
EEN STUKJE NATUUR IN DE HERFST

ST. JANSKRUID OF HERTSHOOI

De geelbloeiende hertshooi komt algemeen voor langs
bosranden en bermen. Ook braakliggende weilanden
en heide is een uitgezochte standplaats. De naam be
rust op de harde stengels van de plant, die in het zachte
hooi niet mogen voorkomen. In het volksgeloof speelt
de plant een grote rol, omdat de gekneusde bloemen
een bloedkleur afgeven. In de bloem vormen zich kris- .
tallen die bij kneuzingen vrijkomen door de kleurstof
Hypericine. De blaadjes van de plant bevatten etheri
sche olie en zijn bekend als oud geneeskruid.

VLASLEEUWENBEK

Behoort tot de familie van de helmbloemigen. Bloeit op
rechte stengels met oranje trossen. Groeit als onkruid op
zeer arme gronden zoals, spoordijken, langs wegen, langs
bermen en braakliggende grond. Is algemeen voorkomend
en vraagt veel warmte. De bloemen worden bestoven door
hommels. Is algemeen bekend als oud geneesmiddel.

JACOBS KRUISKRUID

De bloemhoofdjes staan in tuilen met de buitenste als
lintbloemen en de binnenste als buisbloemen. Het blad

is veerdelig en met spinnenwebachtig weefsel behaard.
De stengel is kantig gegroefd en bruinrood gekleurd.
Groeit op grazige droge terreinen en op bermen. De plant
bevat giftige alkalische stoffen.
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STINKENDE GOUWE OF OGEN KLAAR

De plant bloeit met eenvoudige lichtgele bloemen. Bij
het afplukken van een blad komt een oranjegeel melk
sap vrij. De stengel is zacht en kaal. Het blad is
veerspletig en gekarteld. Onkruidgezelschap op ruige
bermen en braak terrein, algemeen op stikstofrijke
gronden. In devolksgeneeskunst een middel tegen
wratten door aanstippen met het melksap. Het sap is
anderzijds giftig bij inname.

GUICHELHEIL

Lage kruipende plantjes met
mooie rode of blauwe bloe-

men, Bloeit in de bladoksels en komt voor op akkers en in
tuinen, kortom tussen de koren en tarweplanten en tussen
de bieten en aardappels.
Algemeen op vruchtbare leemgronden. Verder zeer zeld
zaam. De naam Guich heeft op de geneeskrachtige wer
king bij geestesziekten. De plant bevat saponine. Is ook
bekend als Scarlet Pimpernel.

TORMENTIL OF GANZERIK
Grote gele bloemen in de bladoksels met 1 cm in door
snede. De stengel is liggend, soms iets rechtop en komt
voor in lichte bossen, heide en droge gronden en wei
landen, op zure gronden. De bloem heeft 4 kroon
blaadjes. De plant bevat tormentilrood en in de wortel
stok komen looistoffen voor met bloedstollende wer

king. De wortelstok wordt gebruikt bij bereiding van
maagbitter.

Tekst: Mathieu Robroek.
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