
Natuurcolumn  

Kijk toch eens! Wat een kleuren, wat een geuren, wat een variatie! Tijdens elke wandeling  verwonder ik me over de pracht en de 
diversiteit van de  Spaanse mediterrane flora en fauna. Geel, paars, blauw, wit, rood of groen. Alles groeit en bloeit dat het een lieve 
lust is onder de Spaanse zon. En het hele jaar rond. Zelfs in de zomer. Prachtige vlinders fladderen van bloem tot bloem en 
bontgekleurde vogels vliegen in de helderblauwe lucht.                                                      

Voor een bijdrage aan de NCM nieuwsbrief duik ik voor informatie over de mediterrane natuur in de literatuur.  In elke column zal ik 
een plant of dier in het zonnetje zetten. Geniet met me mee. 

Eucalyptus globulus, Eucalyptusboom

Spanje kent een zeer rijke flora en fauna. Dat is te danken aan de grote verscheidenheid aan  
verschillende  landschapstypen.  Van de hete woestijnen in het zuiden tot en met de hooggebergtes 
als Sierra Nevada en de Pyreneeën.  De daarmee samenhangende en inwerkende geologische en 
klimatologische omstandigheden spelen de hoofdrol voor deze rijke diversiteit.   

Behalve een rijke ínheemse flora en fauna zijn er ook soorten ingevoerd. Eén daarvan is de 
Eucalyptusboom. Een zeer snelle groeier die tot wel 90 meter hoog kan worden.  Er zijn vele 
honderden soorten Eucalyptusbomen. Ieder met typerende eigenschappen.  

In dit artikel belicht ik de Eucalyptus globulus die hier in Spanje te vinden is. De stam van de 
Eucalyptus is recht en bladdert af met loshangende schorsstroken waardoor hij een prachtig 
kleurenpalet krijgt. Enigszins te vergelijken met de Plataan. Aan de naar beneden hangende twijgen 
hangen sikkelvormige ,vrij lange bladeren. Deze zijn blauwgroen, waardoor de boom ook wel blauwe 
gomboom wordt genoemd.  De bloemen zijn wit en lijken wel op pomponnetjes. En nu komt het 
bijzondere… Als de bloemknop rijp is en opengaat valt er vanaf de top een klein  beschermend 
dekseltje af.  Een soort miniatuur eikeldopje. Dit had ik nog nooit eerder waargenomen.  Mossen 
hebben dit ook wel maar die zijn nauwelijks zichtbaar en niet verhout. In de biologie wordt dit een 
operculum genoemd.  Nu begrijp ik ook de naam van deze boom. Die is Grieks.  “Eu “ en “kalyptos” 
betekent mooie muts . Ik vindt ze prachtig en toen ik ze vond ben ik verwoed gaan rapen.  Een 



prachtig natuurwondertje.  Net zoals de zwarte doosvruchten . Papegaaien schijnen er dol op te zijn 
om op te knabbelen. 

De koala’s zijn niet meegekomen!   De koala’s zijn voorbehouden aan Australië waar de 
Eucalyptusboom van oorsprong vandaan komt.  Van de soort die hier beschreven wordt eet hij niet. 
De Eucalyptus globulus is zijn slaapboom. Eten doet hij het liefste van de suikereucalyptus. Hier in 
Spanje zijn de Eucalyptusbomen enkele decennia geleden ingevoerd vanwege hun snelle groei. Ideaal
voor de papierindustrie, als brandhout maar ook als timmerhout.  Vooral in Noordwest en Noord 
Spanje zijn Eucalyptusplantages aangeplant. In Galicië bijvoorbeeld was er in 2018 maar liefs 400.000
hectare te vinden.  Behalve voor het hout is de Eucalyptus voor nog veel meer toepassingen geschikt.
Door zijn snelle groei neemt hij veel water op. De Eucalyptus globulus wordt daarom ook veel 
gebruikt in moerassen en malariagebieden waar het grote wortelstelsel de bodem draineert en 
muggen daardoor verdwijnen. 

Ook wordt hij koortsboom genoemd vanwege behandelingen bij aandoeningen met koorts zoals 
malaria, tyfus, cholera en bij problemen met de luchtwegen.  De etherische olie van de Eucalyptus 
globulus wordt veel gebruikt in de farmaceutische industrie.  Voor hoestsiroop, keelpastilles en 
crèmes.  De olie is antiseptisch!  Ook te gebruiken als luchtzuiveraar in binnenruimten. Surfend op 
internet blijkt de lijst met toepassingen lang te zijn,  en haar toepassingen actueel in deze Coronatijd. 

Zoals elke medaille een keerzijde heeft, is dat ook hier van toepassing.  Door aanleg van plantages 
zijn er grote gebieden ontstaan waar een bosbrand grote gevolgen heeft. De rijke hoeveelheid aan 
oliën in de Eucalyptus is namelijk zeer brandgevaarlijk.  Eén vonk en vele hectares liggen razendsnel 
in de as. Zowel in Australië als ook in Spanje en Portugal. De boom zelf komt na de brand echter 
gewoon weer op en verspreidt tijdens de brand juist  zijn zaden.  De olie, eucalyptol , wordt ook 
gebruikt in aromatherapie en is goed bij verkoudheid.  De bloemen van onze Eucalyptus globulus 
bevatten nectar waarvan de eucalyptushoning gemaakt wordt.  De eucalyptustakken met ronde 
bladeren die veel gebruikt worden in bloemstukken,  komen van  een ander lid uit de grote 
eucalyptusfamilie . 

En ondertussen slaapt in Australië de koala in de Eucalyptus globulus.  Door zijn trage 
spijsverteringsstelsel kan zijn slaap wel 20 uur per etmaal duren.  En daarna snoept hij weer van de 
suikereucalyptusbladeren.  Hij heeft de vele voordelen  van de veelzijdige en wonderlijke Eucalyptus 
loofboom  lang geleden al ontdekt. 



Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De foto’s zijn van eigen 
hand. 

 Met zonnige natuurgroeten,  Anja       


