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Natuurweetje: wilgenkatjes in de knop

Foto: de wilgenkatjes barsten in februari uit hun knoppen

De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak iets
bijzonders te zien. Maar….. je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel helpt
de lezers om meer te zien, te horen en te beleven.
Deze week ….... wilgenkatjes in de knop
(door Anny van Kessel, PR-vrijwilliger IVN-BE)
Deze winter is het extreem somber weer. Veel motregen en grijze dagen. Dan valt het niet mee om
de schoonheid van de natuur te ervaren. Als de zon schijnt is dat allemaal veel makkelijker en kan ik
er meer van genieten.
In de knop
Toch viel het me van de week op dat de bomen en planten alweer volop in de knop staan.
Bijvoorbeeld de wilgenkatjes, die in februari op het punt staan uit hun knop te barsten. Zie foto.
Eigenlijk best wonderlijk dat de natuur dat toch maar weer elk jaar flikt. De wilgenbomen hebben

dus wilgenkatjes, die rond maart in bloei komen. Het is een bloeiwijze die uit heel veel bloempjes
bestaat. Die bloempjes zijn piepklein en zitten met honderden op elkaar gedrukt in een katje. In het
voorjaar zijn ze (samen met de els en de hazelaar) een van de eerst bloeiende planten en daardoor
zien we ze vaak als eerste.
Hooikoorts
Ik kan er ontzettend van genieten als de wilgenbomen in bloei staan. Ik zie dan ook veel bijen.
Vooral voor de solitaire bijen zijn de wilgenbomen heel belangrijk, omdat die afhankelijk zijn van het
stuifmeel van die bloeiende bomen. Mijn man is er altijd wat minder blij mee, want hij krijgt dan
vaak last van hooikoorts. Heel veel mensen hebben last van de wilgenkatjes die al in februari/maart
hun stuifmeel produceren.
Mooi
Ik kan niet wachten tot het voorjaar is en alle knoppen van de bomen en planten weer
openspringen en hun frisgroene blaadjes ten toon spreiden. Hopelijk wordt het binnenkort zonniger
en droger. Als de dagen dan weer wat langer worden kunnen we nog meer genieten van al het
moois dat er in onze natuur te zien is.
Info
Elke twee weken wordt een Natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde Natuurweetjes lezen?
Kijk op onze website https://www.ivn.nl./afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes
Wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. Aanmelden kan via de
site of stuur een mailtje naar secretaris.ivnbe@gmail.com

