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Amandelwolfsmelk (Euphorbia
amygdaloides) is een plant waar ik
blij van word. Het is een zeer bruikbare plant, zowel in de heemtuin
als in de siertuin. Het is een gebergteplant uit de zuidelijke helft van
Europa, de Kaukasus en het Atlasgebergte. In Nederland komt hij
in het wild voor in een hellingbos
in Zuid-Limburg. Hij groeit daar
op een plek waar in vroeger tijden
vuursteen werd gewonnen. Amandelwolfsmelk groeit graag op licht
beschaduwde plaatsen op vochthoudende bodems. De voorkeur
zou uitgaan naar kalkhoudende
bodem maar mijn ervaring is dat hij
het ook goed doet op kalkarmere
grond. Allereerst ben ik enthousiast over deze plant vanwege de plek

waar hij kan groeien, aan de voet
van bomen. Vaak valt het niet mee
om planten te vinden die op zulke
plekken happy zijn, deze plant is een
uitkomst! In Domies Toen staat hij
pal bij de stam van de oude goudes
en voldoet aan alle verwachtingen.
Ook op andere moeilijke plaatsen,
zoals tuinen met een storende laag
in de bodem, stelt hij niet teleur.
Sommige wolfmelksoorten zoals
cipreswolfsmelk en heksenmelk
zijn ook makkelijke groeiers maar
deze hebben een wortelstok die alle
kanten opvliegt en daardoor problemen kunnen geven. Amandelwolfsmelk zaait zich makkelijk uit maar
is ook makkelijk te wieden.
Amandelwolfsmelk is een opgaand

groeiende plant. De stengels die
zich het eerste jaar aan de basis
vormen worden enkele decimeters
hoog. Uiteindelijk kan de plant wel
tot 90 cm hoog worden. Voor de
winter vallen de onderste bladeren
af, die aan de top blijven zitten. Dat
ze wintergroen is, is een niet onbelangrijke bonus. Het is een mooi
gezicht aan het eind van de dag,
wanneer het lage strijklicht van de
zon erop schijnt.
Uit de top van de stengel ontwikkelt zich de bloeiwijze die wel twee
keer zo hoog kan worden als de
rest van de plant. De bloemen van
wolfsmelk zien er wat vreemd uit.
Wat je ziet wordt een schijnbloem
genoemd. Deze wordt gevormd uit
twee samengegroeide kelkbladen,
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Kustvlekoog, een zweefvlieg met ogen als kievitseieren

c yathium genoemd, ze vormen een
soort schotel. Hierin zijn de mannelijke bloemen, ieder bestaand uit een
meeldraad, gerangschikt. De vrouwelijke bloem zit hier ook en steekt
met een klein steeltje boven de
schotel uit als een balletje met een
kwastje eraan. Op de rand van de
vergroeide kelkbladeren zitten vier à
vijf honingklieren die zoetgeurende
nectar afscheiden. De kleur van de
schijnbloemen is zacht geel-groen.
Ze beginnen al eind maart te bloeien en gaan daarmee door tot ver
in mei. In heemtuin Domies Toen
raakt de amandelwolfsmelk pas
uitgebloeid wanneer de goudes weer
in blad komt.
Amandelwolfsmelk is voor mij een
echte topper want het is een formidabele insectenplant, vooral door
zijn bloeitijd van maart tot eind
mei. De eerste insecten die na de
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Rosse metselbij

winter weer tevoorschijn komen
vind je er op, evenals de insecten
die later in het voorjaar verschijnen. Leuk om van jaar tot jaar bij
te houden. De eerste bezoekers zijn
leden van de vliegenfamilie. Het is
jammer dat vliegen een ongunstige reputatie hebben. Veel mensen
plakken er het stempel vies op en
kijken er niet meer naar om. Dat is
jammer want ze zijn toch zo mooi.
Neem nu de ogen van de kustvlek
oog, gespikkeld als een kievitsei.
Het is een van de vele zweefvliegen
die zich tegoed komen doen aan de
nectar of gewoon even zonnebaden op de schotelvormig samengegroeide schutbladen. Deze schotel
is groot genoeg voor de meeste
insecten om gerieflijk op te bivakkeren, je ziet ze dan ook vaak bezig
met de verzorging van hun vleugels en antennes. Een andere heel
algemene zweefvlieg, een van de
			

eerste in het jaar, is de blinde bij.
Maar ook de strontvlieg is er vroeg
bij evenals de blauwkleurige roodwangbromvlieg en de mooi glanzende groene keizersvlieg om er een
paar te noemen. Mieren tref je er
ook op aan, gelokt door de nectar.
Op de eerste echt warme, zonnige
dagen zie je de eerste wilde bijen
verschijnen, de rosse metselbij, het
roodgatje, geelstaartklaverzandbij.
Ook parasitaire bijen zoals bloedbij
(met rood achterlijf) en de wespbij
kom je met regelmaat tegen. Van
tijd tot tijd zie je gewone sluipwespen en lieveheersbeestjes hun ronde
maken. Dan ineens zit het blad aan
de goudes, vrijwel gelijk is de bloei
van de amandelwolfsmelk voorbij.
Maar tussen eind maart en eind
mei, wanneer de zon schijnt, vind je
altijd wel insecten op amandelwolfsmelk. Een heerlijke plant.
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