natuurboekje
van

herfst 2022

HOI!
IN EEN BOS kan je fantasie op hol slaan.
Er wonen heksen, toverfeeën, kabouters en
elfjes. Overal zie je schaduwen. En overal
ritselt wel wat.
Kijk daar, bij die dikke boom… dat lijkt wel
een elfje! En hé, ze zit op een elfenbankje!
Ssssst, stil, anders vliegt ze weg.
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Zou het elfenbankje zo aan
haar naam gekomen zijn?
Dat zou best kunnen.
Het elfenbankje is een
paddenstoel. Ze is het hele
jaar te zien, maar zeker in de
herfst. Ja, echt een prachtig
bankje voor een lichtgewicht
wezentje.

ELFENBANKJES zijn paddenstoelen zonder
steel. Je ziet alleen hun golvende hoedjes. Ze
groeien vooral op dode bomen. Elfenbankjes
staan vaak als dakpannetjes boven elkaar
of op een rij. Je ziet ze ook weleens op leven
de bomen. Als een boom beschadigd raakt,
groeien er soms elfenbankjes op de gewonde
stam.
Elfenbankjes voeden zich met dood of af
stervend hout. Ze breken het hout langzaam
af. Wat overblijft is meststof voor de grond.
Elfenbankjes zijn opruimers, net als veel
andere paddenstoelen.
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GA EENS OP ZOEK naar elfenbankjes. Overal
in bossen, parken en tuinen ligt wel dood
hout. Er zijn vele soorten elfenbankjes. De
soort die ‘gewoon elfenbankje’ heet, komt
veel voor. In haar officiële naam zit ook het
woord ‘versicolor’. Dat betekent: verschillen
de kleuren. De rand van haar hoed is altijd
wit. Binnen die rand zie je ringen in zwart,
grijs, bruin of beige. Maar… dit elfenbankje
kan ook heel kleurig zijn, met gele, oranje,
rode, groene of blauwe ringen. Zó ‘gewoon’
is ze dus niet!
Haar hoed is dun, stevig en voelt fluwelig
aan. Klopt dat bij de elfenbankjes die jij ziet?
Elfenbankjes zijn niet giftig, maar maak je
handen altijd goed schoon als je padden
stoelen hebt onderzocht.
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HEB JE EEN SPIEGELTJE en een loep mee
genomen? Dan kun je mooi de onderkant
van de elfenbankjes bekijken. Die is bij
gewone elfenbankjes wittig of gelig. Bij
jouw elfenbankjes ook?
Die onderkant heeft allemaal piepkleine
gaatjes. Dus geen schotjes zoals bij veel
andere paddenstoelen. De sporen [een soort
zaadjes] zie je alleen met een microscoop.
In de herfst zijn ze rijp en vallen uit de
gaatjes. De wind en allerlei dieren nemen ze
mee en zo kunnen op andere plaatsen ook
elfenbankjes komen.
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ELFENBANKJES GROEIEN vaak aan één kant
van de stam. Dat is de kant waarop het
meeste licht valt. Kijk eens of dat bij jouw
elfenbankjes ook zo is.
In Engeland heten de gewone elfenbankjes
anders. Daar vinden ze dat deze paddenstoel
door de vorm en de kleuren op de gespreide
staart van een kalkoen lijkt. Ze noemen
haar turkey tail, ofwel: kalkoenenstaart.
Hoe zou jij haar noemen?

Teken en kleur er zelf een paar elfenbankjes
bij. Met of zonder elfje.
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POST
In een volle doos zat allerlei moois
over de eikelmuis. Een eikelmuis van steen
in zijn hol, een legpuzzel geplakt op stukjes
schors, een versje, een tekening…
met veel liefde gemaakt
door Maira en Fleur.
Superleuk!
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DOE JE MEE? Maak een elfje over het
elfenbankje! Zoals je vast weet, is een elfje
een gedicht van vijf regels met in totaal
11 woorden. Stuur je elfje voor 11-11-2022 naar
Het Limburgs Landschap. Wie weet komt
jouw elfje in het volgende natuurboekje!
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ELFENBANKJES-WEETJE Het hout waar
elfenbankjes op groeien, verbleekt. Het
wordt wittig. Dat heet witrot. Daarmee zor
gen elfenbankjes dat het hout vermolmt.

