De Wiershoeck-Kinderwerktuin, maandag 5 december 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Gelukkig was het afgelopen maandag aangenaam winterweer. Het was rond het middaguur nog een paar
graden onder nul, maar de zon scheen en er stond weinig wind. De meeste planten waren nog bedekt met rijp,
maar de invloed van de zon was duidelijk merkbaar. Voor insecten hoef je nu niet naar de tuinen te gaan, maar
ik hoopte dat de rijp een paar leuke plaatjes op zou leveren. Het was bijna vier weken geleden dat ik op de
tuinen van De Wiershoeck-Kinderwerktuin was geweest, dus was het de hoogste tijd om weer eens op de fiets
te stappen.

Tussen de planken van het hek op de verbindingsbrug tussen De Wiershoeck en de Kinderwerktuin zag ik dit
berijpte spinnenwebje. Ik had niet alleen mijn Nikon spiegelrexlex met 18-55 mm zoomlens (en macrovoorzetlens) meegenomen, maar ook de Olympus SP-565UZ (compactcamera). Deze foto werd gemaakt met de
Olympus. Natuurlijk fotografeerde ik het web ook met de Nikon, maar die foto’s vond ik minder ‘mooi’. Alle
andere foto’s werden met de Nikon gemaakt. Ik hoopte nog een mooier (groter) web te vinden, maar het bleef
bij dit ene kleine web.
Deze boom vol met mooie rode
sierappeltjes was de reden dat ik
ook de compactcamera (met
zoomlens) had meegenomen.
Ik hoopte dat deze middag een
paar interessante vogels zich
tegoed zouden doen aan de
appeltjes. Schijnbaar zijn de
appeltjes niet lekker genoeg. Een
paar jaar geleden zat er nog wel
eens
een
kramsvogel
of
koperwiek bij de appeltjes, maar
ook vorig jaar heb ik meerdere
keren tevergeefs bij de boom ‘op
wacht gestaan’.

Op de stapel houtblokken zocht ik ook nog even weer naar een leuk onderwerp. Ik kwam niet verder dan deze
korstzwam (ik denk dat het een korstzwam is). Een paar weken geleden fotografeerde ik op een van de
houtblokken o.a. een (nog witte) paarse korstzwam met guttatiedruppels. Maar bij de paarse korstzwam zie ik
nergens deze open structuur in het midden. De rand is nogal ‘donzig’, is het misschien de donzige korstzwam?
De dennenmoorder kent wel een overeenkomstige structuur, maar volgens mij zit deze korstmos niet op een
stuk van een dennenboom.
Een interessante site met paddenstoelen:
http://www.hj-natuurfoto.nl/fotogalerie/fungi/2016/fotobeeld2016.html

Bij de rimpelroos vielen enkele berijpte bladeren in tegenlicht duidelijk op.

Deze wilgenkatjes waren tot voor kort ook stevig berijpt, maar onder invloed van de zon ‘verwaterde’ de rijp al
snel.

Ik vind het wel leuk om te zien hoe een druppel van vorm verandert en dan ineens los raakt van een tak. Een
paar keer heb ik geprobeerd het moment van ‘scheiding’ te fotograferen. Maar helaas is het me niet gelukt het
‘moment supreme’ op de gevoelige plaat vast te leggen. Op het moment dat de druppel zich los maakt van de
tak, verandert de vorm en daardoor ook de reflectie van de zon in de druppel. Dat is schijnbaar niet alleen
hinderlijk voor de fotograaf maar ook voor de camera (scherpstelling). Bovendien moet je de ontspanknop al
indrukken net voordat de druppel valt. Ach, het is een leuk spelletje en ik zal het ongetwijfeld nog wel eens
proberen.
Bij het fotograferen van de druppels zag ik een paar opvallende exemplaren. Wanneer is een druppel een
druppel? Op de foto links is de druppel nog in wording, de rijp is nog niet geheel gesmolten. En wat te denken
van het kleine druppeltje aan een web-draadje?
Op de foto in het midden hangt een beetje smeltende rijp aan een spindraad. Spindraad is een relatief zeer
sterk materiaal dat zijn eigenschappen nog niet volledig heeft prijsgegeven. Spinrag van sommige soorten is
sterker dan staaldraden van gelijke dikte. Naar gewicht kan spindraad tot vijf keer sterker zijn dan staal en tot
drie keer taaier dan Kevlar.
De druppel rechts is al een beetje uitgerekt en zou even later naar beneden vallen.

Ieder jaar verbaas ik me er weer over dat (sommige) rozen in de winter nog in bloei staan of zelfs nog knoppen
hebben. Voor deze wit-berijpte rode roos ging ik graag even weer op de knieën om er een foto van te maken.
Een storende bank moest ook nog wel even (tijdelijk) worden verplaatst. Maar dat hoort er allemaal bij.
Groetjes,
Luit

