De Wiershoeck-Kinderwerktuin, maandag 23 november 2015
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was dinsdag zoals verwacht: koud, veel wind en regen. Het was gewoon een onaangename dag, een dag
waarop je maar beter niet naar De Wiershoeck-Kinderwerktuin kan gaan. Gelukkig was het maandag wel
zonnig, droog en stond er weinig wind. Dus stapte ik toen maar weer op de fiets. Het had ’s nachts licht
gevroren en op sommige sloten en plassen lag nog een dun laagje ijs.

Ook op de tuinen had de nachtvorst z’n sporen achtergelaten, dat wil zeggen op de plaatsen die nog in de
schaduw lagen. Daar waren het gras en de op de grond gevallen bladeren nog bedekt met een laagje rijp.
Elders was het vooral nat.

Het is nog niet bedwelmend, maar de bloemetjes van de meloenboom beginnen te geuren.

Tijdens mijn speurtocht naar ‘klein wild’ kwam ik welgeteld één wants tegen, een groene schildwants die
voorzichtig het (bruine) winterkleed aantrekt.

Korstmossen zien er wel uit als een korst, maar het zijn geen mossen. Elk korstmos bestaat uit twee
levensvormen: een groenwier of een blauwwier enerzijds en een schimmel anderzijds. Beide partners halen
hun voordeel uit dit samenlevingsverband, het is een echte symbiose.
Wereldwijd zijn er ongeveer 18 000 soorten geïdentificeerd. Het zijn echte overlevingskunstenaars, ze
weerstaan temperaturen kouder dan –30°C en kunnen bijna totale uitdroging overleven. Ze zijn dan ook zeer
belangrijk in het hooggebergte en in de poolgebieden; in het hoge Noorden vormen ze vaak het enige voedsel
voor de rendieren.
Korstmossen zijn ook gevoelig voor luchtvervuiling en hun voorkomen wijst op zuivere lucht; in milieustudies
worden ze gebruikt als bio-indicatoren. Je kan korstmossen vinden als groene, bruine of grijze vlekken op
boomstammen of stenen. Tijdens de wintermaanden vallen ze extra op.
Het korstmos op de foto is waarschijnlijk het gewoon schildmos (ook wel azuurschildmos genoemd), een in
Europa wijdverbreid korstmos.

Bij de bouw van het labyrint op de Kinderwerktuin is gebruik gemaakt van schapenhekken. Deze hekken
bestaan uit ‘stokken’ van gekloofd tuinhout die door middel van ijzerdraad tot een oprolbaar hek zijn gemaakt.
Dit hek is, uiteraard ook met ijzerdraad, aan de daarvoor geplaatste palen bevestigd. Op sommige van deze
palen groeien verschillende paddenstoelen, o.a. dit elfenbankje.

Een zonnebadende bijvlieg heb ik maar niet gestoord, deze pyjamazweefvlieg liet zich echter (bijna)
onverstoorbaar fotograferen. Verder heb ik slechts enkele andere insecten gezien. Voor de bijenkasten vlogen
wel een paar honingbijen. Misschien waren ze door de zon naar buiten gelokt, maar viel de temperatuur hun
toch tegen en gingen ze maar weer terug in de kast. Op de tuin heb ik geen honingbij gezien. Wel zag ik nog
een kleine vlieg met gevlekte vleugels, waarschijnlijk een boorvlieg.

Sommige rozenbottels hangen nog fris en onbeschadigd aan de struiken. Dat niet alle bottels nog in perfecte
staat verkeren blijkt wel uit deze foto.

De vorst staat voor de deur. Voor slakken, die voor tachtig procent uit water bestaan, geen goed teken.
Gelukkig hebben ze, net als veel andere organismen, strategieën ontwikkeld om bevriezing te voorkomen.
Zoals voor veel dieren geldt, geldt ook voor de op het land levende slakken dat ze in winterrust gaan. In de
eerste plaats doen ze dat door een beschutte plaats te vinden onder bladeren, stenen of stukken hout, maar
ook bijvoorbeeld in en om het huis. Slakken in winterrust vindt je dan ook vaak in grotere groepen bij elkaar als
je (zoals ik deed) een stuk hout in de tuin optilt.
Dit koude vermijdende gedrag van de slak is echter niet genoeg. Op het land levende huisjesslakken, waarvan
we in Nederland vooral de gewone tuinslak, de segrijnslak en soms de wijngaardslak tegenkomen, hebben
meer in hun mars als het aankomt op winterbescherming. Ze beschermen zich door het vormen van een
epifragma; een harde afdichting van de schelp. Hierdoor staan de weke delen niet in direct contact met de
buitenwereld en wordt de slak ook niet gestoord door binnendringers. Als je in de winter een huisjesslak in de
tuin vindt, is de kans groot dat de slak de opening van de schelp met een dergelijk grijs-wit epifragma heeft
afgedicht.

Het is nog maar november en aan de takken van de wilg beginnen de eerste katjes zich al te ontwikkelen. Dat
lijkt me wel erg vroeg en dat vindt ongetwijfeld ook de auteur van de volgende zin:
“Tot de mooie lentebodes mag je ook de wilgen rekenen, eerst vol met mooie zachte witte katjes en vervolgens
veranderen die katjes in een heerlijke snoepwinkel voor vele insecten.”
De wilg is tweehuizig. Mannelijke bloemen (alleen met meeldraden) en vrouwelijke bloemen (alleen met
stampers) komen dus op afzonderlijke bomen voor. De wilgenkatjes bloeien afhankelijk van de soort, vóór,
tegelijk met of net na de bladvorming. De opvallende gele katjes (daar moeten we nog wel even op wachten)
trekken tal van insecten, die zodoende meewerken aan de bestuiving. Het verhaal van de ‘bloemetjes en de
bijtjes’. De zaden zijn vederlicht en kunnen dankzij een ‘kuif’ van haren, die als een valscherm rondom het zaad
staat ingeplant, zweven. De kuif zorgt er meteen voor dat het zaad met de voet omlaag landt. Zaden die op een
geschikte plaats terechtkomen, kiemen spoedig. Een kale ondergrond is een voorwaarde voor kieming. Daarom
typeren we de wilg ook wel als een rasechte pionier.
Op de terugweg zag ik in de weilanden langs het Ellerhuizerkleipad, vlak voor Bedum, ongeveer een dozijn
reigers. Ik heb de blauwe reigers niet geteld, maar telde wel zes zilverreigers.
Groetjes,
Luit

