De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 20 december 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Ik wou dit jaar nog een keer naar De Wiershoeck-Kinderwerktuin en zoals zo vaak ging ik ook dit keer op de
dinsdag. Helaas was de weerman/-vrouw van het achtuurjournaal van maandagavond nou niet direct positief
over het weer voor dinsdag, het zou nogal bewolkt zijn. “Gelukkig” was het weerbericht in de krant een stuk
positiever:

Er hing dinsdagochtend een egaal grijs wolkenpakket boven Bedum en dat was nog steeds zo toen ik tegen
twaalf uur op de fiets stapte. Misschien klaarde het nog wel op en misschien was het in Groningen wel
onbewolkt. Hoop doet leven. Ook dit keer parkeerde ik mijn fiets bij de theeschenkerij Boerderijum en begon ik
mijn ‘safari’ met een kop koffie. Helaas bleek de bewolking hardnekkig, maar dat weerhield me er niet van om
toch een rondje over de tuinen te maken. Ik verwachtte niet veel van mijn bezoek, maar ik laat me graag
verrassen. Ik was benieuwd of er aan de hazelaar al kleine rode vrouwelijke bloeiwijzen te zien zouden zijn.
Een paar meter buiten mijn “werkterrein” ligt
een in stukken gezaagde stam van een
volgroeide boom. Op het hout groeien
verschillende soorten paddenstoelen. Ik
herkende de paarse korstzwam, de
oesterzwam en de gewone zwavelkop. Vooral
deze laatste is goed vertegenwoordigd. Door
het beroerde licht waren de paddenstoelen
niet te fotograferen, met uitzondering van dit
groepje “zwavelkopjes”.
De
gewone
zwavelkop
(Hypholoma
fasciculare, synoniem: Psilocybe fascicularis)
is
Nederlands
meest
voorkomende
paddenstoel. Hypholoma betekent "zwam
met draden", Psilocybe "naakte hoed".
De soortnaam fasciculare betekent "in bundels verenigd" of "bundels vormend". Zwavelkoppen hebben de
neiging om in bundels bij elkaar te groeien. Ze groeien op allerlei soorten hout - meestal dood hout, maar soms
ook aan de voet van levende bomen. De naam "zwavelkop" heeft betrekking op de kleur en vorm van jonge
exemplaren, die lijken op de voorloper van de moderne lucifer.
Maar is dit wel het gewone zwavelkopje? Het gewoon fluweelpootje lijkt er sterk op. Deze paddenstoel komt
voor in de periode oktober - maart; op stronken, stammen en takken van loofbomen. Het zijn kleine tot
middelgrote zwammetjes die we op dood hout moeten gaan zoeken. Ze groeien, net als de gewone
zwavelkopjes, meestal in bundels en zijn ongeveer van dezelfde grootte. Hun hoedjes zijn echter goudgeel tot
okergeel, meestal met een donkerder centrum.
Het gewoon fluweelpootje komt in de maand december volop tot ontwikkeling. De paddenstoel is goed
bestand tegen koude en vorst. Verspreiding: algemeen.

Bij de ingang naar het labyrint op de Kinderwerktuin werd ik getrakteerd op de aangenaam “zoete” geur van de
meloenboom. In het verleden heb ik al eens aandacht aan deze “boom” besteed. Op basis van de toen
gevonden informatie schreef ik dat het een papaja (Carica papaya) was. Dat blijkt niet juist. De
wetenschappelijke naam van de meloenbomen op de Kinderwerktuin is Chimonanthus praecox. De tot 3 cm
grote, bleekgele bloemen met een stervormig paars hart verspreiden een aangename, meloenachtige geur.
Daarom wordt de struik ook wel winterzoet, bitterzoet of specerijstruik genoemd. De bloeitijd is vanaf begin
januari tot maart. Deze sierlijke heester heeft geen moeite met onze winters (winterhard tot 20 graden Celsius
onder nul).

Ik heb een paar hazelaars aan een inspectie onderworpen. De vele mannelijke katjes zijn al op enkele meters
afstand duidelijk te zien. De vrouwelijke bloeiwijze is “iets” minder opvallend. Ik heb er welgeteld één kunnen
ontdekken en daarvan was de bloei ook nog in het beginstadium.
De hazelaar is net als de forsythia een "naaktbloeier": de plant bloeit als deze nog geen bladeren heeft en is
voor de bestuiving afhankelijk van de wind. Aan de hazelaar zitten de mannelijke en de vrouwelijke bloeiwijzen
apart. De mannelijke bloemen zitten in katjes en zijn al in de zomer aanwezig in de oksels van de bladeren. Ze
gaan pas bloeien in januari. De vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een klein knopje bij elkaar.
Tijdens de bloei zijn alleen de rode stijlen met de stempels te zien.

Deze “korstzwam” bedekt de hele onderkant van een stuk boomstam. Welke zwam zou het zijn? Het lijkt op de
witte tandzwam (Schizopora paradoxa). Deze zwam heeft een wit vlak, korst- of kussenvormig vruchtlichaam,
zonder hoed. Buisjes 1-4 mm lang, crèmewit tot bleekgeel, met onregelmatige ronde, hoekige of langwerpige
poriën. Poriën 1-3 per mm, zeer variabel, hoekig tot labyrintachtig, schuin getand. Groeit op dood hout van
loofbomen. Kan het hele jaar door gevonden worden, maar groeit vooral aan in de herfst. Zeer algemeen.

Groetjes,
Luit

