natuurboekje
van

LENTE 2021

HOI!
DE LENTE IS net begonnen. Het is kil en de
blaadjes zitten nog niet aan de bomen. Maar
elke dag is het langer licht. De zon schijnt
door de takken en verwarmt de grond. Hoog
tijd voor de anemoon. De bosanemoon.
Vanaf eind maart staat ze met haar witte
bloem te stralen. Vaak met een heleboel
bij elkaar. Dan is het net of er sneeuw ligt.
Veel mensen verheugen zich elk jaar op dat
mooie, witte tapijt van bloemen.
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Om bosanemonen
te zien, moet je dus
vroeg in de lente
op pad. Hup, de
laarzen aan! Stel
het niet uit, want
na de meimaand
is hun bloei
voorbij.

uitgebloeid

IN EEN DONKER dennenbos vind je ze niet.
Bosanemonen houden van oude bossen met
loofbomen, zoals beuken of eiken. Die laten in
de herfst hun bladeren vallen en zorgen voor
vochtige humusgrond. In zulke bossen voelt
de bosanemoon zich thuis. Maar niet alleen
daar. Ze staat ook in parken en bermen, langs
een beekje, sloot of holle weg.
De bosanemoon heeft een wortelstok. Die
kruipt vlak onder de grond. Er zit een voor
raadje voeding in om in sneltreinvaart te
kunnen groeien en bloeien. Na de bloei is het
voorraadje op en slaat de wortelstok weer
voedsel op… alvast voor volgend jaar.
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HOU EEN SPEURTOCHT naar de bosanemoon
en bekijk de bloem.
Hoeveel bloemblaadjes zie je?
Het aantal bloemblaadjes kan bij elke bloem
verschillen. Bekijk ook een paar bloemen van
andere bosanemonen.
Het kleinste aantal dat je telt?
Het grootste aantal dat je telt?
Bekijk de bladeren. Die zitten als een krans
onder de bloem. Het zijn drie bladeren en elk
blad bestaat meestal uit drie delen.
Teken jij het
derde blad
aan de steel?
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IN HET MIDDEN van de bloem staan
de meeldraden. Aan het uiteinde ervan,
in gele knopjes, wordt stuifmeel gemaakt.
Daar komen de eerste hommels en bijen
op af. Ze zuigen geen nectar, want dat heeft
de bosanemoon niet.
Als het regent, koud of donker is, buigt de
bosanemoon naar voren. Kijk, ze laat haar
kopje hangen en vouwt haar bloemblaadjes
dicht. Zo beschermt ze de meeldraden. Soms
schuilt binnenin een insect. Handig zo’n
parapluutje!
De bloemblaadjes zijn aan de onderkant
wit of ze hebben een kleurtje. Roze of lila of
zoiets. Zie jij kleurige bloemblaadjes?
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NA DE BLOEI krijgt de bosanemoon zaad
jes. Mieren zijn dol op die zaadjes. Er zitten
kleine uitgroeisels aan. Die heten mieren
broodjes. Ze zijn zoet en voedzaam. De
mieren slepen de zaadjes naar hun nest.
Onderweg verliezen ze er altijd wel een paar.
Op zo’n plek kan een bosanemoon gaan
groeien. In het nest bijten ze het mieren
brood van het zaad. Het is voedsel voor
de larven. Het zaad sjouwen ze weer naar
buiten. Weg ermee!
Hoe mooi ze ook is, een bosanemoon
plukken heeft geen zin. In een vaasje ver
welkt ze snel. Knijp haar ook niet fijn.
Wie er gevoelig voor is, kan van
het sap een rood vel of een
blaar krijgen.
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POST
Jullie hebben veel korstmos ontdekt:
op straatstenen, boomstammen en
muurtjes. Noortje uit Sittard mailde
dat er geel korstmos op het tuinhek zat. Sjon zag
zelfs korstmos op een brievenbus van metaal.
korstmos
grappige namen
schoorsteentje, pantoffelkorst, dambordje
ezelspootje, mergelvreter, valse citroenkorst
hahaha!
Een elfje (11 woorden)
van Lina (11 jaar).

In de tuin van Janine
Wilmes (Cadier en Keer)
staat deze esdoorn, mooi
begroeid met mos en
korstmos.
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DOE JE MEE? Wat voor woorden komen in
je op, als je aan de bosanemoon denkt? Blij?
Kou? Wandeling? Maak een lijstje van die
trefwoorden en stuur het vóór 14 mei 2021
naar Het Limburgs Landschap. Dan maken
we er een woordweb van in het volgende
natuurboekje.
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BOSANEMOON-WEETJE Anemoon komt van
het Griekse woord ‘anemos’. Dat betekent
‘wind’. Bij het kleinste briesje deint de bos
anemoon met de wind mee. Daarom wordt
ze ook wel windroosje genoemd.

