De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 27 oktober 2015
Beste natuurliefhebber/-ster,
Er was voor afgelopen dinsdag heel aangenaam, zonnig najaarsweer ‘voorspeld’. Dat werd het ook…. in
Limburg. Bij ons was het minder zonnig. Het was mistig en het bleef mistig. Bovendien was het koud. Het was
weer een dag waarop zo goed als niets was te zien. De oogst was dit keer dan ook zeer mager. Ik hoopte op een
tweede kans op woensdag, maar toen was het al net zo mistig en koud en daardoor is dit verslag dan ook
korter dan gebruikelijk. In de komende maanden zal er ongetwijfeld vaker een kort verslag verschijnen en ik zal
af en toe ook wel eens een week (misschien wel een paar) overslaan. Ach, het wordt wel weer voorjaar en dan
wordt het weer interessanter op de tuinen.
Mijn eerste waarneming was, hoe kan het ook anders, een wants. Het was een smalle wants, misschien een
graswants. Maar het was te grijs om er een fatsoenlijke foto van te kunnen maken. Later kwam ik ook nog weer
een prachtbronsschildwants tegen, maar die ken je zo langzamerhand wel. Ergens hing nog een aardhommel te
dutten aan een bloem en ik zag zelfs nog een vliegende hommel, waarschijnlijk een akkerhommel.

Dit vrouwtje (legboor) struiksprinkhaan was één van de weinige insecten die ik tegenkwam.
De rozenbottel is de vrucht van een
roos. Er bestaan verschillende soorten
rozenbottels, die variëren van kleur en
vorm. Zo kennen we rode, oranje,
paarse en zwarte rozenbottels, in ronde
en langwerpige vormen. De vrucht
bevat zaden die hard en geelkleurig zijn.
Over de hele wereld komt deze vrucht
voor behalve in Australië en wordt al
lange tijd gebruikt als basisingrediënt
voor bijvoorbeeld jam en het drankje
dat we allemaal kennen genaamd
Roosvice!
Rozenbottels zijn zeer rijk aan vitamine
C. Een rozenbottel bevat maar liefst 2
gram vitamine C per 100 gram. Dat is ruim 10 keer zoveel als in kiwi en spruiten en 20 keer zoveel als in
citrusvruchten. De meeste soorten bottels zijn echter niet zo eetbaar. De rauwe bottel bevat veel zaden en
weinig vruchtvlees. Hij wordt door vele vogels, zowel vruchten- als insecteneters gegeten, maar ze moeten er
eerst wel even aan wennen. De rozenbottel en zeker die van de hondsroos heeft namelijk een vrij hard en taai
omhulsel en veel vogels hebben daar moeite mee.

Aan de hazelaar groeien twee soorten knoppen: bloemknoppen en bladknoppen. De vrouwelijke bloempjes
verschijnen vaak al in januari, soms zelfs al voor de jaarwisseling. Zij 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 is de eerste
plantensoort uit onze wilde flora die in het jaar begint te bloeien.
De bladknoppen waaruit de eironde bladeren zich ontwikkelen, komen pas na de bloei tot uitbotten.
Vraag me maar niet of dit een bloemknop of een bladknop is. Ik zou het antwoord schuldig moeten blijven.
Het heeft geen zin om in
oktober te speuren naar de
hazelnootboorder, want de
volwassen snuitkever zie je
alleen in de maanden mei tot
augustus. Het vrouwtje legt
een eitje in de hazelnoot
wanneer de vruchtwand nog
zacht is. De larve leeft van
het vruchtvlees van de
hazelnoot en boort zich later
door de inmiddels verhoute
wand naar buiten. Hij
verpopt vervolgens in de
bodem. De hazelnootboorder
wordt nog geen centimeter
lang, is bruin van kleur en te
herkennen aan de bolle
lichaamsvorm, en de lange en dunne, bruine snuit.
Reeds in januari kan de hazelaar bij een milde temperatuur als één van de eerste lentebodes met lichtgroene
mannelijke katjes bloeien. De nieuwe katjes zijn al vanaf augustus aan de struik te zien.
In de loop van de herfst kunnen ze nog enige ontwikkeling doormaken, maar tijdens langdurige vorst in de
winter staat de ontwikkeling vrijwel stil. Zodra het warmer wordt ontwikkelen de katjes zich verder en ze
kunnen tot zo'n 12 cm lang worden. Dan zijn ze rijp en geven pollen af aan de lucht. Soms, tijdens erg zachte
herfstmaanden, gaat de ontwikkeling wel door en kan de hazelaar al eind december bloeien. Als de katjes erg
vroeg zijn en hun stuifmeel uitgestrooid hebben voordat de vrouwelijke bloempjes verschijnen, dan zal je maar
weinig noten kunnen oogsten.

Aan stammen van bomen zie je soms opvallende verdikkingen en wratachtige knobbelvormige uitwassen.
Vooral bij loofbomen komen ze veel voor, ze zitten daar meestal laag aan de stam. Bij beuken en robinia's zie
je de knobbels ook hogerop aan de stam groeien, soms zelfs aan grote takken. De knobbels zijn zeer wisselend
van vorm. Men noemt ze ‘maserknollen’, ze ontstaan meestal door bacteriewerking. Het resultaat is een
ongeremde woekerachtige groei van houtweefsel, kanker dus. Dit zou zo’n maserknol kunnen zijn, maar het is
er wel eentje met een grappige vorm.
Kijk voor meer (interessante) informatie maar eens op de volgende site:
http://www.kijkeensnaarhout.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=72

De kopse kant van een ander stuk dood hout is voor een groot deel bedekt met deze paddenstoel. Mijn
speurtocht op het net en door een paar paddenstoelengidsen had niet het gewenste resultaat. Ik weet nog
steeds niet welke paddenstoel het is.
Groetjes,
Luit

