De Wiershoeck, woensdag 18 april 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
Omdat een mens nu eenmaal niet op twee plekken tegelijk kan zijn, was ik afgelopen dinsdag niet op de tuinen
van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin. Misschien heb ik daardoor wel iets moois / interessants gemist.
Maar gelukkig kon ik woensdagmiddag nog wel even richting Beijum. De Kinderwerktuin was gesloten, dus was
mijn ‘jachtterrein’ beperkt tot de tuinen van De Wiershoeck. Het leek wel zomer, het was warm, erg warm en
wat mij betreft zelfs te warm. Het begint op de tuinen langzamerhand weer een beetje interessanter te
worden. De planten groeien en lopen uit en de diversiteit aan insecten neemt toe. Maar de insecten waren
(door de warmte?) erg druk en daardoor lastig of niet te fotograferen.

Zo heb ik een tijdlang op de knieën bij het (gevlekt) longkruid gelegen. Ik hoopte de gewone sachembij te
kunnen fotograferen. Maar er kwam slechts af en toe een bij bij mij in de buurt en die was steeds vliegensvlug
ook weer verdwenen. Gelukkig vliegt de sachembij tot juni, dus is er nog voldoende tijd voor een nieuwe
poging. Maar deze bij vliegt het meest frequent rond eind april.
Op de site http://www.kruidenmassages.nl/longkruid.html staat o.a. het volgende te lezen:
De plant is voor zijn voortplanting afhankelijk van insecten. In het vroege voorjaar komt de plant in bloei en
verschijnen er roze bloemetjes aan de plant. Deze bevatten stuifmeel en nectar. Zodra een insect deze bezocht
heeft, verkleuren de bloemetjes paarsblauw. De insecten zouden eigenlijk alleen de roze moeten bezoeken,
maar soms zie je toch nog een "eigenwijze" op zoek naar voedsel in de blauwe bloemetjes. Daar zal hij echter
niet veel meer vinden.
Zo’n ‘weetje’ is leuk, maar op andere sites las ik dat gevlekt longkruid vroeg in de lente bloeit met roze
bloemetjes en dat deze langzamerhand naar blauw-violet verkleuren. De verkleurde bloemetjes zullen
ongetwijfeld bezocht zijn door insecten, maar of de verkleuring daarvan een gevolg is? Ik betwijfel het.

Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis) houdt van schaduw / halfschaduw. Maar de witte vorm, Pulmonaria
angustifolia 'Sissinghurst White', staat graag op een plek in de zon. Dit longkruid schijnt niet te verkleuren.
De bloemen van het gevlekt longkruid hebben heterostylie als kenmerk. Dat betekent dat er planten zijn met
lange stijl en lager op de kroon ingeplante meeldraden en planten met een korte stijl en hoger ingeplante
meeldraden. De plant vormt alleen zaden als er bestuiving plaatsvindt van het ene type bloem op het andere.

De kastanje heeft zichtbaar geprofiteerd van het mooie weer van de afgelopen week.

Blauw druifje (Muscari) behoort tot de eerste planten die kleur tonen, als alles verder nog kaal oogt en in
winterslaap is. Op een afstandje is het net een trosje druiven, vandaar de naam. Afhankelijk van de variëteit
kunnen de bloemen poederblauw, azuur, koningsblauw of paarsblauw zijn en er zijn ook witte en roze druifjes
(die worden ook wel druifhyacint genoemd).

Op de bekende plek, onder de mispel bij de kievitsbloemen, keek ik of er al weer een leliehaantje te zien was.
En ja hoor, ik zag er zelfs twee. Het leliehaantje heeft een felrood borststuk en dekschilden, maar de rest van
het lichaam is zwart. De maximale lengte is ongeveer 8 tot 11 millimeter.
De kever overwintert als imago, en kruipt rond april uit de schuilplaats zoals gaten in stronken of onder de
grond. Er worden gedurende enkele maanden eitjes afgezet aan de onderzijde van bladeren die na ongeveer
een week uitkomen. De larve is na twee weken volgroeid en verpopt in de grond, en na enkele weken komt de
imago tevoorschijn. Met name het feit dat de kevers niet synchroon eitjes afzetten maar gedurende meerdere
maanden maakt dat ze als plaag zo moeilijk te bestrijden zijn vanwege de constante aanvoer van larven.

De verscheidenheid aan tulpen is groot, zowel in vorm als in kleur van de bloem. Die verscheidenheid zie je ook
bij de stamper en meeldraden. De stamper is te vinden in vrouwelijke en tweeslachtige bloemen. Bij een
volledige bloem bevindt zich de stamper aan het uiteinde van de bloemas, binnen een krans van meeldraden.
De stempel is de - vaak verbrede - top van de stamper, voorzien van inrichtingen voor de opvang van
stuifmeelkorrels.

In de periode april tot en met mei bloeit de walnotenboom. Aan een en dezelfde boom verschijnen zowel
manlijke als vrouwelijke katjes. De boom is eenhuizig. Manlijke katjes bloeien soms ver voordat de vrouwelijke
katjes rijpen; vandaar dat de bevruchting soms moeilijk is. In andere gevallen rijpen vrouwelijke
vruchtbeginselen eerder dan dat er manlijk stuifmeel vrijkomt. Schommelingen in de temperatuur in het
voorjaar zijn verantwoordelijk voor een onvoorspelbaar bloeigedrag en ook vruchtzetting. De vruchtzetting kan
ook plaatshebben zonder bestuiving.
Zijn dit soort mooie vruchtbeginselen mannelijke of vrouwelijke katjes? Ik weet het niet.

Nu er weer meer insecten gaan vliegen wordt ook het probleem van het determineren weer actueel.
Welke bij is hier bij de tulp op bezoek? Zou het een rosse metselbij zijn?

De licht-geelbruine larve van de zwartkopvuurkever zagen we al eerder. Hij leeft onder boomschors en in het
hout van wegrottende bomen. De ontwikkeling neemt 2 - 3 jaar in beslag, daarna vindt in het voorjaar de
verpopping plaats en korte tijd later ontpopt zich de jonge kever.
Toen ik onder een los stuk boomschors keek zag ik zowel een larve als een pop en waarschijnlijk het oude
huidje van het verpoppende insect.
Groetjes,
Luit

