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Onze toekomst... het belang van bestuivers en zaad...
door Maria Buurman
Hartje zomer zijn Bert en ik met de
NDV (Nederlandse Dendrologi
sche Vereniging) naar Zuid-Enge
land geweest voor een bezoek aan
acht botanische tuinen. “Het den
drologische walhalla” zegt de uit
nodiging. We hebben genoten van
de bijzondere natuur, prachtige
kleuren, historische maar ook expe
rimentele tuinen en de oude sfeer
volle landhuizen als hart van de tui
nen. Een prachtige privé tuin waar
de rondleiding gedaan werd door
de 80 jarige eigenaar met heerlijke,
amusante Engelse humor was een
van de verrassingen. Vele vrijwilli
gers en enkele professionals zorgen
met veel liefde voor “hun” tuin.
Er zijn echter ook boeiende projec
ten die ons zeer duidelijk maken
hoe belangrijk de flora is voor ons
voortbestaan als mens. Deze ver
dienen zeker aandacht en die bele
ving wil ik graag met jullie delen.
Indrukwekkend is: “The Hive” wat
letterlijk vertaald: “De Korf” bete
kent, een kunstwerk van Wolfgang
Buttress wat het belang van bijen
voor de ecologie weergeeft dus…
het belang voor de hele planeet!
Van afstand kijkend naar The Hive
lijkt het geheel één enorm grote
zwerm bijen, dichterbij komend
veranderd dit beeld in een heuse
enorme honingbijenkorf. Het is een
belevingsobject voor jong en oud.
The Hive stelt dus een bijenkast
voor, een aluminium/staal con
structie maar wonderlijk geïnte
greerd in de groene omgeving, 17
meter hoog, 40 ton zwaar en be
staat uit 170.000 onderdelen als een
harmonica in en uit elkaar te halen.
Via infoborden wordt aan iedereen
een belangrijke vraag gesteld: “hoe
kunnen wij onze bestuivers be
schermen zodat we de toenemende
wereldbevolking kunnen blijven
voeden”? Het voortbestaan van een
derde van onze wereldwijde fruit,

4

(foto: Maria Buurman)

groente, en zaadteelt velden is im
mers in grote mate afhankelijk van
bijen en andere pollinators (bestui
vers). Planten kunnen zich immers
alleen voortplanten als ze zijn be
stoven.
In een echte honingbijenkorf dicht
bij zijn grote stalen broertje, zijn de
bezige bijen druk aan het commu
niceren met elkaar door middel van
ruiken en trillingen/vibraties. De in
de bijenkorf geplaatste accelerome
ters meten deze activiteiten en
geven die signalen / trillingen door
aan 1000 led-lampen die in de "The
Hive" aanwezig zijn.
Na deze info tot ons te hebben ge
nomen lopen we bergop door een
heerlijk geurende en fleurige weide
vol zomerbloeiers de korf in. De
bloemenweide is luilekkerland voor
de bij én voor ons. Aangekomen in
het hart van de korf wanen we ons
zelf steeds meer in de wereld van de
bij, als we op het platform gaan lig
gen en ons afsluiten voor de omge
ving wordt de beleving intenser! De
lichte geluidstrillingen voelen en
horen we warempel waardoor we
aan den lijve het drukke leven van

de bij beleven. Fascinerend.
Voor de volledigheid: bestuiving
vindt plaats tijdens de zoektocht
van bijen naar nectar en pollen;
hun voedsel.
Als ze rond de bloemen vliegen/be
wegen, wordt stuifmeel (pollen) uit
de meeldraden (mannelijk) van de
bloem “gevangen” in de haren van
de bij en op die manier getranspor
teerd naar vele andere bloemen tij
dens hun verdere zoektocht naar
voedsel. Wanneer mannelijke pol
len achterblijven op het stigma
(stempel/vrouwelijke deel) van de
bloem kan bevruchting plaatsvin
den. Het voortbestaan van de plant
(ons voedsel) is dan gegarandeerd.
Enkele getallen: een bij bezoekt on
geveer 100 bloemen per foerageer
vlucht. Dit doet hij met een snel
heid van maximaal 30 kilometer
per uur. Met tien foerageervluchten
per dag komt dit neer op 1.000
bloemen. Bijen kunnen echter wel
40 vluchten per dag uitvoeren. Als
20.000 bijen uit een bijenkorf meer
dere keren per dag uitvliegen kun
nen ze wel 20 miljoen bloemen per
dag bestuiven!

Van groot belang is ook de “Mil
lennium Seed Bank Kew”. De
zaadbank.
Onze afhankelijkheid van planten
is enorm. Ze zijn de grondstof van
voedsel en kleding, leveren brand
stof, bouwmateriaal en denk ook
aan levensreddende geneesmidde
len. Ook vogels, insecten en andere
dieren zijn van planten afhankelijk.
Volgens onderzoekers wordt een
kwart van de planten op aarde in
de komende vijftig jaar met uitster
ven bedreigd door vernietiging van
habitats, door menselijke activitei
ten, klimaatveranderingen, illegale
handel in planten, overexploitatie
van planten en bedreiging door in
vasieve soorten die de inheemse
soorten verdringen. Alarmerend
bericht!
In 1974 begonnen botanici van de
Kew Royal Botanic Gardens te on
derzoeken hoe zaden van wilde
planten geconserveerd konden wor
den. Toen ze 4000 plantensoorten
van over de hele wereld hadden op

geslagen, beseften ze dat er een veel
grotere onderneming nodig was om
het wereldwijde verlies van planten
en hun habitats tegen te gaan.
Daarom werd er in 1998 op het ter
rein van Wakehurst Place (Sussex)
een enorme zaadbank van groot
wereldwijd belang gebouwd. Het
Millennium Seed Bank Project was
een feit, geopend in het jaar 2000!
Drie verdiepingen de grond in, let
wel…10 meter ónder de grond!
Donker en constante koele tempe
ratuur van ongeveer 10 graden.

op een handjevol zeldzame exem
plaren na. Het zou een prachtige
natuurfilm opleveren!
Sinds 1997 zijn in vele landen expe
dities voor het verzamelen van zaad
en tegen februari 2001 hadden de
“zaadjagers” van Kew 300 miljoen
zaden opgeslagen.
In 2010 was één op de tien soorten,
oftewel ruim 24.000 soorten, van de
zaaddragende flora op aarde verza
meld en opgeslagen.
De schattingen van het aantal plan
tensoorten wereldwijd, van het
kleinste kruid tot de grootste
Van de 1440 inheemse soorten in
boom, lopen overigens enorm uit
Groot-Brittannië worden er 317
een van 200.000 tot wel 400.000!
met uitsterven bedreigd. In Kew
De infoborden ter plaatse bij de
lagen al 579 soorten opgeslagen en zaadbank vermelden dat er heden
een team van meer dan 250 deskun onder onze voeten meer dan 2 bil
digen en amateurbotanici gingen
joen zaden van 34.000 plantensoor
op zoek naar de rest. Enthousiaste ten zijn opgeslagen uit 80 verschil
lingen beklommen bergen, lieten
lende landen!
zich langs steile rotsen zakken en
waadden door ijskoud water op
Het proces:
zoek naar de moeilijk te vinden
Na verzameling en zuivering van
planten. De deadline werd gehaald, zaden van een bepaalde soort, wor

(foto: Maria Buurman)
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den deze in papieren of stoffen zak
ken, soms in flessen gedaan en ver
volgens naar Groot-Brittannië ge
stuurd. Tevens drogen de verzame
laars exemplaren van de betreffen
de planten zodat ze in Kew officieel
kunnen worden gedetermineerd.
Met behulp van navigatiesatellieten
wordt vastgelegd waar ze precies
werden gevonden. Correctheid ten
top.
Bij aankomst in Wakehurst Place
doorlopen de zaden twee essentiële
droogstadia met na de 1e droging
een reinigingsbehandeling. De
tweede droging heeft een lagere
luchtvochtigheid dan de eerste
waarbij het vochtgehalte terugge
bracht wordt van ± vijftig procent
naar ongeveer vijf procent. Op die

manier ondervinden ze de minste
schade tijdens het invriezen. Boven
dien vertraagt het hun biologische
processen tot een soort schijndood
waarin ze zeer lange tijd kunnen
blijven. Er worden bij dit proces
steekproeven genomen om te zien
of ze gezond zijn en of ze ontkie
men. Daarnaast worden elke tien
jaar een aantal zaden weer tot leven
gewekt om te zien of ze nog steeds
levensvatbaar zijn.
Ten slotte worden de zaden in
luchtdichte glazen potten verpakt
en ondergronds gebracht naar ka
mergrote vriezers die zich in een
grote betonnen kelder bevinden.
Op die plek, keurig opgestapeld op
planken, beginnen ze aan hun lange
slaap bij een temperatuur van twin

tig graden onder nul tot wel 120
graden onder nul (bijvoorbeeld bij
mossoorten). De zaadbank is één
groot, formidabel laboratorium.
Er is nog veel onderzoek nodig
naar de reactie van zaden op lang
durige opslag en begrip over de ma
nier waarop ze later tot ontkieming
kunnen worden gebracht.
Werkt deze methode? Toen een
paar jaar geleden 3000 zaden van
verschillende planten die tien jaar
lagen opgeslagen, werden getest,
ontkiemde 94 procent.
Met recht dus de euforische reacties
die geschreven staan “Ark van
Noach voor planten” en een “ver
zekeringspolis voor de planeet”.

Het lampje....
door Marianne Vos

de originele lampjes kunnen leve
ren. Het ene bedrijf is gevestigd in
Eenmaal de voor het blote oog ver Tokyo, het andere ergens in de
borgen wereld aanschouwd, die
USA. Verzendkosten en invoer
zich via de lens van een microscoop rechten maakten het toch al zeer
openbaart, wil je meer weten over
prijzige lampje tot een kostbaar ar
die wonderbaarlijke vormen en fi
tikel. Bovendien was het maar zeer
guren, bijvoorbeeld die van pad
de vraag of het ooit zou arriveren.
denstoelen. Ik besloot op zoek te
Daarmee had ik niet gerekend. Het
gaan naar een microscoop en infor lampje werd een obsessie. Ik zou en
meerde in mijn omgeving alvast
moest er een vinden en wel in eigen
naar verschillen in kwaliteit en mer land.
ken. Het resulteerde in het aanbod
om er een over te nemen, hetgeen ik Veel zoekbegrippen en websites
graag aannam.
later bedacht ik plotseling dat old
Het is een oud model, bestaande uit timers die nog helemaal in de origi
drie onderdelen van oerdegelijk
nele staat verkeren, voorzien zijn
gietijzer. Als eerste de microscoop, van een elektrisch circuit van 6
als tweede een externe trafo om
Volt.
hoge spanning om te vormen naar
In de beginjaren van de automo
laagspanning en het derde onder
bielindustrie, toen de wereld bij
deel is de lamphouder, die in de mi avond en nacht nog vrijwel onver
croscoopvoet geplaatst moet wor
licht was, was dat lage voltage meer
den. De lenzen zijn van topkwali
dan genoeg om voldoende lichtop
teit. Het lampje van 6 Volt begaf
brengst te genereren voor koplam
het al vrij snel, maar dat zou een
pen, remlichten en richtingaanwij
kwestie zijn van even zoeken naar
zers. Pas vanaf de eindjaren zestig,
een leverancier van microscoopon beginjaren zeventig, werd 12 Volt
derdelen en de bestelling plaatsen.
standaard in de internationale au
Spoedig bleek dat er wereldwijd
tomobielindustrie.
slechts twee bedrijven bestaan die
De lage lichtopbrengst van het 6
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Volt circuit is de reden dat eigena
ren van een niet aangepaste oldti
mer alleen bij daglicht de weg op
mogen met hun voertuig. Mijn lo
gische gedachte was; er zal toch wel
ooit een lampje vervangen moeten
worden? En waar vraag is, is aan
bod niet ver.
Binnen enkele tellen vond ik op het
internet een leverancier van alle
soorten autoverlichting, inclusief
alle denkbare modellen en maten
voor oldtimers. Wat een opluch
ting! Ik hoefde niet naar Tokyo of
de USA, zelfs niet digitaal.
Het volgende probleem diende zich
al spoedig aan. Er zijn tientallen
lampjes van 6 Volt verkrijgbaar,
die allemaal een verschillende maat
en vorm van fitting en lampen
glaasje hebben. Het voor mij vol
slagen onbekende vakjargon van
duplovoeten, gelijke en ongelijke
pen, filament, dubbel of enkelvou
dig contact, maakte het tot een
technische zoektocht, waarbij je
hoopt dat er bij jezelf spoedig ook
een lampje gaat branden. Uit de
vele mogelijkheden filterde ik ten
slotte lampje BA15d, een model dat

het meeste leek op het defecte
exemplaar. Het was voorzien van
gelijke pennen aan weerszijde van
de bajonetfitting en de dubbele
contactpunten op de onderzijde
hadden de juiste positie en vorm
om contact te kunnen maken met
de contrapunten van de fittinghou
der. Door middel van een piepklei
ne afbeelding, waarop bijna onlees
baar de maten in millimeters aan
gegeven stonden, was het mogelijk

om de grootte en de verhoudingen
van zowel het lampenglaasje als de
fitting te vergelijken.
Ik bestelde er twee als test. Het
lampje paste, zowel in de fitting als
in de lamphouder. Dat was alvast
een meevaller. Nu kwam het span
nendste moment: via de trafo de
stroomtoevoer inschakelen. Oh
wonder! Het werd licht! Ik kon
mijn geluk niet op en bestelde heb
berig drie doosjes à tien stuks.

Zeker is zeker, nietwaar? Na enkele
weken kwam er een verzoek van de
leverancier; of ik het merk en
bouwjaar van mijn oldtimer door
wilde geven? Ja, hoor, dat wilde ik.
Merk Olympus. Bouwjaar tussen
1950 en 1970. Met recht een echte
oldtimer.

Moordspinnen, een soort apart
door Marianne Vos
Menigeen die in het bos een mi
niem koperdraadachtig ballonnetje,
opgehangen aan een eveneens op
koperdraad gelijkend draadje
vindt, zal zich wellicht afvragen
wat dát nu weer is. De waarnemer
ziet een cocon van een Moordspin,
ook wel Spinneneter of Piratenspin
genoemd. De wetenschappelijke fa
milienaam luidt Mimetidae, de ge
nusnaam Ero. Deze familie telt in
Europa vier soorten, waarvan Ero
furcata de meest voorkomende is.
Niet dat men veel kans maakt om
de spinnen te vinden: ze zijn heel
klein en verbergen zich overdag
met opgetrokken poten onder ste
nen of twijgen. Pas in de scheme
ring worden ze actief en gaan ze op
jacht naar hun lievelingskostje; ko
gelspinnen. Eens een web gevonden
tokkelen ze met hun pootjes op een
van de spindraden van het web. De
kogelspin spoedt zich richting tril
ling om de vermeende prooi te ver
schalken, maar wordt verrast door
de kleine Moordspin die haar met
slechts één razendsnelle beet in
haar poot uitschakelt. Het verlam
mende vergif doet zijn werk snel en
grondig. Moordspinnen zijn ware
slokoppen; ze zuigen via het gaatje
in de poot de doorgaans veel grote
re kogelspin in één keer leeg.
Een vrouwtje Ero furcata is slechts
3,25 millimeter groot, een mannetje
maximaal 2,5 millimeter. De kleur

Cocon Moordspin (foto: Marianne Vos)

varieert van geelbruin tot bruin met
enkele zwarte accenten op het ko
gelronde achterlijf bevinden zich
twee zeer kleine uitsteeksels. De
poten hebben heldere pigmentrin
gen en de voorpoten zijn deels
voorzien van een rij afwisselend
lange en korte stekelharen. De acht
ogen zijn in twee rijen van vier ge
plaatst. Moordspinnen maken ka
rakteristieke cocons die met geen
enkele andere cocon te verwarren
zijn, ongeacht van welke spin of in
sect. De ei-vormige cocon is vier
millimeter hoog en drie millimeter

breed en bestaat uit een stevige laag
witte spinseldraad. Aan de boven
kant laat ze een kleine opening vrij
om haar zes tot acht eitjes te depo
neren. Ze dekt de opening af met
een dun laagje witte spinseldraad,
waar te zijner tijd de jonge spinnen
door naar buiten zullen kruipen.
Tenslotte spint ze een ruwdradig,
koperkleurig mandje om de cocon
en bevestigt het door middel van
een eveneens koperkleurige draad
op een beschutte plaats aan het
substraat, waarbij ze ervoor zorgt
dat de cocon vrij hangt. Ieder
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vrouwtje maakt twee of drie co
cons. Moordspinnen kennen drie
generaties per jaar. De eerste gene
ratie heeft in de cocon overwinterd
en sluipt in het vroege voorjaar uit.
Tegen het einde van de lente zijn de
spinnen volwassen en maken ze zelf
cocons. Deze tweede generatie
sluipt in de hoogzomer uit en komt

op een gemakkelijke manier aan
voedsel: kleine kogelspinnen uit de
familie Phylloneta of Wigwamspin
nen doen aan broedzorg en zijn om
die reden minder mobiel, waardoor
ze een gemakkelijke prooi vormen.
Talrijk als ze zijn vormen ze in de
zomerperiode de belangrijkste
voedselbron voor de Moordspin

nen. Deze flink doorvoede, zomer
se Ero-generatie vormt het sluitstuk
van de jaarlijkse cyclus: hun nage
slacht overwintert vanaf de nazo
mer in de vorstvrije, koperkleurige
cocons en wacht op het vroege
voorjaar om op jacht te gaan naar
malse kogelspinnen.

Vrijdag 15 december

Lezing over paddenstoelen in Limburg door Henk Henczyk
door Jan Hermans
Op vrijdagavond 15 december is de
heer Henk Henczyk van de Padden
stoelenstudiegroep Limburg bij ons
te gast. Hij zal een avond verzorgen
over “Paddenstoelen in Limburg”.
De avond start om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basisschool Tri
angel, Linnerhof 36 te Linne.

Overal om ons heen leven schim
mels en paddenstoelen. De padden
stoelen zijn de meest bekende groep
van gemakkelijk zichtbare schim
mels in bos en veld. Ze leven vaak
verborgen, intiem vervlochten met
de levenswijze van andere levende
wezens. Ze verschijnen en verdwij
nen op de meest onverwachte ma
nieren, plekken en momenten.

Kostgangerboleet - Boletus parasiticus (foto: Ans Homburg)
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Het grootste deel van hun leven be
staan schimmels als lange, cilin
drisch, vertakte schimmeldraden.
Ze groeien op een substraat van
aarde, hout, mest, dode planten of
dierlijk materiaal en vormen daar
een zogenaamd mycelium of zwam
vlok. De schimmeldraden scheiden
enzymen af die het substraat bin
nendringen en het organisch mate

Wortelende inktzwam - Coprinus cinereus (foto: Ans Homburg)

riaal afbreken. De suikers worden
opgenomen door de schimmel en
dienen als zijn brandstof. Terwijl de
schimmel groeit, verspreidt hij zich
naar andere voedselbronnen en na
verloop van tijd (weken, maanden,
jaren) begint het mycelium met het
produceren van de vruchtlichamen,
die bekend staan onder naam pad
denstoelen.

Paddenstoelen worden wel de bloe
men van de herfst genoemd; hoewel
ze het hele jaar voorkomen zijn ze
in de herfst het talrijkst. Nederlan
ders hebben vaak een dubbel ge
voel ten opzichte van paddenstoe
len: enerzijds de angst voor de gifti
ge eigenschappen van enkele soor
ten, anderzijds de fascinatie voor
de vormen en kleuren van deze or

ganismen. Er komen zo’n 5000
soorten in Nederland voor.
Onze gastspreker laat U op deze
avond kennis maken met de kleu
ren- en vormenrijkdom, functie,
eetbaarheid en giftigheid, maar ook
de magie erom heen. Bijna alle
beelden die worden vertoond zijn
gemaakt in Limburg. Zorg dat U
deze boeiende lezing niet mist….

9

26 december

Kerstwandeling naar het Rozendaal
Op Tweede Kerstdag 26 december
trekken we er als Kringloop tradi
tiegetrouw op uit. Het is alweer
even geleden dat we landgoed Ro
zendaal bezochten, vandaar de
keuze op deze dag voor dit gebied.
We verzamelen om 14.00 uur op de
parkeerplaats van het Limburgs
Landschap nabij boerderij Heeren
hof, te bereiken via de Stationsweg
naar Montfort. Een bord langs de
Stationsweg verwijst naar de par
keerplaats. Deze excursie duurt tot
16.00 uur.
Landgoed Rozendaal is ongeveer
300 ha groot en in eigendom van de
Stichting het Limburgs Landschap.
Het is een beekdallandschap van de
Vlootbeek, waar laaggelegen gras
landen begrensd worden door met
naald- en loofhout beplante stuif
zandruggen en prachtige lanen van
Zomereik en Amerikaanse eik. Een
deel van de bossen wordt als hak
hout beheerd. Bij de parkeerplaats
is nog het enige restantje heide
over; hier wordt regelmatig de
boomopslag teruggedrongen.
Tijdens de wandeling zullen we

foto: Piëtro Cuypers

twee boerderijen passeren, de Ko
ningshof en Heerenhof. De geschie
denis van deze boerderijen gaat
terug tot de 16e eeuw. De namen
van beide boerderijen verwijzen
naar de heren van Montfort. Sinds
1970 is het Limburgs Landschap ei
genaar van landgoed Rozendaal,
inclusief de twee boerderijen. De
boerderijen doen thans dienst als te

huren vakantiewoningen.
De winterperiode biedt de moge
lijkheid om de contouren van het
landschap en de rol van de mens
daarin goed te verkennen.
Uw gidsen John Hannen en Jan
Hermans nodigen U gaarne uit tot
deze winterwandeling.
Het Bestuur

Bomen over bomen deel 33

Sporenboom of Tetracentron sinese
door John Hannen
Geschiedenis
Hoewel er enkele soorten uit dit ge
slacht als fossiel bekend zijn is de
Sporenboom nog de enige levende
soort in dit geslacht. Tetracentron
sinense is inheems in Zuidwest-Chi
na, Noord-Vietnam, Noord-Myan
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mar (Birma), Oost-Nepal, Bhutan,
Noordoost-India en de oostelijk
Himalaya. Hij groeit hier op hoog
ten van 1100-3500 m in een gema
tigd klimaat. De Sporenboom is
veel te vinden langs beekjes of bos
randen in de gemengde en groen
blijvende bossen. Dit boompje
wordt nu overal verspreid, maar hij

wordt op de plaats van herkomst
steeds zeldzamer: door aantasting
van zijn natuurlijke habitat en door
zijn slecht vermogen om te regene
reren. In 1901 introduceerde de
eminente plantenjager E.H. Wilson
deze elegante kleine boom uit
China, net als veel prachtige bomen
uit China. Ernest Henry “China”

Wilson was een plantenjager, foto
graaf en hortulanus die in Worces
ter (15-02-1876) werd geboren en in
Massachutes (15-10-2017) is gestor
ven. Hij heeft veel planten in China
ontdekt en in het westen ingevoerd
zoals de Vlinderstruik, Buxus, Ro
dodendron, Hortensia en de Lau
rierkers. Zoveel zelfs dat in bijna
elke tuin een plant te vinden is die
hij uit China heeft meegebracht.
Zoals aangegeven zijn er in het ver
leden meerdere soorten van dit ge
slacht gevonden; Tetracentron at
lanticum kwam in Europa voor van
23 tot 5 miljoen jaar (Mioceen) ge
leden. Tetracentron piperoides is
als fossiel gevonden in Alaska en
kwam daar voor in het Paleogeen,
net na het Krijt, het tijdperk tussen
66 en 33 miljoen jaar geleden.
Naamgeving
Tetracentron is een voorbeeld van
een monotypisch geslacht. Het is
namelijk nog maar de enige (tot nu
bekende) soort in het geslacht Te
tracentron. Maar ook een stapje
hoger in het systeem van de plan
tenfamilies, is uit de familie der
Trochodendraceae, behalve Tetra
centron, alleen in het geslacht Tro
chodendron (Wieltjesboom) be
kend. En zelfs weer een stapje
hoger, is in de orde Trochodendra
les maar één familie, de Trochoden
draceae, te vinden. Dit geeft aan
dat de variatie in deze tak maar
karig is. De wetenschappelijke
naam Tetracentron is te verklaren
als je de bloemopbouw ziet, waarin
vier sporen (juist ja als de sporen
bij Ridderspoor) voorkomen. Tetra
is vier en kentron is een spoor. Si
nense verwijst uiteraard naar het
land van herkomst. De Engelse
naam Spur-leaf heeft hiermee weer
niets van doen, maar verwijst naar
de opvallende kortloten waaraan
de bloem en bladeren verschijnen
en waar ook zijn Nederlandse
naam Sporenboom naar zou kun
nen verwijzen. In het Duits met
Der Vierspornbaum, verwijst even
als de wetenschappelijke naam naar
de vier sporen in de bloem. In

Franrijk wordt verwezen naar zijn
herkomst Tétracentron de Chine en
in China zelf heet hij Shui Quing
Shu ke.
Beschrijving
Tetracentron sinense is een middel
grote bladverliezende loofboom die
niet groter wordt dan 12m met een
brede kroon met sierlijke takken.
De schors is grijsbruin. De gladde
takken zijn donker en bevatten veel
lenticellen. Er zijn twee typen tak
ken. De lange takken waarop korte
puntige kortloten staan die lang
zaam groeien en één blad en één
bloeiwijze verschijnt. Het tot tien
centimeter grote ovaal, hartvormi
ge en behaarde blad loopt in de
lente uit met een rode tint. Dit blad
verkleurt tot donkergroen in de
zomer en wordt weer mooi rood in
de herfst. Dit blad heeft een mooi
gezaagde rand. De bloei wordt ge
vormd door een soort katjes die in
de vroege zomer bloeien met geel
groene, tweeslachtige bloemen
waaraan in het najaar vruchtjes aan
verschijnen. De meest merkwaardi
ge eigenschap van deze boom is dat
het watertransport niet plaatsvindt
door middel van houtvaten, zoals
gebruikelijk bij loofbomen, maar
door middel van tracheïden. Dit is
een systeem dat normaliter alleen
voorkomt bij coniferen. Hierdoor
werd eerst verondersteld dat dit een
primitieve plant zou moeten zijn;
coniferen zijn evolutionair ouder
dan loofbomen. Onderzoek echter
heeft uitgewezen dat deze eigen
schap pas later in de evolutie is ont
staan en geavanceerder is dan men
oorspronkelijk dacht. Ook het feit
dat de kelk- en kroonblaadjes ont
breken zou wijzen op een primitie
ve plant doch ook hier blijkt uit on
derzoek dat de voorouders van de
boom een bloeiwijze met kleurige
bloembladeren hadden die in de
evolutie weer zijn verdwenen.
Doordat de voorouders van de
Sporenboom al als fossiel wereld
wijd terug te vinden zijn kan men
dit onderzoeken. De Sporenboom
is dus niet primitief!

Toepassing
Tetracentron sinense is een winter
harde plant die niet hoog maar
breed kan worden en daarom niet
geschikt is als straatboom. Hij is
een aanwinst in parken, arboreta
en tuinen van liefhebbers. Doordat
de Sporenboom in het gebied van
herkomst zeldzamer wordt is hij
nog steeds niet gemakkelijk ver
krijgbaar. Momenteel zijn er geen
cultivars te vinden hetgeen te wijten
zou kunnen zijn aan het feit dat
deze boom niet veel verhandeld
wordt. Evenals zijn standplaats in
China kan deze boom goed staan
in de schaduw dan wel halfscha
duw. Hij houdt van een rijke, voch
tige en enigszins zure grond op een
plaats waar hij niet teveel last heeft
van wind.
Bevruchting en verspreiding
Aan de “sporen” (kortloten) ver
schijnen in juni-juli 6 tot 15 cm
lange bloeiwijzen die lijken op kat
jes. Aan deze spil kunnen 80- 125
bloemen voorkomen. De geelgroen
bloeiende bloem heeft een diameter
van een tot twee millimeter met
schutbladeren van 0,3-0,5 × 0,4-0,7
mm. Ze bezitten vier helmdraden
met helmknoppen en vier stampers
met vier vruchtbeginsels. De bestui
ving vindt plaats door de wind
zoals dat veel bij de bloei met katjes
en bloemen zonder verdere bloem
bekleedsels gebeurt. De hierna ont
stane vrucht kan vier tot zes zaden
bevatten, waaraan ook weer een
spoorvormig aanhangsel zit.
Geneeskracht en gebruik
Tetracentron sinense is al eeuwen
lang in China gebruikt voor meu
bels daar het hout hard, dik en
mooi gevormd is. Ook wordt het
hout gebruikt voor het maken van
papier. Over geneeskrachtige toe
passing is niets gevonden.
Ziekten en plagen
De Sporenboom wordt hier vol
doende winterhard, maar wel oplet
ten bij een late vorst in de lente als
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Tetracentron sinense: 1-De habitus; 2- Een blad en een “katje” per kortlot (spoor).;3- Mooi gerangschikte en ge
vormde bladeren; 4- Takken met sporen. (foto's: Pierre Theunissen)
hij al aan het uitlopen is. De boom
niet in de volle zon plaatsen maar
enigszins in de schaduw. Er is niet
veel bekend over ziektes in Neder
land, maar op andere plaatsen zo
als Amerika geeft men aan dat hij
wel eens meeldauw kan krijgen.
Afsluiting
De Sporenboom is een zeer zeldza

me struik of klein boompje uit
China die in de winter mooie deco
ratieve "sporen" aan de takken
draagt die gelijken op doorns. Hij
heeft mooie, hartvormige bladeren
die lijken op de bladeren van Cerci
diphyllum. Deze bladen komen in
het voorjaar uit met een mooie
rooskleurige tint, die hierna zeer
diepgroen rijpen. In de zomer sie

ren mooie geelgroene katjes de tak
ken, waardoor een sierlijk beeld
ontstaat. Door zijn afwijkende va
tensysteem is de Sporenboom inte
ressant voor elke bomenliefhebber;
een echt hebbeding voor vrijwel
elke tuin. Het enige nadeel van Te
tracentron sinense is dat hij nog
moeilijk verkrijgbaar is.

Aanvullingen en verbeteringen
Er is een foutje geslopen in het vo
rige artikel "Bomen over bomen
deel 32"
Er moest staan:

Ziekten en plagen
Deze Epaulettenboom kent weinig
ziektes en is weinig eisend voor de
grondsoort.
Hij vraagt een winterhardheidszone

van 6a, terwijl wij hier al 7 hebben.
Hij is volledig winterhard in ons
klimaat, maar wordt wel kleiner
dan in Japan.
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deel 3

Gaat tot de mieren en word wijs
door Jan Hermans
Mieren en vlinders passen door
gaans niet bij elkaar: mieren doden
en slepen rupsen naar hun nest om
ze als voedsel te gebruiken, ook
volwassen rupsen van grote vlin
ders (bijvoorbeeld pijlstaarten)
worden door mieren overmeesterd
en gedood. Hier werkt de macht
van het aantal.
Eén groep van vlinders, de blauw
tjes (Lycaenidae, de familie waar
toe ook de vuurvlinders en kleine
pages behoren) hebben op de vij
andschap van mieren iets gevon
den. Hun bijzondere relatie met be
paalde mierensoorten kenmerkt
zich doordat ze niet gedood maar
zelfs beschermd worden. De rupsen
en poppen van vrijwel alle blauw
tjes laten zich door de werksters
van verschillende mierensoorten
verzorgen en beschermen.
Blauwtjesrupsen hebben een afwij
kende lichaamsbouw ten opzichte
van andere vlinderrupsen. Ze heb
ben een dikke huid die in brede
wallen over het lichaam ligt ge
plooid. De kop kan worden terug
getrokken in een soort capuchon.
In de dikke huid zitten enkele spe
ciale organen, die belangrijk zijn
voor het samenspel tussen mier en
rups. Alleen blauwtjesrupsen bezit
ten deze organen, die we hierna
vervolgens even kort bespreken:
1. Zeefwratjes. Alle rupsen en vrij
wel alle poppen hebben deze or
gaantjes, die over het hele lichaam
zijn verdeeld. De meeste wratjes lig
gen in de buurt van de ademha
lingsopeningen en op de rug van
segmenten zeven en acht. Deze po
riën zien er bij sterke vergroting uit
als zeefjes. Zij scheiden feromonen
af.
2. Honingklier. De honingklier ligt
op de rugzijde van het zevende
buiksegment. Deze klier produceert
een suikerhoudende vloeistof, die

lijkt op de honingdauw van blad
luizen. De mieren zijn er gek op en
de werksters stimuleren de rups om
dit product af te scheiden door op
de rups te trommelen met de voel
sprieten of zachtjes te bijten. Rup
sen van vuurvlinders en kleine
pages bezitten geen honingklier.
3. Tentakels. Er bevinden zich twee
tentakelorganen aan weerszijden
van het achtste achterlijfssegment.
Ze zien eruit als kegeltjes met een
borsteltje. Normaal zijn ze niet
zichtbaar en teruggetrokken. Komt
een mier in de buurt dan wordt het
tentakeltje uitgestulpt en weer te
ruggetrokken. Hun functie is nog
niet helemaal duidelijk.
De meeste blauwtjesrupsen leven
vrij op de voedselplanten, waar ze
in contact komen met rondzwer
vende mieren. Mieren van de ge
slachten Formica, Lasius, Tetra
morium en Myrmica vertonen be
langstelling voor blauwtjesrupsen,
maar de intensiteit en de duur van
de contacten verschillen. Rupsen
met alleen zeefwratjes worden maar
kort bezocht. Ze houden zich stil en
nadat de mier enkele malen over de
rups heen en weer is gelopen, ver
dwijnt ze weer. Is er ook een ho
ningklier aanwezig, dan verschijnt
na enkele minuten een druppeltje
dat door de mier gretig wordt op
gelikt. Daarna verlaat de mier het
rupsje, maar komt regelmatig terug
om een druppeltje te halen. Het
meest intensieve contact ontstaat
tussen mieren en blauwtjesrupsen
met tentakels. Mogelijk raakt de
mier door het uitstulpen en intrek
ken opgewonden, waarbij de rups
tegelijkertijd suikerhoudende drup
peltjes produceert. Hierdoor blijft
een mier lang bij een rups hangen.
Vaak komen er na loop van tijd
steeds meer mieren naar zo’n
blauwtjesrups. Volgroeide rupsen
kruipen graag in de gangen van
mierennesten, waar ze dan verpop

pen. Ook de poppen hebben derge
lijke zeefwratjes.
De meest nauwe en verbazingwek
kende relatie met mieren hebben de
typische mierenblauwtjes van het
geslacht Maculinea. De vrouwtjes
van deze blauwtjes zetten de eieren
af op speciale waardplanten, bij
voorbeeld het Gentiaanblauwtje op
Klokjesgentiaan en de twee pim
pernelblauwtjes op Grote pimper
nel. Na ongeveer een week komen
de eitjes uit en de rupsen leven ge
durende de eerste drie stadia als ve
getariër op de hiervoor genoemde
waardplanten. Ze ontwikkelen zich
snel, maar groeien langzaam. Wan
neer ze na drie tot vier weken een
lengte van ongeveer twee tot drie
millimeter hebben bereikt, verlaten
ze de waardplant en laten zich door
knoopmieren (geslacht Myrmica)
meenemen naar het mierennest.
Daar leven ze van mierenbroed en
door de werksters binnengebracht
voedsel. De mier wordt geadop
teerd door zijn feromonen en het
nagebootst gedrag van mieren
broed. Een rups blijft ongeveer tien
maanden in het mierennest waar ze
overwintert en verpopt. De uitge
komen vlinder spoedt zich met nog
opgevouwen vleugels uit het nest,
omdat hij niet meer door feromo
nen onherkenbaar wordt gemaakt.
Op een veilige plek hoog in de ve
getatie worden de vleugels uitge
strekt.
De rups van het Gentiaanblauwtje
heeft zich zo perfect aan de com
municatie van de mieren aangepast,
dat ze tussen de larven van mieren
kunnen blijven zitten. Ze laten zich
regelmatig likken en verzorgen
door de werksters; ook worden ze
gevoed met door de werksters naar
binnen gebracht voedsel, waardoor
ze maar weinig mierenbroed op
eten. Iedere Maculinea soort heeft
zich aangepast aan een speciale
knoopmierensoort. Mierenblauw
tjes krijgen alleen bescherming van
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Gentiaanblauwtje (foto: Jan Hermans)

de speciale gastmierensoort; wan
neer een Formica of Lasius-werk
ster een rups van een blauwtje
vindt, doodt ze deze en brengt de
blauwtjesrups als voedsel naar het
nest.
Voor de rupsen en poppen van de
blauwtjes zijn er altijd risico’s ver
bonden aan de samenleving met
mieren. Er bestaat altijd een kans
dat de bescherming van de feromo
nen wordt doorbroken en ze alsnog
worden gedood en opgegeten. Daar
staat tegenover dat de kans op pre
datie door andere mieren sterk
wordt verminderd en de rups en
pop zich in een relatief veilige om
geving kunnen ontwikkelen.
Blauwtjes en mieren zijn tot elkaar
veroordeeld maar demonstreren
daardoor een wonderlijk staaltje
van samenleven in de natuur.
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Donker pimpernelblauwtje op Grote pimpernel (foto: Marianne Vos)

Varia - avond voor en door leden
Op vrijdag 24 november houdt
Landschapsvereniging “De Kring
loop” een varia-avond.
De avond wordt gehouden in de
basisschool Triangel te Linne, aan
vang 19.30 uur en is uitsluitend
voor de leden van “De Kringloop”.
De deelnemers (in willekeurige
volgorde) die dit jaar een presenta
tie geven zijn:

José Daniels–Creemers - Nog even
geheim
“The t(h)ree freaks" - Arboretum
Wespelaar
Nicky Hulsbosch - Fauna in Ecua
dor
John Hannen - IJsland
Herman Brueren - Riviertje de
Swalm
Jac Storms - Natuur door het jaar
heen

Wil Hodzelmans - Bomen over
bomen
Tom Storcken - Spreeuwen
gekrabbel
Ernest van Hout - De didgeridoo
van de Aboriginals
Deze avond mag u beslist niet mis
sen!!!

Vrijdag 15 december
Lezing door de heer Henk Henczyk
over paddenstoelen in Limburg.

Dinsdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.

Juni zondag 10 juni
Excursie met Ernest van
Asseldonk, naar aanleiding van de
lezing
“Alles wat leeft op de brem” in
2017, nu op excursie in het veld.
Alleen voor leden.

Oktober zondag 28
Herfstexcursie naar het Kranen
broek.

Het Bestuur

Jaarprogramma 2017
Vrijdag 24 november
De varia-avond door en voor
leden.

Jaarprogramma 2018
Januari vrijdag 26
Lezing door Patrick Palmen over
watervogels en wintergasten.
Februari vrijdag 23
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door de heer Ad Haver
mans over de evolutie met als bij
zonder thema “Uitsterven”.
Maart vrijdag 23
Lezing door Pieter van Breugel
over wilde bijen.
April zondag 15
Voorjaarsexcursie naar het Bun
derbos.
Mei zondag 27
Excursie naar Hoosden.

Augustus zondag 26
Lange dagexcursie naar het Swalm
dal in het bijzonder het Elmpter
bruch.
September vrijdagavond 28
Bezoek aan Kasteel De Grauwert
te Montfort.
Een wandeling rond het kasteel met
aansluitend een lezing door Fedor
Coenen.
Alleen voor leden.

November vrijdag 23
Lezing door Harrie van Buggenum
over de ontwikkelingen in het Ech
terland.

December vrijdag 14
Lezing door Jan Hermans “Laat u
verrassen”.
Woensdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.
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Observatie van...

...een dingetje met pootjes

Het dingetje was een raadselachtig en vreemd geval: het bewoog, het liep. Na enkele foto’s gemaakt te hebben
werd het nader bekeken en betast. Daardoor liet het kleurige gevalletje los en een poedelnaakte gaasvlieglarve
kwam tevoorschijn. Gaasvlieglarven staan op het menu van spinnen, krekels en andere bosbodembewoners,
maar zijn lang niet zo snel als hun predatoren. Daarom camoufleren ze zich met de huidjes van leeggezogen lui
zen, hun eigen uitwerpselen en ander afvalmateriaal. Dat werpen ze op hun rug, waar stekeltjes het op z’n plaats
houden.Deze larve had iets aparts gevonden; een restantje Meriansborstel-rups.
Het staat bijzonder elegant, maar het valt wel op.
(Foto en tekst: Marianne Vos)
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