
Wonderen van de natuur Brandnetels

Het was een heerlijke zomerse dag. Opa en oma waren een paar dagen komen

logeren en hadden Alfie meegebracht; een nog jong en speels hondje. Sam en

Anne hadden de grootste lol met hem. Na het middageten gingen ze met z’n

allen een wandeling maken in het bos. Omdat dit een natuurgebied was,

moest Alfie aan de lijn. Hij kon geen genoeg krijgen van het bos.

Natuurlijk wilden de kinderen hem om de beurt hebben. Dat ging een poosje

goed, totdat Alfie in de verte ineens een eekhoorntje zag. Hij rende erheen,

en Anne schrok zo dat ze de lijn uit haar hand liet glippen. Ze probeerde nog

achter Alfie aan te rennen, maar struikelde en viel middenin de brandnetels!

Ze gilde van de schrik en de prikken van de brandnetels.

Terwijl papa en Sam Alfie achterna gingen, hielp mama Anne overeind. Oma

had een goede raad: “Kijk eens of er zuring of dovenetel in de buurt staat –

dat helpt.” Ze vonden inderdaad wat zuring en wreven met de bladeren daar-

van over Anne’s knieën. Eenmaal thuis wist oma iets beters om op de zere

plekken te smeren: azijn. Algauw voelde ze er niets meer van.

“Waarom zou God die nare brandnetels eigenlijk gemaakt

hebben?” vroeg Sam. “Kom maar eens mee”, zei opa, “dan

zal ik je iets laten zien”. Ze gingen samen het bos weer in

(nu zonder Alfie!) en vonden al snel een plekje met netels.

“Til eens voorzichtig een blaadje op. Wat zie je?” “Ik denk

dat het eitjes zijn”. “Goed geraden! Dit zijn eitjes van de

kleine vos. Je weet wat ik bedoel?”

Sam kende heel veel vlinders, en

wist dat de kleine vos een veel voor-

komende soort was, die de brandnetel als waardplant

(soort waarvan bepaalde dieren leven) heeft. “Over

een paar dagen komen daar rupsen uit”, zei opa, “en

dan hechten ze blaadjes aan elkaar om een veilig om-

hulsel te maken. Weet je hoe het verder gaat?” Sam

wist het wel. “Ze gaan zich

verpoppen”. “En daarna?” “Komen er vlinders uit”.

“Juist! En die vormen een nieuwe generatie, die in

staat is hier te overwinteren”. Als waardplant is de

brandnetel voor de kleine vos een onmisbare scha-

kel voor de ontwikkeling van ei tot vlinder. C.T.
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