De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 19 april 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Eindelijk was het weer eens een zonnige dinsdag, de temperatuur was aangenaam en er was redelijk veel te
zien op de tuinen. De stevige wind was een minpuntje, maar het kon wat mij betreft de pret niet drukken.

Aardhommels hebben een behoorlijk lange tong en kunnen daarmee ook bij de nectar komen die iets dieper in
de bloemen zit. Bij veel bloemen met een lange kroonbuis, zoals lip- en vlinderbloemen, zit de nectar (te) diep
in de bloem. De aardhommel bijt dan een gaatje in de zijkant van de lange kroonbuis en steekt daardoor haar
tong om bij de nectar te komen. Deze dieventruc is nadelig voor de bloem omdat er dan geen bestuiving
plaatsvindt. De bekende bioloog Jack P. Thijsse noemde dit ‘inbraak met diefstal’.

Dit zijn de bloemetjes van een bessenstruik, waarschijnlijk van de zwarte bes. De zwarte bes is een winterharde
struik, geschikt voor een zonnige standplaats (maar in halfschaduw doet ze het hier ook goed). De zwarte bes
bloeit in april met kleine bloempjes en daar zit gelijk een klein risico; de bloemen kunnen door nachtvorst
worden beschadigd en dat kan de oogst ernstig beïnvloeden.

Intussen staan ook de appel- (links) en perenbomen (rechts) in bloei.

Van een afstand dacht ik dat het een ‘gewone bromvlieg’ was, dat bleek echter niet het geval. Maar wat is het
dan wel? Om die vraag te kunnen beantwoorden maakte ik enkele foto’s van dit forse insect. Op de computer
bestudeerde ik de foto’s in alle rust en kwam al snel tot de conclusie dat het een hommelzweefvlieg is.
Hommelzweefvliegen zijn 11 tot 15 millimeter lang en de kleur is zwart, het lichaam is sterk behaard, en de
vlieg lijkt uiterlijk sprekend op een hommel. Net als hommels heeft de zweefvlieg ook witte en oranje kleuren,
maar deze zijn zeer variabel. De zweefvlieg is een bijzondere soort, omdat er verschillende variaties bestaan die
weer verschillende soorten hommels nabootsen. Ik heb echter geen idee op welke hommel deze
hommelzweefvlieg moet lijken.

In het vroege voorjaar zijn
paardenbloemen voor honingbijen
en andere insecten een belangrijke
bron voor stuifmeel en nectar.
Paardenbloem zijn één van de
eerste voedselbronnen die bijen in
het voorjaar kunnen benutten. Een
weiland met paardenbloemen is
een prachtig gezicht. Maar niet
iedere boer is er blij mee.
Onderzoek in Duitsland laat zien
dat paardenbloemen pas tot een
opbrengstderving van grasland
leidt bij een aandeel van meer dan
25% in de droge stof. Het weiland
ziet bij een dergelijk aandeel geel
van de paardenbloemen.

Dit is volgens mij de Ichneumon stramentor. Het is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen
(Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae).
De insecten die tot de orde vliesvleugeligen behoren zijn de bijen, hommels, mieren, wespen en zaagwespen.
Ze worden verdeeld in verschillende subordes. Namelijk de suborde Symphyta (deze groep heeft geen taille –
bladwespen) en de suborde Apocrita. Deze laatste kun je weer in twee groepen verdelen: Parasitica en Aculeta.
Parasitica (Sluipwespen): De vrouwtjes hebben een ovipositor (legboor), waarmee ze de eitjes in of bij larven
leggen. Die larven worden uiteindelijk gedood door de wespenlarven. Er zijn verschillende families. De
grootste groep zijn de gewone sluipwespen. Andere groepen zijn: schildwespen, bronswespen, hongerwespen
en galwespen. Galwespen leggen de eieren meestal in plantenweefsel, waar de gallen ontstaan.
Aculeata: Bij deze groep is de legbuis veranderd in een angel, waarmee een prooi verdoofd kan worden of die
gebruikt wordt om zich te verdedigen (bijen). Ook in deze groep zijn er wespen met parasitaire larven.
Spinnendoders lijken wel op sluipwespen, maar hebben een angel waarmee ze hun gastheer verdoven. Ook
goudwespen hebben een angel.

De knoppen aan de walnotenboom groeien gestaag en krijgen steeds duidelijker vorm. Het is soms lastig om
informatie over een onderwerp te vinden, dat is bij knoppen van de walnootboom ook het geval. Volgens mij
zijn de ‘geschubde’ knoppen de knoppen van de mannelijke bloem en ik veronderstel dat uit de knop aan het
eind van de tak straks bladeren zullen groeien. De gewone walnoot bloeit in de periode mei-juni, de mannelijke
bloemen bloeien voor de vrouwelijke.

Dit zijn 2 van de 46 soorten wespbijen (Nomada) die in ons land voorkomen. Het is het grootste geslacht van
parasitaire bijen. De wespbij heeft vaak een geel-zwarte tekening en lijkt daardoor enigszins op een wesp.
Vanwege de parasitaire leefwijze hoeft de wespbij geen stuifmeelpollen te verzamelen. De daarvoor benodigde
middelen (korfjes aan de achterpoten of extra beharing) ontbreken dan ook.
De wetenschappelijke naam Nomada refereert aan het zoekende, zwervendegedrag van de vrouwtjes. De
wespbij is een "koekoeksbij". Zij probeert haar eitjes te leggen in het nest (broedcel) van een andere soort bij
(veelal een zandbijensoort). De larve van de wespbij doodt bij uitkomst de larve of het ei van de gastheer
(gastvrouw) en doet zich vervolgens tegoed aan de voedselvoorraad. Wespbijen(larven) eten geen vlees, zoals
wespen, maar gewoon stuifmeel en nectar, het zijn immers bijen.

De kleine witbehaarde bij (links
en boven) kom ik regelmatig
tegen. Het is volgens mij een
mannetje witbaardzandbij. Het
vrouwtje wordt 10 tot 12
millimeter lang, het mannetje
9 tot 11 millimeter. De soort
vliegt van maart tot en met juli,
met een piek eind april
(mannetjes) en begin mei
(vrouwtjes). De soort leeft in
nesten die zij zelf graven in
zand zonder begroeiing. Soms
zijn er grote groepen nesten bij
elkaar. De nesten worden, ook
als de ingang onder zand
verdwijnt, door geursporen
teruggevonden. De bij vindt
zijn voedsel bij bloeiende bomen, met name wilgen. De witbaardzandbij vliegt zo'n 300 tot 500 meter van het
nest om te foerageren.
De bij rechtsonder is een mannetje rosse metselbij (Osmia rufa). Het is de enige, algemene voorkomende
metselbij in Nederland. De mannetjes hebben een wit behaard aangezicht en een grauwbruine beharing op het
borststuk en een oranjebruine beharing op het eerste deel van het achterlijf, terwijl de haren op het laatste
stuk zwart zijn.
Het vrouwtje heeft eenzelfde kleur beharing, maar de haren op de kop zijn allemaal zwart. Bovendien staan
aan de voorkant 2 korte, zwarte horentjes, daaraan dankt de soort z’m tweede officiële naam Osmia bicornis.
Aan de onderkant van het achterlijf zitten oranjegele verzamelharen, waarmee het stuifmeel vervoerd wordt.
Vanaf april tot en met juni
bloeit zomerklokje met witte,
klokvormige,
hangende
bloemen, die met (2) 3 tot 5 (7)
bloemen aan het einde van de
stengels staan. De (niet
vergroeide) bloemdekbladen
zijn breed, alle 6 vrijwel even
lang en met een groen gevlekte
stompe top. De bloemstelen in
een scherm zeer ongelijk van
lengte. De witte bloemen zijn
klokvormig, 13 tot 22 mm
groot en hebben 6 meeldraden
en 1 stijl.

Groetjes,
Luit
P.S. Zoals gebruikelijk heb ik ook nu weer geprobeerd alle onderwerpen op naam te brengen. Ik ben echter
geen deskundige en het is daardoor heel goed mogelijk dat mijn determinatie soms niet juist is. Correcties zijn
altijd welkom.

