De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 9 januari 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
In de winterperiode is er voor de ‘harde kern’ een paar keer een ‘sociale’ excursie. Het onderhouden van de
onderlinge contacten is immers ook belangrijk. Je ziet en spreekt elkaar weer eens en dat is prettig. De grond
op de tuinen van De Wiershoeck was nog steeds erg nat, maar door de vorst was het oppervlak hard en
daardoor redelijk goed begaanbaar. Natuurlijk is er zo midden in de winter niet veel te zien, maar er is altijd
wel iets. Zo zagen we o.a. al een paar gele knopjes van het speenkruid en nog enkele andere tekenen van
nieuw leven. Boven onze hoofden vlogen een paar formaties ganzen over en ook in de bomen en struiken
gaven diverse vogelsoorten vocaal blijk van hun aanwezigheid.

Natuurlijk keek ik ook nog even weer bij de stapel houtblokken. Tot mijn verbazing bleek de vorst geen
zichtbare invloed te hebben gehad op de witte korstzwam die een groot deel van de buitenkant van een van
die houtblokken (populier) bedekt. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 50 bij 50 centimeter.
Korstzwammen vormen platte vruchtlichamen direct op hun substraat (voedingsbodem). Het oppervlak van
het vruchtlichaam kan glad zijn, maar ook geplooid, wrattig of stekelig. Hoe complexer het vruchtlichaam, hoe
groter het sporenvormende oppervlak.

Aan dit stuk van de populierenstam heeft een dikke tak gezeten. Ook het zaagvlak is bedekt met een zwam. De
zwammen zijn dus min of meer ‘buren’, maar gaat het om de zelfde soort? Het feit dat deze zwam geen glad
oppervlak heeft betekent niet dat het geen korstzwam zou kunnen zijn. Korstzwammen vormen soms
waaiervormige ‘randjes’. De vruchtlichamen van deze ‘waaierzwammen’ zijn over het algemeen taai en gaan
relatief lang mee.

Op de onderkant van een losliggend stuk boombast ontdekte ik dit spinsel. Het lijkt op een eicocon van de
kruisspin maar is kleiner (± 1 cm). De cocon van een kruisspin is tot 4 cm groot en bevat 600-800 eitjes. Spinnen
moeten extra veel moeite doen om hun eieren te beschermen. Deze hebben namelijk geen verharde schaal
zoals bij veel andere ongewervelden wel het geval is. Hierdoor zijn de eitjes gevoelig voor uitdroging. Veel
spinnen maken daarom een cocon dat een beschermlaagje vormt rond de eieren.
Ook keek ik nog even
weer bij de hazelaars.
Zouden de vrouwelijke
bloeiwijzen al ‘opvallend’
aanwezig zijn? De katjes
met mannelijk bloeiende
bloemetjes,
die
uit
schubjes en meeldraden
bestaan, zijn al aan het
eind van de zomer aan de
planten te zien als het
blad nog aan de struiken
zit.
In de loop van de herfst
kunnen ze nog enige
ontwikkeling doormaken,
maar in een koude winter
staat de ontwikkeling
vrijwel stil.
Zodra het warmer wordt
ontwikkelen de katjes
verder en kunnen tot zo'n 12 cm lang worden. Dan zijn ze rijp en geven pollen af aan de lucht.
De vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een klein knopje bij elkaar in de oksels van bladeren.
Tijdens de bloei zijn de rode stijlen met de stempels te zien; ze vallen dan pas echt op. Na bevruchting groeien
de vruchtbeginsels uit tot een noot.

Op een ander stuk hout zag ik een
paar gele zwammetjes. Misschien
zijn het schijfzwammetjes, met
nadruk op ‘misschien’. Op enkele
plekken zag ik ook nog iets dat
waarschijnlijk een rode korstzwam
is.

Al zwervend over de tuinen keerde ik nog een keer terug naar de houtstapel in de hoop nog iets interessants te
ontdekken. Veel stukken hout zaten nog aan elkaar vastgevroren of zijn gewoon te zwaar om iets mee te
kunnen doen. Op een klein stuk hout zag ik een vaal-gele ‘aanslag’. Met het blote oog was het niet te zien wat
het was. Maar op het scherm van mijn camera zag ik dat het een zwammetje was. Na lang zoeken kwam ik er
achter dat het een draadwatje is. In het begin zijn draadwatjes kleine witte of kleurige ‘speldenknopjes’.
Draadwatjes worden slechts enkele millimeters groot. Als ze rijp zijn barsten de bolletjes open en worden de
gele draadjes met sporen zichtbaar.
Er zijn verschillende soorten draadwatjes, o.a. bolvormig draadwatje, peervormig draadwatje, gezellig
draadwatje, goudgeel draadwatje, donker draadwatje, zwart draadwatje, dikwandig draadwatje, langstelig
draadwatje, fopdraadwatje, enz. Bij het fopdraadwatje staat vermeld dat het een algemeen voorkomend
plasmodiale slijmzwam of echte slijmzwam is. De andere draadwatjes zullen dat dan ook wel zijn. Verschillende
soorten zijn alleen met behulp van een microscoop van elkaar te onderscheiden.
Via onderstaande link kan je een aantal interessante paddenstoelen (met informatie) bekijken - Bijzondere
Waarnemingen in 2017:
http://waarnemingen.paddestoelenkartering.nl/
Groetjes,
Luit

