De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 26 en donderdag 28 januari 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Tegen beter weten in ging ik dinsdagmiddag toch nog maar even kijken op de tuinen in de hoop dat ik iets
interessants zou tegenkomen. Het was grijs en koud. Na ruim een uur hield ik het voor gezien en ging ik weer
naar huis. Gelukkig was het donderdag heel wat aangenamer en dus stapte ik maar weer op de fiets. Wie weet
had ik dit keer meer geluk. Er stond een stevige wind, maar doordat de zon bijna onafgebroken scheen was het
niet koud.
Tot mijn verbazing kwam ik
dinsdag
nog
wel
twee
honingbijen tegen op de tuin
van De Wiershoeck, er zat
eentje op de boerenkool (links)
en eentje op een stuk hout. Ze
zaten onbeweeglijk, althans zo
leek het. Toen ik de bij op de
boerenkool iets beter bekeek,
zag ik dat zij (een werkster)
haar
antennes
bewoog.
Donderdag waren de bijen
aanzienlijk actiever. Voor de
kasten vlogen enkele tientallen
bijen
en
ook
bij
de
naastgelegen
composthoop
was het behoorlijk druk. Ze
kropen over de dode stengels
(rechts) en over de vochtige aarde. Misschien waren ze water aan het halen. Ze gebruiken water om het nest te
koelen, maar dat lijkt me eind januari nog niet nodig.

Ook dit keer zag ik weer een woekering op de forsythia.

Er viel niet veel te fotograferen en dan val je al gauw in herhaling. De gele kornoelje bloeit nu volop.
Op de site 2metdenatuur.nl
kwam ik de volgende informatie
tegen:
“De kelderpissebed (links) is
een veelvoorkomend insect.
Veel mensen noemen dit insect
ook wel de pissebed of de
keldermot. Ze zijn ovaal en plat
en worden 13 tot 22 mm lang.
De segmenten van het lijf zien
er wat gehobbeld uit. Ze
hebben 7 paar gelijkvormige
poten. Je kunt ze voornamelijk
aantreffen
op
vochtige
plaatsen, zoals in kelders,
tuinen en bossen. Het is een
van de meest algemene
pissebedden
van
Europa.
Overdag leven ze onder stenen, tussen muren, onder afgevallen bladeren e.d. 's Nachts zijn ze actief. Ze leven
van zachte, rottende, sappige plantendelen.”
De pissebed is echter geen insect, insecten hebben slechts drie paar poten. Ik heb ze op deze fout
geattendeerd en neem aan dat het binnenkort wordt gecorrigeerd.
De kelderpissebed of gewone glanspissebed heeft een glanzend, grijsgemarmerd lichaam met 2 rijen lichte
vlekjes.
Vaak vind je meerdere soorten pissebedden op een plek. Naast de lichtjes glimmende en altijd iets gevlekte
kelderpissebed huist op dezelfde plekjes ook vaak de ruwe pissebed (rechts), ook wel gewone pissebed
genoemd. Deze is bijna altijd donkergrijs, ook al komen andere kleurtjes, zoals gelig, rozig of zelfs helblauw ook
voor. De helblauwe exemplaren zijn ziek, net als blauwe kelderpissebedden. De schaal van de ruwe pissebed
glinstert echter nooit en altijd is deze voorzien van kleine bobbeltjes die het dier een ruw uiterlijk geven. Zoals
bij alle pissebedden worden de eitjes door het vrouwtje op het lichaam in een soort broedbuideltje
meegedragen. De ruwe pissebed lijkt vaak sterk op de kelderpissebed. Die heeft als volwassen dier altijd wat
vlekjes op het lijf. Bovendien is de kelderpissebed net iets groter, altijd gladder en glimt hij iets. De ruwe
pissebed is altijd asgrauw met soms een andere kleur die iets door het grijs heen komt. Beide dieren hebben
dezelfde levenswijze en beide kunnen op dezelfde plekken worden aangetroffen, vaak in elkaars gezelschap.

Nog zo’n voorbeeld van een
onderwerp dat al vaker de revue is
gepasseerd.
Longkruid lijkt qua reputatie
misschien
een
beetje
een
ondergewaardeerde
tuinplant
maar ze wordt door de tuiniers die
haar kennen als makkelijk en
standvastig ervaren. De meeste
soorten zijn jaarrond aantrekkelijk
vanwege bloemen en blad.
De zilveren vlekken op het blad van
longkruid worden veroorzaakt door
een luchtlaagje tussen bladmoes
en opperhuid. Bij sommige
cultivars zijn die vlekken zo groot
dat ze het volledige blad bedekken. De bloei is temperatuursafhankelijk, het hoogtepunt ligt meestal rond
begin april maar kan afhankelijk van de temperatuur soms weken vroeger of later vallen.

De grote aardslak is de grootste Nederlandse slak, hij kan meer dan twee decimeter lang worden en is een
echte alleseter. Het heeft een voorkeur voor schimmels, maar eet ook aas. Deze slak wordt ook wel tijgerslak
genoemd naar de vlekkerige tekening. De grote aardslak / tijgerslak heeft een hoge voortplantingssnelheid. Ze
leggen enorme aantallen minuscule doorzichtige eitjes in de grond. Daar staat dan tegenover dat de slak een
makkelijke prooi voor vogels is, het dier heeft weinig bescherming. De slak is ‘s nachts actief, ook om de
verdamping te beperken. De grote vijand van de aardslak is de winter, veel aardslakken vriezen dan dood,
hoewel ze wegkruipen onder houtblokken en stenen. Ook een avond van nachtvorst laat in de lente decimeert
de populatie van de grote aardslak aanzienlijk.
De bruine blinkslak dankt zijn naam aan de oppervlakteglans van het huisje. Het huisje is 9 mm groot. Je kunt
hem in het voorjaar al vinden.
Het huisje van de gewone haarslak heeft korte haren. Iets wat je niet vaak ziet. Het huisje wordt maximaal zo'n
8 of 9 mm groot. Bij ons komen twee haarslakken voor. De gewone haarslak en de veel kleinere rosse haarslak
die we overigens alleen in en rond Veere aantreffen. Ik heb geen idee wat de functie van de haartjes is.

Ook deze boomstronk met het gewoon elfenbankje kwam ik al eerder tegen.

Dit wenkvliegje is een vliegensoort uit de familie van de Wappervliegen, hij is slechts een paar millimeter
‘groot’. Veel leden van deze familie zijn strontvliegen, omdat ze hun eitjes vaak in stront of ander materiaal in
ontbinding afzetten. De familie bestaat uit moeilijk uit elkaar te houden, kleine, meestal glimmend zwarte
vliegjes die gemakkelijk te herkennen zijn aan hun ronde kop en mierachtige lichaam. De meeste soorten
hebben een zwart vlekje in elke vleugel. Die vleugels houden ze vaak half gespreid en half omhoog gericht.
Groetjes,
Luit

