01-02-2008

11:27

Limburgs Landschap

Kinderbijlage lente

natuurboekje
van

lente 2008

Pagina 1

Kinderbijlage lente

01-02-2008

11:27

Pagina 2

Hoi! Wil je iemand een meizoentje geven?

Geef hem [of haar] dan in mei een zoen.
Of… geef een bosje madeliefjes!
Madeliefjes worden ook wel meizoentjes
genoemd.
Iedereen kent het madeliefje. Is het geen
lief bloempje? Maar wie een gazon als een
groen biljartlaken wil, baalt als er
madeliefjes staan. Vlug met de maaier
eroverheen! Ha ha… madeliefjes laten
zich lekker niet uitroeien. Juist door het
maaien komen ze terug!
Het madeliefje lijkt o zo gewoon, maar
dat is het niet. Ga maar kijken!
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Meizoentjes houden van gekortwiekt
gras. Ze willen de zon zien. Ze draaien
hun kopje met de zon mee. Al wordt er
elke week gemaaid, steeds staan er weer
meizoentjes te bloeien. En ook… je mag
gerust over ze heenlopen. Daar kunnen ze
tegen. De grond wordt stevig aangedrukt.
Dat is goeie, dichte grond voor
meizoentjes.

Meizoentjes zijn klein maar supersterk. Je
kunt hun groene blaadjes heel het jaar
vinden. Ook in de winter staan er
meizoentjes te bloeien. Zelfs onder de
sneeuw. Vanaf maart zie je er steeds meer.
Alleen in hoog gras verdwijnen ze. Dan is
er teveel schaduw.
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Zoek een plek met madeliefjes.

Waar heb je de madeliefjes gevonden?
De kleur van het hartje is
De bloemblaadjes zijn
wit
roze
wit met roze
anders:

De echte blaadjes van het madeliefje

liggen meestal plat tegen de grond. Zo’n
krans van blaadjes heet een bladrozet.
Doordat de blaadjes zo laag en plat liggen,
beschadigen ze niet snel.
Zie je verder nog blaadjes aan de steel van
het madeliefje? Of is het steeltje kaal?

Teken
hier
een
madeliefje.

Eigenlijk bestaat het bloempje uit een
heleboel bloempjes bij elkaar. Het hartje
en de ‘blaadjes’ eromheen zijn allemaal
aparte bloempjes. Je kunt dat met het
blote oog niet goed zien. Maar het zijn er
héél veel. Ze worden met groene blaadjes
bij elkaar gehouden. Kijk maar aan de
onderkant van de bloem.
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Madeliefjes zijn zonaanbidders. Als het

Post We vroegen jullie naar slimme

regent gaan de bloempjes dicht. Ook
’s nachts sluiten madeliefjes hun bloemen
[even een dutje doen!], en als ze zijn
uitgebloeid.
Zie jij dichte bloempjes tussen jouw
madeliefjes?

Pluk een madeliefje. Prik [b.v. met een
dikke naald] van boven naar beneden een
gaatje, dwars door het hart van de bloem.
Trek dan het steeltje erdoorheen en je
hebt een madeliefjes-ring.

trucjes van kraaien. Sommige
kinderen vertelden dat ze kraaien
in de herfst met een walnoot zagen
vliegen. Die kraaien lieten de walnoot
op straat vallen. Ze pikten hem op en
lieten ’m wéér vallen. Dan was-ie
half open en hakten ze ’m kapot om op
te eten. Iemand anders had gelezen over
een kraai die een ijzerdraadje krom boog.
Daarmee peuterde hij eten uit een buis.
Die kraai had zijn eigen vork gemaakt!
Een van jullie vroeg hoe het komt dat
kraaien zo slim zijn. Waarschijnlijk
doordat een kraai veel hersens heeft.
Gezegd wordt dat hij, in verhouding tot
zijn lichaamsgewicht, evenveel hersens
heeft als b.v. een slimme dolfijn.
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Plekken met madeliefjes kunnen steeds
groter en groter worden. Elk jaar groeien
er bladrozetten bij. Daar komen weer
nieuwe madeliefjes uit.
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Doe je mee? Behalve

‘meizoentjes’ zijn er
nog veel meer namen
voor het madeliefje. In
Zuid-Limburg worden ze
anders genoemd dan in Noord-Limburg of
in andere provincies. Hoe noem jij het
madeliefje? Stuur of mail je reactie vóór
3 mei 2008 naar het Limburgs Landschap.
Meizoentjes-weetje Vroeger

gebruikte de dokter
madeliefjes in zalfjes en
drankjes. Het blad en de
bloemen kunnen door de sla.
Meizoentjessla.
Stichting het Limburgs Landschap

Deze kinderbijlage is mogelijk

postbus 4301, 5944 zg Arcen

gemaakt door de Nationale

telefoon [077] 473 75 75

Postcode Loterij.

fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl

Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen gratis te

Samenstelling en tekst Ditte Merle

bestellen bij Het Limburgs

Tekeningen Wil Kroon

Landschap.
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