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Een nieuwe gedaanteverwisseling
 
Met deze uit de natuur afkomstige titel introduceert de redactie bij deze
ons nieuwe blad Observatie. Formaat, lay-out, zwart-wit en kleur!
bepalen voortaan vanaf jaargang 40 ons nieuwe gezicht van de
vereniging.
 
Vanaf de oprichting van onze vereniging is er steeds gewerkt en vooral
gestreefd naar verbetering en vernieuwing van ons contactblad.
Afgelopen verenigingsjaar is er gewikt en gewogen (financieel en organi
satorisch) over de realisatie van een volledig vernieuwd contactblad
Observatie.
De redactie is inmiddels versterkt met een aantal enthousiaste personen
deskundig op het gebied van lay-out, computertechniek, fotografie en
inhoud. Het eerste resultaat van deze inspanningen ligt nu voor u.
 
Wij hopen dat u de vernieuwing kunt waarderen. U mag uw waardering
laten blijken door ons regelmatig een artikeltje toe te sturen of mooie
foto’s met een kort verhaal of interessante waarnemingen en andere
weetjes. Veel lees- en kijkplezier. Wij staan open voor uw op- of
aanmerkingen
 
 De redactie

Op vrijdag 25 januari 2013 hebben
we de heer John Jagt (paleonto
loog) wederom bereid gevonden
om een lezing voor onze vereniging
te verzorgen over een tweetal on
derwerpen betreffende fossielen:
Voor de pauze zal hij uitwijden
over de relatie en mogelijke invloed
van de Maastrichtse apotheker
Bosquet met Darwin waarna hij na
de pauze over de laatste nieuwtjes
van de Limburgse fossielen zal ver
tellen. Mensen die bij de vorige le

Fossielen,
dialezing door
John Jagt

zing van dhr. Jagt zijn geweest,
weten dat ze deze niet mogen mis
sen. Degenen die nog niet in de ge
legenheid zijn geweest hebben op
deze avond hun kans.
De lezing wordt gehouden in de
centrale ruimte van Basisschool de
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
De lezing begint om 20.00 uur en
duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Deel 1. Bosquet en Darwin; hoe fos
siele eendenmossels en zeepokken
deze heren verbonden.

Eendenmossels en zeepokken wor
den vaak aangezien voor een frag
ment van een schelp Het zijn echter

gepantserde geleedpotigen die met
uitgestoken vangarmpjes voedsel
vergaren. Eendenmossels zitten
hun hele leven vast aan een onder
grond. Het pantser om dit beest be
staat uit een variabel aantal kalk
platen. De Maastrichtse apotheker
Joseph de Bosquet (1854a, 1857)
had met Charles Darwin schrifte
lijk contact over deze dieren.
Ook de fossiele zeepokken van de
St. Pietersberg hebben een harde
ondergrond nodig. Ze zijn te vin
den op oesterschalen, en soms op
sponzen, waarvan ze de uitstroom
openingen als primaire voedselbron
hebben benut. In het midden van
de negentiende eeuw heeft de
Maastrichtse apotheker Joseph de
Bosquet meerdere briefwisselingen
gehad met Charles R. Darwin, de
vader van de evolutietheorie. Het
ging hierbij om fossiele zeepokken
en eendenmossels.Over een periode
van vier jaar hebben de heren boe
ken, manuscripten en fossielen met
elkaar uitgewisseld. Het contact
met Bosquet was zelfs misschien
het laatste duwtje in de rug dat
Darwin nodig had om toch maar
zijn magistrale werk “On the origin
of species”, dat al lang en breed in
een la lag bij hem thuis, uit te bren
gen. Hierover zal dhr. Jagt deze

Doe mee aan onze
Observatie! 
Stuur ons uw artikel en/of
foto's.
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avond misschien meer over kunnen
zeggen.

Deel 2. Een portretgalerij van Lim
burgse fossiele koppotigen

Belemnieten hebben een inwendig
huis bestaande uit calciet welke een
pijlvormige skelet vormt. Het ach
terste deel (rostrum) heeft de vorm
van een sigaar; dit is het stevigst en
wordt daardoor ook het meest te
ruggevonden terwijl het middendeel
en kop niet zo vaak fossiliseerden
en ook minder worden gevonden.
De belemnieten worden al in het

Carboon (± 360-300 miljoen jaar
geleden) gevonden deze hebben in
het Krijt hun bloei. Aan het eind
van het Krijt sterven ze tegelijk met
de ammonieten uit. In de Formatie
van Maastricht vinden we drie
soorten belemnieten; Belemnella
kazimiroviensis, Belemnitella juni
or en Belemnitella Iwowensis, die
moeilijk van elkaar te onderschei
den zijn. Fossielen van ammonie
ten, belemnieten en nautiloïden uit
het Laat-Krijt (75-65 Ma) van zui
delijk Limburg zijn erg populair.
Losse onderdelen van bepaalde
soorten (zoals kaakdelen etc.) zijn

belangrijk voor het totaalbeeld van
de inktvisfauna's uit die periode.
Alle nu bekende soorten worden
voorgesteld en er wordt ingegaan
op leefwijze, determinatie en ande
re wetenswaardigheden.
 
Het bestuur.
 

 Op vrijdagavond 22 februari 2013 houdt Landschapsvereniging De Kringloop haar jaarvergadering. De verga
dering vindt plaats in de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36, te Linne.
In verband met de geprogrammeerde lezing op deze avond begint de jaarvergadering om 19.00 uur en duurt tot
19.45 uur.
De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter, Jan Hermans.
2. Jaarverslag door de secretaris, Ans Homburg
3. Financieel verslag door de penningmeester, Lins Baars
4. Verslag door de kascontrolecommissie Mw. E. Henrichs en Dhr. F. Dubois.
    Aansluitend volgt de verkiezing van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie,
    Mw. E. Henrichs is statutair aftredend is.
5. Bestuur/herverkiezing
    Statutair aftredend zijn dit jaar Toos Bakker en Ans Homburg; beiden stellen zich voor een
    nieuwe bestuursperiode beschikbaar; de vergadering wordt voorgesteld hen voor een nieuwe
    periode te herbenoemen.
6. Vaststellen contributie 2014
7. Jaarprogramma 2013
    Er volgt een toelichting op het jaarprogramma met aansluitend een overzicht van het
    cursusaanbod voor 2013
8. Rondvraag
9. Sluiting jaarvergadering
 
Na de jaarvergadering vindt om 20.00 uur de lezing plaats door Jan Hermans over India.
 

Jaarvergadering op vrijdag 22 februari 2013

Lezing Jan Hermans over de rijke natuur van Noord-India

Op vrijdag 22 februari a.a. aansluitend aan de jaarvergadering houdt Jan Hermans een lezing over zijn geliefde
India met als onderwerp 'Van de Himalaya tot de Brahmaputra'.
De lezing wordt gehouden in de centrale ruimte van de basisschool Triangel, Linnerhof 36 te Linne.,
Aanvang 20.00 uur. Zorg ervoor dat u deze boeiende lezing niet mist en reserveer deze datum alvast in uw agen
da. Ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom.
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door Marianne Vos

Als bijzondere afsluiting van de bo
mencursus 2011-2012 stond op 7
oktober 2012 een bezoek aan het
arboretum van Bokrijk op het pro
gramma. Pierre, die het arboretum
kent als zijn broekzak, was die dag
onze gids en leraar. De officiële
naam luidt Domein Bokrijk en be
staat behalve uit genoemd arbore
tum ook uit een speeltuin, kasteel
en openlucht museum. Het geheel

Praktijkles 'Bomen'
in het Arboretum
van Bokrijk
 

is 550 ha groot.
De geschiedenis van Bokrijk gaat
terug tot de dertiende eeuw, toen

Graaf van Loon een woud ver
kocht aan de abdij van Herkenro
de. Het woud droeg de naam ‘Buk
senrake’. Beuken werden in die tijd
Buksen genoemd en een rake was
een strook grond. De naam evalu
eerde in de loop van de eeuwen tot
Bokrijk. Na een roerig verleden
werd het Domein in 1938 eigendom
van de Provincie Limburg.
Het arboretum is aangelegd als een

Osagedoorn Maclura pomifera (foto's bij dit artikel: Marianne Vos)

Gunnera manicata

systematische tuin, maar vanaf de
jaren zestig is het beheer mede ge
richt op het bieden van een attrac
tieve wandeltuin.

In die vroege morgenuren was het
nog heel rustig. Via een breed bos
pad, waar de eerste zonnestralen
gefilterd werden door hoge Doug
lassparren, kwamen we bijna onge
merkt in het eigenlijke arboretum.
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Wilde citroen Poncirus trifoliata (foto: Marianne Vos)

De grasvelden waren omzoomd
met manshoge zalmkleurige Hor
tensia’s. Een Gewone vleugelnoot –
Pterocarya fraxinifolia- trok de
aandacht door zijn opvallende
vorm. Hij was in de eindfase van
zijn leven en straalde desalniette
min kracht en schoonheid uit. Een
van de forse zijstammen was deels
los gescheurd en begroeid met mos
pakketten en zwammen.
Pierre vertelde enthousiast en met
de hem kenmerkende humor over
kenmerken en eigenschappen van
de bomen. De wetenschappelijke
namen vielen zonder enig nadenken
uit zijn mond, voor de Nederlandse
namen boden de informatiepanelen
soms uitkomst. De cursisten had
den het druk met luisteren, noteren
en fotograferen.
Na iedere kromming van een paad
je en na weer een houten brugje,
hadden we zicht op een ander deel
van het arboretum. Daardoor ont
stond de indruk dat je door ver
schillende tuinen wandelde met
ieder hun eigen karakteristiek.
Aangekomen bij een volgende tuin
stonden we verstomd van de bo
dembedekker. Honderden Cycla
men vormden een prachtig wit-ro
ze-lila tapijt onder de bomen.
Rond twee grote struiken op een
grasveld was een hekwerk geplaatst
en dat maakte natuurlijk nieuws
gierig naar de reden. Het antwoord
kwam onmiddellijk. Na een vlugge
blik naar links en rechts  sprong
John in één soepele beweging over
het hekwerk, sprintte naar de

dichts-bijzijnde struik, brak een tak
af en sprong schielijk weer terug.
Het bleek een tak van de Lever
struik – Ptelia trifoliata – te zijn.
Een struik met inderdaad onweer
staanbaar mooie bloemtrossen. De
naam Ptelia is afgeleid van het Ou
d-Griekse woord voor Iep. De En
gelse naam is Hoptree vanwege zijn
op hop gelijkende bloemen en in
Duitstalige landen noemt men hem
Klee-Ulme, Klaver-iep.

In de tuin van de Moerbeifamilie
werd de Osagedoorn – Maclura po
mifera – uitvoerig bekeken. De lage
boom heeft venijnige lange door
nen die door de Pawnee-indianen
gebruikt werden als vishaak. Een
aftreksel van de wortels hielp bij
ontstoken ogen en de vruchtenpulp
van de niet eetbare vruchten diende
als textielverfstof. Deze vruchten
met hun bijzondere en grillige schil
structuur lagen verspreid in het
gras en iedereen nam er een of meer
mee. Ook de Poncirus trifoliata, in
ons land wel Citroenboompje of
Wilde citroen genoemd, draagt
vruchten die niet geschikt zijn voor
consumptie. Naar de gezichten van
de proefpersonen te oordelen te
zuur.

Hoewel de opzet van het arbore
tum een verandering heeft onder
gaan is de oorspronkelijke karakte
ristiek als systeemtuin goed zicht
baar gebleven. Panelen geven infor
matie over dat deel waarin men
zich bevindt. Ook staan er veel pa

nelen met daarop de plattegrond en
de indeling in naaldbomen, loofbo
men, kruiden, heesters, enzovoort.
Ook een overzicht met de grootste,
mooiste, merkwaardigste bomen is
er te vinden. Het viel op dat heel
wat bomen voorzien waren van een
nummerplaatje. Het betreffende
nummer correspondeert met een
landelijk registratiesysteem. Op de
site kan men vervolgens opzoeken
in welke Belgische arboreta, kas
teeltuinen of openbare parken de
betreffende soort staat. Bijzonder
heden zoals bij voorbeeld omvang
staan eveneens vermeld.

In de tuin van de Moerascipresfa
milie bewonderden we de enorme
Mammoetbomen, Moerascipressen
en Metasequoia’s. De zon schitter
de in de nog aanwezige dauwdrup
pels op het tere groen van deze gi
ganten. De Exotentuin liet ons her
haaldelijk versteld staan. We keken
op tegen bijna drie meter hoge le
lies – Lilia longiflorus. De blik naar
beneden richtend ontdekten we de
buitenproportionele felrode bessen
trossen van een exotische vertegen
woordiger van de Araceae, de
Aronskelkfamilie. Dat er ook ba
nanenbomen stonden zal niemand
verbazen. Het is behalve een fruitle
verancier ook een decoratieve
boom door de mooi gevormde
forse bladeren. Maar pas echt grote
bladeren draagt de Gunnera mani
cata. Ze worden vergeleken met de
oren van een Mammoet en worden
ruim twee meter groot. Ook de
bloemkorven zijn zonder meer im
posant. De enorme plant vraagt
veel grondoppervlakte door zijn
breed uitwaaierende lage groeiwij
ze. Een ideale plant ook om ver
stoppertje te spelen; ze vinden je ge
garandeerd nooit meer terug.

Een zeer uitzonderlijke en boeiende
les liep ten einde. We gingen huis
waarts met het hoofd vol indruk
ken en informatie, volgeschreven
notitieblokken en volle SD-cards.
Het was een onvergetelijke prak
tijkles Bomen dankzij onze leraar
Pierre; dendroloog en humorist.
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Een kijk op de Wrattenbijter

door Aidan Williams
 
Met zijn enorme kaken en fors ge
bouwd lichaam is de Wrattenbijter
(Decticus verrucivorus) een van de
indrukwekkendste sabelsprinkha
nen van Europa. Helaas is de soort
vrijwel overal in Nederland uitge
storven met nog enkele schaarse
populaties op de Hoge Veluwe. De
sprinkhaan heeft in Noordwest-Eu
ropa een bedreigde status en is in
vindplaatsen dramatisch achteruit
gegaan. Vlakbij Limburg zijn ech
ter nog stabiele populaties in het
Eifelgebied te vinden, waaronder
die in het door de Kringloop recent
bezochte Schleifbachtal. Tijdens die
excursie van 18 augustus zijn, naast
op zang geconstateerde exempla
ren, een mannetje en vrouwtje op
de schrale kruidenrijke hellingen
gevangen.

De Wrattenbijter kan een grootte
bereiken van wel 30-40 mm. De
soort is door zijn tot de achterknie
reikende, gestippelde voorvleugels
en de groene tot bruine grondkleur,
alleen te verwarren met de Kleine
wrattenbijter, die zoals zijn naam
aangeeft veel kleiner is (20-25 mm).
De grootte en kleur van de sprink
haan variëren nogal eens en zijn af
hankelijk van het type biotoop.
Vrouwtjes zijn over het algemeen
groter dan mannetjes en bevatten

een lange rechte legboor (eilegor
gaan).
De zang van de mannetjes is een
luid klinkende ‘zri’, dat overdag bij
zonnig weer minutenlang snel her
haald kan worden. Om de kans tot
het ontmoeten van een vrouwtje te
vergroten, zijn de mannetjes bij het
zingen erg mobiel en zitten bijna
nooit stil.

De biotoop van de Wrattenbijter is
gevarieerd, bestaande uit droge hei
deterreinen, stuifzandgebieden,
duinen en schrale graslanden. Be
langrijk is de aanwezigheid van een
gevarieerde vegetatiestructuur met
afwisseling van open warme plek
ken. In Nederland is de soort be
perkt tot de heischrale graslanden
van de Hoge Veluwe. De kruiden
rijke schrale kalkgraslanden van

het Schleifbachtal zijn door hun
bijzonder soortenrijke plantengroei
en de op het zuiden geëxponeerde
hellingen (warm microklimaat) een
uitermate geschikte biotoop voor
de Wrattenbijter. Een hoge soor
tenrijkdom aan kruiden trekt op
zijn beurt veel andere insecten aan,
wat zorgt voor een hoog voedsel
aanbod voor deze omnivore sprink
haan.
Het feit dat kalkgraslanden in Ne
derland en België steeds zeldzamer
en bedreigd worden, speelt ook een
rol bij het afnemen van het aantal
Wrattenbijters. De voornaamste
oorzaken zijn bemesting en het
wegvallen van beheermaatregelen,
waardoor successie kan plaatsvin
den. Voor deze redenen is het be
langrijk dat deze waardevolle vege
taties gekoesterd worden.

 

Biotoop van de Wrattenbijter in het Schleifbachtal
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Zwartkopgaai (foto's bij dit artikel: Jan Hermans)

door Jan Hermans

Over sommige landen kun je gene
raliseren, maar niet over India.
Daarvoor kent het te veel superla
tieven en tegenstellingen, te veel
uiteenlopende landschappen, een te
verwarrende wirwar van etnische
groepen, tradities, talen en religies.
Het is een ongelooflijk mooi land,
waaraan ik al vele jaren mijn hart
heb verpand. Een mooi land of je
het nu ziet in het felle licht van de
zon wanneer deze op zijn hoogste
punt staat en alle kleuren oogver
blindend schitteren, of bij zonsop
gang, wanneer de palmbomen als
starre wachters plechtstatig uitste
ken boven de witte mist die opstijgt
van de velden. Overal waar je ook
heengaat, overal trekt een bonte
praalstoet voorbij, voortdurend
wisselend van vorm en kleur. Dit
fascinerende deel van de wereld is
zó uitgestrekt en kent zo’n ver
scheidenheid aan levensvormen,
dat het onmogelijk is om daarvan
ook maar een fractie te leren ken
nen. Deze lezing is dan ook slechts

een vage afspiegeling van de prach
tige landschappen en natuur, die in
werkelijkheid zo’n onuitwisbare in
druk op iemand achterlaat.
 
Het ruwweg driehoekige Indiase
subcontinent is in het noorden
meer dan 3000 km breed en van de
Himalaya tot aan kaap Comorin

Van de Himalaya tot de Brahmaputra
Lezing over de rijke natuur van Noord-India

evenveel kilometers lang. Het op
pervlak van dit gebied bedraagt in
totaal bijna 5 miljoen vierkante km
of ruwweg de omvang van Europa
ten westen van Rusland. We kun
nen drie afzonderlijke geografische
gebieden onderscheiden: de bergke
tens van de Himalaya, de uit alluvi
ale afzettingen bestaande Indus-
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meter hoog vormt de Himalaya één
van de grootste bergketens ter we
reld. De Himalaya vormt een kli
maatscheiding die verantwoordelijk
is voor het moessonklimaat van
India. Drie van ’s werelds grootste
rivieren, de Indus, de Ganges en de
Brahmaputra, stromen vanuit de
Himalaya naar de door hitte geteis
terde noordelijke vlakten van India
en Pakistan, waar het voortbestaan
van 15% van de wereldbevolking
afhankelijk is van het water dat zij
leveren. Wij starten in de uitlopers
van de Himalaya in Pangot/Naini
tal. Hier vindt men nog prachtige
bossen, maar het grootste deel van
deze uitlopers is ontdaan van alle
natuurlijke vegetatie; overal op de
steile hellingen vind je terrasvormig
aangelegde akkers waar rijst, tarwe,
gierst, mais en aardappelen worden
verbouwd. Veel van de eeuwenoude
terrassen zijn hier echter al heel
lang weggeërodeerd doordat de
bodem niet langer door boomwor
tels werd vastgehouden. Op dit mo
ment strekt zich een keten van nati
onale parken en wildreservaten uit
over dit gebied. Diepe rotskloven in

Gangusvlakte en het zuidelijke ta
felland van het Hoogland van Dec
can. Tussen deze streken bestaan
grote verschillen wat betreft land
schap, natuur, mensen, talen en
tradities. Tijdens de lezing vertrek
ken we vanaf de voet van de Hima
laya, doorkruisen we de Indus-
Gangusvlakte en eindigen we in de

overstromingsvlakte van de Brah
maputra.
 
De bergketens van de Himalaya
strekken zich over een afstand van
3500 km uit van west naar oost in
een onafgebroken opeenvolging
van besneeuwde toppen. Met zijn
50 bergtoppen van meer dan 7600

Athyna-dagvlinder



het gebied Pangot leveren met hun
bosrijke begroeiing nog fraaie
voorbeelden van de gevarieerde
loofbossen in de Himalaya. Veel
bomen zijn bedekt met mossen en
epifytische orchideeën. Karakteris
tieke vogels zoals de Himalaya-bul
bul en de Roodsnavellangstaartek
ster komen in dit gebied voor.
 
De enorme Indus-Gangesvlakte,
die zich in de vorm van een halve
maan uitstrekt ten zuiden van de
Himalaya, is waarschijnlijk het
grootste uit alluviale afzettingen
bestaande gebied ter wereld. De
bodem bestaat uit zand en slib dat
gedurende duizenden jaren vanaf
de Himalaya naar beneden is ge
spoeld. Ten noorden aan de voet
van de Himalaya ligt het laagland
van de Terai. De boeren uit de heu
vels zijn uitgezwermd over het laag
land en brengen de rijke alluviale
bodems in cultuur. Smaragdgroene
rijstvelden rukken gestaag op. Ge
lukkig zijn er op tijd een aantal na
tionale parken opgericht om het

vers. Kolonievormende soorten
komen hier in grote aantallen tot
broeden. Een ander fraai park is
Ranthambore. Hier zijn grote kud
den chitals te zien meestal bij
water; de drogere delen van het
park worden bewoond door de In
dische gazelle of chinkara. We be
sluiten met Kaziranga, het beroem
de park in Assam. Dit park bezit de
grootste aantallen Indische
pantserneushoorns en Indische oli
fanten. Andere bijzonderheden zijn
het Barasinghahert en de Wilde wa
terbuffel.
 
Ik ben me ervan bewust dat de in
drukken op deze avond niet meer
zijn dan een onvolledige neerslag
van de geweldige rijkdom aan na
tuur en landschap die India nog
steeds te bieden heeft, ondanks de
enorme problemen van een steeds
toenemende bevolking.
 
U bent van harte welkom om met
dit fascinerende natuur van dit sub
continent kennis te komen maken.

natuurschoon van deze regio een
kans te bieden. In het uiterste wes
ten liggen de droge streken van Ra
jasthan en Gujarat. In het oosten
van de vlakte bevinden zich de
weelderige tropische altijd groene
wouden van Assam, die profiteren
van de moessonregens die hier
overvloedig vallen.
 
 We bezoeken het nationale park
Corbett. Dit park in Uttar Pradesh
is genoemd naar Jim Corbett, die in
1940 als eerste schreef over het be
dreigde voortbestaan van de tijger.
Het park heeft een schitterend
landschap met op de achtergrond
de Siwalikheuvels. Tijgers, Indische
olifanten en Sambars kan men er
ontmoeten, evenals de indrukwek
kende dubbelhoornige Neushoorn
vogel. Vervolgens bezoeken we
kort het nationale park Keoladeo,
vaak aangeduid als Bharatpur. De
vele vijvers, kaden met rijen bomen
en moerassige weiden zijn dicht
bezet met diverse vogelsoorten:
ibissen, reigers, ooievaars, aalschol
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door John Hannen

Geschiedenis
Tijdens de reizen die Friedrich W.
Parrot als stafarts voor het Russi
sche leger in 1815 in het Midden-
Oosten maakte verzamelde hij en
kele boompjes en nam deze mee
naar Rusland. Hierna heeft ook C.
A. Meyer, directeur van de botani
sche tuin in Sint-Petersburg, in
1831 hier planten verzameld. Om
streeks 1841 is de Parrotia via de
botanische tuin van Sint-Peters
burg (Leningrad) in Engeland inge
voerd en van daar uit over heel Eu
ropa verspreid. Het natuurlijke ver
spreidingsgebied bevindt zich dus
ten zuiden van de Kaukasus in de
grensstreken van Irak, Armenië,
Azerbeidzjan en Iran (het vroegere
Perzië). Hier maakt de Parrotia
deel uit van de daar aanwezige
loofbossen en staat tussen Acer
cappadocicum, Alnus subcordata,
Fagus orientalis en Zelkova car
pinifolia. Dit gebied wordt met
hitte en droogte geassocieerd, toch
is het er vochtig en koel omdat het
gebied op grote hoogte ligt. On
danks dat het berggebied erg moei
lijk toegankelijk is blijven er expe
dities naar toe gaan; zo zijn hier in
de herfst van 1977 een groep Engel
sen en Iraniërs geweest die flink
hebben verzameld. Deze botanici
viel op dat de bomen daar niet uni
form zijn; ze verschilden in hoogte,
groeivorm en herfstkleuren. Tijdens
deze expeditie is zaad verzameld en
hieruit zijn planten opgekweekt in
Kew Gardens in Groot-Brittannië.
Rond 1900 is de Parrotia zodanig
bekend, dat hij vermeld staat in
vele botanische standaardwerken.
Nu, honderd jaar later, wordt de
boom nog altijd niet bijzonder veel
gekweekt en toegepast. Zo af en toe
kan men Parrotia in een park, tuin
of plantsoen tegenkomen.

 
Naamgeving 
Het eerste deel van de naam van
het geslacht is niet afkomstig van
parrot, het Engelse woord voor pa
pagaai. De boom is genoemd naar
de Duitse genees- en natuurkundige
Franz Parrot, die in 1834 de streek
bezocht waarin de Parrotia groeit
en enkele exemplaren heeft meege
nomen: De botanicus A. de Can
dolle heeft hem de naam Parrotia
in 1830 gegeven. De boom wordt in
Nederland ook Perzisch ijzerhout
of Vlamboom genoemd. In het
Frans heet hij: Parrotie de Perse,
Bois de fer of Arbre de fer de Perse.
In Engeland heet hij: Iron tree,
Ironwood Persian parrotia of Persi
an Ironwood. In het Duits: Eisen
holzbaum. Parrotia persica behoort
tot de familie Hamamelidaceae (to
verhazelaarfamilie ). Het geslacht
Parrotia is monotypisch, dat wil
zeggen dat het geslacht slechts één
soort kent. In het verleden werd
nog een tweede soort onderschei
den: Parrotia jacquemontiana.
Deze boom heet nu echter Parroti
opsis jacquemontiana.
 
Beschrijving 
De Parrotia wordt in Nederland
niet erg hoog en, afhankelijk van de
aanwezige kloon, is dit gewas
boom- of struikvormig. Hij heeft
een afgeplatte bolronde kroon die
tot 10 m breed kan worden. In
Iran, waar hij oorspronkelijk van
daan komt, komen bomen voor
van wel vijfentwintig meter hoog;
dit halen ze in Nederland niet. Het
is een middelgrote boom met op
vallende grillige takken. Het glan
zende blad loopt na de bloei opval
lend donker uit en de bovenste helft
van de bladrand is onregelmatig ge
golfd tot zelfs enigszins getand. De
belangrijkste sierwaarde geldt de
spectaculaire herfstverkleuring in
rood, geel en paarse tinten. Het
duurt enkele jaren voor hij tot bloei
komt. Heeft bloemen van circa 2
cm en een felrode kleur welke de

zelfde vorm heeft als Toverhaze
laars. De bloemen verschijnen in fe
bruari/maart op het kale hout die
de boom/struik een bijzondere ver
schijning geeft. Na de bloei volgen
circa 1 cm grote gehoornde bruine
vruchten die je in Nederland echter
niet vaak zult aantreffen. De stam
is lichtgrijs waarvan de schors,
naarmate de boom ouder wordt,
afbladderende decoratieve schors
platen heeft die een steeds sierlijker
effect geeft: kleine plakjes vallen
van de stam, waardoor de lichtere,
onderliggende schorslaag zichtbaar
wordt. Samen met de breed uit
staande takken zorgt dit, zelfs in de
winter, voor een aantrekkelijk
beeld. De jonge twijgen zijn zacht
behaard met sterharen. De knop
pen zijn gesteeld, viltig en donker
bruin tot zwart waarbij ze tijdens
de bloei het meest opvallen. De
twijgen hebben een verspreide blad
stand waarbij elk blad twee steun
blaadjes heeft die snel afvallen. De
bladschijf is omgekeerd eirond:
6-10 cm lang, 4-8 cm breed waarbij
aan de basis twee duidelijke zijner
ven zichtbaar zijn. Bovenkant blad
is glanzend donkergroen met in de
zomer vaak een roodachtige rand.
Opvallend zijn de korte bladstelen
van 6-8 mm. De herfstkleur ver
schijnt vrij vroeg. Vaak begint de
verkleuring aan de toppen van de
bladeren en in de top van de
bomen. Daarna lijkt de herfstkleur
langzaam ‘af te dalen’ tot onder in
de boom. Afhankelijk van de kloon
kunnen ook minder fel gekleurde
vormen voorkomen.
 
Toepassing
De Parrotia is veel toegepast in de
Engelse landschapsstijl die Zocher
en Springer, beroemde tuinontwer
pers uit het begin van de 20ste
eeuw, hier gebruikten. Vandaar dat
je deze vaak in de vroege parken
van Amsterdam ziet. Het is een ro
mantische boom, met zijn kronkel
stammen en zijn fraaie oranjerode

Bomen over bomen 7
Parrotia persica
of Perzisch ijzerhout
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Parrotia persica: 1-bloei, 2 -bast, 3 -habitus boom, 4-ontluikend blad, 5 - herfstblad, 7 - knop en beharing,
8 - cultivar Vanessa en de bloei van Parrotiopsis jacquemontiana op foto 6. Foto 3, 5 en 8 van de auteur
de overige foto’s van Marianne Vos.
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kroon in de herfst. Blijkbaar paste
de Parrotia minder bij de strakke
parken van later. Onder zaailingen
komen ook minder fel gekleurde
vormen voor, deze worden dan na
tuurlijk weer uitgeselecteerd door
dat bij de vermeerdering altijd
wordt uitgegaan van klonen met
een fraaie herfstkleur. Verwant zijn
Parrotiopsis, Sycopsis, Corylopsis
en Sycoparrotia die ook voor de
zelfde effecten in de tuin kunnen
zorgen. De Parrotia is een gemak
kelijke boom die geen overlast
geeft. Hij is makkelijk te snoeien
door in het jonge stadium op te
kronen op de kwekerij en hierna
eenmaal in de drie tot vijf jaar te
snoeien. Ook de standplaats is niet
moeilijk; de meeste bomen in Ne
derland doen het goed op de meest
uiteenlopende grondsoorten. Maar
het beste op voedzame, goed door
wortelbare, kalkrijke gronden met
een pH van 6 tot 6,5 ook in het ste
delijk klimaat, waarbij de ontwate
ring wel goed geregeld moet zijn.
Hij is niet windgevoelig en de
strooizoutgevoeligheid is nog onbe
kend. Binnen het geslacht Parrotia
komt sinds kort nog maar één soort
voor; in het verleden werd een
tweede soort onderscheiden, name
lijk Parrotia jacquemontiana, deze
is nu door taxonomen in een apart
geslacht ingedeeld als Parrotiopsis
jacquemontiana met zijn meer afge
ronde bladtoppen.

Enkele cultivars
De Parrotia persica Vanessa is een
Nederlandse cultivar geselecteerd
uit zaailingen van de soort. Vanes
sa valt op door de rechte stam en
een meer opgaande ovale kroon.
De cultivarnaam verwijst naar de
tekening op de vleugels van de Va
nessa of Atalanta. De herfstkleur is
ook prachtig oranje/roodachtig.
De Vanessa bereikt een hoogte van
10-12 m en kan 4-5 m breed wor
den. Ontstaansgeschiedenis: In
1932 ontving een Nederlandse
firma zaad van Sir Walter Slocock
(Woking) Engeland. Dit zaad werd
uitgezaaid en had een redelijk op
komstpercentage. Omdat het zaad
slechts eenmalig beschikbaar was,
werd een dertigtal van de beste

exemplaren in een moerhoek opge
plant. Rond 1956 werden ongeveer
dertig afleggers van één opvallend
mooie moederplant geplant. Door
dat ze uit één selectie kwamen wer
den ze dus verhandeld onder de
naam ’Select’. In overleg met de
onlangs overleden Harry van de
Laar werd in 1983 de naam ’Vanes
sa’ gegeven.
Parrotia persica ’Pendula’ is een
langzaam groeiende vorm met af
hangende takken (treurvorm).
Deze vorm kan tot 3 m hoog wor
den.
 
De bevruchting
Een eenhuizige plant met twee
slachtige bloemen. Meest opvallend
zijn de roodgekleurde helmknop
pen aan de meeldraden (vijf tot
zeven stuks) zonder kroonbladeren
maar met vergroeide kelkbladeren
(vijf tot zeven stuks). Ze zijn bloed
rood en een Parrotia in volle bloei
in het felle maartse zonlicht is ge
weldig mooi: Van een afstand lijkt
het dan of er een rode mist om de
kale takken hangt. Een bloeiwijze
telt vijf tot zeven bloemen. Het lijkt
vreemd waarom de boom juist in
de koude, februari/maart, bloeit.
Het is echter als volgt te verklaren;
deze familie (Toverhazelaar) is zeer
vroeg in de evolutie van de planten
wereld ontstaan. In die tijd waren
er nog weinig insecten voor de be
stuiving en waren ze dus aangewe
zen op de wind voor bestuiving
(windbestuivers). Maar als een
windbestuiver bloeit in de zomer en
midden in een groot bos staat, dan
is er vaak te weinig wind en dus
weinig bestuiving. Veel handiger is
het om dan te bloeien als de omrin
gende bomen nog geen blad dragen
en dat is in de winter. Dan gieren
de winden door de bossen en kun
nen de bloemen makkelijk bestoven
worden. De vruchten, komt hier
niet veel voor, bestaat uit een twee
hokkige doosvrucht die lijkt op de
vrucht van de Toverhazelaar.
 
Geneeskracht en gebruik.
Aftreksel van de bladeren werd in
de volksgeneeskunde gebruikt bij
diarree, menstruatieklachten en
braken maar uitwendig ook bij ont

stoken zwellingen, verzorging van
de aders, aambeien en spataderen.
Ook wordt er thee getrokken van
de bladeren die flink zoet gemaakt
wordt met het sap van de Esdoorn
welke een favoriet drankje is om
mee te gorgelen bij keelpijn. Ook
worden bladeren gelegd op verwon
dingen en verstuikte ledematen. De
boom wordt hier eigenlijk weinig
toegepast vandaar dat er ook nog
niet veel gebruik gemaakt wordt
van dit harde en zware (zou in
water zinken) hout.
 
Ziekten en plagen
Ziekten en aantastingen bij deze
boom zijn nauwelijks bekend.
Soms wordt er wel de beukenblad
luis op het blad van de Parrotia
persica gevonden.
 
Afsluiting
De Parrotia persica is een prachtige
solitair voor een iets grotere tuin of
park. Door zijn schilderachtig ka
rakter is het een prachtige boom/
struik. Geef hem voldoende plaats
zodat hij zich ten volle kan ontwik
kelen. Voor kleinere tuinen is de
Parrotia persica ‘Vannessa’ een
meer geschikte keuze. Plaats de
Parrotia, evenals de Toverhazelaar
binnen het zicht van de (warme)
woning zodat je ondanks de vries
kou toch van de mooie bloei kunt
genieten. Lukt dit niet dan kunt u
zelfs in deze “koude en kale”maan
den van het jaar genieten van mooi
bloeiende bomen in meerdere par
ken zoals bijvoorbeeld in “Park
Hattem” in Roermond.
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door Ans Homburg

Tijdens een van mijn paddenstoe
lenzwerftochten in het Munnichs
bos ontdek ik bij toeval een Ge
kraagde aardster in de berm van de
weg. Ik parkeer de auto bij het
bankje aan de rand van de weg
zodat ik vlakbij het bos in kan dui
ken en geen tijd verspil om een half
uur langs een saaie weg te lopen.
Nou ja wat is saai…er is altijd wel
iets boeiends te zien, maar als de
tijd krap is moet je keuzes maken.
Na mijn speurtocht door het bos
loop ik terug naar de auto en bij
het uitdoen van mijn modderige
wandelschoenen kijk ik in de berm
en daar tussen de brandnetels zie ik
hem staan. Op mijn sokken duik ik
berm in en zie er eerst een… en
daarna een hele groep van deze
fantastisch mooie paddenstoel. Ge
lukkig is de batterij van het foto
toestel nog niet leeg en ik kan di
verse foto’s schieten. Wat een ge
luksmoment op zo’n mooie zonnige
ochtend in oktober.

Aardsterren als familie behoren tot
de klasse van Basidiomyceten of
Steeltjeszwammen.
Het zijn Gasteromycetes of Buik
zwammen met ongesteelde vruchtli
chamen omsloten door een taaie
buitenlaag. In het begin is het
vruchtlichaam gesloten en heeft het
de vorm van een langgerekte ui van
vier tot zes cm breed met een ge
prononceerde, één cm lange apex,
die stervormig inscheurt waarna
vier tot zeven okergrijze slippen
van ongeveer drie mm dik omkrul
len. De bolvormige gleba drie tot
vijf cm bevat de sporen en heeft een
opening die aan een krater doet
denken. Eromheen zit een franje

achtige rand. Rondom de gleba
barst de buitenlaag open, spreidt
zich geleidelijk uit en krijgt de
vorm van een grote kraag.
Bij rijpheid komt er in het bolletje
een centrale opening waarlangs
massa’s sporen in wolkjes naar bui
ten stuiven. Vermoedelijk zijn het
in de natuur vooral regendruppels
die het leegstuiven van deze pad
denstoelen veroorzaken. Met het
licht samendrukken wordt lucht
met de superlichte sporen wegge
perst, waarna verse lucht binnen
komt bij het terugveren.
De paddenstoel is niet eetbaar.
 

 Gekraagde aardster (foto: Ans Homburg)

De Gekraagde
aardster,
Geastrum triplex
 

14



Vrijdag 25 januari 
Dialezing door de heer John Jagt over de contacten tussen de Maastrich
tenaar de Bosquet en Charles R. Darwin en fossiele ammonieten, belem
nieten en nautiloïden.
 
Vrijdag 22 februari
Jaarvergadering met aansluitend lezing door de heer Jan Hermans over
India;
Van India Himalaya tot Brahmaputra.
 
Vrijdag 22 maart
Lezing door de heer Patric Palmen over vogels in Noord-Limburg en en
kele bijzondere waarnemingen.
 
Zondag 21 april
Excursie naar de Doort in Echt met speciale aandacht voor de voorjaars
flora.
 
Zondag 26 mei
Ochtendexcursie naar het gebied Maalbeek bij Belfeld dit bronnengebied
heeft een kenmerkende flora en vegetatie.
 
Zondag 23 juni
Lange dag excursie naar Weerterbos met speciale aandacht voor
dagvlinder
 
Zondag 25 Augustus
Ochtendexcursie naar de Groote heide te Venlo; een afwisselend gebied
met specifieke flora en fauna.
 
Zondag 29 september.
excursie naar Reigersbroek bij Montfort: een interessant natuurontwikke
lingsgebied
alleen voor leden.
 
Zaterdag 26 oktober 
Herfstexcursie naar het Annendaal nabij Posterholt.
 
Vrijdag 22 november
Varia-avond speciaal voor leden van de “Kringloop” die iets willen laten
zien over een zelf te kiezen onderwerp.
 
Vrijdag 13 december
Lezing door de heer Jan Hermans over blauwe bloemen.
 
Donderdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.

Jaarprogramma
2013
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Observeer de vorm van zijn waaierend gebladerte.
Zie dat de lijnen terugvoeren naar voltooide tijden
waarin bestaande vormen verdwenen in carboon,
om als basis te dienen voor onze kringloop.

Marianne Vos
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