
KRUIN 2012 – Plantenstudiegroep (PSG)

Woensdag 08 februari 2012 – locatie: Den Duiventoren Bazel.
Aanwezig: Paul, Alex, Gunter, Veerle, Maria, Nine, Marleen, Freddy

1. Mededelingen ivm plantenwerkgroepen en publicaties:
• Nieuwsbrief Natuurpunt ivm plantenwerkgroepen: Nationale werkgroep Botanie 

start op zaterdag 3 mrt met kalender plantenexcursies verspreid over het hele 
land. (zie website plantenwerkgroepen)

• tijdschrift  Ankona:  themanummer  januari  2012  over  invloed  van 
klimaatverandering  op  inheemse  en  vooral  uitheemse  soorten  (exoten, 
adventieven...): onderzoek door UA.

11 februari: 15e ontmoetingsdag voor natuurliefhebbers en werkgroepen.
Ankona  themanummer  oktober  2011:  over  bomen,  bossen  en  hun  ecosysteemdiensten 
(opmerking: in 't najaar gaan we daar met Kruin een Natuurinfoavond over houden!)

• Krant (NB) van 13/1/12: "Nooit gezien: bloemenpracht in putje winter", over 
de opmerkelijk vroege bloei van vele planten in het arboretum van Kalmthout, 
bloei die vele weken vroeger komt dan "normaal".  De voorbije koudegolf zal 
daar wel drastisch een einde aan gemaakt hebben! Het is alvast opmerkelijk hoe 
planten geen "kalender" volgen maar wel de reële weersomstandigheden en met 
de  natte  zachte  herfsttoestanden  tot  voor  enkele  weken  is  het  niet 
verwonderlijk  dat  de  "natuur"  even  het  noorden  kwijt  was.  Belangrijkste 
abiotische  factoren  die  ontkieming  en  vroege  bloei  introduceren  zijn  licht 
(aantal uren daglicht), temperatuur en vochtigheid. Hierover ontspint zich een 
interessante gedachtenwisseling, en het is nu uitkijken hoe de vroege bloeiers 
en  kiemplanten  zich  zullen  vertonen  na  deze  hevige  winterprik.  Misschien 
kunnen  we  op  de  volgende  PSG-avond  van  8  maart  al  wat  vers  materiaal 
aanbrengen om te determineren!?

• Plantenexcursies en inventariseringen in GOG: Freddy stelt data en werkwijze 
voor (zie schema in bijlage). Verdere praktische afspraken volgen via mail. Laat 
je  alvast  niet  afschrikken  door  de  methode  van  inventarisaties  (planten  op 
zicht  herkennen  en  streepjes  zetten...),  want  "PRAKTIJK  IS  DE  BESTE 
LEERSCHOOL !"

2. Mededelingen door de deelnemers:
• Maria  Picavet:  over  Achillea  millefolium  (Duizendblad)  en  broertje  Achillea 

ptarmica  (Wilde  bertram).  Deze  soorten  zijn  in  onze  flora  de  enige 
vertegenwoordigers  van  het  roemrijke  geslacht Achillea (genoemd naar  de Griekse 
held Achilles).

Maria  laat  ons  op  een  overzichtelijke  en  systematische  manier  kennis  maken  met  deze 
kruiden. Ze situeert deze planten binnen de "bloemplanten", we bekijken de kenmerken van de 
composieten, de verschillen tussen één- en tweezaadlobbigen, en ze geeft enkele héél nuttige 
praktische tips ivm het observeren van planten bij het determineren!
Aanvulling: indeling van de composietenfamilie in genera: sommige Flora's delen de familie in in 
twee groepen op basis van het al of niet aanwezig zijn van melksap. Subfamilie Asteroideae 
zonder melksap, met o.a. Aster, Heelblaadjes, Kruiskruid, Duizendblad, Koninginnekruid, Klit, 
Vederdistel  (Cirsium).  Subfamilie  Cichorioideae  mét  melksap,  met  o.a.  Cichorei, 



Paardenbloem, Kompassla, Melkdistel, Streepzaad, Havikskruid.
(de presentatie van Maria staat in word-formaat op onze blog).

• Alex Van Stappen: over Calluna vulgaris (Struikhei).
Alex  volgt  de  opleiding  van  CVN-Natuurgids  en  heeft  het  domein  van  "De  Stropers"  in 
Kemzeke gekozen als z'n studiebiotoop. De voorbije jaren zijn daar door ANB omvangrijke 
ingrijpende beheerwerken gedaan om het typische heidelandschap van weleer op deze schrale 
zandige  gronden  te  herstellen.  Struikhei  is  uiteraard  een  kensoort  van  de  bijzondere 
plantengemeenschappen op  droge heide,  in  gezelschap van  o.a.  Stekelbrem,  Wolfsklauwen, 
Schapengras, Blauwe bosbes. Alex geeft een overzicht van de kenmerken en groeiwijze van 
dit struikvormig heidekruid dat in hoogzomer de hei zo fraai "purper" kan kleuren!
We leren zelfs dat de Picten (legendarische Keltische volkstam) een stevig brouwsel wisten 
te fabriceren op basis van Struikhei!
(de presentatie van Alex staat op onze blog).

Méér lezen over de speciale dynamiek en bijzondere diversiteit van heidelandschappen? Twee 
prachtige  boeken  (Davidsfonds  Leuven):  "De  Kalmthoutse  heide"  van  Geert  De  Blust  en 
(fotograaf) Marc Slootmaekers; "De Kalmthoutse Heide – Groots en Grenzeloos" eveneens 
met unieke foto's van M. Slootmaekers.

Maria en Alex, dank voor de boeiende en gedetailleerde bijdragen!

Freddy


