De Wilg
(wetenschappelijke naam: Salix)

Al in januari zit de wilg vol katjes. Ze
zijn zilvergrijs. En zo zacht als de vacht
van een poes. In februari of maart staan
de katjes in bloei.
Katjes
Wilgen bloeien aan het eind van de winter. De bloemen
van de wilg worden katjes genoemd. Als ze bloeien, kan
er geel stuifmeel uitkomen. Dat vinden bijen heel lekker.
Aan hun pootjes hebben ze een soort korfjes. Daar stoppen
ze het stuifmeel in. Als je goed kijkt, kun je de volle korfjes
zien.
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Wilgensneeuw
In juni hangen er weer katjes aan de wilg. Nu zitten er zaadjes
in. Heel kleine zaadjes. Er zitten pluisjes aan. De wind blaast
die weg. Dan ligt er overal wilgensneeuw.
Makkelijke groeier
Is het zaadje op de grond gevallen? Dan groeit er soms nog
dezelfde dag een plantje uit. Een piepklein plantje. Willen
groeien heel makkelijk. Wil je een wilg planten? Je hoeft
alleen maar een tak in de grond te stoppen.
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Knotwilg
Wel eens van een knotwilg gehoord? Van zulke wilgen
worden steeds de takken af gehaald. Dit worden wilgentenen
genoemd. Met die takken kun je manden vlechten. Vroeger
plantten mensen wilgen speciaal voor hun takken. Ze maakten
wilgenakkers. Een andere naam is grienden.
Koorts
De bast is de buitenste laag van de stam. Mensen kauwden
vroeger op de bast van de wilg. Dat hielp tegen koorts. Later
ontdekten mensen een stofje in de bast. Van dat stofje maken
ze nu aspirine. Dat is een pilletje tegen koorts.
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Tekeningen: Jasper de Ruiter (Tringa Paintings)

Meer weten over de wilg?
- Van de kronkelwilg kun je paastakken maken.
- De blaadjes van de wilg zijn langwerpig.
- Wilgen kunnen prima tegen natte voeten en groeien daarom
vaak langs sloten en rivieren.

De Wilg
Internet
Op Wikipedia en WikiKids vind je meer informatie over de
wilg. Duidelijke foto’s vind je op Bomenbieb.
Type bij Google maar eens: knutselen met wilgen. Dan
vind je bijvoorbeeld wilgentipi’s (een soort hutten). En ook
paastakken.
Benieuwd hoe dat gaat, wilgen knotten? Op Schooltv vind
je 2 filmpjes. Type in de zoekbalk: wilg.

