Zegekruid
Komt uit: Zuid Amerika
In Nederland: vonden de plant mooi staan
in hun tuin. Sindsdien is hij verwilderd. De
vrucht van deze plant ken je misschien wel.
Hij wordt ‘lampion’ genoemd.
Mensen gebruiken hem veel in
bloemstukken.
Zegekruid groeit vooral in de stad. Daar is
het vaak wat warmer, doordat gebouwen en
uitlaatgassen warmte vasthouden. Dit wordt
ook wel ‘stadsklimaat’ genoemd. En warmte
vindt deze plant erg prettig! Geen wonder,
als je ziet waar hij vandaan komt….
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Drentse Krent
Komt uit: Noord Amerika
In Nederland: moeten mensen hebben
gedacht: ‘Deze boom staat thuis vast mooi’.
Europeanen die een paar eeuwen geleden
in Noord-Amerika woonden brachten hem
naar ons land. Sindsdien doet de krent
het hier goed. Een beetje té goed, vinden
sommigen. In het voorjaar heeft deze boom
een prachtig witte bloesem en in de herfst
mooi gekleurde bladeren. Alleen in Drenthe
wordt hij trouwens ‘Drentse’ krent genoemd.
Misschien heb je zijn vruchten wel eens
gegeten in pudding of jam.
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Canadese guldenroede
Komt uit: Noord Amerika (Canada)
In Nederland: stond deze plant eerst alleen
voor de sier in de tuin. Maar nu groeit hij
in het wild op veel plekken: in de berm,
langs het spoor en zelfs op stortplaatsen. De
naam betekent eigenlijk ‘gouden tak’. Hij
heeft bladeren zonder steel en gele bloemen.
De Canadese guldenroede bloeit laat, van
augustus tot oktober, en trekt met zijn
bloemen veel insecten aan.

NIEUWE PLANTEN IN ONS LAND

Reuzen- of Perzische
berenklauw
Komt uit: Zuidwest Azië
In Nederland: vonden mensen de grote,
witte bloemschermen erg mooi. Daarom
haalden ze de plant naar Nederland. Niet
iedereen is daar blij mee: de plant is mooi,
maar gevaarlijk! Het sap kan brandwonden
geven. Als het in je ogen komt, kun je zelfs
blind worden. Raak hem dus niet aan! De
reuzenberenklauw kan wel 4 meter hoog
worden. Als je in de auto zit moet je maar
eens tellen hoeveel je langs de snelweg ziet
staan. Je ziet hem ook steeds vaker in de
stad. Misschien wel in de buurt van jouw
school…
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Reuzenbalsemien
Komt uit: Himalayagebergte bij India
en Tibet
In Nederland: is hij als sierplant ingevoerd.
Sindsdien groeit hij volop langs Nederlandse
slootjes. De bloemen hebben grote holtes
waar hommels in weg kunnen kruipen. Door
bestuiving zorgen zij voor de zaaddozen,
die nogal bijzonder zijn: als je een rijpe
zaaddoos aanraakt, schieten de zaden meters
weg! Reuzenbalsemien heet dan ook wel
‘groot springzaad’. Hoe leuk dat er ook
uitziet, deze plant groeit zó goed, dat hij
andere planten weinig ruimte laat.
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Kaal en/of harig
knopkruid
Komt uit: Midden- en Zuid Amerika
In Nederland: is hij volgens sommige
mensen per ongeluk meegekomen met
planten die voor de landbouw bestemd
waren. Anderen denken dat hij in Parijs
uit de botanische tuin (een tuin voor
bijzondere planten) is ‘ontsnapt’. Knopkruid
groeit in de stad vooral in moestuintjes.
Kaal knopkruid heeft geen haartjes aan
de onderkant van de bladeren, maar harig
knopkruid wél. Het bevat voor de mens
waardevolle stoffen als calcium en ijzer en
sommige eten het in hun salade of stamppot.
Maar de meeste mensen beschouwen het
‘gewoon’ als onkruid.
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Groot Kroosvaren
Komt uit: Noord Amerika
In Nederland: is het een waterplant die op
het water drijft. Waarschijnlijk is hij hier
tientallen jaren geleden via weggespoeld
aquariumwater terecht gekomen. Het is
een watervarentje met omlaaghangende
worteltjes, die in de herfst een prachtige
paarsrode kleur krijgt. De plant groeit
zo snel dat hij hele sloten en vaarten
dichtmaakt. Daardoor krijgen waterplanten
geen licht en kunnen ze geen zuurstof maken
voor de dieren onder water. Je kunt zelf wel
raden wat het gevolg is.
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Vlinderstruik
Komt uit: China
In Nederland: is de plant zeer populair in
tuinen en parken, omdat hij veel vlinders
aantrekt. In landen om ons heen groeit hij
zelfs in muren, dakgoten en op huizen. Zo
bont maakt hij het bij ons niet! Maar je hebt
zijn paarse, roze, witte of gele bloempluimen
vast wel ergens bij jou in de buurt gezien.
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Japanse Duizendknoop
Komt uit: Japan
In Nederland gekomen door: invoering
als veevoer of tuinplant. Hij voelt zich op
veel plekken thuis en is daar moeilijk weg
te krijgen. De plant wordt enkele meters
hoog, overwoekert natuurgebieden, dringt
huizen binnen en groeit zelfs soms dwars
door asfalt heen! Hij woekert zo erg, dat
hij in sommige landen krachtig bestreden
wordt. De plant heeft holle stengels, zoals
bamboe. In augustus en september krijgt hij
crèmewitte bloemetjes.
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Amerikaanse vogelkers
Komt uit: Noord Amerika
In Nederland: dacht men dat deze plant
goed zou zijn voor de bosbodem. Daarom
werd hij vanaf 1920 in onze bossen geplant.
Daar hebben mensen wel spijt van gekregen!
Hij verspreidt zich zó snel dat hij andere
planten verdringt. Daarom wordt hij ook
wel bospest genoemd. Om andere planten
en bloemen ook een kans te geven wordt hij
op veel plekken weggehaald. Maar dat is
makkelijker gezegd dan gedaan!
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Zwarte appelbes
Komt uit: Het oosten van de Verenigde
Staten
In Nederland: is hij terecht gekomen als
tuinplant. Vogels zijn dol op de zwarte
bessen en verspreiden zo de pitten. In de
herfst krijgt hij een mooie rode kleur en in
het voorjaar witte bloemen. De bessen zijn
eetbaar, hoewel de zwarte kleur in de natuur
vaak op giftigheid duidt. Ze worden wel
gebruikt in jams, yoghurt en vruchtensappen.
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Grote waternavel
Komt uit: Noord Amerika
In Nederland: komt hij in het wild voor
sinds 1994. Daarvoor werd de plant verkocht
aan aquariumhouders. Dat mag niet meer.
De waternavel groeit zó snel, dat hij sloten
en vaarten dicht maakt. De wind of boten
doen de plant ook naar de stad drijven.
Hij verstikt het leven in en op het water
door geen zonlicht door te laten. Je kunt
waternavel vooral herkennen aan de steel,
die in het midden van het ronde blad zit.
De wortels hangen van de takken af in het
water.
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Karmozijnbes
Komt uit: Zuid Amerika
In Nederland: is het een plant die we
alleen in de zomer zien. Hij is naar Europa
gebracht omdat hij geneeskrachtige
eigenschappen zou hebben: de Indianen
aten de jonge wortels, gebruikten delen
van de plant tegen huidaandoeningen en ze
beschilderden zich met het sap van de plant.
Maar eigenlijk is de plant een beetje giftig,
vooral als je er teveel van gebruikt! In Zuid
Amerika groeit hij als een hoge boom. Dat
komt omdat ze daar geen koude winters
kennen.
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Alsemambrosia
Komt uit: Noord Amerika (maar leeft al
langere tijd in Europa)
In Nederland: bestaat de plant nog maar
een jaartje of 15. Hij is in Europa gekomen
als zaad in kippenvoer. Omdat onze winters
warmer worden, komt de plant steeds
noordelijker; sinds kort dus ook in ons land.
Hij wordt ook wel hooikoortsplant genoemd:
de bloemen verspreiden poeder waar mensen
met hooikoorts last van hebben. Dit kan zo
hinderlijk zijn, dat de bestrijding in sommige
landen verplicht is.
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Fazantenhaan
Komt uit: Zuid West Azië
In Nederland: werd hij een paar honderd
jaar geleden uitgezet als jachtwild. Het
mannetje heeft prachtige roodbruin
gekleurde veren. Het vrouwtje ziet er met
haar bruine kleur wat saaier uit. De fazant
komt veel voor in ons land, maar zijn aantal
loopt iets terug. Fazantenkuikens kunnen
slecht tegen slagregens, en zomerse buien
worden door de klimaatverandering steeds
heftiger. Zou dat wel goed gaan?
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Aziatisch
lieveheersbeestje
Komt uit: Azië
In Nederland: is hij gekomen nadat hij
is België is uitgezet als bladluizenjager.
Hij heet ‘veelkeurig’ omdat hij in veel
verschillende kleuren en stippen verschijnt.
De overeenkomst tussen al deze kevers is
de m-vorm in het zwart-witte halsschild.
Sinds 10 jaar leeft hij hier massaal in het
wild. Hij eet rupsen, vlindereitjes en helaas
ook de eitjes van ons eigen 7-stippelig
lieveheersbeestje…
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Trilspin
Komt uit: Zuid Europa
In Nederland: wordt het een beetje warmer.
De trilspin voelt zich hier goed bij thuis. Hij
is in zijn trektocht naar het Noorden ook in
ons land beland. Hij heeft opvallend lange,
dunne poten. Zijn web is groot en chaotisch.
Met zijn gif kan hij pissebedden en de voor
hem grotere huisspin vangen. Hij leeft in
huizen; je hebt hem vast wel eens gezien
in de hoek van een kamer! Is het onder zijn
web een rommeltje? Dat zijn restanten van
zijn prooi.
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Roodwangschildpad
Komt uit: Mexico en omgeving
In Nederland: houden veel kinderen
hem als huisdier. Misschien jij ook wel!
Ooit is hij losgelaten. Hij en vele andere
soortgenoten overleven nu in onze
stadsvijvers. Hij heeft een rode streep achter
het oog en opvallende gele lijnen op zijn
kop. In het wild kan hij wel 30 jaar oud
worden! Hij eet aas of zoetwatervissen, maar
ook eieren, larven of voedsel van andere
dieren. Geleerden gaan ervan uit dat hun
eieren bij onze wintertemperaturen niet
uitkomen.
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Gehakkelde Aurelia
Komt uit: het zuiden
In Nederland: is het eigenlijk geen
nieuwkomer. Hij was er altijd al. Maar
omdat het steeds warmer wordt komt hij
niet alleen meer in de zuidelijke delen van
ons land voor. De laatste jaren zie je hem
in het hele land. De rand van de vleugels is
gerafeld alsof het een dood blad is waarvan
stukken afgebladderd zijn. De vlinders
die uit het najaar uit de eieren komen
overwinteren hier.
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Muskusrat
Komt uit: Canada, Alaska
In Nederland: sinds 1905. Een Tsjechische
graaf bracht drie koppeltjes mee naar Europa
om op te jagen, voor de olie uit zijn vacht
en voor de vacht zelf. Tien jaar later was
er in Tsjechië een ware miljoenenplaag. De
muskusrat plant zich namelijk snel voort.
Hij eet van alles: vlees, vis, planten en
schelpdieren. Als ‘waterkonijn’ staat hij zelf
ook bij mensen op het menu. Hij bezorgt
mensen veel last door slootkanten, wegen en
dijken uit te graven.
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Admiraalvlinder
Komt uit: Europa, Azië en Noord Amerika
In Nederland: is dit een algemene vlinder.
Maar hij leeft hier alleen in het laatste
deel van de zomer. Tot nu toe waren onze
winters te koud voor ze. De admiraalvlinder
trekt na de winter van het middellandse
zeegebied naar het noorden. In Nederland
aangekomen, legt hij zijn eitjes op de
brandnetel. De vlinders die hier uit komen
vliegen weer terug naar de middellandse zee.
Maar door de warmere winters overwinteren
admiraalvlinders steeds vaker in ons land.
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Karper
Komt uit: de omgeving van de Kaspische
Zee (Rusland)
In Nederland: is hier waarschijnlijk
gebracht door de Romeinen. Sindsdien is
hij van een sigaarvormige vis veranderd
in een vis met hogere rug. Er zijn allemaal
verschillende rassen: met schubben, zonder
schubben, met alle schubben op een rij of
alleen enkele grote schubben. Ze tasten de
bodem af en woelen hem om op zoek naar
voedsel. Soms happen ze in het aas van een
sportvisser. Die gaan graag op de foto met
een dergelijk vette karper!
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Wolhandkrab
Komt uit: China
In Nederland: gekomen nadat een schip
dat tussen Europa en Azië voer, in 1912 in
Duitsland water loosde waar larven in zaten.
De krab verspreidde zich over de Duitse
rivieren naar ons land en andere gebieden.
Het is de enige krab die in zoet water leeft.
Na de zomer plant hij zich in zout water
voort.
Vissers zijn niet blij met de wolhandkrab: hij
eet de larven en eitjes van de oorspronkelijke
waterbewoners. Met de scherpe knobbels op
zijn pantser snijdt hij zelfs netten door.
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Nijlgans
Komt uit: Afrika
In Nederland: broedde het eerste paar
in 1967. De ganzen waren ontsnapt uit
een klein privé dierenparkje. Hun naam
danken ze aan de rivier Nijl in Egypte,
waar ze veel voorkomen. Eigenlijk is de
nijlgans geen gans, maar een grote eend.
Je kunt hem herkennen aan de grote vlek
rond zijn oog. Tegenwoordig kun je grote
groepen nijlganzen zien in onze weilanden
en natuurgebieden. Ze gedragen zich vaak
agressief naar andere dieren. Ze verjagen
ze van hun nesten om zelf eieren te kunnen
leggen.
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Halsbandparkiet
Komt uit: Afrika en Azië
In Nederland: is hij als ontsnapte kooivogel
in het wild gaan leven. Hij leeft soms in
groepen in de parken van grote steden.
Ze wonen hier in oude bomen, waar ze
spechtennesten opnieuw gebruiken of met
hun snavel een hol uitkauwen. Broedende
stelletjes helpen elkaar door samen vijanden
te verjagen. Ze eten alles, zaden, vruchten
en insecten, en maken daarbij knoppen en
bloemen van parkbomen kapot. Ze zijn
geen bedreiging voor andere vogels. De
mannetjes hebben een duidelijke roze en
zwarte halsband; zo komen ze aan hun
naam.
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Rivierkreeft
Komt uit: Noord Amerika
In Nederland: leeft een zoetwater kreeft,
de Europese rivierkreeft. Hij is nu bijna
uitgestorven. Mensen aten hem graag en
hij kreeg ziektes door vervuiling. Mensen
hebben toen andere kreeftensoorten
losgelaten. De kreeft op de afbeelding kwam
uit Noord Amerika. Hij is een voorbeeld
van een stuk of 6 verschillende soorten die
hier zijn losgelaten. Ze dienen als voedsel of
als vijverdier. Helaas woelen ze de bodem
om, zodat er weinig zonlicht doorheen
komt. Hierdoor sterven veel planten- en
diersoorten.
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Japanse Oester
Komt uit: Japan
In Nederland: eten mensen graag oesters.
Met name onze ‘eigen’ Zeeuwse oester.
Maar deze oester was door kou en ziekte
bijna helemaal uitgestorven. Daarom
brachten mensen uit Japan een andere
oester naar Nederland: de Japanse oester. Ze
dachten dat hij zich niet kon voortplanten
omdat de winters hier te koud waren. Maar
het klimaat verandert en de temperatuur
stijgt. De oester leeft nu overal: op dijken,
boeien, schepen, zandbanken en de zachte
zeebodem. Zijn messcherpe randen zijn niet
populair bij watersporters.
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Coloradokever
Komt uit: Mexico
In Nederland: is de kever rond 1900
meegekomen met de aardappelplant.
Oorspronkelijk komt hij uit Mexico. In
de Amerikaanse staat Colorado gingen
immigranten aardappels verbouwen. Daar
bleken Coloradokevers erg van te houden!
Hij kan de aardappel, samen met zijn
oranjerode larven, helemaal kaal vreten. In
1877 kwam er een lading aardappelplanten
naar Europa. De Coloradokever kwam mee
en werd een ware plaag in veel delen van
Europa. Zijn opvallende kleuren zijn een
waarschuwing voor zijn vijanden. De kever
zegt hiermee: ik eet giftige planten, dus eet
me niet op!
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Driehoeksmossel
Komt uit: Zuid oost Rusland
In Nederland: leeft dit mosseltje in bijna
elk zoet water, zelfs in stadsgrachten. Hij
zet zich vast op harde oppervlakten, zoals
boten, kademuren en ankers. Hij groeit
zelfs in afvoerpijpen die zo verstopt raken.
Oorspronkelijk komt dit schelpdiertje uit
het zuiden van Rusland. Vanaf de Zwarte
Zee verspreidde hij zich via nieuw gegraven
waterwegen naar het westen. Vanaf 1826
is hij in ons land. Vooral de jonge diertjes
hebben een mooie, witte zebratekening.
Eenden vinden de driehoeksmossel lekker;
zij zien hem liever komen dan gaan!
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