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Welkom
In de eerste maanden van dit jaar hebben zich veel nieuwe lezers aangemeld voor
onze gratis Stinzentuin nieuwsbrief. We versturen nu meer dan 200 nieuwsbrieven
en de werkgroep is blij dat zoveel lezers geïnteresseerd zijn in de plantenrijkdom
van onze Stinzentuin.

Kievitsbloem of Zwolse tulp
Frittilaria meleagris Bloeitijd: april - mei
Hier een citaat uit het Dodonaeus of Dodoens,
cruydt-boeck uit 1644.
Citaat: “ Daerom hebben wy dat liever gehadt in ’t
Latijn Melaegris te noemen, om dat dese bloeme de
vederen oft pluymen van den vogel Meleagris
gheheeten, in onse taele Perdrijs oft Velthoen van
Barbarijen, soo niet van verwe, immers van
verscheyden schickinge ende gesteltheyt, ende oock
van grootte der placken wat schijnt te gelijcken. Want
de vogelen Meleagrides ghenoemt hebben vederen
oft pluymen, die met de verscheydenverwighe
placken gheschackiert zijn.
De latijnse botanische naam van de plant komt van het Latijnse Meleagrides - De Latijnse
naam voor patrijzen. De veren van de patrijs hebben dezelfde patronen.
Hiernaast een voorbeeld
van een aantal veren van
een patrijs en de gelijkenis
met het patroon op de kelk
van de koekoeksbloem. De
planten doen er wel acht
jaar over om in bloei te
komen.
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Slanke sleutelbloem - prilmula elatior
Bloeitijd: april - juni

De slanke sleutelbloem (Primula elatior) doet het heel erg goed dit jaar in de
stinzentuin.
Het is een klein, overblijvend kruid uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae).De
gekartelde en gerimpelde bladeren zijn eirond tot langwerpig. Het blad is in de
gevleugelde steel plots versmald. De stengels zijn duidelijk behaard. De bladeren
zijn aan de onderkant grijsgroen.
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Driekantig look (Allium triquetrum)
Het behoort tot de narcisfamilie (Amaryllidaceae). Het is een exoot die als
stinzenplant na 1900 verwilderd en/of aangeplant is.
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Hoepelrok narcis

De hoepelroknarcis (Narcissus
bulbocodium) is een bolgewas uit de
narcisfamilie (Amaryllidaceae).
De bloei is van maart tot mei. De vruchten
zijn doosvruchten.
De hoepelroknarcis komt van nature voor
in Spanje, Portugal, Zuidwest–Frankrijk,
Marokko en Algerije. De soort komt voor in
struikgewassen, rotsvelden en bergweiden.
Voor de reeën blijkt het een traktatie. Van
de tientallen geplante bollen zien we nu
maar drie bloeiende narcissen terug

Hyacinthoides Hispanica
Bloeitijd: april

slede

De Hyacinthoides komen oorspronkelijk in Midden- en West-Europa in de natuur voor, in lichte
bossen en onder struiken. Vroeger werd de Hyacinthoides ingedeeld bij het plantengeslacht Scilla.
Ze onderscheiden zich echter van de Scilla doordat de bollen jaarlijks afsterven en door
broedbollen worden vervangen. Tot het geslacht
Hyacinthoides behoren 13 soorten. De bollen van
hyacinthoides worden door woelratten met rust
gelaten en kunnen daarom als afweer tussen
andere bollen en knollen worden geplant.
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Hyacinthoides non scripta
Naast de Hyacinthoides ook de Hyacinthoides non - scripta

hyacinthoides non-scripta

hyacinthoides non-scripta alba

hyacinthoides non-scripta pink

Ecologische aspecten
De plant wordt bestoven door hommels en zweefvliegen.
De plant wordt bedreigd door twee oorzaken:
Ontbossing:
de soort groeit alleen in oude bossen, en wegens haar grote zaden zaait ze zich slechts in
haar onmiddellijke omgeving uit.
Tuinen:
Door het in tuinen aanplanten van de Spaanse hyacint (Hyacinthoides hispanica - zie
pagina 5) ontstaat er in toenemende mate bastaardering.
De hybrides zijn fertiel (in staat om vruchtbare nakomelingen te krijgen) en door
terugkruising ontstaan tal van tussenvormen. Daardoor is er een reëel risico dat de
soortechte Hyacinthoides non-scripta op termijn op veel plaatsen verloren zal gaan.
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slede

Saxifraga dentata
Prachtige bosjes diep getande bladeren symmetrisch gerangschikt in afgeronde kronen.

Keizerskroon
Fritillaria imperialis - Leliefamilie
Bloeitijd: maart - mei
De keizerskroon is een plant uit de leliefamilie (Liliaceae).
Een bekende verwant is de kievitsbloem (Fritillaria
meleagris, zie pagina 2). Boven op de bol zit in het
midden een opvallende holte, waar de stengel uit
groeit.De keizerskroon komt in het wild voor van het
zuiden van Klein-Azië, via Noord-Iran tot in Afghanistan
en Pakistan. De plant wordt in Europa al bijna
vierhonderd jaar gekweekt, nadat hij in de zestiende eeuw vanuit Turkije in Wenen in Europa is
geïntroduceerd
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Bezoek nu de tuin, hij is prachtig!
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