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Plant‘aardig’

en vlindervriendelijk

tekst:

Liesbeth ten Hallers

Botanische Sering
Bent u met een bad opgegroeid? Nou, ik

niet en dus vond ik als kind mensen met

een echte badkamer ‘deftig’. Wanneerje
daar logeerde - ik spreek nu over de jaren

veertig en vijftig - mocht je er nog maar bij

hoge uitzondering van gebruik maken en

het summum van genoegenwas dan de

geur van seringenzeep. Vlinders zijn geen

badgasten, of het zou nectargebrek moeten

zijn, dat ze in het heetst van de zomer naar

een vogelbad lokt. Maar ook zij wordenbe-

koord door het parfum van Seringen, ook

wel Krunagelboompje of

Nagelblom genaamd.

Bekende vlindertrekkers als

Phlox en Rode zonnehoed

( Echinacea) worden voor

mijn nieuwsgierige ogen door Atalanta’s

genegeerd als daarnaasteen Botanische

Sering, S. microphylla “Superba” staat te

honingen; deze langzaam groeiende, krap

twee meter hoge struik begint in mei te

bloeien. Een periode, waarin het vlinder-

verkeer luw te noemen valt. Wat deze hees-

ter, die een verfijnde indruk maakt, grote

waarde geeft, is de hoeveelheid donkerrose

bloempluimen, die nadien nog tot in okto-

ber toe te voorschijn blijven komen. Al op

jonge leeftijd bloeit de plant. Het kleine

blad is twee tot vier cm en bijna eirond, de

onderkantgrijsgroen en min of meer be-

haard. Standplaatseisen: Ze flore-

ren op een voedzame, goed door-

latendebodem in de volle zon

(meer dan 7 uur zon per dag) en,

zoals zo vaak, komt het wegknip-

pen van de bloemen directna de

bloei de struik bepaald ten goede.

Kogelbloem
Een zure, natte veenbodemvormt een mi-

lieu, datom een specifieke beplanting

vraagt. De Noord-Amerikaanse

Cephalanthus occidentalis of Kogelbloem
kan hierop een zonnige plek gedijen en de-

ze weinig toegepaste struik verdient, om

het heel eigen karakter ook, een beter lot.

De plant behoort tot de aromatische fami-

lie der Rubiaceeën oftewel Walstroachti-

gen. Op een zonnige standplaats vertonen

zich in juli en augustus licht geurende,

roomwitte, kogelronde bloemhoofdjes. Het

blad staat in kransen of overstaand en kan

tot 14 cm lang worden.Verwar deze heester

niet met Globularia, die ook wel als

Kogelbloem wordt aangeduid. Dit betreft

een 15 cm hoog, groenblijvend rotsplantje

met blauwe pluizenbolletjes injuni-juli;
ook al aantrekkelijk voor vlinders, maar

dan juist in kalkrijke grond. Andere nectar-

dragende heesters voor de veentuinzijn

mogelijk Hydrangea aspera Macrophylla

(zie Vlinders jaargang 10 nr.1), de lang
doorbloeiendeVuilboom(tevens waard-

plant voor het Citroentje en Boomblauw-

tje) en debladverliezende, zeer welrieken-

de gele Azalea (Rhododendron luteum).
Voor de laatste twee soorten komt ook een

drogere bostuin op humeus zand wel in

aanmerking. Als bij u gewoonlijk in mei de

Kleine vuurvlinder vliegt biedt u met de

voordelige zaailingen van bovengenoemde
Rhododendroneen plezierige pleister-

plaats.

Rijk bloeiende struiken zijn in de vlindertuin niet te

versmaden. Vroeger bloeiend dan de Buddleja valt een

botanische Sering in de prijzen en van de Kogelbloem zijn de

late ‘zomervogeltjes’, zoals Maria Sybilla Merian ze noemde,

zeker gecharmeerd, maar de standplaatseisen verschillen.

Willen we de vlinders geen hongerbloempjes voorschotelen dan

gunnen wij een plant de juiste plek.

Kogelbloem.
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