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Landschapswandeling door het dal van de Boschbeek
Tweede Kerstdag 26 december

De Boschbeek (foto: Jan Hermans)

Op Tweede Kerstdag 26 december
organiseert onze vereniging een win
terse tocht door het dal van de
Boschbeek.
We starten om 14.00 uur vanaf de
parkeerplaats van manege Venhof te
Herkenbosch.
Via de omgeving van het Melicker
ven, waarin eigenlijk vroeger de
Boschbeek uitmondde, wandelen
we stroomopwaarts. De Boschbeek
behoort door haar ligging en omge
ving tot een van Nederlands! best
beschermde en gave beekdalen. In
de zomer is het smalle waterloopje
grotendeels aan het oog onttrok
ken, omdat het beekje door vrij
dicht elzen- en wilgenstruweel
stroomt.
Nu in de winter hebben we mooi de
gelegenheid om het grillig verloop
van deze beek te kunnen volgen.
Via het pad aan Duitse zijde wan
delen we parallel aan de benedenen middenloop om halverwege de
middenloop over te steken en via
het Komiezenpad op Nederlandse
zijde en de Rolvennen weer terug te
keren naar onze startpositie.
Het beekdal van de Boschbeek is
niet alleen ongeschonden, het water
wordt ook niet verontreinigd door

bemest landbouwwater en alleen
maar gevoed door ondergrondse,
kalkarme kwel en regenwater.
Dientengevolge heeft zich in het
water nog een bijzondere macro
fauna kunnen ontwikkelen, ken
merkend voor dergelijke voedselar
me stroompjes. Tot de meest ka
rakteristieke bewoners behoren
haften, steenvliegen, bepaalde libel
len en enkele gespecialiseerde ke
vers. Daar zullen we in de winter
periode niets van zien. Het feit dat
we met een vrijwel ongeschonden
systeem te maken hebben verhoogt
wel het belevingsplezier.
Zoals reeds hiervoor is vermeld is
de winterperiode zeer geschikt om
een idee te krijgen van het fraaie
geomorfologisch verloop van dit
beekdal. Een groot deel van de
hoge biodiversiteit van de Meinweg
hangt samen met de Boschbeek.
Afhankelijk van de weersomstan
digheden moet er toch gelet worden
op vogels: Kruisbekken, diverse
mezen en vinkachtigen, spechten en
Boomkruipers, het behoort alle
maal tot de onverwachte ontmoe
tingen, hetgeen natuurlijk ook geldt
voor Wild zwijn of Ree.
Wees goed voorbereid aangaande

kleding en schoeisel; vergeet Uw
verrekijker en vogelgids niet, even
als Uw camera. De kerstwandeling
eindigt rond 16.00 uur; introducés
zijn van harte welkom.
Het bestuur

Lezing Amazonegebied en de
Pantanal
Op vrijdag 12 december geeft de
heer Jan Hermans een lezing over
zijn ontdekkingstocht door het
Amazonegebied en de Pantanal.
Behalve het landschap komt de bij
zondere rijkdom aan fauna en flora
van dit gebied aan bod. De lezing
begint om 20.00 uur en duurt tot on
geveer 22.30 uur; ze wordt gehouden
in de centrale ruimte van basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
Reserveer deze lezing met dit bij
zondere thema alvast in Uw agen
da. Voor meer informatie verwijzen
we U elders naar een artikel van de
spreker.
Het bestuur
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Bomen over bomen deel 18

Zanthoxylum simulans of Kiespijnboom

door John Hannen
Geschiedenis
De Kiespijnboom groeit oorspron
kelijk in het oosten van China, Tai
wan en Korea. Hij werd daar ont
dekt door Alexander Georg von
Bunge en in 1968 ingevoerd in En
geland. Von Bunge (1803-1890)
was als plantkundige verbonden
aan de Universiteit van Tartu. In
1826 begon hij aan een belangrijke
wetenschappelijke expeditie naar
de Kirgizische Steppe en het Altai
gebergte met Carl Friedrich von
Ledebour en Carl Anton von
Meyer. Later reisde hij naar Pe
king, waar hij onderzoek deed naar
de Mongoolse flora.
De Kiespijnboom is later beschre
ven door Jules Émile Planchon
(1823-1888), een Frans botani
cus en hoogleraar in de farma
cie aan de Université Montpellier.
Deze botanicus is bekend geworden
door zijn werk aan de identificatie
van de druifluis door hem Phyl
loxera vastatrix genoemd. Verder
speelde hij een rol bij het redden
van de Franse wijngaarden door de
invoer in Europa van Amerikaan
se Vitis-soorten die resistent tegen
de plaag zijn. Planchon heeft meer
dere planten beschreven en van een
wetenschappelijke naam voorzien,
waaronder de Kiwi (Actinidia chi
nensis) en 13 soorten passiebloe
men.
Naamgeving
Zanthoxylum behoort tot de fami
lie der Rutaceae (Wijnruitfamilie),
onderfamilie der Rutoideae en
stam der Zanthoxyleae. Het ge
slacht Zanthoxylum omvat 250
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soorten bladverliezendebomen en
struiken die over het algemeen
voorkomen in de warme gematig
de en subtropische gebieden over
de hele wereld. De letterlijke verta
ling van Zanthoxylum komt van
het Griekse xanthos dat geel bete
kent (vroegere naam van deze
boom is Xanthoxylum); xylon bete
kent hout, dus geelhout. Dit ver
wijst naar de gele kleurstof ge
maakt van de wortels van sommige
soorten. De Kiespijnboom heeft
zijn naam te danken aan de opval
lende knobbels op de stam en de
takken: met een beetje fantasie zijn
dit net kiezen. De helende krachten
op basis van vorm of kleur van de
organismen noemt men de signa
tuurleer of vormenleer. Volgens
oude verhalen kauwden indianen
op de bast om kiespijn en andere
klachten te verdrijven. In Engeland
noemt men deze bomen de Chinese
prickly ash; in Duitsland spreken ze
van Tauschende Stachelesche, van
wege de op Essen lijkende blaadjes
en in het Frans spreken ze over
Poivre Chinois. In het land van
herkomst, China, noemen ze hem
Ci Hua Jiao; Hwa-chiao betekent
bloem-peper.
Oude namen zijn: Zanthoxylum
bungeanum, Zanthoxylum bungei,
Xanthoxylum simulans.
Beschrijving
De Kiespijnboom is een dichtver
takte, opgaande struik of een kleine
traag groeiende boom van hooguit
10 meter hoog. De stam en de tak
ken zijn grijsbruin en glad met hele
brede knobbels die op kiezen lijken.
De twijgen zijn roodbruin tot grijs,
aanvankelijk behaard en later kaal;
ook hieraan zitten forse en scherpe
stekels van 1-1,5 cm lang met grote
bladknoppen, die rood behaard
zijn. De bladeren van de Kiespijn
boom lijken enigszins op die van de

gewone Es. Het is een oneven ge
veerd blad van circa 30 cm lang
met 5-11 deelblaadjes, die 3-6 cm
lang zijn. De deelblaadjes zijn ei
vormig of elliptisch, toegespitst met
een asymmetrische voet. De deel
blaadjes zijn gaafrandig of licht ge
tand met een behaarde onderkant
en kleine stekels op de middelste
bladrib. Ze verkleuren in de herfst
goudgeel tot oranjerood en ruiken
zeer aromatisch. De plant is twee
huizig en de bloemen zijn klein 4-5
mm in diameter; ze bloeien onop
vallend geelgroen tot wit, staande
in trosjes in de bladoksels op de
takken van vorig jaar. Hieruit ont
staan rode bessen met zwarte
zaden.
Toepassing
De Kiespijnboom groeit op vele
grondsoorten: van lichte (zand)
grond tot iets leemachtige gronden
en zelfs nog op zwaardere kleigron
den. Zanthoxylum kan groeien in
volle schaduw ( in dichte bossen)
maar ook in de halfschaduw ( in
lichte bossen) tot in de zon. De
boom heeft wel een voorkeur voor
vochtige grond met name goed,
diep gedraineerde en vochtvasthou
dende grond. Er zijn veel
Zanthoxylumsoorten, die uitste
kend als bonsai op de markt ver
schijnen. Ze kunnen heel goed bin
nen worden geteeld zoals
Zanthoxylum beecheyanum en
Zanthoxylum piperitum. De
Zanthoxylum piperitum kan ook in
de tuin worden gebruikt, al schijnt
de Zantoxylum simulans beter
tegen de vorst te kunnen. Bij enkele
kwekers wordt ook Zanthoxylum
americanum aangeboden, waarvan
wordt beweerd dat deze ook vol
doende winterhard is. Zo zijn er
meerdere soorten toe te passen in
Nederland. In China worden vele
soorten gekweekt voor het zaad dat

Zanthoxylum simulans: 1-de vruchten met zaden; 2- vruchten met bladeren; 3- de op kiezen lijkende knobbels op de stam;
4- habitus. De foto’s zijn van P. Theunissen.

vaak wordt gebruikt als specerij.
De bevruchting
De planten zijn tweehuizig en de
bloem is eenslachtig. Vandaar dat
men moet zorgen dat er ook man
nelijke exemplaren in de nabijheid
van vrouwelijke bomen staan, wil
men vruchten krijgen. Zanthoxy
lum bloeit in april/mei met onop
vallende groenwitte bloemen met 5
tot 8 kleine kroonblaadjes en rudi
mentaire vruchtblaadjes. De man
nelijke bloemen bezitten 5 tot 8
meeldraden, terwijl de vrouwelijke
bloemen 2 tot 3 stijlen heeft. Er zijn
bronnen die beweren dat de plant
zelfbestuivend is, terwijl er veelal
wordt beschreven dat de bloemen
door insecten worden bestoven met
name door bijen. In juni verschij
nen dan kleine, besachtige doos

vruchtjes, die nauwelijks 0,5 cm in
doorsnede zijn; ze hebben dichte
trosjes aan hele korte steeltjes met
een ruwe roodbruine schil. Als deze
later openbarsten verschijnen de
zwartglimmende zaden (zie foto).
Deze zaden zijn een pittige specerij,
sterker en heter dan zwarte peper.
De hele vruchtjes kunnen worden
meegekookt en na drogen (eventu
eel roosteren) en malen ontstaat
een zeer sterke tafelpeper.
Geneeskracht en gebruik
Van de Kiespijnboom is alleen het
gebruik voor medicinale doeleinden
bekend. Over het gebruik van het
hout is niets te vinden, alhoewel de
olie uit de bladeren door indianen
(Zanthoxylum americanum) werd
gebruikt als parfum. Belangrijk is
de antibacteriële en schimmelwe

rende werking van de schors. Er
zijn van deze plant vele medicinale
toepassingen bekend, vooral op het
gebied van darmaandoeningen en
vochtafdrijving. De wortels worden
zelfs gebruikt na een giftige slan
genbeet! De stoffen van de Kies
pijnboom hebben een verwijdend
effect op de bloedvaten, die worden
gebruikt bij ziekten die te maken
hebben met een slechte doorbloe
ding; ook bij reumatiek en artritis,
waar een verbeterde doorbloeding
het zuurstofgehalte en de voedings
toevoer naar pijnlijke gewrichten
verhoogt om ondertussen ook te
helpen de metabolische afvalstoffen
uit te scheiden. Het schijnt dat de
Kiespijnboom het lymfestelsel sti
muleert door de afscheiding te ver
hogen. Het stimuleert de speeksel
aanmaak en stimuleert de stroom
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van maagsappen en waarschijnlijk
ook die van de lever en galblaas.
Het heeft ook een urinedrijvend ef
fect op de nieren. In de geneeskun
de van de Noord-Amerikaanse in
dianen (Zanthoxylum americanum)
werd de aromatisch bast en de bes
sen gebruikt om kiespijn te behan
delen, als ook bronchiale aandoe
ningen. Het zaad van deze boom
kan worden gekookt en smaakt
enigszins pittig; het is mogelijk om
het als vervanger van zwarte peper
te gebruiken. Het lijkt op peper
maar is toch anders: het lijkt meer
op het gevoel van een sterke batte
rij in de mond; zo’n tintelend, ver
doofd gevoel. Het wordt veel ge
bruikt om tandpijn bij cariës tegen
te gaan; door op de bast te kauwen
wordt een brei gevormd die ervoor
zorgt dat de tanden vaster lijken te
zitten.
Ik wil er wel voor waarschuwen om
bij gebruik van deze stoffen eerst te
overleggen met een arts of fytothe
rapeut (iemand die gebruik maakt
van de heilzame stoffen uit planten
en kruiden om ziekten te behande
len).

Ziekten en plagen
Zoals al aangegeven doet de
Zanthoxylum simulans het op onze
grondsoorten en in ons klimaat
prima; alleen op zeer jonge leeftijd
en bij zeer strenge vorst de planten
iets af te dekken. Deze boom
vraagt zeer weinig onderhoud; al
leen snoeien als er dood hout in zit
en dan alleen in het voorjaar. Het
dragen van handschoenen, in ver
band met de stekels, is hierbij wel
aan te raden. Ondanks dat dit bij
ons niet van toepassing is, is het in
teressant dat deze boom sedert
1968 door het Amerikaanse depar
tement verboden wordt. Dit heeft
er mee te maken dat alle planten
van de Rutaceae-familie bacteriële
kankercellen kunnen bevatten, die
niet gevaarlijk voor mensen zijn,
maar andere gewassen kunnen in
fecteren en dan met name
Zanthoxylum. In de chinatowns,
waar ze de vruchten (pepers) ge
bruiken, wordt deze soort ondanks
het verbod toch stiekem gehouden.

vormt een sensatie op smaakgebied
waarbij je iedere bezoeker kunt
laten proeven van de vruchten: dit
zal men niet snel vergeten. Hij is
ook vrij gemakkelijk te bestellen en
vraagt geen grote standplaats in de
tuin. Tot slot is het ook van belang
dat de bijen verzot zijn op de bloe
men en kun je door het aanplanten
eraan bijdragen dat de bijenstand
weer wordt opgekrikt.
Opmerking schrijver: bij de vorige
artikelen heb ik me, bij de keuze van
de soorten, laten leiden door de op
vallende bloei of vruchten in de peri
ode van publicatie van het artikel.
Deze keer heb ik me laten leiden
door mijn veelvuldig en noodzakelijk
bezoek aan de tandarts.

Afsluiting
Al is Zanthoxylum niet direct een
eyecatcher in de tuin, de boom

Moederkoren en ons dagelijks brood
door Marianne Vos
Eeuwenlang was men beducht voor
een onbekende, epidemische sluip
moordenaar. Hij kreeg vele namen,
onder meer vuurziekte, heilig vuur
en Antoniusvuur. De slachtoffers
leden aan heftige, pijnlijke spiersa
mentrekkingen, epileptische aan
vallen, gangreen, hallucinaties of
brandende pijn in voeten en han
den. Medici stonden voor een raad
sel en beschouwden de aandoenin
gen als varianten van tyfus en bui
lenpest. Omdat vooral complete ge
zinnen het slachtoffer werden,
waren ze ervan overtuigd dat het
een besmettelijke ziekte was. De
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kerk zag het als een straffe Gods,
maar dagelijks meermaals bidden
tot Antonius zou helpen. Dan
moest men wel de juiste Antonius
bereiken; niet die van Padua met de
vogeltjes, maar die uit Egypte met
het varken. Indirect maakte ook de
hallucinerende werking slachtoffers
onder de bevolking. Mannen, vrou
wen en kinderen die aan waanvoor
stellingen leden en wartaal uitsloe
gen, werden als duivelsheksen be
schouwd en tot de brandstapel ver
oordeeld.
De oudste beschrijving van een epi
demie stamt uit de zesde eeuw, toen
onder de plattelandsbevolking van
het Rijnland duizenden slachtoffers

vielen. In de tiende eeuw heerste
een epidemie in Parijs, met veertig
duizend slachtoffers als gevolg.
Pas in de zeventiende eeuw merkte
de Franse arts en botanicus Denis
Dodart het verband op tussen leef
omstandigheden en de aandoenin
gen. Onder de rijke bevolking kwa
men de ziektes vrijwel niet voor,
maar onder de arme bevolking des
te meer. Hij bestudeerde de eetge
woonten en kwam tot de conclusie
dat daar de schakel lag. Brood
vormde de voornaamste voedsel
bron en welgestelden kochten het
smakelijke, dure tarwemeel om
brood van te bakken. De armen
moesten genoegen nemen met

goedkoop roggemeel om in hun da
gelijkse broodbehoefte te voorzien.
De kromme, paarspurperen prop
jes, die in sommige jaren talrijk aan
de roggehalmen hingen, werden
meegemalen. Ongemalen werden ze
als weeënopwekkend huismiddeltje
gebruikt en om die reden moeder
koren genoemd. Op tarwe komt
geen moederkoren voor en boven
dien konden welgestelde vrouwen
in barensnood zich een bevoegd
arts veroorloven; zij gebruikten
geen huismiddeltjes.
Denis Dodart ontdekte als eerste
dat moederkoren een giftige schim
mel is, die bij regelmatige consump
tie een desastreuze uitwerking heeft
op de spieren en het zenuwstelsel.
Voortaan werd rogge altijd grondig
‘gelezen’ alvorens het te verwerken.
Toch zijn er ook van meer recente
datum massale sterfgevallen be
kend, onder meer uit de jaren twin
tig van de vorige eeuw in Rusland,
de broodvergiftiging in het Franse
stadje Pont-Saint-Esprit in 1951 en
tijdens de hongersnood van de
jaren zeventig in Ethiopië, door het
eten van besmette graszaden.
Moederkoren of Claviceps is de
verzamelnaam van een groep para
sitaire schimmels die gespeciali
seerd is in grassen. De schimmels
zijn biotroof, hetgeen betekent dat
ze de gastplant niet schaden, omdat
ze ervan afhankelijk zijn voor hun
levenscyclus. Claviceps purpurea –
Echt moederkoren – is gespeciali
seerd op Rogge, terwijl C.microcephala uitsluitend op Pijpenstrootje
voorkomt en C.nigricans op Water
bies.
Zodra een spore op de stempel van
de plant terecht komt, ontkiemen
de schimmeldraden die zich een
weg banen naar het vruchtbeginsel.
Daar ontwikkelen ze zich tot een
zwamvlok, die de plaats inneemt
van de graankorrel. De zwamvlok
onttrekt sappen aan de gastplant,
zet die om in voor insecten onweer
staanbare honingdauw en ver
spreidt op deze wijze de sporen. In
een later stadium transformeert de

Pijpenstrootjesmoederkoren (foto: Marianne Vos)

zwamvlok tot een vast propje, het
sclerotium. Dit is het beruchte
moederkoren, dat behalve halluci
nerende stoffen, ook het giftige al
kaloïde ergotamine bevat.
Na enige tijd vallen de sclerotia op
de grond waar ze overwinteren. In
het voorjaar ontwikkelen zich hier
op vruchtlichamen van amper drie
millimeter groot. Bij rijpheid plof
fen de paddenstoeltjes met kracht
open om hun sporen zo ver moge
lijk weg te slingeren. Sclerotia die
in de grond opgeborgen liggen, blij
ven jarenlang kiemkrachtig. De
schimmel heeft dus twee methodes

ontwikkeld om zich te handhaven;
door middel van insecten en door
middel van vruchtvorming.
Zowel de landbouwgronden als het
huidige zaaigoed is zodanig be
werkt met fungiciden dat moeder
koren nauwelijks nog een kans
heeft om zich te vestigen. In 2009
echter berichtte een Frans vakblad
dat in Normandië en Île-de-France
voor het eerst sedert tientallen
jaren weer moederkoren was gesig
naleerd op rogge. Schimmels zijn
inventief en passen zich aan.
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Het zuidelijk Amazonegebied en de Pantanal
Lezing 12 december door Jan Hermans
door Jan Hermans
Het eerste deel van de lezing gaat
over het zuidelijk Amazonegebied
meer in het bijzonder over Alta
Floresta.
Het Amazonegebied wordt vaak in
één adem genoemd met het regen
woud. Het is het gebied met de
grootste biodiversiteit ter wereld,
waar we op plekken nog kunnen
ontdekken hoe de wereld er zonder
mensen uitzag en waar we kennis
maken met inheemse stammen die
in harmonie met de natuur leven.
Maar dit enthousiasme kent ook
een keerzijde, want het regenwoud
valt ten prooi aan meedogenloze
menselijke roofbouw als ontbos
sing, brandlandbouw, plantages,
veeteelt, mijnbouw, olieboringen en
de bouw van wegen en stuwdam
men. De Amazone is een weerspie
geling van alle schade en ellende die
de mens de aarde heeft toege
bracht. Tijdens mijn vlucht vanuit
Cuiaba naar Alta Floresta telde ik
vanuit het vliegtuig meer dan dertig
brandhaarden in het oorspronke
lijk bos dat onder me werd vernie
tigd. De lucht was vol van brandsmog en de onomkeerbare vernieti
ging van “de groene longen der
aarde” was emotioneel nauwelijks
te verwerken.
Het regenwoud is een mythisch bos
en dat van de Amazone is uniek in

de wereld. Het heeft voor de mens
heid een onschatbare waarde. Hier
leeft op 2% van het vasteland, 13%
van alle plant- en diersoorten in de
wereld! Op 1 ha staan soms wel
ruim 300 soorten bomen. Deze di
versiteit is de troefkaart van het
tropisch regenwoud. Als de bomen
ver genoeg uit elkaar staan, zijn ze
beter bewapend tegen schadelijke
insecten, parasieten en schimmels.
Bovendien is het regenwoud door
zijn enorme genetische erfgoed
beter bestand tegen gevaren als
overstromingen en door de kli
maatverandering veroorzaakte
droogte. Het immense bosgebied
speelt ook een voorname rol bij kli
maatbeheersing. Uit het regenwoud
stijgt in de vorm van damp een gi
gantische hoeveelheid water op.
Een zeer grote boom kan per dag
ongeveer duizend liter water afge
ven aan de atmosfeer. In de vorm
van regen bereikt het water ver bui
ten de grenzen van het regenwoud
een groot aantal Latijns-Ameri
kaanse landen.
Het voorgestelde deel van het re
genwoud bij Alta Floresta ligt juist
ten westen van het geografisch cen
trum van Brazilie in het noordelijk
deel van de staat Mato Grosso, tus
sen de bovenstroomse delen van de
rivieren Tapajos en Xingu. Hier
heb ik aan de oevers van de Rio
Christalino kennis gemaakt met de

Caracara - Rio Chrystallino - Weerschijnvlinder, zuidelijke Amazonegebied
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bijzondere flora en fauna van het
gebied. Tijdens diverse boottochtjes
met mijn gids Francesco ontdek ik
bijvoorbeeld dat diverse strandjes
langs de Rio Christalino een ver
schillende dagvlinderfauna herber
gen en dat alles soms maar enkele
honderden meters van elkaar ver
wijderd. Over biodiversiteit gespro
ken… Behalve de fantastische
Morpho-vlinders maakte ik kennis
met zwaluwstaarten, “dagger
wings”, tropische blauwtjes en
“leafwings”.
Het tropische regenwoud is echter
buitengewoon rijk aan vogels: zo
maakt U tijdens de lezing kennis
met diverse vliegenvangers, miervo
gels, ara’s en parkieten, toekans,
maar ook typische vogels voor dit
continent als jacamars, cotinga’s,
curassows, nunbirds en arasari’s.
Een selectie daarvan wordt U tij
dens de lezing vertoond.
Het observeren, laat staan fotogra
feren van vogels in een dicht bos, is
een buitengewoon lastige opgave.
Vaak zitten ze prachtig, maar zijn
er allerlei obstakels, die het foto
graferen bemoeilijken. De hoge
luchtvochtigheid (bijna 100%) en
de hitte zorgen voor extra verzwa
rende omstandigheden.
Ook wordt een glimp gegeven van
de weelderige plantengroei. Er
woedt ook tussen planten in een

dergelijk bos een voortdurende
strijd om ruimte en licht.
Pantanal
Het grootste deel van de avond
wordt echter besteed aan de Pantanal. De Pantanal, ook wel be
kend onder de naam Laguna de Ja
rayes, is het grootste moerasgebied
(wetland) ter wereld. De naam
Pantanal is afgeleid van het Portu
gese “pantano”, dat moeras bete
kent. De Pantanal ligt weliswaar
voornamelijk in Brazilie; het moe
ras bestrijkt ook delen van Bolivia
en Paraguay. In totaal gaat het om
een regio ter grootte van 150.000
vierkante km.
Het gebied is eigenlijk een groot
bekken dat zijn water krijgt uit
hoger gelegen regio’s waaronder
het Plateau van Mato Grosso. Via
de rivier Paraguay verlaat het water
weer langzaam het bekken. In dit
bekken ligt een enorme rivierdelta,
waarin verschillende rivieren uit de
omliggende plateaus samenkomen.
In de Pantanal vindt men het aqua
tisch systeem van grote rivieren en
stilstaand water, maar ook diverse
types moeras, overstroomde gras
landen en landbiotopen.
Er is een gemiddelde neerslag van
1000 tot 1400 mm per jaar. De tem
peratuur is er rond 25˚ C, maar kan
oplopen tot 40˚C. Gedurende de re
gentijd, van oktober tot maart,
stijgt het waterpeil meer dan drie
meter. De overstroming brengt
vruchtbaarheid mee voor het om

ringende land. De droge periode
valt van april tot september.
Deze opmerkelijke variatie tussen
de seizoenen zorgt voor een apart
landschap en een daaraan aange
paste fauna en flora. Tijdens de
hoogwaterperiode valt de voort
plantingstijd van de typische rivier
vissen. Het water is dan rijk aan
voedingsstoffen en zorgt tijdens de
overstromingsperiode voor een
weelderige groei van water- en
moerasplanten, veel micro-organis
men en in deze periode een opmer
kelijke toename aan visetende ho
gere diersoorten.
In de droge periode droogt een
groot deel van de overstromings
vlakte uit, waarbij er poelen en
plassen achterblijven, die aantrek
kelijk zijn voor veel visetende vo
gelsoorten, zoals de grootste ooie
vaar ter wereld, de Jabiru, diverse
reigersoorten en roze lepelaars.
Het spreekt vanzelf dat een derge
lijke regio belangrijk is voor vele
overwinteraars onder de vogels.
Daarbij gaat het niet alleen om
Noord-Amerikaanse soorten als de
Amerikaanse goudplevier of de
Steltkluut, ook vliegenvangers of
Bosooievaars uit het Andesgebied
zijn er te verwachten.
Het gebied is rijk aan zoogdieren
en reptielen. Zo is de Zwarte kaai
man een van de talrijkst voorko
mende reptielen en betekent de
aanwezigheid van rond de 10 mil
joen kaaimannen dat we hier met

de hoogste concentratie van kroko
dillen in de wereld te maken heb
ben!
Andere typische dieren van de
Pantanal zijn de Capibara’s, het
grootste knaagdier ter wereld, de
Reuzenrivierotters, gordeldieren,
moerasherten, Jaguars en Reuzen
miereneters. Helaas heb ik laatstge
noemde twee soorten niet kunnen
waarnemen.
In de Pantanal komen maar liefst
vijftien soorten papegaaiachtigen
voor, waarbij deze regio een van de
beste plaatsen is om de prachtig
blauwe Hyacinthara te ontmoeten.
Ook Blauwvleugel- en Groenvleu
gelara’s komen er voor. In de bos
sen die niet overstroomd worden
leven capucijnapen, coati’s, tapirs
en brulapen.
Door de variatie aan ecotypen en
habitats, van terrestrische bossen
tot regelmatig overstroomde gras
landen, van permanente meren tot
tijdelijke poelen en moerassen is de
Pantanal een complex ecosysteem.
De cyclische processen van het sei
zoen, de diverse successiestadia in
combinatie met een grote hoeveel
heid water, een hoge productiviteit
en een daaraan aangepaste bijzon
dere flora en fauna kenmerken de
Pantanal als een van de meest bij
zondere en biologisch diverse syste
men op onze planeet.
Daarvan wil ik U op deze avond
laten genieten.

Rozebloeiende Tabuiabomen - De Pantanal - Hyacinthara's (foto's Jan Hermans)
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door Leo Koster
Achter in onze kleine tuin heb ik in
de jaren negentig van de vorige
eeuw een vijvertje gegraven; de ver
ticale randen werden voorzien van
vijverfolie met daarbinnen opgesta
pelde trottoirtegels. De rand van de
vijver is afgewerkt door middel van
Maaskeien. In eerste instantie was
deze vijver veel te ondiep. Elk jaar,
bij strenge vorst, moest ik Goudvis
sen en Windes redden. Hij is nu wat
dieper, de vissen heb ik weggege
ven. Van een bekende heb ik in
1992 twee salamanders gekregen; ik
denk dat dat de eerste Alpenwater
salamanders zijn geweest. Later
kwam er nog een plastic vijverbak
bij, omdat de overbuurman deze
naar de Kringloopwinkel wilde
brengen. In de vijver: Waterdrie
blad, waterpest, Gekroesd fontein
kruid, waterlelies, kroos en Krab
benscheer. Elk voorjaar, begin fe
bruari, kijk ik uit naar opstijgende
luchtbelletjes in de vijvers, want
dan zou de Alpenwatersalamander
wel eens weer terug kunnen zijn.
Een landdier wordt een waterdier,
een amfibie dus. De Griekse woor
den “amfi” en “bios” betekenen
dubbellevend. Zij komt voor op de
lijst van beschermde diersoorten en
op de Rode Lijst wordt ze echter
vermeld als “thans niet bedreigd”.
In de Europese regelgeving heeft ze
geen bijzondere beschermingssta
tus. Op 9 respectievelijk 27 decem
ber 2013 zaten nog Alpenwatersa
lamanders in de vijver. Op 6 janua
ri 2014 dreef een dode Alpenwater
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salamander in de vijver, op 17 april
2014 lag een dode Alpenwatersala
mander op het gras. Groene kik
kers, wel steeds in mindere mate,
bevolken ook de beide vijvers. In
beide vijvers heb ik jaarlijks larven
van de Alpenwatersalamander ge
zien, ik heb ook andere mensen van
mijn “oogst” mee laten delen. Doch
door onoplettendheid mijnerzijds
zijn er visjes, inmiddels denk ik dat
het de Tiendoornige stekelbaars is,
in de grote vijver terechtgekomen.
Als je salamanders wilt, moeten er
geen vissen in de vijver zitten. En
de laatste jaren zie of vang ik nog
amper larven van de Alpenwatersa
lamander. Ik denk dat het ook te
maken heeft met feit dat in mijn
buurt vijvers zijn gedempt. In onze
vijver komen daardoor teveel Al
penwatersalamanders en die moe
ten toch eten. Alles wat rondkruipt
en zwemt wordt waarschijnlijk op
gegeten, ook jonge Alpenwatersala
manders. Ik probeer de snelle visjes
te vangen, maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. Ik heb ook al
bij toeval nestjes van de Tiendoor
nige stekelbaars uit de vijver ge
schept, in een mosachtige vegetatie
zaten dicht bij elkaar glasachtige ei
tjes. Momenteel zitten nog diverse
visjes in de vijver. Geregeld wordt
de vijver schoongemaakt. Met een
schepnet- je trek ik de door algen
omwikkelde waterplanten uit de
vijver, deponeer die in een met
water gevulde emmer en minutieus
controleer ik de waterplanten. Li
bellenlarven, schaatsenrijders, vij
verlopers, rugzwemmertjes, Post

Foto: Ans Homburg

Larven van de Alpenwatersalamander

hoorn- en Poelslakken worden ui
teraard teruggezet, maar omdat ik
ook zie dat het vrouwtje van de Al
penwatersalamander één voor één
haar eitjes afzet op diverse water
planten, heb ik besloten de eitjes te
verzamelen en niet terug te zetten
in de grote vijver. Door het manne
tje wordt een pakketje zaadcellen
afgezet op de bodem; met zijn wui
vende staart spreidt het mannetje
verleidelijke geurstoffen richting de
kop van het vrouwtje, zij volgt deze
geurstoffen en als zij zich dan
boven het zaadpakketje bevindt,
neemt zij het pakketje op in haar
cloaca. Dit is een uitwendige be
vruchting zonder echte paring. Het
gebruik van een wuivende staart
heb ik al vele malen met eigen ogen
gezien. Voor de eitjes heb ik een
voormalige, witkleurige, plastic
koelkastbak gebruikt, afmetingen;
15 cm hoog, 23 cm breed en 30 cm
lang. Op 22 mei 2014 heb ik uit de
vijver en in deze bak water geschept
waarin onder meer Poelslakken en
Posthoornslakken zaten, maar ook
larven van een waterjuffer. Hierin
heb ik 13 eitjes van de Alpenwater
salamander gezet. Soms zit het eitje
tussen een gevouwen of opgerold
blaadje van een waterplant, maar
ze zitten ook in de hoek van een zij
takje van een waterplant of gewoon
aan de onderkant van een blaadje.
Het zeer kleine eitje is doorzichtig,
hierin zit een donkere punt met een
donkerkleurig aanhangseltje, een
soort komma. Om het eitje zit een
soort slijmlaag, waardoor het aan
een blaadje blijft plakken.

Het vrouwtje zet honderden eitjes
af, misschien halen 2 ervan de vol
wassenheid! Het eitje heeft een
doorsnee van 1,3 tot 1,8 mm, inclu
sief het vaak ovaalvormige eiom
hulsel is de doorsnee 3-4 mm. Maar
al vlug dacht ik dat de slakken met
hun raspachtige mond de eitjes
konden opeten en de larven van de
libellen wel trek zouden kunnen
hebben in de net uitgekomen lar
ven. Dus de slakken en larven heb
ik uit de bak verwijderd. Op 24 mei
2014 heb ik nog eens 7 eitjes in de
bak geplaatst. Op 6 juni 2014 zie ik
bij de eerste jonge Alpenwatersala
manders hele kleine voorpootjes,
het uiteinde van de staart heeft een
zwart puntje, uitwendige kieuwen
zijn ook duidelijk zichtbaar. Op 10
juni 2014 zie ik dat bij de grootste
jonge Alpenwatersalamander zich
de achterpootjes ontwikkelen. Ze
ontstaan ter hoogte van de aan
hechting van de staart met het ach
terlijf. Dagelijks ververs ik het
water in de bak; in het water krioelt
het van leven, onder meer water
vlooien. De voortbewegingen bij de
larven gebeurt puur met hun slinge
rende staart. Ze sluipen over de
bodem of zwemmen door het
water; bij een prooidiertje houden
ze zich in en plotseling schieten ze
vooruit en verorberen hun prooi
diertje, waarbij ze soms ook weer
wat uitspuwen. Het zijn carnivoren,
alles wat beweegt heeft hun interes
se. Inmiddels heb ik meer dan 40
larven van de Alpenwatersalaman
der in de bak zitten. Op 13 juni
2014 plaats ik een identieke bak
erbij. In deze bak komt de grootste
larve inclusief 9 kleinere exempla
ren. Op 17 juni 2014 ontdek ik dat
er 9 larven in de bak zitten, eentje is
waarschijnlijk opgegeten, want
kannibalisme komt bij salamanders
veelvuldig voor. Uit de andere bak
een andere opgevist en in de bak
gezet, nu weer 10 stuks. Sommige
Alpenwatersalamanders missen een
klein stukje van hun dunne, verti
cale, gespikkelde staart; een soort
genoot heeft dat op zijn geweten.
Bij de grootste Alpenwatersala

mander zijn langs de kop op een
steeltje duidelijk de drie geweivor
mige of varenachtige uitwendige
kieuwen zichtbaar. We krijgen weer
met zeer hoge temperaturen, meer
dan 30ºC. Op 14 juli 2014 ligt één
dode larve van de Alpenwatersala
mander in de bak, waarin dan nog
31 andere soortgenoten rondzwem
men. Op 16 juli 2014 sterft onge
veer de helft van de 31 larven van
de Alpenwatersalamanders; ze wor
den vrijwel direct ingepakt door
algen. In de andere bak blijft alles,
tot mijn stomme verbazing, bij het
oude. Beide bakken worden name
lijk steeds op dezelfde manier be
handeld. Op een dag tel ik in de
bak 9 larven van de Alpenwatersa
lamander. Ik wilde een rond getal,
dus uit de andere bak er weer een
bijgezet, ik had niet goed geteld, nu
zitten ze met 11 stuks bij elkaar. Op
17 juli 2014 leggen ook de andere
larven van de bak met 31 stuks het
loodje. Door de warmte zet ik de
bak, ter afkoeling, met de 11 sala
manders wel eens in huis. Op 24 juli
2014 krijgen de 11 larven enigszins
vervuild hemelwater, waarin mug
genlarven en tubifex -rode slinger
wormen- zitten. Ze eten er direct
van. Doordat het zicht in de bak nu
niet meer optimaal is, kan ik de lar
ven niet meer tellen. Op 26 juli
2014 heb ik de bak schoongemaakt;
gelukkig de 11 larven zijn er nog.
Aan de kleur van de larven denk ik
dat ik al weet wat een vrouwtje
(lichter) of mannetje (donker) is.
Bij elke trilling duiken de larven
naar beneden; ze maken bij hun
voortbeweging nu ook al gebruik
van hun kleine pootjes. De lengte
van de larven bedraagt nu gemid
deld ruim 2 cm. Op woensdag 30
juli 2014 vind ik dat de staart van
de grootste larve ronder aan het
worden is en dat de uitwendige
kieuwen gaan krimpen en de poot
jes dikker worden. Het lijkt ook of
hij/zij de bak wil verlaten. Ik heb
een soort vlondertje gemaakt, be
kleedt met natte vegetatie en algen.
De grootste larve erop gezet, het
keeltje gaat op en neer en het dier

tje begint te gapen, even later zoekt
de larve zelf weer het water op.
Elke dag krijgen ze waterlepeltjes
met daarin muggenlarven of rode
slingerwormen. Doch op vrijdag 1
augustus is deze larve verdwenen;
geen enkel spoor wat daarvan de
reden kan zijn. Als een vogeltje op
de rand van de bak zou gaan zitten,
veroorzaakt dat een trilling en dan
duiken de larven zeer snel naar de
bodem. Binnenkort herkrijgen ze
de vrijheid; hopelijk worden ze heel
oud, 20 jaar schijnt geen uitzonder
ling te zijn. Jammer vind ik wel dat
ruim 30 larven mijn experiment niet
hebben overleefd.
De kleinste larve is 3 cm, de andere
ruim 4 cm. In het heldere water
jagen ze op zicht; de muggenlarven
-ze moeten wel bewegen- worden
voorzichtig vaak kruipend bena
derd en vlakbij wordt toegehapt.
Soms is het uiteraard ook mis. Ge
weldig vind ik ook de minuscule
teentjes aan de voor- en achterpo
ten, voor 4 en achter 5 tenen. Op
zondag 10 augustus 2014 herkrij
gen rond 17.00 uur de eerste 4 Al
penwatersalamanders, twee manne
tjes en twee wat lichter gekleurde
vrouwtjes, hun vrijheid. Een pro
bleem dient zich aan. De muggen
larven raken op! Doch op
18-08-2014 hebben de laatste drie
larven van de Alpenwatersalaman
der, één mannetje en twee vrouw
tjes, hun vrijheid teruggekregen.
Dat ze lang mogen leven. Bijna drie
maanden heb ik voor hen mogen
zorgen, het gaat jullie goed!

Alpenwatersalamander
(Public Domain Wikimedia Commons)
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Foto: Jan Hermans

Slangenkruid - Echium vulgare
Blauw juweel onder de pioniers
Nummer vijf op de lijst van favoriete blauwe bloemen
door Jan Hermans
De hekkensluiter in de top vijf van
blauwe bloemen is het Slangen
kruid. Ook van deze plant was
vooraf reeds de verwachting dat ze
in de rij der uitverkorenen terecht
zou komen. Het is een plant van
dynamische pioniermilieus. Op der
gelijke plaatsen trekt haar uitbun
dige, fraaie bloei vaak de aandacht,
zelfs van argeloze wandelaars die
niet direct met planten bezig zijn.
De Nederlandse naam is enerzijds
een verwijzing naar de krulvormig
opgerolde bloemschicht, als een op
gerolde slang, anderzijds een verge
lijking van de tweespletige stempel
met een slangentong. Volgens het
Woordenboek van Nederlandsche
Volksnamen van Planten werd de
plant in diverse regio’s aangeduid
met namen als Adderkop, Slangen
hoofd, Slangenkop of Slangen
kroed.
Habitus
Slangenkruid is met haar rijzige ge
stalte variërend van 90 cm tot meer
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dan 1.20 m geen plant die men ge
makkelijk over het hoofd ziet. Het
is een behoorlijk stekelig behaarde
plant, die onder andere vanwege
een dergelijke habitus goed past in
de familie der Ruwbladigen.
Ze begint als een rozet met lange
smalle bladeren, die wel 20 cm lang
kunnen worden. Daaruit komen
pas in het tweede jaar stengels met
bloemen. De bloeiwijze bestaat uit
een schicht, eveneens kenmerkend
voor de Ruwbladigen, die op een
pluimvormige wijze geordend is.
De bloemkelken zijn diep gedeeld
en daaruit verschijnen rozerode
bloemknoppen, die bij het open
gaan donker hemelsblauw verkleu
ren. De bloemkroon is schuin om
hoog gericht, waaruit blauwe helm
draden tevoorschijn komen. Alleen
de onderste helmdraden steken niet
buiten de kroon. De buiten de
kroon uitstekende helmdraden die
nen als landingsplaats voor bezoe
kende insecten. De stijl die pas later
rijpt, streeft de lengte van de lang
ste meeldraden nog voorbij, waar
door de gevorkte stijltop, gelijkend

op een slangentong, ver voorbij de
geopende bloemkroon uitsteekt.
Soms vindt men in grote populaties
Slangenkruid ook wel exemplaren
met lichtblauwe of zelfs witte bloe
men.
Slangenkruid is twee- of meerjarig.
De grootte van het rozet bepaalt of
er een bloeistengel verschijnt. Slan
genkruid kiemt vooral op open
zandgrond, vaak in de zomer, maar
ook in de herfst. Niet alle zaden
kiemen op hetzelfde moment; een
aantal gaat in kiemrust en wacht
tot bij een volgende omzetting of
storing van de bovengrond ze wor
den “wakker geschud”.
Groeiplaats
Zoals reeds eerder summier ver
meld is Slangenkruid een soort van
lichte, droge, kalkrijke, humusarme
bodem. Over het algemeen is ze ge
bonden aan ruderale (door de mens
beïnvloede), zonnige groeiplaatsen.
In de duinen groeit Slangenkruid
op plekken waar steenslag of puin,
vermengd met duinzand wordt om
gewerkt. Vaak zijn dat situaties

langs wandelpaden. Ook verschijnt
ze regelmatig op verlaten duinak
kers, parkeerplaatsen of open ta
luds. Ze verschijnt ook door graaf
werkzaamheden van dieren, zoals
Mollen of Konijnen.
In het binnenland is Slangenkruid
vooral een wegbegeleider, waar
haar aanwezigheid door omwoelen
van de grond wordt begunstigd.
Frequent treedt ze op langs
schouwpaden van spoorwegen of
op spoordijktaluds. Daarbij kan ze
op verlaten stationsemplacementen
zodanig talrijk optreden, dat het
ook niet-plantenliefhebbers wel op
valt.
Een ander milieu in Zuid-Limburg
wordt gevormd door steile kalk- en
krijthellingen, maar vaak blijven de
planten hier wel kleiner dan op de

hiervoor beschreven plaatsen.
Slangenkruid groeit op dergelijke
locaties vaak in gezelschap van an
dere tweejarige soorten zoals teu
nisbloemen of honingklavers. Ze is
in dergelijke vegetaties een van de
kensoorten van het Slangenkruid-
verbond, een type vegetatie van pi
oniermilieus, dat tot een van de
kleurrijkste plantengemeenschap
pen van Nederland behoort.
Insectenleven
Veel soorten insecten hebben in
meerdere of mindere mate een band
met Slangenkruid. Van de micro-
vlinders leeft een kokermotje, Cole
ophora onosmella op Slangen
kruid, evenals het motvlindertje
Douglasia ocnerostomella, waar
van de rupsjes een voorkeur heb

ben voor de bloeiwijzen.
In Zuid-Limburg komt een snuitke
ver voor, Ceutorhynchus geographicus, waarvan de larven zich te
goed doen aan de penwortels van
Slangenkruid.
Een dergelijke attractieve plant is
natuurlijk erg in tel bij diverse nec
tar- en stuifmeelliefhebbers.
De buikverzamelaar Hoplites
adunca is in haar aanwezigheid ge
heel afhankelijk van Slangenkruid.
Ook de Kleine sachembij (Anthophora bimaculata) wordt door
Slangenkruid aangetrokken en is
vaak in haar nabijheid present.

Solitaire bijen
Lezing 28 november door dhr. Ber Jeucken
Voor vrijdag 28 november is de heer
Ber Jeucken bereid gevonden om
voor onze vereniging een lezing over
bijen te verzorgen. De lezing wordt
gehouden in de centrale ruimte van
de basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen kent wel de bijen die heer
lijke zoete honing maken en die in
een grote groep bij elkaar leven; de
Honingbijen. Elk bijenvolk bestaat
uit 40.000 á 50.000 individuen met
voor elk een duidelijke taakverde
ling. Deze Honingbijen houden
geen winterslaap, maar ze kruipen
dicht op elkaar en komen zo de
winter door. Om in de winter toch
eten te hebben, leggen zij in de
zomer een wintervoorraad aan.
Deze wintervoorraad is de honing
zoals wij die kennen. Als de imker
deze honing bij de bijen wegneemt
geeft hij ze suikerwater terug, want
anders gaan ze in de winter dood
van de honger. Elk bijenvolk krijgt
in de herfst 12½ kg suiker gevoerd.
De beste honing vind je altijd bij

een echte imker. Zo is Ber 30 jaar
lang imker geweest met een eigen
bijenhal in Maasbree. Toen hij 11
jaar geleden in de nabijheid van
deze bijenhal solitaire bijen uit de
grond zag kruipen was zijn belang
stelling ook voor deze bijen gewekt.
Als lid van de landelijke insecten
werkgroep van het KNNV en van
de sectie hymenoptera van de NEV
heeft hij zich hierin verder be
kwaamd. Zijn presentatie zal voor
de pauze gaan over de verschillende
soorten bijen, hun levenscyclus, de
vrouwtjes en de mannetjes, het
stuifmeel en de nectar.
Na de pauze worden de koekoeks
bijen, hommels, het bijenhotel, de
bijenstudie en de vijanden van deze
bijen belicht.
Hoeveel soorten bijen leven er in
Nederland? Waarom zijn ze zo
kwetsbaar? Hoe kunnen we deze
insecten, die ons onder meer voor
zien van fruit en honing helpen?
Wat zijn slobkousbijen, klokjesbij
en of maskerbijen? Wat doen be
hangersbijen? Bestaan er ook koe

koeksbijen? Wilt u graag de ant
woorden op deze vragen, zorg er
dan voor dat u deze boeiende lezing
niet mist en reserveer deze datum
alvast in uw agenda. Ook niet-le
den zijn natuurlijk van harte wel
kom.
Het bestuur

Rosse metselbij

Pluimvoetbij (foto's Ber Jeucken)
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Jaarprogramma 2014
Vrijdag 28 november
Lezing door de heer Bair Jeucken over solitaire bijen.
Vrijdag 12 december
Lezing door de heer Jan Hermans over het zuidelijke Amazone-gebied en de Pantanal.
Vrijdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.

Jaarprogramma 2015
Donderdag 29 januari
Lezing door de heer Jan Roymans over archeologisch onderzoek in beekdalen en Maasdal.
Vrijdag 27 februari
Jaarvergadering. Aansluitend een dialezing door de heer John Jagt over fossiele ammonieten, belemnieten en
nautiloïden.
Vrijdag 27 maart
Dialezing door de heer Boena van Noorden over akkervogels in Limburg.
Zondag 26 april
Ochtendexcursie naar het IJzerenbos in Susteren met speciale aandacht voor de voorjaarsflora.
Zondag 31 mei
Middagexcursie naar het gebied de Tuspeel, een goed ontwikkeld hoogveen omringd door loof-en naaldbos.
Zaterdag 13 juni
Busexcursie naar de Eifel met speciaal aandacht voor flora en fauna. Alleen voor leden.
Zondag 12 juli
Ochtendexcursie naar het Meerlebroek bij Beesel; een natuurontwikkelingsgebied.
Zondag 27 september
Middagexcursie naar het Leudal, in de omgeving van de Busschop bij Heythuysen.
Zondag 18 oktober
Ochtendexcursie naar het Munnichsbos bij ‘t Reutje, een eeuwenoud bos met machtige beuken.
Vrijdag 20 november
Varia-avond. Speciaal door de leden van de “Kringloop”, die iets willen laten zien over een zelf te kiezen onder
werp. Alleen voor leden.
Vrijdag 11 december
Dialezing door de heer Jan Hermans over La Brenne, een streek in Midden-Frankrijk.
Zaterdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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Rugstreeppad (foto: Marianne Vos)

Zet je als juveniel Rugstreeppadje van nauwelijks één centimeter lengte je eerste schuifelstapjes op het droge, ligt
er zo’n enorm obstakel voor je neus. Er zit niets anders op dan een eindje om te lopen.
Rugstreeppadden worden tot ongeveer zeven centimeter groot en leven in en rond ondiep, snel opwarmende wa
teren met een zuurgraad van ten hoogste pH5. Beide geslachten zijn, in tegenstelling tot andere padden, even
groot. Zittend in water kiezen ze graag een plaatsje waar hun kop net boven het wateroppervlak uitsteekt. Man
netjes kunnen hun kwaakblaas flink opzetten en produceren daarmee een typerend, ratelend geluid, dat ruim
een kilometer ver draagt.
Door hun korte pootjes hebben ze een loopje als van een snelwandelaar.
Marianne Vos
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