De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 10 april 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was gewoon een heerlijke, zomerse dag. Helaas kon ik niet zo lang blijven als gebruikelijk, maar
waarschijnlijk heb ik daardoor niet veel gemist. Je kunt duidelijk merken dat het voorjaar is, je ziet al iets meer
verschillende insecten. Helaas hadden de meesten het te druk om even te poseren. Zowel man als vrouw
citroenvlinder, dagpauwoog, gewone sachembij, rosse metselbij, een zwart kevertje met vier oranje stippen,
verschillende hommels en nog enkele andere soorten lieten zich tot helaas niet fotograferen.
Vorige week dinsdag stond deze
keizerskroon nog in knop, wat een
verschil. De keizerskroon behoort,
net als de kievitsbloem, tot het
plantengeslacht Fritillaria. De naam
‘keizerskroon’ is zeer waarschijnlijk
ontleend aan de klokvormige
bloemen,
die
met
een
kroonvormige bladkuif zijn getooid.
Deze hangen aan dikke, hoge
stengels. Er bestaan maar weinig
rassen van de keizerskroon. De
rassen verschillen voornamelijk in
kleur. Het oranjerode ras ‘Aurora’
heeft zeer grote bloemen. En
‘Lutea’ en ‘Lutea Maxima’ vallen op
door de prachtige gele tinten.

Een ontmoeting tussen twee segrijnslakken. Segrijn slaat op het ruwe oppervlak van het dier. De segrijnslak is
oorspronkelijk niet Nederlands, maar is meegekomen met geïmporteerde groentes en bloemplanten uit ZuidEuropa. Segrijnslakken worden net als andere soorten behoorlijk oud. Vijf jaar is niet uitzonderlijk.
Waarschijnlijk heeft de naam ‘segrijn’ betrekking op de gelijkenis van het patroon op de huid met die van
haaien en roggen.

De knoppen van de paardenkastanje glimmen in de voorjaarszon. Één van de eerste knoppen is al
opengebarsten. Behalve de diverse knopschubben, die strak om de boomknop zitten, plakken de knoppen. Dat
komt door de kleverige harslaag waarmee de paardenkastanje haar knoppen extra tegen de felle winterkou
beschermt. De paardenkastanje is afkomstig uit het Kaukasusgebergte en
komt pas de laatste vijf eeuwen voor in Nederland.

Op bijna iedere steen van een stapel zat minimaal één spin. Het waren gewone wolfspinnen, de bekendste
soort van de familie wolfspinnen. De spinnen hebben niet zo'n verborgen levenswijze als de meeste spinnen,
maar zonnen graag en zijn eenmaal opgewarmd razendsnel.
De spin op de foto is ook een wolfspin. Het is de grote wolfspin, ook wel kraamwebspin genoemd.
De kleur is opvallend variabel maar de tekening niet. Het vrouwtje draagt haar grote ronde ei-cocon een aantal
dagen met zich mee met haar kaken. Daarna bevestigt ze de cocon in de begroeiing en maakt ze een ‘tent’ van
zijde om de eicocon en blijft ze er bij waken. De jongen blijven in de tent tot ze voor de eerste keer gaan
vervellen. De gewone wolfspin draagt de eicocon aan haar spintepels.
Kijk ook eens op: https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/bijzondere-cocons-van-spinnen

In Nederland komen 24 soorten ereprijs voor, welke zou dit zijn? Gewone ereprijs of grote ereprijs?
Grote ereprijs is te herkennen aan de alleenstaande bloemen op lange stelen. Ze komt oorspronkelijk uit de
berggebieden in West-Azië. Ze komt zeer algemeen voor in het rivierengebied, Zeeland, Zuid- en NoordHolland, Friesland, Groningen, Zuid-Limburg en op Texel. Elders is ze zeldzaam. Grote ereprijs bloeit vanaf april
tot de herfst met blauwe, donker geaderde bloemen, die in het hart wit zijn. De bloemen zijn 1 tot 1,5 cm
breed. De eironde bladeren zijn behaard, groter dan 1 cm en hebben een vrij diep getande rand.
De 4-tallige hemelsblauwe bloemen van de gewone ereprijs staan in trossen.
Bron: http://www.wildebloemen.info/index.php/?full=1

Ook hondsdraf bloeit vroeg in het jaar, vanaf april tot en met juni. De bloemen zijn paars (zeer zelden roze of
wit). Ze staan met 1 tot 6 in een min of meer naar één zijde gerichte schijnkransen in de bladoksels. De
bladeren zijn rond tot niervormig en gesteeld. Ze hebben een hartvormige voet en een gekartelde rand. Soms
zijn ze paarsig aangelopen.
De plant wordt wel als geneeskrachtig kruid toegepast tegen onder meer jeuk en wonden. Het werkt ook tegen
de jeuk die men krijgt van brandnetels, waar het dikwijls bij in de buurt groeit. Ook is het in gebruik in de
bierbrouwerij. Daar was het een voorloper van hop.

In het labyrint zag ik de eerste dovenetelgraafwantsen (ook bekend als dovenetelwants). Ze waren erg druk en
liepen voortdurend in rap tempo over, tussen en onder de blaadjes van de campanula. De lichaamskleur van
deze 5-7 mm ‘grote’ wants is overwegend zwart met grillige witte vlekken. Onder de voorvleugels (dekschilden)
zitten de vleugels die er aan de achterzijde iets uitsteken. Hiermee kan gevlogen worden, zelfs vanuit stilstand.
De dovenetelgraafwants leeft van plantensappen van voornamelijk dovenetel. De volwassen dieren
overwinteren in de bodem, onder mos, loof of stenen.
Op de tuin van De Wiershoeck zag ik de eerste kaneelglasvleugelwants (kaneelwants). Maar hij zat op een bijna
onbereikbare plek in het groen. De wants is 8.5-10.3 mm groot en te herkennen aan de felrode tekening op het
verder zwarte lijf. Hij komt algemeen voor in een groot deel van Nederland, maar is schaars in de drie
noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland. Op de waddeneilanden alleen bekend van
Schiermonnikoog.
De eerste paardenbloemen
bloeien. Binnenkort kleuren de
weilanden weer geel, een
prachtig gezicht. Er zijn 200
soorten paardenbloemen en
deze hebben allemaal een
gelijksoortige
medicinale
werking. De paardenbloem is
voedzaam, en geneeskrachtig.
De paardenbloem (Taraxacum
officinale) komt het eerst voor in
medicinale boeken uit China uit
de 7e eeuw. In de 10e en 11e
eeuw is het beschreven in
Arabische boeken. De eerste
vermelding in het westen van
paardenbloem als geneeskruid
stamt pas uit de 15e eeuw. De
werkingen die de traditionele
Chinese geneeskunde heeft
beschreven zijn vandaag de dag wetenschappelijk bevestigd. De Chinezen gebruikten het vooral tegen
leverziekten. In India wordt paardenbloem eveneens voor de lever gebruikt. Vanaf de 16e eeuw is
paardenbloem een officieel geneeskruid. Geneeskruiden kregen in die tijd de toevoeging ´officinale´ mee.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog aten mensen paardenbloem als wilde groente. In de lente is
paardenbloemblad lekker, in de zomer wordt het bitter.

De plantjes van deze smaakmaker komen in veel gevallen niet in bloei. Van tuinkers wordt in ons land alleen de
kiem als groente gegeten, de enkele dagen oude plantjes. Dat is in ons land zowat de enige culinaire (en
gezonde) toepassing. De pittige, kruidige smaak verraadt de familierelatie met radijs en mosterd. Tuinkers,
sterrenkers, bitterkers of cressonette is een cultuurplant uit de kruisbloemenfamilie. De eenjarige plant wordt
tot 40 cm hoog. Tuinkers is afkomstig uit Noord-Afrika. Er bestaat een fijne en een grove cultuurvariëteit.

Nederland maakt goede sier met de tulp, maar de bloem is toch beduidend minder Nederlands dan
bijvoorbeeld de klomp. Vanuit Iran, Afghanistan en Kazachstan kwam de tulp in Turkije terecht en het werd
voor stoere sultans al snel de kers op de outfit. Ze staken een tulp in hun tulband. De bloem kreeg toen de
naam ‘tulipan’, dat betekent namelijk tulband. Er zijn meer dan 150 verschillende soorten en duizenden
hybriden.
Groetjes,
Luit

