De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 16 februari 2016
Het was ’s nachts nog zo’n 5 graden onder nul geweest, maar in de loop van de ochtend klom de temperatuur
al snel tot boven nul. De zon scheen aangenaam en ik stapte maar weer eens op de fiets om ‘mijn jachtterrein’
aan een inspectie te onderwerpen. Na enig ‘oponthoud’ (een kop koffie en een prettig gesprek) begon ik aan
mijn rondje over de tuinen. In de zon was het heel aangenaam, maar in de schaduw was alles nog bedekt met
rijp. Ik had meer kleur verwacht op de tuinen, maar voor het speenkruid was het schijnbaar nog te koud.
Sneeuwklokjes lijken zeldzaam op de tuinen dit jaar. En ook dit keer was het nat, erg nat. Er viel niet veel te
beleven en mijn speurtocht resulteerde in slechts enkele tientallen foto’s, ongeveer 10% van het aantal op een
mooie zomerdag.

De krokussen op de Kinderwerktuin stonden rond het middaguur uitbundig te bloeien. Een paar uur later
waren ze al weer half gesloten.

Net als een paar weken eerder was ook nu een aantal honingbijen door het zonnetje naar buiten gelokt en ook
dit keer bezochten ze schijnbaar alleen de naastgelegen composthoop.

Naast de bijenstal staat een ereprijs die wel tegen een nachtvorstje kan. Het is de Kaukasische ereprijs. Deze uit
het berggebied afkomstige plant kan tegen een temperatuur van 25 graden Celsius onder nul. Er zijn veel
verschillende soorten ereprijs. Veel soorten hebben bloemtrossen, bij andere soorten staan de bloemetjes
afzonderlijk tussen de bladeren.

Eind december fotografeerde ik al de eerste vrouwelijke bloeiwijzen van de hazelaar. Waarschijnlijk waren die
van de ‘gewone’ hazelaar (Corylus avellana). Maar er zijn diverse soorten hazelaars. De boomhazelaar (Corylus
colurna) is de tweede echte hazelaarsoort die in Nederland voorkomt.
De gewone hazelaar groeit meestal in de vorm van een bol, de boomhazelaar is kegelvormig, en kan tot een
echte boom uitgroeien. Een groot aantal hazelaars in parken en tuinen is bastaard van de ‘gewone’ hazelaar en
de lambertusnoot (Corylus Maxima). Deze laatste is een gekweekte vorm (met mooi rood blad) en komt vooral
voor in tuinen.
De vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een klein knopje bij elkaar in de oksels van bladeren.
Tijdens de bloei zijn de rode stijlen met de stempels te zien; ze vallen dan pas echt op. Na bevruchting groeien
de vruchtbeginsels uit tot een noot.

De wilg is tweehuizig. Mannelijke bloemen (alleen met meeldraden) en vrouwelijke bloemen (alleen met
stampers) komen dus op afzonderlijke bomen voor. De wilg is voor de honingbij zeer interessant omdat de
mannelijke wilgenkatjes al vroeg in het jaar veel stuifmeel geven, die bovendien kwalitatief erg goed is omdat
er maar liefst 5 van de 6 voor de bijen noodzakelijke aminozuren in zitten.
Omdat het in het vroege voorjaar vaak ook nog te koud voor de bijen is om ver te vliegen, is het handig om
(mannelijke exemplaren van) de vroeg bloeiende wilgensoorten echt dichtbij de bijenstal te zetten. Omdat de
katjes voornamelijk op éénjarig hout groeien moet de wilg altijd na de bloei sterk worden teruggesnoeid.

Onder gunstige (vochtige) omstandigheden is het 2-6 cm grote (echt) judasoor een satijnige donkerroze zwam,
die zacht aanvoelt. Vaak treft men hem aan in de vorm van een geaderd, enigszins doorzichtig oor. Bij droogte
krimpt hij in, wordt harder en donkerder (tot zwart) van kleur. In vochtige omstandigheden regenereert hij.
Naast het echt judasoor komen ook voor het vals judasoor (vooral op populier) en het viltig judasoor (vooral op
iep).
Een aardig verhaal over de naam Judasoor is te lezen op:
http://natuurverhalen.nl/overzicht-verhalen/judasoor
Groetjes,
Luit

