De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 22 maart 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het wordt een beetje saai, maar het was ook afgelopen dinsdag grijs en kil. Ik had natuurlijk thuis kunnen
blijven, maar als er dan toch iets leuks op de tuinen zou zijn, dan zou ik dat mislopen. Dus stapte ik maar weer
op de fiets. Onderweg, langs het Krimstermolenpad, hoorde ik in de verte een grutto roepen en op het drasplas weiland zag ik twee grutto’s, enkele tureluurs, kieviten en een paartje bergeenden. Maar erg rumoerig
waren ze niet, waarschijnlijk verlangden ze ook naar de zon.
Tussen Zuidwolde en Beijum
zag ik dit tafereeltje langs de
Beijumerweg. Het waren
niet mijn eerste lammetjes
van dit jaar, veel heb ik
echter nog niet gezien. Maar
dat ligt waarschijnlijk meer
aan mij dan aan de
lammetjes.
Door omstandigheden heb
ik de afgelopen weken maar
weinig tijd gehad om er op
uit te gaan. Gelukkig komt
daar binnenkort verandering
in.

Ook dit keer besloot ik om mijn ‘tuinsafari’ te beginnen met een kop koffie bij Boerderijum. Toen ik mijn fiets in
het rek wou zetten zag ik iets bijzonders op het fietsenrek. Snel zette ik mijn fiets op de stander en pakte ik
mijn camera. Het was een wants, maar eentje die ik nog nooit eerder had gezien. Voorzichtig maakte ik een
aantal foto’s. Opvallend is de verdikking aan de achterpoten.

Om de wants in een meer
natuurlijke omgeving te kunnen
fotograferen ‘verzocht’ ik de
wants even over te stappen op
een takje. Aan de achterpoten
blijkt de wants ook scherpe
stekels te hebben. Het zou me
niet verbazen wanneer deze
stekels in de strijd worden
geworpen bij de verdedigen
van het territorium. Maar dat
zal in ons land en zeker in de
provincie Groningen nog niet zo
vaak nodig zijn.

Voorzichtig zette ik de wants op een frisgroen blad voor het vervolg van mijn fotosessie. Hij/Zij vond het
schijnbaar allemaal wel goed. Wanneer de bladpootrandwants zich bedreigd voelt kan hij/zij ter verdediging
een bitter, onwelriekend vocht afscheiden, maar soms kunnen ze ook juist aangenaam naar appels, bananen of
dennen ruiken. Ik heb echter niets bijzonders geroken. Als ze ruw worden behandeld zullen ze proberen te
steken met hun steeksnuit (rostrum), al zijn ze nauwelijks in staat om letsel te veroorzaken bij de mens. De
steeksnuit is voornamelijk gemaakt om plantensap te zuigen en niet om bijvoorbeeld gif te injecteren. De
wants deed evenmin een poging om mij te steken.
De bladpootrandwants is een exoot in Europa die oorspronkelijk uit Amerika komt. In zijn oorspronkelijke
verspreidingsgebied voedt de bladpootrandwants zich zijn gehele leven met het sap van de zich ontwikkelende
kegels van coniferen. Hierdoor verdorren de zaden en ontwikkelen de kegels zich vaak niet volledig, hij wordt
daardoor beschouwd als een plaaginsect. In Nederland wordt de soort sinds 2007 waargenomen, eerst vooral
in de kusstreek maar later ook verder landinwaarts. Het aantal waarnemingen groeit langzamerhand. De
bladpootrandwants (gemiddeld 20 mm lang) wordt het hele jaar aangetroffen, maar voornamelijk van augustus
tot oktober. In het najaar zoeken de volwassen individuen een plek om te overwinteren, bijvoorbeeld
binnenshuis. De wants dankt zijn naam aan de vorm van de achterpoten: de bovenkant van het onderbeen lijkt
op een blad.

In april en mei zitten de takken van o.a. de appelbomen vol met bloesem. Met al die bloemetjes is de
boomgaard net een grote bloementuin. Ieder bloemetje heeft 5 bloemblaadjes en in het midden staat een
kransje meeldraden. Boven aan elk meeldraad zit een geel propje stuifmeel.
Om de bloemen te veranderen in vruchten moet er bestuiving plaatsvinden. Dit betekent dat stuifmeel van de
ene naar de andere bloem moet worden overgebracht. De bestuiving gebeurt door de wind en door behaarde
insecten zoals bijen en hommels. Voor een goede oogst is een goede bestuiving nodig. Daarom huurt de
fruitteler bijenvolken van een bijenhouder, een imker in. Bij veel soorten appel- en perenbomen is het nodig
dat het stuifmeel van een bloem van het ene ras terecht komt op de bloem (op de stamper) van het andere ras.
Daarom groeien in de meeste boomgaarden twee of meer rassen.
Bijen zijn dol op de paardenbloemen die vaak onder de fruitbomen in de boomgaard groeien. In die gele
bloemen zit meer honing dan in de bloesem van de fruitbomen. Pas als de paardenbloemen uitgebloeid zijn,
zouden de bijen naar de fruitbomen toe gaan. Dan kan het voor de bestuiving van de fruitbomen te laat zijn.
Dus wat doet de fruitteler? Hij maait de paardenbloemen af en stuurt zo de bijen naar zijn bomen.
De ontwikkeling van bestoven bloem tot volgroeide appel duurt tussen de 120 en 130 dagen.

Door de kou bleven de meeste honingbijen ‘op stal’. Een enkeling bezocht toch nog de bloemen van het
longkruid. De werksters hoefden daar niet ver voor te vliegen want het longkruid groeit op slechts enkele
meters van de bijenstal.

De afgelopen maanden was het op de Kinderwerktuin een kale bedoening. Na de oogst zijn de tuintjes
opgeruimd en weer klaargemaakt voor een nieuwe lichting schoolkinderen. De tuintjes krijgen weer vorm en
de eerste viooltjes zijn intussen geplant. De Kinderwerktuin krijgt weer ‘kleur op de wangen’.

In mijn zoektocht naar bruikbare onderwerpen draaide ik ook dit keer weer een aantal stukken hout om. Zo
ontdekte ik dit ranke insect met lange poten. Het blijkt een vijverloper te zijn. De (gewone) vijverloper is een
insect uit de onderorde van de wantsen. De wants wordt 9 tot 12 millimeter lang, en heeft een zeer dun en
langwerpig lichaam met lange, sprieterige poten en antennes. De kleur is zwart met een blauwe gloed. De kop
is zeer langwerpig, de ogen zijn ongeveer op een derde van de koplengte vanaf het borststuk gepositioneerd.
De vijverloper is bijna altijd ongevleugeld en komt voor langs oevers van allerlei stilstaande (in dit geval een
sloot) en stromende wateren. Het is een zeer algemeen voorkomend insect en is het gehele jaar aanwezig. Hij
jaagt met enigszins wankelende bewegingen op andere insecten die op het wateroppervlak lopen of drijven.

Binnen de familie van de Composieten is het madeliefje (Bellis perennis) een van de meest bekende bloeiende
planten in onze gemaaide graslanden, weiden en plantsoenen. De naam Bellis perennis betekent eeuwige
schoonheid of 'alle jaren mooi'. Bellis is afgeleid uit het Latijn en betekent mooi, perennis betekent "overjarig"
(vaste plant). De Nederlandse naam madeliefje is mogelijk afkomstig van maagde-lief, omdat het bloempje
vroeger in verband werd gebracht met de heilige maagd Maria.
De bloeiwijze lijkt één bloem, maar is dat niet. Als je goed kijkt zie je dat de bloeiwijze bestaat uit een heleboel
gele bloempjes (de buisbloempjes), dat kunnen er zelfs wel honderd zijn! Deze bloempjes zitten heel dicht bij
elkaar op een gemeenschappelijke bloembodem. Daaromheen zit er een rand van witte blaadjes (lint- of
straalbloemen, ook wel het omwindsel genoemd), wat wel lijkt op een kelk. Vandaar dat de indruk wordt
gewekt dat het maar één bloem is, i.p.v. dat er een heleboel bloempjes bij elkaar staan en het een bloeiwijze is.
Soms kleuren de randen van de witte lintbloemen rood tot paars. Je vindt het madeliefje ook in bermen of op
regelmatig betreden paden. Het is een zeer algemene soort.
Natuurlijk keek ik ook nog even
weer bij de (mannelijke)
wilgenkatjes. Het katje dat ik de
vorige week fotografeerde vond
ik niet terug. Waarschijnlijk staat
/ stond hij (net als vele anderen)
ergens op een vaas te pronken.
Gelukkig zijn niet alle takken
met katjes afgeknipt en valt er
straks voor de bijen toch nog
stuifmeel en nectar te halen. De
ontwikkeling van de katjes is
ondanks de lage temperatuur
toch gewoon (misschien iets
vertraagd) verder gegaan.

Groetjes,
Luit

