
De	  Wiershoeck-‐Kinderwerktuin,	  dinsdag	  20	  januari	  2015	  
	  
Beste	  natuurliefhebber/-‐ster,	  
	  
Helaas	  was	  het	  niet	  de	  mooiste	  dag	  van	  de	  week,	  het	  was	  de	  hele	  dag	  nogal	  grijs,	  maar	  op	  een	  uitzondering	  na	  
was	  de	  voltallige	  vaste	  kern	  van	  de	  gebruikelijke	  dinsdag-‐excursie	  op	  deze	  “terugkomdag”	  aanwezig.	  Er	  was	  ook	  
nu	  niet	  bijzonder	  veel	  te	  zien,	  maar	  ook	  het	  sociale	  aspect	  speelt	  een	  rol	  en	  mede	  daardoor	  was	  het	  beslist	  een	  
geslaagde	  dag.	  In	  deze	  tijd	  van	  het	  jaar	  krijgt	  het	  “schimmelrijk”	  uiteraard	  extra	  aandacht	  en	  dat	  zie	  je	  ook	  in	  dit	  
verslag.	  Tijdens	  de	  excursie	  had	  ik	  mijn	  nieuwe	  Tamron	  16-‐300	  mm	  op	  de	  camera	  en	  daarna	  de	  Micro	  Nikkor	  85	  
mm.	  (Tamron:	  korstmos,	  meniezwam	  boven	  en	  echt	  judasoor	  links.)	  
	  
	  

	  
	  
Dit	  is	  waarschijnlijk	  het	  gestippeld	  schildmos.	  Het	  komt	  (volgens	  het	  boekje)	  vrij	  algemeen	  voor	  op	  matig	  tot	  vrij	  
sterk	  zure	  schors	  van	  alleenstaande	  loofbomen.	  Het	  door	  mij	  gefotografeerde	  “gestippeld	  schildmos”	  zit	  echter	  
op	  een	  kale,	  dode	  tak.	  
	  
Korstmossen	  zijn	   samenlevingsvormen	  van	  algen	  of	  blauwwieren	  met	  een	  schimmel.	  Zo'n	  samenlevingsvorm	  
heet	  een	  symbiose.	  De	  algensoorten	  die	  in	  korstmossen	  voorkomen,	  kunnen	  ook	  vrij	  leven.	  De	  schimmel	  wordt	  
echter	   vrijwel	   nooit	   zonder	   de	   alg	   aangetroffen.	   Korstmossen	   zijn	   afhankelijk	   van	   licht	   en	  water.	   In	   Europa	  
groeien	  korstmossen	  vooral	  op	  de	  zuidwestkant	  van	  bomen,	  omdat	  daar	  de	  grootste	  beschikbaarheid	  van	  licht	  
en	  water	  is.	  
	  
In	  Nederland	  komen	  op	  het	  moment	  zo'n	  700	  soorten	  korstmossen	  voor.	  De	  helft	  daarvan	  is	  zeldzaam	  of	  gaat	  
sterk	  achteruit.	  Deze	  soorten	  staan	  op	  de	  Rode	  Lijst.	  
	  
Veel	   korstmossen	  groeien	   zeer	   traag	   (soms	  niet	  meer	  dan	  0,1	  mm	  per	   jaar),	  en	  groeien	  daarom	  vooral	  daar	  
waar	  ze	  niet	  door	  zaadplanten	  kunnen	  worden	  verdrongen.	  Men	  vindt	  ze	  bijvoorbeeld	  vaak	  op	  kaal	  gesteente	  
zoals	  grafstenen,	  dakpannen	  en	  muren,	  waar	  ze	   in	  tegenstelling	  tot	  echte	  planten	  op	  kunnen	  leven,	  en	  soms	  
zelfs	  in	  door	  kunnen	  dringen.	  Ze	  kunnen	  toe	  met	  weinig	  voedingsstoffen,	  en	  halen	  die	  vaak	  uit	  de	  regen	  en	  het	  
stof	  in	  de	  lucht.	  Ook	  kunnen	  ze	  in	  geval	  van	  uitdroging	  lange	  tijd,	  vaak	  jarenlang,	  in	  een	  rustfase	  blijven,	  en	  na	  
toevoeging	  van	  water	  weer	  "tot	  leven"	  komen.	  Daarom	  vormen	  ze	  een	  belangrijke	  component	  van	  het	  leven	  in	  
de	   poolgebieden	   en	   het	   hooggebergte,	   waar	   water	   grote	   delen	   van	   de	   tijd	   alleen	   in	   bevroren	   (en	   dus	  
onbruikbare)	   toestand	  voorkomt.	  Een	  voorbeeld	   is	  het	  rendiermos	  dat	  een	  groot	  deel	  van	  het	   jaar	  het	  enige	  
voedsel	  van	  de	   rendieren	   in	  Lapland	  vormt.	  Ook	  zijn	  korstmossen	  één	  van	  de	  weinige	  "organismen"	  die	  een	  
verblijf	  van	  twee	  weken	  in	  het	  vacuüm	  en	  de	  extreem	  sterke	  UV-‐straling	  van	  het	  heelal	  kunnen	  doorstaan.	  



	  
	  
Het	   meniezwammetje	   heeft	   twee	   verschijningsvormen.	   De	   geslachtelijke	   vorm	   bestaat	   uit	   rode,	   wrattige	  
vruchtlichaampjes	  (1	  tot	  3	  mm)	  die	  dicht	  op	  elkaar	  staan,	  de	  ongeslachtelijke	  vorm	  (foto	  boven)	  is	  menierood	  
tot	  oranje	  en	  zit	  als	  een	  niet	  meer	  dan	  4-‐5	  mm	  groot	  kussentje	  op	  de	  schors.	  
	  
Het	  zwammetje	  op	  de	  onderste	  foto	  zou	  het	  roestbruin	  kogelzwammetje	  kunnen	  zijn.	  Dit	  zwammetje	  vertoont	  
verschillende	  overeenkomsten	  met	  het	  meniezwammetje.	  De	  vruchtlichaampjes	  bestaan	  eveneens	  uit	  roestige,	  
een	   halve	   cm	   brede	   en	   hoge	   knopjes	   die	   op	   hout	   kleven.	   Ze	   vallen	   minder	   op	   dan	   de	   feller	   gekleurde	  
meniezwammetjes.	  Linksboven	  twee	  “rijpe”	  (?)	  meniezwammetjes.	  
	  
	  

	  
	  
Links	   een	   paar	   jonge	   echte	   judasoren	   en	   rechts	   een	   “volwassen”	   oor,	   daar	   tussenin	   waarschijnlijk	   viltig	  
judasoor	  in	  ontwikkeling.	  



	  
	  
Dit	  zal	  een	  elfenbankje	  zijn,	  maar	  is	  het	  een	  gewoon	  elfenbankje	  of	  een	  gezoneerd	  elfenbankje.	  Er	  bestaat	  ook	  
nog	  een	  ruig	  elfenbankje,	  maar	  die	  is	  het	  niet.	  
Het	   gewoon	   elfenbankje	   komt	   voor	   op	   stronken	   en	   stammen	   van	   loofbomen	   (berk)	   in	   loofbossen	   op	  
voedselarme	  of	  voedselrijke	  bodem	  en	  is	  matig	  algemeen.	  Het	  gezoneerd	  elfenbankje	  komt	  algemeen	  voor	  op	  
stronken,	  stobben,	  stammen	  en	  takken	  van	  loofbomen,	  soms	  op	  naaldhout	  (spar).	  
Voor	  de	  kenner	  zijn	  er	  duidelijke	  verschillen	  tussen	  beide	  soorten,	  maar	  voor	  een	  “gewone	  liefhebber”	  zijn	  die	  
verschillen	  vaak	  iets	  minder	  duidelijk.	  
	  
	  

	  
	  
De	  composthoop	  blijkt	  een	  goede	  voedingsbodem	  voor	  diverse	  planten.	  Ook	  de	  gewone	  ereprijs	  voelt	  zich	  daar	  
schijnbaar	  prima	  thuis.	  Gewoonlijk	  bloeit	  dit	  plantje	  in	  april	  ,	  mei	  en	  juni	  met	  hemelsblauwe,	  4-‐tallige	  bloemen,	  
die	  donker	  geaderd	  zijn	  en	  wit	  hart	  hebben.	  De	  donkere	  beadering	  op	  de	  bloemblaadjes	  dient	  als	  honingmerk	  
en	  leidt	  insecten	  naar	  het	  binnenste	  van	  de	  bloem.	  De	  bloem	  wordt	  vanwege	  stuifmeel	  en	  nectar	  bezocht	  door	  
vliegen,	  honingbijen	  en	  kevers.	  Bij	  veel	  regenval	  en/of	  harde	  wind	  sluiten	  de	  bloemen	  zich	  en	  gaan	  ze	  hangen.	  
Bloemen	  van	  een	  dag	  oud	  krijgen	  een	  paars-‐rode	  zweem.	  
	  
In	  Nederland	  komen	  24	  soorten	  ereprijs	  voor.	  



	  
	  
De	  hazelaar	  is	  een	  heester	  uit	  de	  berkenfamilie	  en	  is	  inheems	  in	  West-‐Europa.	  De	  vrucht	  van	  de	  hazelaar	  is	  de	  
hazelnoot,	  waarvan	  de	  kern	  eetbaar	  is.	  De	  hazelaar	  is	  net	  als	  de	  forsythia	  een	  "naaktbloeier":	  de	  plant	  bloeit	  als	  
deze	   nog	   geen	   bladeren	   heeft	   en	   is	   voor	   de	   bestuiving	   afhankelijk	   van	   de	   wind.	   Aan	   de	   hazelaar	   zitten	   de	  
mannelijke	  en	  de	  vrouwelijke	  bloeiwijzen	  apart.	  De	  mannelijke	  bloemen	  zitten	  in	  katjes	  en	  zijn	  al	  in	  de	  zomer	  
aanwezig	  in	  de	  oksels	  van	  de	  bladeren.	  Ze	  gaan	  pas	  bloeien	  in	  januari.	  De	  vrouwelijke	  bloemen	  zitten	  met	  drie	  
tot	  vier	  stuks	  in	  een	  klein	  knopje	  bij	  elkaar.	  Tijdens	  de	  bloei	  zijn	  alleen	  de	  rode	  stijlen	  met	  de	  stempels	  te	  zien.	  
De	  hazelaar	  wordt	  tot	  6	  m	  hoog	  en	  gaat	  pas	  na	  tien	  jaar	  vrucht	  dragen.	  
	  
	  

	  
	  
Deze	  zwam	  is	  duidelijk	  zwart,	  maar	   is	  het	  een	  eikentrilzwam	  of	  een	  zwarte	  trilzwam?	  Ik	  denk	  het	   laatste.	  De	  
zwarte	  trilzwam	  is	  in	  de	  jeugd	  grijs,	  bol-‐	  of	  schijfvormig;	  later	  is	  hij	  samengesteld	  en	  hersenachtig	  geplooid.	  Zo	  
vormt	  hij	  een	  dikke,	  weke	  korst.	  De	  buitenzijde	  is	  fijn	  wrattig,	  glanzend	  of	  dof	  en	  bruinzwart	  tot	  (blauw)zwart.	  
Zijn	  zwarte	  kleur	  is	  natuurlijk	  zeer	  eigen	  aan	  deze	  zwam.	  Het	  vlees	  is	  ook	  gelatineus	  en	  zacht	  zoals	  bij	  de	  andere	  
trilzwammen.	  Men	  kan	  hem	  het	  hele	  jaar	  vinden,	  maar	  vooral	  in	  de	  winter	  en	  voorjaar	  op	  hout	  van	  loofbomen,	  
vaak	  op	  het	  zaagvlak	  van	  boomstammen.	  De	  zwarte	  trilzwam	  is	  behoorlijk	  algemeen.	  



	  
	  
Twee	  weken	  geleden	  zaten	  er	  nog	  drie	  slakken	  op	  dit	  stuk	  hout.	  Nu,	  tijdens	  de	  ochtend-‐excursie,	  zat	  er	  nog	  één	  
en	  toen	  ik	  daar	  ’s	  middags	  een	  foto	  van	  wilde	  maken	  bleek	  ook	  die	  “gevlogen”.	  Waarschijnlijk	  is	  hij	  er,	  bij	  het	  
terugzetten	  (’s	  ochtends)	  of	  bij	  het	  oprapen	  (’s	  middags)	  van	  het	  stuk	  hout,	  afgevallen.	  Maar	  het	  dekseltje	  van	  
het	  slakkenhuis	  is	  achtergebleven,	  de	  slak	  hield	  dus	  even	  “open	  huis”	  en	  heeft	  misschien	  intussen	  een	  nieuwe	  
“deur”	  gemaakt.	  	  
	  
Slakken	  houden,	  zoals	  bekend,	  van	  een	  vochtige	  omgeving.	  Ze	  hebben	  een	  huid,	  die	  snel	  uitdroogt	  en	  bij	  een	  te	  
lange	  periode	  van	  droogte	  sterft	  de	  slak.	  Zij	  hebben	  daar	  echter	  een	  oplossing	  voor	  gevonden.	  Ze	  kruipen	  weg	  
en	  sluiten	  hun	  huisje	  dan	  af	  met	  een	  laagje	  van	  kalkachtig	  slijm.	  Binnenin	  het	  slakkenhuis	  blijft	  het	  dan	  vochtig.	  
Er	  zit	  een	  heel	  klein	  opening	  in	  het	  dekseltje,	  waardoor	  de	  slak	  wel	  kan	  ademen.	  
Deze	  rusttoestand	  kan	  wel	  maanden	  duren.	  
Normaal	   gesproken	   komen	   de	   slaken	   bij	   een	   beetje	   vochtig	   weer	   en	   redelijke	   temperatuur	   al	   vroeg	   in	   het	  
voorjaar	  te	  voorschijn.	  
	  

De	   zwam	   links	   is	   waarschijnlijk	   een	  
oranje	   druppelzwam.	   Deze	   zwam	  
vormt	   twee	   typen	   vruchtlichamen;	   de	  
onvolledig	   ontwikkelde	   conidiën-‐
stadia	   zijn	   bolvormig	   met	   gladde	  
oppervlakte	   en	   verschijnen	   als	  
oranjegele,	  later	  vervloeiende	  puntjes;	  
de	  volledig	  ontwikkelde	  stadia	  zijn	  iets	  
groter,	  vaak	  geplooid-‐gegroefd	  en	  van	  
een	  blekere	   tint	   geel.	  Vaak	   vindt	  men	  
beide	   vormen	   bijeen.	   Ik	   denk	   dat	   het	  
hier	  de	  tweede	  vorm	  betreft.	  
Een	   conidium	   (meervoud:	   conidiën)	   is	  
een	   ongeslachtelijke,	   onbeweeglijke	  
spore.	  
	  

De	   oranje	   trilzwam	   heeft	   (net	   als	   andere	   trilzwammen)	   een	   gelatineus	   vruchtlichaam	   en	   kan	   na	   eventuele	  
uitdroging	   weer	   vocht	   opnemen	   en	   er	   dan	   opnieuw	   fleurig	   bijstaan.	   Met	   het	   indrogen	   kan	   ze	   oranjerood	  
worden.	  Oranje	  druppelzwammen	  komen	  voor	  op	  sterk	  vermolmd	  hout	  en	  ook	  op	  bewerkt	  hout!	  Zo	  kan	  men	  
ze	  tegenkomen	  op	  hekpalen,	  kozijnen	  en	  vensterbanken	  als	  deze	  er	  vermolmd	  uitzien	  natuurlijk.	  Kleurig	  zijn	  ze	  
wel!	  
	  
Ik	  heb	  de	  witte	  (korst-‐)zwam	  met	  de	  duidelijk	  herkenbare	  structuur	  helaas	  (nog)	  niet	  op	  naam	  kunnen	  brengen.	  
Het	  slijmzwammetje	  (rechts)	  zag	  ik	  een	  paar	  weken	  geleden	  ook	  al.	  In	  de	  tussentijd	  is	  hij	  niet	  veel	  veranderd.	  



	  
	  
Het	  viltig	  judasoor	  is	  een	  algemeen	  voorkomende	  korstvormige	  trilzwam,	  die	  voorkomt	  op	  stammen,	  stobben	  
en	  stronken	  van	  loofbomen,	  met	  name	  iep	  en	  populier,	   in	  loofbossen	  en	  parken	  op	  een	  voedselrijke	  zand-‐	  of	  
kleibodem.	  De	  bovenkant	  is	  grijsbruinachtig	  of	  wittig	  bruin	  en	  heeft	  zones	  met	  viltige	  beharing.	  
	  
	  
Groetjes,	  
	  
Luit	  


