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Meizoentjes en vlinderliefde

Tekst en foto’s:Liesbeth ten Hallers

Exotisch boodschappenlijstje Dat de Geraniummarkt

met z'n bonte verzameling uitheemse eenjarigen vaak eer-

der valt, zou je op het verkeerdebeen zetten. Welkun je de

eerste helft van mei eventueel vorstgevoelige aankopen

afharden. Dat wil zeggen: haal ze 's avonds naar binnen en

behoed ze over-

dag voor branden-

de zon en uitdro-

gende wind. Met

goed gekozen,

eenjarige planten

breng je weken,

soms maanden *
’

kleur en nectaf in

potten op je terras

en in 'eilandbed-

den', zoals ,specia-

list Michacl King

dieopmaakt. Haal

wat planten van het gele, sterk uitstoelende tandzaad

(Bftfens); de lilablauwesnijbloem leverbalsem (Ageratum),
ook mooi als wëefplant in do border; de zoetgeurende «É&r

heliotroop (paars); de ouderwetse, enkelbloerrlige zomer-

aster (Callistephus in wit, rosé en lila); het aaltjesbestrijdend.

enkelbloermg Afrikaantje (Tagetes tenuifolia in geel en oran-

jé); wat verbena's, viooltjes, zinnia's... of zaai ze zelf!

Eigenheimers van de koude grond Natuurlijk zijn

de vlinders, door de zon soms al in maart uit hun tent

gelokt, niet afhankelijk van al die exotica, maar ingesteld op

weerbestendige, 'eigenheimers'. Wied dus niet alles tussen

uw heesters weg en spaar op bewerkte grond de heel vroe-

ge paarse dovenetel (Lamium purpureum), het driekleurig

viooltje (Viola tricolor), kleine veldkers (Cardamine hirsuta),

hondsdraf (Glechoma hederacea) i en op schrale open plekken

reigersbek (Erodium cicutarium). In de beschut gelegen, gra-

zige rand tussen haag en kort gemaaid gazon kunnen we

zaaien in opengemaakte grond.

Blijf op uw tuincentrum vragen naar inheemse planten of

informeer bij Vereniging 'Wilde Weelde' naar een adres in

uw buurt! In de geopende graszode poot je vaste planten,

die vandaar uit het hele gazon mogenkoloniseren. Dat

gaat, afhankelijk van de soort, via zaad, bladstek, uitlopers

of met en beetje hulp, door deling. Meizoentje, paarde-

bloem, zenegroen en klaversoorten oefenenenige aantrek-

kingskracht uit, maar net iets vroeger spant pinksterbloem

wel de kroon.

Lila lekkers in het gras De lichtlila pinksterbloem

(Cardamine pratensis) bloeit vaak met Pasen al enboekt als

nectar- en als waardplant veel succes. Doorgewinterde dag-

pauwogen halen midglen op de dag hun portie taectar in

mijn Edese Hof. Verse öranjetipjes vermeien zichvooral in

het lage deel van mijn woonplaats, waar pinksterbloem in

de bermen voorkomt. Gewillig vermeerdert de plant zich,

niet alleen door zaad maar odk.door middel van afgemaaid

blad, dat in een vochtige grasmatop de nerf wortelt. Lichte

betreding wordt dóór de platte rozetjes nog wel verdragen.

Enkele jarenma introductie - op drogere grond duurtdat

wat langer - kan het grasveld in april zachtlila omfloerst

zijn: een ware lusthof en dus als halteplaats uitverkoren

door de kleine gea-

derde witjes. Het

maaienStelt u des-

gewenst uit'tothet

zaad afger%)tys.'«

Ook langs de rand

van eert bloemperk

gegroepeerd is deze

beschöfcjen plant

bruikbaar. Laat in de

zomer kom ik de

jonge zaailingen op

het spoor aan de

hand van het laag

bij de grondse

gedrag van een

nieuweeditie gea-

derde witjes. Geen

bloem meer te zien;

wel driftig speuren-

de dames. Mèt leg-

nood dus. m

Tips:
• Verkoop van wilde planten in Bezoekerscentrum De

Watermolen-Arnhemop 13 en 14 mei. Tel. 026-4450660.

• Meer info: SecretariaatVereniging WildeWeelde, Kring
vakwerk Natuurrijke omgeving, Reigerlaan 63,1241 EC

Kortenhoef, fax 035 6565860, e-mail m.e.c.huijzer@wxs.nl
• Om te lezen: Michael King, De eenjarigen-zomertuin.

Uitgeverij Terra.

Mijn buitenlandse plantenschat houd ik met de nodige

zelfbeheersing en gepaste eerbied voor de ijsheiligen tot

half mei binnen. Maar na hun feestdagen op 11 tot en

met 14 mei is mijn geduld op en mag
alles naar buiten!
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