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Kijken naar de vroege bloeiers
bij de Ambrosiushoeve
mw. M.E.C. Verspaandonk-Schijvens

De kleverige knoppen van de paardekastanje staan
al t e popelen om open te gaan. 't Is 5 februari '98,
tijd om een kijkje t e gaan nemen in het arboretum
van de Ambrosiushoeve in Hilvarenbeek om vast
iets van de sfeer van de lente t e gaan proeven.

Taxus baccata (of venijnboom)
Uitzonderlijk druk bezoek van volbepoederde
honingbijen! Dit inheemse mannelijke exemplaar blijkt
42 als windbloeier kennelijk zeer belangrijk als
I
stuifmeelleverancier. Straks zullen aan een andere
diepgroen gekleurde vrouwelijke naaldboom,
kegelbessen voorzien van eenvlezige rode zaadrok
verschijnen en voedsel bieden aan talrijke vogeltjes.
Deze zullen op hun beurt via hun uitwerpselen voor de
verspreiding van de giftige, venijnige zaden zorgen.
Overigens de gehele plant is giftig, maar vooral de
nieuwgevormde lichtgroene eindscheuten bevatten
het gif taxol. Sinds kort wordt uit dit gif een
geneesmiddel gemaakt dat wordt gebruikt in de strijd
tegen kanker. In tuinen vormt de taxus een geliefd
snoeiobject en op kerkhoven een fijne schaduwboom.
Vanwege zijn betekenis voor mens en dier verdient hij
dat hij meer wordt aangeplant. Hij mag dan we1 trager
groeien dan onze ingevoerde door zure regen
aangetaste naaldbomen, maar gaat we1 eeuwen mee.

Mahonia bealei
De enige plant die vandaag bezoek kreeg van een

flink aantal uit hun winterslaap ontwaakte
aardhommelkoninginnen.Ze domineren erop 10s en
gaan heel vernielzuchtig tekeer. De onderdanige
honingbijen tref ik aan op de afgevallen
bloembekleedselen op de grond. De gele kelkbladen
laten ze met rust. Zij doen zich waarschijnlijk tegoed
aan de restanten nectar die aan de basis van de
eveneens felgele kroonbladen wordt uitgescheiden.
Bij de Mahonia komt het stuifmeel pas vrij nadat de
stempel is opgedroogd. Zo voorkomt de plant
zelfbestuiving. Vandaag is het de aardhommelkoningin
die voor bestuiving zorgt. De meeldraden klappen na
aanraking naar binnen waarna de helmhokken met
kleppen openspringen en haar harige lichaam gee1
bepoederen. Vliegt de zware 'donzige poes' hierna op
een jongere bloem die in het vrouwelijke
stamperstadium verkeert, dan neemt de vochtige
stempel het stuifmeel van het hommellichaam om
later, als bevruchting heeft plaatsgevonden, in zoete
blauwgerijpte vogelbessen te veranderen. Het
verzamelen van het eiwitrijke stuifmeel is pure
noodzaak. De koningin moet alvast aansterken om
straks snel te kunnen beginnen met het stichten van
een hommelvolk. Hiervoor moet ze eerst een
wasbeker maken en deze met honing vullen en dan in
een andere wasbeker 5 tot 15 eieren leggen.
Vervolgens is zij als enig insect in staat om liggend op
de eibeker met haar kop naar de honingbeker
gekeerd te gaan broeden. Met behulp van de
vliegspieren kan ze haar borststuk tot boven de 35°C

Een stuifmeelverzamelendebij op de gele kornoefje. Dia: Frans Janssen
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wrwarmen. Nabij de basisschool in mijn dorp staat de
Mahonia aquifolium nog in knop. De Mahonia media
'Charity' zag ik echter al in december bloeien inde
voortuin van mijn buren. Op deze plant kun je dus oak
a1 in de winter, op die dagen dat de temperatuur even
b m n de 10°C stijgt, honingbijen zien, die uit hun
winterrust zijn gekomen, om op deze plant even vers
voedsel te halen.

Wandel er onderdoor en geniet van de vroegste
bloeier onder de Cornussen.

Viscum album L, (vogellijm of maretau
Felgeel staat hij te bloeien op zijn gastheer: een
Malussoort. Nog voor zijn gastheer bladeren krijgt ivril
deze mannelijke tweehuizige halfparasiet de aandacht
van bij voorkeur de bloemvaste honingbijen hebben.
Niet alleen met de kleur maar ook met zijn geurige
Comus mas L. (gele kornoelje)
nectar maakt hij perfeke reclame. Door
Deze tot een grote boom uitgegmeide cornoelje mag kruisbestuiving zullen bij de vrouwelijke planten giftige
dan nog niet in het blad staan maar is a1 we1 rijkelijk
witte bessen ontstaan die pas 's winters rijpen en dan
getooid met citroengele bloemen. Van ver valt hij mij
door vogels worden gegeten. Het kleverige zaad
al meteen op. Het gonst er vandaag van de
wordt met hun snavel afgeveegd aan een tak en een
honingbijen. Even verstil ik van dit machtige gebruis.
nieuwe maretak kan ontkiemen. Dit exemplaar is door
Ook de vier gete windselblaadjes waarin de
de mens aangebracht. De plant onttrekt voedsel aan
felgeklewrde bloemetje verenigd zijn doen mee om
de gastheer maar kan daarnaast door middel van
redame te maken voor honingbijen. Het stuifmeel is
bladgmen ook zelf voedsel maken. Hij is inheems in
voor hen, in een tijd dat er nog niet veel planten
Zuid-Limburg. Elk jaar groeien aan het eind van ieder
bloeien, belangrijk als voedsel, maar ook als
takje twee nieuwe takjes. Als ik deze vertakkingen tel
besdterming tegen de lastige voorjaarsziekte nosema. blijkt dat deze plant al vele jaren oud is. Vroeger was
Op kalkrijke hellingen in Belgie is de boom inheems.
de maretak voor de Germanen een heilige plant. Ze
Honingbijanzorgen na bestuiving voor eetbare bessen hingen hem in de huiskamer om bescherming te
voor rnens en dier. Mn de Cornouille - een Frans wijn - zoeken tegen boze heksen of maren. In Engeland
wordt bereid uit deze bes. Tip: maak eens een boog
noemt men deze plant mistletoe en is daar nog steeds
door twee exemplaren naast elkaar te planten.
in gebruik als kerstveniering.

# T O T O VAN DE MAAND

De hier &ebeekle bijenstal staat in openhrcht museum 'Loo Hoes', te vinden in Ootmarsum. De heer A. Franken, imker te
Oldenzaal lo de beheerder Bij de std geeft hij regelmatig vooriichting aan toeristen.
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