Sporkehout

Sierlijke bloemknoppen, elegante bloemen – Sporkehout verdient het dat we er eens aandacht aan
bestreden. En dan die bessen, groen, rood en zwart. Het leuke is dat al die versierselen gelijktijdig te
bewonderen zijn. Dat komt doordat deze heester in golven bloeit, wel drie keer achter elkaar,
waardoor alle stadia van bloemvorming tot en met vruchtzetting als het ware parallel verlopen. Het
lijkt wel een kerstboom, je kijkt je ogen uit.
En ja, je moet je ogen ook wel goed de kost geven, want de knoppen op de eerste foto zijn slechts
een paar millimeter groot en de bloemen zijn hooguit vier millimeter in doorsnee. Alleen de bessen
kun je niet missen.
Sporkehout heet ook wel Vuilboom, vanwege zijn purgerende eigenschappen. In het oosten van ons
land is hij heel algemeen, in de duinstreek niet. Bij ons verschijnt hij pas als de bosbegroeiing zich
heeft ontwikkeld.
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Jac. P. Thijsse besteedt verrassend weinig aandacht aan onze heester. Misschien vond hij de bloemen
wat al te bescheiden om er bij zijn lezers enthousiasme voor te willen wekken. Alleen in het Verkadealbum Herfst bespreekt hij, in het hoofdstuk “Herfstvruchten”, de bessen: “(…) het overgangsgebied
tussen de vergiftige en de eetbare vruchten en daar willen we dan ook in plaatsen, omdat ze óf
verdacht óf onsmakelijk zijn, de vruchten van: Kamperfoelie, radijsboompje, liguster, Gerldersche
roos en vuilboom. Deze worden alle door de vogels heel graag gegeten en ik geloof dan ook niet, dat
er een onder is, die voor den mensch noodlottig kan zijn.”
Voor de goede orde, de laatste druk van Heukels’ Flora noemt Sporkehout “giftig” (categorie 2, ter
onderscheiding van (3) “zwak giftig” en (1) “dodelijk/gevaarlijk giftig”).
Heel hoog of omvangrijk wordt Sporkehout doorgaans niet. Iets tussen een struik en een boom in.
Een meter of vier hoog, met veel lange, dunne twijgen. Die werden vroeger gebruikt als spijlen voor
bijenkorven. Imkers zien de heester sowieso graag, want zijn langdurige bloei en de overvloedige
nectar van zijn bloemen verschaffen bijen een luilekkerland. Ook hommels, (zweef)vliegen en
wespen strijken er graag op neer. Sporkehout is ook de waardplant van de lieftallige Citroenvlinder,
die legt er dus zijn eitjes op.

Gekke naam, “sporkehout’. Het schijnt een verbastering te zijn van “sprokkelhout”. Je ziet zo’n
metamorfose wel vaker in woorden met een [r] naast een klinker: “born” voor “bron”, het Engelse
“crust” tegenover ons “korst”.

De winterknoppen van het Sporkehout hebben iets merkwaardigs. Die knoppen moeten in de lente
ontluiken tot het prille blad, maar voordat het zo ver is hebben ze ‘s winters veel te verduren. Deze
knoppen echter genieten niet de bescherming van de gebruikelijke knopschubben, die tegen een
stootje kunnen, maar worden beschermd door de dicht behaarde buitenste bladeren. Zo komt Jan
Splinter door de winter.

U vindt het Sporkehout o.a. naast ons nieuwe stuifduin.
Eén of twee struiken verder staat de Wegedoorn.

Wie eens de tijd wil nemen om écht goed te kijken, volgen hier wat aanwijzingen om het Sporkehout
nog beter te leren kennen. Dat doen we door hem te vergelijken met zijn familielid de Wegedoorn.
Ook Wegedoorn heeft piepkleine bloemen en zwarte, giftige bessen, althans bij de vrouwelijke
exemplaren. De foto’s hieronder laten ze u zien. Ook deze bloemen zijn in trek bij insecten. De
boeken melden dat deze twee struiken of bomen wel wat op elkaar lijken, maar let er maar eens op
en zoek de verschillen!
* Bij Wegedoorn hebben de winterknoppen wél schubben en het blad is gekarteld tot gezaagd, in
tegenstelling tot het gaafrandige blad van het Sporkehout.
* De takken hebben kruisgewijs geplaatste zijtakken en eindigen soms in een scherp, doornachtig
uiteinde. De Duitse naam is dan ook Kreuzdorn.
* De bloemetjes hebben vier kroonblaadjes, tegen vijf stuks bij het Sporkehout. Ze staan in
“rijkbloemige bundels” in de bladoksels, die van Sporkehout in “armbloemige bundels”.

U ziet het, met een beetje aandacht hoeft niemand moeite te hebben met de determinatie.
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