is de belangrijkste boom,
die in Brazilie als timmerhout
wordt gebruikt, denk aan Paranepine. Deze boom komt ook in
Argentinie, Paraguay en Uruguay
voor. Hij vormt langere en
slankere takken dan de Slangeden. Deze boom wordt zelden in
Europa aangeplant.
De Bunya-bunya (Araucaria
bidwillii) komt uit Queensland,
Australie. Het is een boom, die
wel op de Slangeden lijkt. De
zaden zijn erg voedzaam en
vormen een belangrijk
bestanddeel van het voedselpakket van de Australische
aboriginals. Daarom wordt een
groot deel van het verspreidingsgebied van de bunya-bunya
beschermd door de Australische
regering. In het Middellandse
Zeegebied wordt deze boom ook
aangeplant
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JAARVERGADERING ANNEX LEZING OVER
MIEREN OP VRIJDAG 23 FEBRUARI
Op vrijdag 23 februari houdt
Landschapsvereniging De Kringloop haar jaarvergadering in de
centrale ruimte van Basis-school
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
Daar het hoofdprogramma van
deze avond bestaat uit een lezing
over Mieren, die begint om 20.00
uur, start de jaarvergadering om
19.15 uur!
De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:
1. Opening en eventuele
mededelingen door de
voorzitter, de heer J. Hermans
2. Jaarverslag over 2006 door de
secretaris, de heer J. van der
Vorst
3. Financieel verslag over 2006
door de penningmeester, de
heer L. Baars
4. Verslag van de
kascontrolecommissie en
aansluitend verkiezing nieuw
lid kascontrolecommissie
5. Bestuur
Dit jaar zijn aftredend de
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bestuursleden L. Hulsbosch en
J. Hannen. Beide heren zijn
herkiesbaar; de vergadering
wordt voorgesteld hen te
herbenoemen.
6. Activiteiten 2007: introductie
jaarprogramma 2007 en
aanbod van cursussen voor
2007
7. Rondvraag (indien de tijd dit
voor de lezing van 20.00 uur
nog toelaat)
Sluiting officiële deel van de
jaarvergadering
Om 20.00 uur start de lezing over
Mieren door de heer J. Hermans.
In deze Observatie vindt U daartoe enige achtergrondinformatie.
Verder verwijzen wij U naar een
bijdrage van J.Hannen over deze
lezing, verschenen in Observatie
no.2 van 2006!
Het Bestuur



JAARPROGRAMMA 2007

Vrijdag 19 januari
Lezing door de heer P. Theunissen
over botanische tuinen in WestEuropa.
Vrijdag 23 februari
Na de jaarvergadering houdt de
heer J. Hermans een dialezing
over de mieren van de Beegderheide
Vrijdag 23 maart
Lezing door de heer J. Ummels
over de broedbiologie, leefwijze
en bedreigingen van de Kerkuil en
de Roek

Grauwert te Montfort en
omgeving
Zaterdag 7 juli
Nationale Nachtvlindernacht op
de Beegderheide. Alleen voor
leden!
Zondag 26 augustus
Lange dagwandeling naar het
Swalmdal en omgeving, een
gebied rijk aan verscholen bronbeekjes. Alleen voor leden!
Zaterdag 29 september
Ochtendexcursie naar het Nationaal Park De Meinweg

Maandag 30 april
Op Koninginnedag gaan we
’s ochtends op excursie naar de
hellingbossen in de omgeving van
Valkenburg

Zondag 21 oktober
Herfstexcursie naar het Kesseleikerbroek met als thema
paddenstoelen

Zondag 20 mei
Ochtendexcursie naar de Doort
ten zuiden van Echt. Een prachtig
gebied met een interessante flora
en fauna, waaronder de boomkikker.

Vrijdag 2 november
Dialezing door de heer J.Hermans
over zijn natuur/cultuurreis naar
het prachtige Peru en Bolivia. Op
veler verzoek van de leden wordt
deze lezing herhaald!

Woensdag 20 juni
Avondexcursie naar kasteel de

Vrijdag 23 november
Varia-avond. Speciaal voor de
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leden van de “Kringloop”, die iets
willen laten zien over een zelf te
kiezen onderwerp of leuke
waarneming
Vrijdag 14 december
Lezing door Mevr. A.van Diepenbeek over diersporen (deel 2)

Woensdag 26 december
Zoals gebruikelijk de Kerstwandeling in een Midden-Limburgs
natuurgebied.
Informatie omtrent vertrektijden,
startpunten e.d. vindt U te zijner
tijd in Observatie.



GA TOT DE MIEREN EN WORD WIJS…
door J. Hermans

Kale rode bosmier, links man, midden
bevruchte koninging, rechts werkster
(steriel vrouwtje).

Met een aanpassing van de
oorspronkelijke spreuk (ga tot de
mier, gij luiaard, en word wijs,
naar Spr.6.6) wil ik in deze
bijdrage in het kort iets vertellen
over deze bijzondere groep
insecten. Mieren zijn door hun
ingewikkelde sociale structuur zo
interessant, dat het de moeite
loont om aan deze speciale groep
insecten een avond te wijden.
Alhoewel het mierenonderzoek
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op de Beegderhei de aanleiding
tot deze lezing vormt, zullen een
aantal bijzonderheden over
verschillende Nederlandse
mieren aan bod komen, maar
wordt met name in gegaan op de
rol van de bosmieren in het
ecosysteem waarvan ze deel
uitmaken.
Mieren behoren binnen de
insecten tot de Vliesvleugeligen,
waartoe ook wespen, bijen en
hommels behoren. In de Benelux
komen zo’n 65 soorten voor. Net
als bij de hiervoor genoemde
groepen vliesvleugeligen zijn
mieren sociale dieren die in grote
samenlevingsverbanden leven.
Daarbij zijn de vrouwelijke dieren
ingedeeld in kasten: naast

vruchtbare wijfjes of koninginnen
komen er onvruchtbare (steriele)
werksters of arbeidsters voor. Bij
sommige soorten, met name in
de subtropen en tropen, komen
zelfs drie wijfjeskasten voor,
omdat er dan ook nog een
soldatenkaste aanwezig kan zijn.
Bij de soorten in de Benelux is dit
echter niet het geval.
Mierenstaten kunnen monogyn
zijn, hetgeen inhoudt dat er maar
een koningin aanwezig is, of
polygyn, waarbij meerdere
koninginnen een nest bevolken.

Doorsnede door een boomstam met
nestgangen van de Gewone reuzenmier

Ecologie
Mieren beschikken over een ongekende plasticiteit in hun nestbouw. Een grotere verscheidenheid van vorm, materiaal of
bouwtechniek is moeilijk denkbaar. Met grote soepelheid
passen zij zich aan de plaatselijke
structuur aan en benutten zij de
gegeven omstandigheden ten
volle. Overwegend nestelen de
meeste soorten in zuivere

aardnesten, onder stenen, mos,
plantenafval, in rottende
bladeren, in vermolmde stronken,
in dode takjes, in veenpollen of
onder de schors van levende
bomen. Is het biotoop arm aan
stenen, dan zullen de nesten vaak
zuivere aardnesten zijn met of
zonder koepel. Hebben de mieren
platte stenen ter beschikking dan
worden deze bij voorkeur benut,
omdat stenen niet alleen een
warmtebron kunnen vertegenwoordigen, die slechts langzaam
afkoelt, maar omdat zij eveneens
de vochtigheid van de eronder
gelegen kamers gunstig beïnvloeden.
Een tiental mierensoorten is gebonden aan plantaardig materiaal.
Zo bouwt de Glanzende houtmier
(Lasius fuliginosus) prachtige
donkerbruine tot zwarte kartonnesten tussen de wortels of in de
onderstam van levende bomen.
Soorten als de Bruine houtmier
(Lasius brunneus) en de Gewone
reuzenmier (Camponotus
ligniperda) knagen nestkamers uit
in levend of dood hout, ofschoon
de Gewone reuzenmier ook in
aardnesten of onder stenen kan
huizen. Bij de Bruine houtmier
wordt het hout doorgeknaagd
met kleine, smalle gangen, de
Gewone reuzenmier holt hoge
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smalle kamers uit, die de opeenvolgende jaarringen van de boom
volgen.
Vertegenwoordigers van de bosmieren benutten steeds plantaardig materiaal en stapelen dit
op tot bovengrondse nesten,
ofschoon eveneens de eronder
gelegen ondergrond wordt bewoond. De echte koepelbouwers
onder de bosmieren bewonen
steeds nesten van dennennaalden, stukjes hei, grassprietjes
of ander fijn materiaal. Het
bovengrondse nest omgeeft vaak
een oude stronk waarin nestkamers worden uitgeknaagd. De
vergane wortels van deze stomp
dienen als gangen voor het
aardnest, waarin de mieren zich
voornamelijk in de wintermaanden zullen terugtrekken.
Bouwen en sjouwen zit de
mieren in het bloed. Als men na
een regenbui gaat wandelen ziet
men vele soorten met zorg het
natte zand bewerken tot mooie
sierlijke uitgangspoorten, die later
bij droog en zonnig weer
gemakkelijk uiteenvallen. Alleen
de Kokermier (Myrmica schencki)
bouwt één of twee kunstig
gevlochten nestkokertjes uit fijn
plantenmateriaal rond de
uitgangspoort van het nest, die
weer en wind weerstaan.
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Koloniestichting
Na de bruidsvlucht, waarin de
paring plaatsvindt en die
’s zomers blijkbaar gunstig
beïnvloed wordt door een plotselinge daling van de luchtdruk,
breken bij de jonge koningin de
vleugels gemakkelijk af aan de
basis. Voor de mannelijke dieren
betekent deze vlucht bijna steeds
het einde van hun korte
levensloop en zal het merendeel
ten prooi vallen aan vogels of
andere predators.
De nu vleugelloze koningin
draagt, als de omstandigheden
gunstig zijn, de mogelijkheid in
zich om stammoeder te worden
van een nieuw volk. Even snel als
ze zo pas nog de donkere, veilige
kamers van het ouderlijke nest
verliet, om naar het licht te
vliegen, tracht ze nu opnieuw een
schuilplaats te vinden onder mos,
stenen of onder de schors van
een oude stronk. In die kleine
broedkuil zal zij een nieuwe
kolonie stichten, die aanvankelijk
slechts uit een tien of twaalftal
larfjes bestaat. Dank zij een
autolyse van de goed ontwikkelde vliegspieren en door het
opeten van haar eigen eieren
alsook door het uitzuigen van
larven, zal zij zichzelf en haar
kroost voeden. Pas na de winter

zullen de larven verpoppen en de
kleine, ondervoede werksters,
zullen gaan foerageren en voor
het eerst voedsel naar het nest
brengen.
Bij vele andere soorten echter
kan de jonge, pas bevruchte
koningin niet meer alleen een
nieuwe staat stichten, maar moet
zij geholpen worden door
werksters van haar eigen
ouderlijk nest of moet zij trachten
binnen te dringen in een vreemde
kolonie van een andere soort. Het
eerste geval is typisch voor onze
bosmieren, waar een vlucht hoog
in de lucht meestal ontbreekt. Na
de paring komen de jonge
koninginnen veelal weer terecht
op één van de vele straten van
het moedervolk, waar zij door de
werksters kan worden
geadopteerd. In het tweede
geval, wanneer dus een wijfje
voor de stichting van een nieuw
volk een nest van een vreemde
soort moet binnendringen, doen
zich verschillende mogelijkheden
voor.
Als zij alleen binnendringt om
enkele werksterpoppen te roven,
spreekt men van een facultatieve
dulosis. Straks zullen de
werksters, die uit de geroofde
cocons uitsluipen, haar helpen bij
het stichten van een nieuwe staat

door broedzorg, foerageren en
nestbouw op zich te nemen. Na
enkele jaren zullen deze
helpsters, slaven genoemd,
sterven en verliest het nest zijn
oorspronkelijk gemengd karakter.
Facultatieve dulosis kan
voorkomen bij de Bloedrode
roofmier (Formica sanguinea). Het
zal echter vaak gebeuren dat later
de werksters van de Bloedrode
roofmier evenals hun moeder
gaan roven en regelmatig
uittrekken om andere nesten,
vooral die van verwante soorten,
van hun cocons te ontlasten. De
dulosis verliest hierdoor zijn
tijdelijk karakter en kan zelfs
permanent worden. Bij de
Amazonemier (Polyergus
rufescens) zal zij steeds
permanent zijn, omdat deze
zeldzame soort alleen in leven
kan blijven als het nest blijvend
beschikt over hulpmieren.
Het jonge wijfje kan echter na de
bruidsvlucht ook het nest van een
andere soort binnendringen, niet
om poppen te roven, maar om
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door de vreemde werksters
geadopteerd te worden, hetzij als
tweede koningin, naast de eigen
stammoeder, hetzij als
plaatsvervangster voor deze
laatste.
De eerste stichtingswijze komt
veel voor bij de Geelrode
sabelmier (Strongylognathus
testaceus) waarvan het wijfje na
de bruidsvlucht in een nest van
de Grasmier (Tetramorium
cespitum) probeert binnen te
dringen. Men zou dit permanent
sociaalparasitisme ook alliantie
mogen noemen, want beide
koninginnen blijven immers
functioneel en zorgen elk voor de
uitbreiding van hun soort.
Vreemd genoeg echter sluit dit
bondgenootschap in dat uit de
eieren van de Grasmierkoningin
ogenschijnlijk alleen werksters
voortkomen en geen
geslachtsdieren zoals vóór de
besmetting. Waarom een
dergelijk geparasiteerde kolonie
nooit gevleugelde exemplaren
van de gastheersoort voortbrengt
is onbekend.
De tweede methode, wanneer
dus het binnendringende wijfje
de plaats inneemt van de
stammoeder door haar te doden
of doordat deze gedood of
verstoten wordt door haar eigen
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werksters is eveneens een vorm
van sociaalparasitisme. Deze
vorm van koloniestichten is de
enige mogelijkheid voor soorten
van de gele parasietmieren of de
houtmieren.
Klassiek voorbeeld is ongetwijfeld
de Glanzende houtmier, waarvan
het jonge wijfje een nest van een
gele parasietmier moet
binnendringen en daarin de rol
van de stammoeder tracht over te
nemen. Als zij hierin slaagt, zullen
de gastheerarbeidsters haar en
haar broed verzorgen en voeden.
Werksters kunnen ongeveer twee
a drie jaar oud worden en
bijgevolg zal na enkele jaren het
gemengde karakter weer verloren
gaan en het nest alleen
arbeidsters van de Glanzende
houtmier bevatten. In de eerste
jaren na een succesvolle stichting
kan men echter gele werksters
van een bepaalde soort
parasietmier broederlijk naast
zwarte werksters van de
Glanzende houtmier zien
uittrekken naar de
bladluizenkolonies.
Dezelfde koningin van een gele
soort parasietmier, die gedood
werd bij het binnendringen van
het wijfje van de Glanzende
houtmier, heeft echter vroeger op
haar beurt een nest van de Bruine

wegmier (Lasius niger) bezet en
de rol van stammoeder
overgenomen. Vandaar dat men
de Glanzende houtmier een
parasiet van de tweede graad
noemt.

Bovengenoemde gevallen waren
voorbeelden van zogenaamd
temporair sociaalparasitisme: het
overnemen van de rol van de
functionele koningin was alleen
noodzakelijk voor de stichting van
een nieuwe staat. Dit parasitisme
kan echter permanent worden
wanneer niet het niet alleen
noodzakelijk is voor de stichting,
maar ook voor de verdere
ontwikkeling en het behoud van
de binnendringende soort. In
onze fauna is hiervoor de
Woekermier (Anergates atratulus)
bekend. Zij is aangewezen op
kolonies van de Grasmier. Hier
betekent het binnendringen van
de parasiet tegelijkertijd een
spoedig einde van het nest, daar
na enkele jaren alle
gastheerwerksters gestorven zijn
en de parasitaire soort geen
eigen werksters bezit. In haar

kortstondig bestaan brengt de
parasitaire koningin een groot
aantal wijfjes voort en in
verhouding zeer weinig
mannelijke dieren. Deze laatste
zijn vleugelloos en bezitten sterk
ontwikkelde geslachtsklieren. Zij
bevruchten de jonge wijfjes in het
nest, die daarna pas uitzwermen.
Als om welke reden ook het
jonge wijfje van de Woekermier
niet bevrucht wordt, zal zij alleen
kunnen overleven als zij
geadopteerd wordt in een reeds
bestaande kolonie.
Er is nog veel meer te vertellen
over mieren, maar dat bewaar ik
voor de lezing. Hopelijk heb ik U
voldoende nieuwsgierig gemaakt,
zodat we elkaar op vrijdag 23
februari zullen ontmoeten.
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WINTERSLAPERS
door Ans Homburg

In de winter zijn de dieren rond
het huis en op het erf veel minder
actief dan in de zomer. Er zijn
soorten die zich helemaal niet
meer verroeren. Ze brengen de
donkere maanden slapend door.
Iedere soort doet dat op zijn
eigen manier.
De winter is een lastig seizoen
voor dieren. Ze hebben de
grootste moeite om hun lichaam
op temperatuur te houden en
voldoende voedsel te vinden.
Maar er zijn soorten die deze
harde strijd om het voortbestaan
ontlopen. Zodra het kouder
begint te worden gaan ze slapen
en ze ontwaken pas als de zon de
ergste kou heeft verdreven en er
weer voedsel in overvloed is.
Deze overlevingstactiek kan
alleen worden toegepast door
dieren die in staat zijn om hun
lichaamsfuncties op een laag pitje
te zetten. Een ongestoorde
winterslaap is immers alleen
mogelijk als je maandenlang
zonder voedsel kunt en ook niet
wakker hoeft te worden om je te
ontlasten.
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Egel
Als de levensfuncties van de egel
op een laag pitje staan, loopt de
lichaamstemperatuur van 38
graden terug tot de omgevingstemperatuur, met een uiterste
grens van 4 graden. De hartslag
daalt dan van 150 naar 20 slagen
per minuut.
Op die manier bespaart de egel
zoveel energie, dat hij van oktober tot april niet hoeft te eten. Al
die tijd verblijft hij onder een
bladerhoop of boomstronk en
teert hij op het vet dat hij in de
herfst heeft verzameld. Naast het
normale vet ontwikkelt zich daarbij in de buikstreek een klont
zwart vet dat buitengewoon veel
calorieën bevat. Dit vet is de egel
allemaal kwijt als hij in april ontwaakt. Hij is dan sterk vermagerd
en rammelt van de honger.
Chagrijnig grommend gaat hij op
zoek naar iets eetbaars. Soms
wordt een egel ongewild wakker,
meestal als het een paar dagen
warm is. Het verdwaasde dier
gaat dan vrijwel direct op zoek
naar voedsel. Dat is niet zo

moeilijk te vinden, want de egel is
een liefhebber van onder meer
slakken en die liggen ‘s winters
zo voor het oprapen. Slakken
houden op beschutte plekken
hun winterslaap.
Slakken en amfibieën
Slakken kruipen tijdens de winterslaap het liefst dicht tegen elkaar
aan. De huisjesslakken blikken
zichzelf in. Dat wil zeggen dat ze
de opening van hun huis hermetisch afsluiten met een paar lagen
ingedroogde slijm. Naaktslakken
volgen een andere tactiek om te
winter te overleven. Zodra ze een
goede plek hebben gevonden,
hullen ze hun lijf in slijm dat vervolgens opdroogt.
Andere winterslapers zijn de amfibieën. Padden, salamanders en
kikkers zijn allemaal koudbloedige
dieren die voor hun lichaamstemperatuur afhankelijk zijn van
de omgeving en daarom in de
winter niet kunnen functioneren.
Om niet verstijfd te raken van de
kou en in een soort coma te
komen, zoeken ze tijdig een
warm onderkomen. Groene
kikkers kruipen diep weg in de
modder van een poel of sloot.
Padden, bruine kikkers en salamanders overwinteren in holletjes
onder stenen of hout. Al deze

amfibieën gaan in oktober dik
gegeten de winterslaap in en
komen er ergens in maart sterk
vermagerd weer uit.
Insecten en spinnen
Ook voor de meeste insecten zit
er bij het aanbreken van de winter
niks anders op dan wegkruipen,
stil zitten en weer gaan bewegen
als de eerste bloemen bloeien en
er wat nectar te snoepen valt.
Hoe groot hun honger is na de
winterslaap, is in het vroege
voorjaar te zien bij een bloeiende
wilg.
Rond zijn pruik vol katjes gonst
het van insectenleven, vooral van
honingbijen. Eigenlijk zijn dat
geen echte winterslapers. Zij
blijven wel in hun kast of korf,
maar zijn daar actief. Zo bewegen
ze een beetje om warm te blijven
en verder snoepen ze zo nu en
dan van honingvoorraad die ze in
de zomer hebben aangelegd. Op
een mooie winterdag, als het
negen graden is of warmer, verlaten de honingbijen zelfs even de
kast of korf. Ze vliegen uit om de
darmen te legen.
Hommels en wespen overleven
de winters totaal anders. Van de
volken resten alleen nog enkele
bevruchte koninginnen die stijf en
stil in de grond verblijven. In het
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vroege voorjaar worden ze weer
actief en stichten ze een nieuw
volk.
Vlinders gebruiken verschillende
tactieken om de winter te
overleven. Veel soorten overwinteren als rups of pop, veilig
weggekropen in een stil hoekje.
Andere overwinteren in de vorm
van een eitje en een klein aantal
blijft ‘s winters rondfladderen
alsof er niets aan de hand is.
Maar er zijn ook winterslapers
onder de vlinders: de kleine vos,
dagpauwoog en citroenvlinder. U
kunt ze roerloos en verstijfd
vinden aan bijvoorbeeld het plafond van een schuurtje.
Overwinterende vlinders
verdragen behoorlijk wat vorst,
omdat ze zich in het najaar goed
hebben gewapend tegen de
winterkou. Dat doen ze door flink
te snoepen van rot fruit en de
nectar van herfstasters, waarna
ze de opgenomen suikers omzetten in alcohol. Vervolgens
pompen ze dit ‘antivries’ in hun
aderen.
Spinnen zijn beduidend minder
goede overwinteraars. De meeste
gaan in het najaar dood en laten
een nest met eitjes achter. Maar
enkele exemplaren zijn aan het
eind van de herfst zo dik en
volgevreten, dat ze nog lang
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actief kunnen blijven en dan
probleemloos een korte winterslaap overleven.
Vleer- en slaapmuizen
Bij vleermuizen is een winterslaap
geen incident, maar regel. Alle
exemplaren zoeken in de herfst
hun vertrouwde overwinteringsplekjes op in een koele grot,
ijskelder of bunker. Daar gedragen
ze zich net als de egels. Ze zetten
hun lichaamsfuncties op een laag
pitje en wachten de lente af.
Sommige soorten worden tussendoor even wakker om te paren.
De bevruchte vrouwtjes bevallen
ergens in mei. Ten slotte zijn er
nog winterslapers die plaatselijk
op erven overwinteren: de eikelmuis en de hazelmuis. Deze zogeheten slaapmuizen met harige
staarten slapen vanaf oktober tot
april opgerold in een comfortabel
gestoffeerd hol.
Gun winterslapers hun rust.
Als u de winterslapers hun rust
gunt, hebben ze de grootste kans
om de donkere maanden te
overleven.



