
KRUIN PSG - woensdag 23 januari 2013 – locatie "Den Duiventoren"
Aanwezig: Sonja, Lieve, Marleen, Jules, Alex, Nine, Paul, Gunter, Herman, Freddy.
Verontschuldigd: Veerle, André, Ingrid, René, Jutta. 

Verslag:
1. agenda:

• volgende PSG: 13 febr, 20 maart (woensdagen, 19.30hr Duiventoren)
• Natuurpunt  Zuid-Waasland organiseert  een  "Plantencursus"  met  twee 

theorielessen en vier uitstappen in april-mei-juni 2013, o.l.v. Hans Vermeulen. 
Info op website Wakona en bij Staf Lerno en Christel Strybos.

• Gunter, Herman en Freddy hebben bijeen gezeten om de verdere uitwerking en 
opvolging van onze "blog" te bespreken. Er wordt aan de groep gevraagd of het 
wenselijk is om de blog zonder wachtwoord open te stellen. We bekijken ook 
hoe de blog kan opgenomen in andere websites (Kruin, Pannenweel, VZW Durme, 
HTS, NPWAL, Flower, Wakona...)

Ga alvast eens kijken: url: http:\\plantenstudiegroepkruin.wordpress.com, inloggen met 
"psgkruinlezer" en wachtwoord "9150Kruibeke".

2. Botanische mededelingen:
1. Freddy: Grasachtig maar géén gras.

Enkele jaren geleden had ik reeds een presentatie  gemaakt over  "Grasachtig maar géén 
gras" op basis van de hoofdsleutel in de Flora van Heukels, die verwijst naar de deelsleutel 
"Kruiden met gras- of biesachtig uiterlijk." Het is dus niet allemaal "gras" wat er als gras uit  
ziet. Via die deelsleutel komen we terecht bij te verwachten plantenfamilies zoals Grassen, 
Cypergrassen en Russen. Maar ook bij enkele aparte families met dikwijls slechts één genus, 
dus  toch  wel  héél  specifieke  planten.  Zoals:  Pilvaren  en  Biesvaren,  Egelskop,  Lisdodde, 
Kalmoes en de Weegbreefamilie met ook Oeverkruid. Dikwijls gaat het hier over specifieke 
water- of watergebonden planten. Ze lijken op één of andere manier op "grassen", ofwel door 
de  typische bladvorm (lang,  smal,  parallelnervig)  ofwel  door de  eenvoudige, rudimentaire 
bloembouw (kleine  bloembekleedsels,  uitstekende  meeldraden.  We  maken  er  een 
"beeldoefening"  van  adh  van  18 soorten:  6  "echte"  grassen,  6  "schijngrassen"  (russen en 
cypergrassen)  en  6  andere  plantenfamilies.  We  letten  op  de  zichtbare  kenmerken,  het 
algemene aspect (habitus) van de plant, de groeiplaats... en proberen ze onder te brengen in 
de juiste groep en de soorten te herkennen. Het wordt een heel bediscussieerde oefening 
waarbij heel wat kenmerken aan bod komen, en bewijst ook dat het de moeite is en leerzaam 
om binnen, rond de tafel naar "planten" te kijken! De presentatie staat op de blog.

2.  Bestrijding exoten:  We hebben het er al  enkele keren over gehad op de PSG-
avonden (voordracht Herman, de "bijen"problematiek, de Crassula in de polder enz...). Freddy 
vermeldt  enkele  artikels  die  verschenen  zijn  over  "exoten",  o.a.  in   "Spoorzoeker"  en 
Npfocus.

3. Een paddenstoel met "floere voetjes".
Op  moment  van  de  zoveelste  winterprik  heeft  Paul  me  foto's  toegestuurd  van  fraaie 
zwammetjes op z'n kastanjeboom. Het gaat om het Fluweelpootje, Flammulina velutipes, een 
écht winterpaddenstoeltje dat op dood hout of verzwakte bomen groeit. Tevens een lekkere 
eetbare soort, die in Japan fel gegeerd wordt onder de naam "Enokitake". Freddy leert ons 
dit paddenstoeltje kennen adh van een korte presentatie (staat ook op de blog).

4. Lieve heeft in Bornem een fraai "plantje" gevonden en vraagt wat dat is. Het gaat 



om een "bekermos",  behoort tot de "korstmossen of  Lichenen",  uit  het  genus  "Cladonia", 
waartoe ook het Lucifermos behoort. Lichenen zijn een  symbiose tussen een alg en een 
schimmel en behoren tot het rijk van de "Fungi" omwille van de sexuele voortplantingscyclus 
van de schimmelcomponent. Een mooi voorbeeld is ook het Dooiermos (algemeen voorkomend 
op  betonnen  muren  en  paaltjes...),  waarop  zich  typische  schotelvormige  vruchtlichamen 
(apotheciën) vormen van de ascomycete zwam. De voortplanting van Lichenen is  overigens 
complex vermits die zowel sexueel (asco-vruchtlichamen) als asexueel gebeurt. Er wordt ook 
een aparte terminologie voor gehanteerd wat het allemaal nogal specialistisch maakt! Op de 
thallus  (het  meestal  lobvormig  lichaam  van  het  korstmos)  worden  enerzijds  "pycnidiën" 
gevormd  die  ongeslachtelijke  schimmelsporen  (pycnosporen)  produceren;  anderzijds  ook 
soralen en sorediën waarmee het licheenlichaam zelf zich ongeslachtelijk vermeerdert, dus 
ahw kloont. Op geschikt moment zal Freddy eens een microscopisch preparaat maken van zo'n  
asco-schoteltjes en tonen op de PSG.

• Sporenplanten (mossen, varens, paardenstaarten, wolfsklauwen) hebben een complexe 
levenscyclus waarbij uit de "spore" een "voorkiem" (prothallium) ontwikkelt waarop 
dan de mannelijke en vrouwelijke organen verschijnen, de bevruchting gebeurt en dus 
een nieuwe generatie ontstaat. Die voorkiemen zijn uiteraard miniscuul klein maar wel 
terug  te  vinden.  Ten  gepaste  tijde  zullen  we  eens  op  stap  gaan  met  een 
"mossenspecialist"  (Dirk  De  Beer  wil  dat  wel  eens  doen!)  om  zo'n  voorkiemen  te 
zoeken.

5.  Sonja heeft uitgebloeid kruidenmateriaal verzameld op bermen en dijken in Kallo. 
Wegens  tijdsgebrek  hebben  we  de  "doos  van  Sonja"  nog  niet  kunnen  onderzoeken.  We 
verschuiven dit zeker naar een volgende PSG.

Freddy, januari 2013.


