De Wiershoeck-Kinderwerktuin, woensdag 9 december 2015
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was woensdag een mooie winterdag, de zon scheen volop en de temperatuur was heel aangenaam. Ook
nu weer was er bij de bijenstal nog enige activiteit, maar of de werksters nog ‘op patrouille gaan’ is niet
duidelijk. Ik ben nergens op de tuinen een honingbij tegengekomen.
Nog wel vloog me in de loop van de dag een insect luid brommend voorbij, dat zal een hommel geweest zijn. Er
was in de loop van de ochtend ook al een vliegende hommel gesignaleerd.
Een aantal weken geleden
fotografeerde ik een door
schors omgeven, maar
verder volledig losliggende,
woekering op een stuk
boomstam. In de woekering
zat een gaatje waardoor het
leek op een gal waaruit een
insect is gekropen.
In de bekende kogelronde
eikengal ontwikkelt zich de
larve van een galwesp. In de
herfst vallen de galappels
met het loof op de grond.
De larven verpoppen in het
kamertje. Tussen november
en februari bijten de uit de
pop gekropen wespjes zich
door de dikke galwand heen naar buiten.
Ik heb de woekering thuis doorgezaagd en toen bleek dat hierin geen ‘kraamkamer’ aanwezig was.

Aan veel struiken en bomen ontwikkelen zich al weer knoppen. Aan deze bessenstruik zitten nog veel oude
bladeren, maar de volgende ‘generatie’ kondigt zich al aan.

De roos is in de eerste plaats geliefd vanwege de prachtige geurende bloemen, maar ook de bottels van
rozenstruiken hebben vaak een bijzondere sierwaarde. De vorm van de bottel kan variëren van breed ovaal tot
langwerpig of kogelrond, meestal in vrolijk oranje of rood. Een toegift, die echter alleen kan ontstaan als je na
de laatste rozenbloei de uitgebloeide bloemen niet uitknipt. Gewoon de natuur zijn gang laten gaan is in dit
geval het beste recept. De bottels van de rimpelroos zijn mooi rond, dit moet dus een andere rozensoort zijn.
Waarschijnlijk zijn het rozenbottels van de egelantier.
De zwarte bessen lijken op de bessen van een liguster, maar de wilde liguster heeft lange, smalle bladeren.
Misschien is dit een andere liguster, of gewoon een heel andere struik.

Deze laatbloeier zou een ossentong kunnen zijn. Het geslacht ossentong behoort tot de ruwbladigenfamilie en
telt een veertigtal soorten. Het geslacht komt voor in de Oude Wereld. De leden van deze familie zijn
ruwbehaard en eenjarig of overblijvend.

Nog een laatbloeier, of
misschien is het beter om in
dit geval te spreken van een
(te-)vroegbloeier.
Gelukkig zitten er aan deze
struik nog maar slechts
enkele verse bloemetjes.

Deze meidoorn zat nog volop
in (verkleurend) blad.

Ook dit keer draaide ik weer
diverse stukken hout om. Op
de onderkant van een stuk
hout zat deze korstzwam
met
een
mooi
poriënoppervlak.

De meeste lieveheersbeestjes hebben een goed heenkomen gezocht en gevonden. Dit zevenstippelig
lieveheersbeestje is de enige die ik heb gezien. Ook kwam ik nog twee blauwe muntgoudhaantjes tegen, dat
aantal is wel eens groter geweest.

Dit is een lege pop, maar welk insect zou hier uit tevoorschijn zijn gekomen? Ik heb geen idee. Schijnbaar had
het insect in de pop nog een tweede ‘huid’. Of zou er bij het uitsluipen iets fout zijn gegaan?
Groetjes,
Luit

