
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	maandag	9	november	2015	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Omdat	de	weersverwachting	voor	de	maandag	iets	gunstiger	was	dan	voor	dinsdag,	en	vooral	omdat	maandagochtend	de	
zon	scheen,	was	ik	dit	keer	een	dag	eerder	dan	gebruikelijk	op	de	tuinen	van	De	Wiershoeck	en	de	Kinderwerktuin.	Helaas	
ging	 de	 zon	 al	 achter	 een	 laag	 grijze	wolken	 schuil	 voordat	 ik	 op	 ter	 plekke	was.	 Bovendien	 spetterde	het	 af	 en	 toe	 en	
wakkerde	wind	ook	nog	aan.	Tegen	twee	uur	hield	ik	het	voor	gezien	en	met	een	relatief	erg	laag	aantal	foto’s	(55)	ging	ik	
weer	naar	huis.	
	

Op	de	stapel	dikke	schijven	van	de	stam	
van	 een	 omgezaagde	 boom	 groeien	
verschillende	 soorten	 zwammen.	 Na	
enig	 speurwerk	 ben	 ik	 tot	 de	 (juiste?)	
conclusie	gekomen	dat	dit	het	gewoon	
elfenbankje	 is.	 De	 andere,	 ‘ongewone’	
elfenbankjes	 zijn:	 het	 gezoneerd	
elfenbankje	en	het	ruig	elfenbankje.	
	
Het	elfenbankje	groeit	het	hele	 jaar	en	
is	een	zeer	algemene	eenjarige	saprofyt	
op	 stronken	 en	 takken	 van	 loofbomen	
(saprofyt	 =	 levend	 van	 dood	 organisch	
materiaal,	 plantaardig	 of	 dierlijk).	 Het	
komt	 soms	 ook	 op	 de	 spar	 voor.	 De	
vruchtlichamen	 groeien	 aan	 één	 zijde	
van	de	stronk	of	tak.	
Het	 gewoon	 elfenbankje	 (Trametes	
versicolor)	 groeit	 dakpansgewijs	 in	

groepjes	 en	 heeft	 een	witte	 rand	met	 daarbinnen	 verschillend	 gekleurde	 zones:	 wit,	 beige,	 okergeel,	 (rood)bruin,	 grijs,	
blauw	of	zwartachtig.	De	stevige,	waaiervormige	hoeden	zijn	3-8	cm	groot	en	meestal	niet	dikker	dan	2	mm.	
De	soortnaam	versicolor	betekent	"veelkleurig",	trametes	betekent	"de	dunne".	
	

	
De	 paarse	 knoopzwam	 (Ascocoryne	
sarcoides)	komt	in	allerlei	vormen	voor:	
knikkervormig,	tolvormig,	bekervormig,	
staafjesvormig,	 bladvormig	 en	
hersenvormig.	 Ook	 de	 kleur	 is	 zeer	
variabel:	diep	paars,	wijnrood,	amethist	
tot	bleek	roze.	Heel	vaak	ook	groeit	de	
paarse	knoop	niet	volledig	uit	en	vormt	
dan	wat	onduidelijke	knikkertjes.	
	
Het	 is	 een,	 van	 augustus	 tot	 en	 met	
december,	 algemeen	 voorkomende	
paddenstoel	op	rottend	dood	hout	van	
zowel	 loof-	 als	 naaldbomen.	 De	
individuele	 vruchtlichamen	 zijn	
maximaal	 3	 cm	 groot,	 maar	 groeien	
vaak	 	 bijeen	 in	 groepen	 die	 flinke	
afmetingen	kunnen	bereiken.	Vanwege	
deze	groeivorm	en	vanwege	zijn	paarse	

kleur	bij	vochtig	weer	is	de	zwam	opvallend.	Wanneer	de	vruchtlichamen	uitdrogen	verschrompelen	ze	en	worden	zwart.	In	
die	 fase	 kan	 de	 paddenstoel	 gemakkelijk	 over	 het	 hoofd	 worden	 gezien.	 Er	 komen	 in	 Nederland	 twee	 nauw	 verwante	
soorten	voor:	Ascocoryne	sarcoides	en	Ascocoryne	cylichnium,	die	alleen	op	grond	van	de	grootte	van	de	sporen,	dus		door	
microscopisch	onderzoek,	kunnen	worden	onderscheiden.	
	
De	 genusnaam	Ascocoryne	 is	 afgeleid	 van	het	 voorvoegsel	 asco-	 en	het	Griekse	woord	 koroonee,	 dat	 "haakje"	 of	 "ring"	
betekent.	De	sporen	van	de	knoopzwam	worden	gevormd	in	asci	(sporenzakjes)	bovenop	het	ringvormige	vruchtlichaam.	
De	soortsnaam		sarcoides	betekent	"op	vlees	gelijkend".	
	
	



Bij	de	bijenstal	 zag	 ik	nog	een	paar	
bijen	vliegen	en	 iemand	anders	zag	
zelfs	nog	een	hommel,	maar	 ik	heb	
dit	 keer	 geen	 vlinder	 en	 zelfs	 geen	
wants	 gezien.	 Wel	 zag	 ik	 op	 de	
bloem	 van	 de	 Oost-Indische	 kers	
nog	een	zweefvlieg	(bijvlieg).	
	
De	Oost-Indische	 kers	 (Tropaeolum	
majus)	 is	 een	 eenjarige,	 kruipende	
en	 soms	 klimmende,	 kruidachtige	
plant	 met	 gladde,	 grauwgroene	
bladeren	 die	 herinneren	 aan	 een	
wapenschild.	 Dat	 heeft	 aan	 de	
naamgeving	 bijgedragen,	 want	 de	
botanische	 naam	 Tropaeolum	 is	
afgeleid	 van	 het	 Latijnse	 woord	
"tropaeum",	 waarmee	 een	 met	
wapens	 behangen	 boom	 als	 een	

teken	van	de	overwinning	werd	aangeduid.	
	
Bloemen,	bladeren	en	zaden	zijn	eetbaar	en	doen	met	hun	scherpe	smaak	denken	aan	mierikswortel.	De	Oost-Indische	kers	
wordt	 ook	 wel	 tot	 de	 specerijen	 gerekend.	 De	 bladeren	 kunnen	 ingezouten	 worden	 en	 de	 bloemknoppen	 en	 groene	
vruchten	kunnen	worden	gemarineerd.	De	Oost-Indische	kers	 trekt	bladluis	aan,	evenals	de	 rups	van	het	klein-	en	groot	
koolwitje,	waardoor	deze	plant	goed	 ingezet	kan	worden	om	de	 luizen	en	 rupsen	weg	 te	houden	van	andere	planten	of	
groenten,	zoals	groene	savooiekool.	
	
	

	
	
Bij	het	omdraaien	van	een	stuk	(dunne)	boomstam	zag	ik	niet	alleen	mooie	plakkaten	korstzwam,	maar	ook	een	pissebed	
en	een	(zeer	waarschijnlijk)	gewone	sluipwesp.	
	
Korstzwammen	(ook	wel	schorszwammen	genoemd)	worden	gevonden	op	allerlei	dood	hout,	dode	bladeren	en	soms	ook	
op	levend	hout.	De	korstzwam	lijkt	als	het	ware	vastgeplakt	op	het	hout.	Veel	korstzwammen	krullen	om	en	vormen	dan	
waaiers,	dakjes	of	hoedjes.	Met	mooie	kleuren	als	paars,	geel,	 felblauw,	 roze,	oranje	of	wit	zijn	ze	veel	 te	vinden	tussen	
kreupelhout	en	op	omgewaaide,	 langzaam	vergane	bomen.	De	korstlaag	kan	er	verschillend	uitzien.	Van	pukkelig,	grillig,	
slijmerig,	poederig,	 stekelig,	getand,	 rimpelig	 tot	glad.	Dit	alles	om	het	oppervlak	groter	 te	maken	zodat	er	meer	 sporen	
gevormd	kunnen	worden.	De	meeste	korstzwammen	zijn	het	gehele	jaar	te	vinden.	
	
	



Naast	 de	 groep	 gewone	 sluipwespen	
zijn	er	zijn	nog	diverse	andere	groepen	
sluipwespen.	 Sluipwespen	 zijn	
parasitaire	 wespen.	 Ze	 zijn	 slank	 en	
hebben	 lange	 antennes	 (minstens	 16	
segmenten)	 Ze	 zijn	 solitair.	 Ze	
parasiteren	vaak	op	rupsen,	maar	ook	
op	 veel	 andere	 insecten.	 Heel	 veel	
soorten	zijn	helaas	vanaf	een	foto	niet	
te	 determineren.	 Er	 zijn	 vele	
onderfamilies.	
Deze	 sluipwesp	 heeft	 geen	 legboor,	
dus	 is	 het	 een	 mannetje.	 Zowel	 het	
achterlijf	als	de	poten	zijn	zwart-rood.	
Verder	 valt	 op	 dat	 de	 voelsprieten	
lichte	banden	hebben.	
Het	 zou	 de	 Stenichneumon	 culpator	
kunnen	 zijn,	 maar	 met	 de	 nadruk	 op	
‘zou	kunnen’.	

Een	site	met	diverse	afbeeldingen	van	sluipwespen	vind	je	via	onderstaande	link:	
http://www.cebe.be/Parasitica	
	
	

	
	
Op	een,	met	een	laagje	aarde	bedekt,	takje	zag	ik	een	paar	geweizwammetjes.	Voorzichtig	nam	ik	het	takje	mee	naar	een	
tafel	om	de	geweizwammen	goed	te	kunnen	fotograferen.	
	
De	 geweizwam	 (Xylaria	 hypoxylon)	 is	 een	 voorbeeld	 van	 de	 zakjeszwammen,	 dat	 grillige	 vormen	 aan	 kan	 nemen.	 Deze	
kleine,	 knotsvormige	 of	 plat	 cilindrische	 zwam	wordt	 tot	 6	 cm	hoog.	 Aan	 de	 bovenkant	 komen	 vaak	 vertakkingen	 voor,	
waardoor	 de	 gelijkenis	 met	 een	 gewei	 ontstaat.	 In	 hun	 jeugd	 zijn	 ze	 bedekt	 met	 een	 wit	 poeder.	 Dit	 zijn	 de	 sporen	
(conidiën).	
De	 geweizwam	 komt	 zeer	 algemeen	 voor	 gedurende	 het	 hele	 jaar.	 De	 zwam	 is	 te	 vinden	 op	 dode	 takken	 en	 stronken,	
vrijwel	uitsluitend	van	loofbomen.	
	
De	 soortsnaam	 hypoxylon	 is	 afgeleid	 van	 het	 voorzetsel	 hypo	 dat	 "onder"	 betekent,	 en	 xylon,	 het	 Griekse	 woord	 voor	
"hout".	Vanzelfsprekend	is	dit	een	aanduiding	van	de	groeiplaats.	De	Nederlandse	naam	"geweizwam"	heeft	betrekking	op	
de	vorm	van	de	paddenstoeltjes,	die	lijken	op	het	gewei	van	een	hert.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


