
Voor de goede antwoorden, vraag in de MuseumShop.
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0 30m10 20Dit is kruidjeroermeniet 
of Mimosa pudica. Je 
vindt haar in kas 3 aan
het eind van het grote 
waterbassin. Er is iets 
bijzonders met de 
blaadjes van deze plant.

Deze man werd 
ongeveer 300 jaar 
geleden in Zweden 
geboren. 
Hij bestudeerde 
de dieren en de 
planten en gaf ze 
een naam in de 
Latijnse taal.
In de Botanische 
Tuin hangt een 
schilderij van hem. 

Hoe heet hij?

De meeste planten hebben bloemen in 
het voorjaar of in de zomer. Maar de 
kleine boom met deze blaadjes bloeit in 
de herfst en de winter. In het Nederlands 
heet hij sierkers; Prunus subhirtella 
'Autumnalis' in het Latijn.

Wat is de kleur van z'n bloemen?

Waarom worden deze planten met een net beschermd?

    zodat dieven de planten niet mee kunnen nemen

    om de wind af te remmen

    zodat de vogels niet bij de planten kunnen komen en de aarde omwoelen

    om vallend blad op te vangen

Dit dier heet loewak. Hij leeft in de bossen 
van Zuidoost-Azië en van India. Het eet 
vooral vruchten. De harde pitten van die 
vruchten poept hij daarna uit.

Van welke van die pitten wordt een geurige 
drank gemaakt?

TUDelft

Als je ze aanraakt dan:

   veranderen ze van kleur 

   vallen ze af

   vouwen ze samen
BOTANISCHE TUIN

concept & tekst: Bert van der Meijden - stijl & typografie: Luuk Stalenhoef
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