Groot springzaad

Groot heksenkruid

Klein springzaad

Geel nagelkruid

Robertskruid

Bloemen geel, met kleine bruinige
stippen. Onderste kelkblad (geel) vrij
geleidelijk in de spoor versmald. De
spoor wijst aanvankelijk recht omlaag,
maar is later vaak horizontaal teruggekromd. De vruchten springen bij rijpheid
plotseling open als ze worden aangeraakt, daarbij worden de zaden meters
ver weggeslingerd. De latijnse uitdrukking noli (me) tangere betekent ook:
raak (me) niet aan. Inheems.

De naam is ontstaan doordat de mensen
vroeger geloofden dat als je de plant in
het bos aantrof, je er zeker van kon zijn
dat heksen je op een dwaalspoor
zouden brengen of dit al hadden
gedaan. Circaea komt van Circaeus
(betoverend). Circaea is genoemd
naar de tovenares Circe uit de Griekse
mythologie, die zeer bedreven was in
kruidenkennis. Lutetiana komt van het
Latijnse Lutetia (Parijs), dus uit Parijs.

Impatiens is het Latijnse woord voor ongeduldig, naar het plotseling openspringen van de rijpe vrucht bij aanraking.
Parviflora betekent met kleine bloemen.
Oorspronkelijk uit Midden-Azië (de
westelijke Himalaya). Ingeburgerd in
een groot deel van Europa (niet in het
uiterste noorden, westen en zuiden) en
in Canada.

Nagelkruid werd toen beschouwd als
een afweermiddel tegen de duivel en
tovenaren. De vijf goudkleurige bloemblaadjes werden in verband gebracht
met de vijf wonden van Christus. Nagelkruid werd gebruikt tegen allerlei kwalen
van maag, lever en hart, bij slechte
adem, beten van giftige beesten en om
motten te verjagen. De meeste planten
zijn uitgebloeid en dragen bolvormige
vruchtenhoopjes.

Volgens de signatuurleer werd het
gebruikt om bloedziekten te behandelen,
omdat de stengels en onderste bladeren
in de herfst rood kleuren. De rode kleur
en de onaangename geur worden
weerspiegeld in talrijke volksnamen
(Bloedwortel, Stinkende geranium).
In wijn gekookt, werd het gebruikt bij de
behandeling van wonden en ontvellingen. Het diende ook om motten,
bedwantsen en hoofdluis te verjagen.

Schaduwkruiskruid

Ruig klokje

Kleine klit

Koninginnenkruid

Gevlekte aronskelk

De naam kruiskruid is misschien
ontstaan door de kruisgewijs staande
bladen, maar meer waarschijnlijk is dat
het een verbastering is van de Duitse
naam Greiskraut. Senecio komt van
senex (grijsaard), om het spoedig
zichtbaar wordende vruchtpluis.
Kantige stengel. Stevige, aromatisch
geurende bladeren met gezaagde
bladrand.

De volksnaam Halskruid hangt samen
met het vroegere gebruik van de plant
als middel tegen amandelontsteking,
omdat volgens de signatuurleer de vorm
van de bloem op de keel leek. Vandaar
ook de soortnaam, afkomstig van het
Grieks trachelos (keel). Kantige stengel.
Spitse bladtop. Bladrand sterk gezaagd.
Groeit op kalkhoudende goed vochtige
bodem (vallei van de Steenputbeek).

Arctium komt van het Griekse arktos =
beer. Waarschijnlijk vanwege de ruwe
bladeren en bloemhoofdjes.
Een oud kinderspel is het naar elkaar
gooien van de klitbollen, de al of niet
uitgebloeide bloemhoofjes, die in haren
en kleren blijven hangen. Een bekend
middel tegen roos en haaruitval was de
op brandewijn getrokken klitwortel. Vaak
zijn de stengels roodachtig en behaard.

Oude naam: Leverkruid. Bij grote
hoeveelheden tast hij de lever aan
en kan leverkanker veroorzaken. De
bloemhoofdjes produceren veel nectar
en trekken vlinders en andere insecten aan. Het is een vochtindicator. De
rechtopstaande stengels zijn vaak rood
aangelopen en vrij dicht behaard. Van
de bladeren werd vroeger ook thee van
getrokken en gebruikt tegen verkoudheid en als laxeermiddel.

Toen Jozef en de verkenner Kaleb naar
het beloofde land trokken namen zij
de staf van Aeron mee. Op deze staf
droegen zij een druiventros. Nadat de
druiventros van de staf was genomen
staken zij de staf in de grond. Op die
plek schoot toen een Aronskelk (Arum)
uit de grond. Het werd het zinnebeeld
van een gezegende vruchtenoogst.
Het is een lentebloeier. De rode bessen
zijn zeer giftig.

Impatiens noli-tangere | 6>9

Senecio ovatus | 7-8-9

Circaea lutetiana | 6-7-8

Campanula trachelium | 7-8

Impatiens parviflora | 6-7-8-9

Arctium minus | 7-8-9

Geum urbanum | 5-6-7-8-9

Eupatorium cannabinum | 7-8-9

Geranium robertianum | 5-6-7-8-9

Arum maculatum | 4-5

