De Wiershoeck-Kinderwerktuin, maandag 16 en dinsdag 17 november 2015
Beste natuurliefhebber/-sters,
De vooruitzichten voor dinsdag waren niet gunstig en bij ons in Bedum scheen maandagochtend de zon en dus
stapte ik toen maar op de fiets in de hoop dat ik een paar interessante onderwerpen zou tegenkomen. Dat viel
een beetje tegen en het weer ook. Tegen de tijd dat ik de tuinen opging was het al bewolkt en niet zo gek veel
later begon het te regenen. Dinsdag werd echter een veel betere dag dan verwacht, de zon scheen zelfs. Even
na de middag werd het bewolkt, maar na een uurtje kwam de zon gelukkig nog even weer tevoorschijn.

Een paar weken geleden zag ik een woekering, in de vorm van een ‘muisje’, op hout. Dit keer kwam ik twee aan
elkaar vergroeide bolletjes tegen die door schors waren omsloten. In één daarvan zat een gaatje, zoals vaak is
te zien bij hazelnoten en gallen. Maar deze bolletjes hebben een duidelijke houtstructuur. Gelukkig zijn er
mensen die er meer verstand van hebben dan ik en zo kwam ik te weten dat ook dit woekeringen zijn. Het is
houtkanker, verkankerd hout. Dergelijke vergroeiingen kom je veelvuldig tegen onder de bast van eik en,
vooral, berken. Maar het komt ook wel voor op andere bomen. In dit geval zijn de woekeringen al in vroeg
stadium los geraakt en daardoor beperkt gebleven tot kleine bolletjes. Misschien is de woekering door de
boom afgestoten, maar het kan ook zijn dat de kronkelige groei de beperkte verbinding met het levende
weefsel zelf afkneep en dat de kankerwoekering hier zichzelf afsneed van het levende weefsel en zichzelf
daarmee doodde.
Het zijn geen gallen in de zin van
veroorzaakt door mijten, insecten of
dergelijke. Maar het begrip gal gaat
wel voorbij aan dieren. Eigenlijk zijn
gallen misvormingen veroorzaakt
door
pathogene
organismen,
waaronder mogelijk ook door
virussen, schimmels en andere. Een
pathogeen is een ziekteverwekker
van biologische oorsprong. Als
aangetoond zou zijn (maar van buiten
is dat niet te zien) dat het ook in dit
geval door een pathogeen organisme
veroorzaakt is, zou je het formeel ook
een gal mogen noemen.

Een larve is de eerste
levensfase van een dier dat in
die fase volledig afwijkt van een
volwassen
exemplaar.
De
bekendste
ongewervelde
dieren waarvan de meeste
soorten een larvaal stadium
kennen zijn de insecten, maar
er zijn veel meer soorten die
het leven beginnen als larve.
Dit is ongetwijfeld de larve van
een insect, maar ik weet niet
welke.
Vorig jaar kwam ik meerdere
keren de larve van de
zwartkopvuurkever tegen, maar
die ziet er toch iets anders uit.

Landbewonende slakken zoeken plaatsen op waar de relatieve luchtvochtigheid hoog is. Daarom leven veel
soorten verscholen in de vegetatie, onder afgevallen bladeren of dood hout, onder stenen, in spleten etc. De
meeste soorten mijden de zon. Veel soorten zijn vooral of zelfs alleen 's nachts actief of komen tevoorschijn na
een regenbui.
In maart/april (hangt af van de temperatuurontwikkeling in de winter) worden de eerste eitjes in hoopjes van
20 tot 30 vlak onder het grondoppervlak gelegd. Gemiddeld kan een slak 500 eitjes leggen. Paring geschiedt
meestal in het voor- en najaar. Na de paring worden de eitjes afgezet, meestal in de bodem of verstopt onder
bladeren of stenen. De eitjes van slakken zijn wit doorschijnend en slechts enkele millimeters in doorsnede.
Drie weken later komen de eitjes uit. De ontwikkeling tot een volwassen slak duurt twee maanden. Een
naaktslak (zoals de grote aardslak) kan twee tot drie jaar oud worden en overwintert. Bij strenge vorst kunnen
veel slakken sneuvelen.
Waarschijnlijk is er, wat de eitjes betreft, geen verschil tussen huisjesslakken en naaktslakken.

De meeste planten zijn uitgebloeid, maar zo hier en daar kom je nog een fleurige bloem tegen of, zoals bij de
roos, een knop die op springen staat.

De rozengal, bedeguaargal, mosgal of slaapappel wordt veroorzaakt door de een 3 mm groot galwespje, de
Diplolepis rosae. De tot ongeveer 5 cm grote gallen hebben haarvormige, vertakte uitgroeisels. In het najaar als
ze van groen naar mooi rood beginnen te verkleuren vallen deze prachtige gallen op tussen de rozenstruiken.
Deze hard aanvoelende rozengallen komen vooral voor op de hondsroos en wilde bosroos.
In de maand mei zetten de galwespen hun eitjes af. Als je enkele maanden later een gal middendoor snijdt, dan
zie je dat deze bestaat uit verschillende kamers waarin de larven van het galwespje opgroeien. Deze zullen zich
in de gal verpoppen en de gal het volgend voorjaar verlaten om op hun beurt eitjes af te zetten op
rozenstruiken in de buurt.
Als de rozengal nog groen is lijkt het wel een bal van mos --- de mosgal. De benaming slaapappel heeft de gal te
danken aan een oud volksgeloof waarbij men de gal voor het slapen onder het kussen legde om een goede
nachtrust te verkrijgen. Zoals bij de meeste gallen is ook bij de rozengal geen meetbare schade voor de plant
waargenomen.

Ook de meloenboom verliest nu zijn bladeren, maar de struik staat volop in knop en de eerste bloemetjes zijn
reeds verschenen. Binnenkort zal de meloenboom ook weer een aangename geur verspreiden.

In de vlindertuin viel me dit vreemde, bijna uitgebloeide bloemetje op. Het blijkt de kuiflavendel (Lavandula
“Stoechas”) te zijn. De hoogte is 40 cm. De bloemkleur is paars of roze. Deze vorm is puur natuur, dus niet zo
gemaakt door een kweker. Deze lavendel wordt ook wel vlinderlavendel of Franse lavendel genoemd (op een
andere site wordt hij ook Griekse lavendel genoemd). De ‘kuif’ bestaat uit twee lokbloempjes, die insecten
moeten trekken. Deze kunnen zich dan tegoed doen aan de nectar in de andere bloempjes eronder. In ZuidFrankrijk komt deze prachtige lavendelsoort in het wild gewoon voor. Deze plant verdraagt nauwelijks vorst.
Bloeitijd: juli – oktober.

Ik keek ook nog even weer bij het stukje boomstam met daarop de paarse knoopzwam. De omstandigheden
waren nu een stuk beter dan de vorige week en daarom maakte ik nog een paar foto’s.

Er zijn ongeveer 1800 soorten oorwormen beschreven; in vergelijking met andere insecten vormen de
oorwormen een relatief kleine groep. In tegenstelling tot de meeste insecten zijn de oorwormen weinig
gespecialiseerd. Alle oorwormen zien er ongeveer hetzelfde uit, alleen de kleuren en afmetingen kunnen
enigszins verschillen.
Oorwormen hebben vier dunne en doorschijnende vleugels die ze als een waaier opvouwen. Als de vleugels op
het lichaam opgevouwen zijn, zie je ze nauwelijks. De meeste oorwormen kunnen niet vliegen omdat de
vleugels niet functioneel zijn maar zelfs als ze dat wel zijn, vliegt de oorworm zelden tot nooit. De meeste
soorten zijn alleseters die leven van plantendelen, dood materiaal en kleine diertjes. In ons land komen slechts
vijf soorten voor, de meest algemene is de gewone oorworm.
Aan de hand van het aanhangsel is het geslacht (meestal) te herleiden. Bij de mannetjes zijn de aanhangsels
vaak vergroot, bij het vrouwtje zijn ze kleiner en liggen tegen elkaar aan. Bij de mannetjes variëren ze in lengte
maar bij de vrouwtjes zijn ze altijd even lang. Daarnaast is het aanhangsel soortspecifiek. Bij de gewone
oorworm is het mannetje (foto) te herkennen aan de gekromde achterlijfaanhangsels en het vrouwtje aan de
rechte vorm.
Op de onderstaande site vind je meer informatie over oorwormen.
https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken/insecten/oorwormen

Maandag ontdekte ik de najaarsspanner op de hedera tegen de muur van de boerderij (onder de TL-lamp).
Door de zware bewolking was hij niet naar tevredenheid te fotograferen. Gelukkig zat hij er dinsdag ook nog en
kon ik, toen de zon ‘eindelijk’ weer tevoorschijn kwam, er wel een goede foto van maken.
Het mannetje van de najaarsspanner heeft een oranjegele voorvleugel met een warme goudachtige gloed.
Tussen de duidelijke donkere dwarslijnen ligt vaak een centrale vlek en rond deze lijnen ligt een variabele
hoeveelheid grijsbruine vlekjes en stipjes. Het lichaam van het vleugelloze vrouwtje is donkerbruin. De duidelijk
aanwezige vleugelstompjes zijn ook donkerbruin en hebben gewoonlijk elk twee zwarte banden.

De najaarsspanner komt in de oostelijke helft van het land zeer algemeen voor, elders schaars of ontbrekend.
Vooral in open loofbossen met volgroeide bomen (eik en berk), maar ook in tuinen in bosachtige gebieden.
Vliegtijd: Begin oktober-begin december in één generatie. De vrouwtjes kunnen worden gevonden door ´s
morgens stammen af te zoeken. De mannetjes komen soms in grote aantallen op licht en zijn overdag vaak op
bomen of muren in de buurt van een lichtbron te vinden. De soort overwintert als ei op de waardplant.
Groetjes,
Luit

