Beste tuinders,
Ondanks de kou en ijs valt er altijd wel wat groens te spotten. Deze keer zijn dat de mossen. Het
vergt enige inspanning om ze op naam te brengen maar als je ze op waarneming.nl zet dan krijg je
terugkoppeling of je ze juist hebt benoemd.

Parapluutjes mos is een soort levermos en
groeit overal . Dit type mos komt veel voor, ze is
o.a. te vinden tussen stoeptegels en
straatstenen. Verzuurde, zeer natte grond heeft
de voorkeur en voor het plantje mag deze grond
zelfs sterk verontreinigd zijn! Er groeien in het
voorjaar tot in de zomer een soort parapluutjes
die boven het blad uitsteken.

Haarmossen zijn over het algemeen vrij groot en
stevig. Deze sporenplant is een wereldwijd
verspreide mossoort die grote zachte,
heldergroene moskussens kan vormen, bestaand
uit zeer veel kleine mosplantjes.
Een aanpassing tegen de droogte is dat de
blaadjes zich opwaarts rond de stengel
plooien. Op deze manier proberen ze zo weinig
mogelijk vocht te verliezen.

Bekertjesmos lijkt op een mos maar is een korstmos. Ze kenmerkt
zich door haar bekertjes van 2 tot 3 cm hoog. Als er in een bekertje
een regendruppel valt, springen de sporen eruit. Als een spore een
geschikt plekje vindt, kan er een nieuwe korstmos ontstaan.

Het is bijna Pasen. Een goede reden om even stil te staan bij de waargenomen trilzwam;
Echt Judasoor is een oranjebruine, beetje transparante zwam en
nestelt zich vaak op een vlier. De naam wordt wel verklaard uit een
overlevering over de Bijbelse figuur Judas Iskariot die zich aan een
vlier had opgehangen nadat hij Jezus verraden had. De vlier is de
favoriete gastheer van het judasoor.
Ook lijkt het zwammetje op een oor. In het verhaal over de
arrestatie van Jezus wordt verteld dat Petrus een Romeinse soldaat
het oor afhakt om de arrestatie te voorkomen. Jezus zette het
vervolgens met een vingerknip weer vast aan het ontoorde hoofd.

IJsvogels zijn al verscheidene malen gespot op ons park.
Deze prachtig gekleurde vogels broeden vanaf
februari/maart. Ze graven tunnels van zeker een 0,5
meter in oevers, in wanden of in een kunstmatige
ijsvogelwand. Onlangs zijn de 2 ijsvogelwanden op de
slappendeldijk vrijgemaakt. Er is een goed gastenverblijf
voor ze gemaakt. Ze hebben dit jaar in ieder geval weer
de driehoek gevonden, bijgaande foto is door Anne
gemaakt bij de slootrand op ons complex.

Alle waarnemingen van het najaar op de Driehoek kun je bekijken op de website:
(www.waarneming.nl/gebied/view/138298). De foto’s zijn gemaakt door Anne, Luc en Nelleke.

