De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 24 april 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
De weersverwachting was niet best. Het zou koud zijn en er werd 6 mm regen verwacht. Gelukkig viel het mee.
Het heeft heel even licht gespetterd, maar verder bleef het droog. Zelfs de zon scheen regelmatig. Het was fris
en daardoor was er niet veel te zien, maar ik kwam toch wel weer een paar leuke onderwerpen tegen. Het
waren veelal de ‘vertrouwde’ insecten, met het vertrouwde probleem: “Welke is het?” Ook dit keer worden er
meerdere niet bij naam genoemd.

Dit is niet de bloem van de Schoenlappersplant, maar van het Schildblad (Darmera pelata). De lichtroze
bloemen staan op lange rechte stelen. Pas na de bloei (april-mei) verschijnt het grote schildvormige blad.
De Schoenlappersplant is een sterke, wintervaste plant die groen blijft. De bladeren nemen in de
wintermaanden alle mogelijke tinten aan.

Dit is het bloemetje van de Jostabes. Het is een relatief nieuwe, tot nu toe vrij onbekende vrucht. Het is een
kruising tussen de zwarte bes en de kruisbes. De pittige, aromatische bessen zien er uit als zwarte bessen en
worden in juli-augustus geoogst.

Ik zag enkele van de 46 soorten wespbijen die in ons land voorkomen. Mannetjes en vrouwtjes verschillen
soms enigszins van uiterlijk en er is ook nog wel eens een lichte en een donkere vorm.
Wespbijen zijn parasitaire bijen (koekoeksbijen). De vrouwtjes leggen hun eitjes in het nest (broedcel) van een
andere bij, vaak een zandbij. Wespbijen verzamelen geen stuifmeelpollen, ze hebben daarom geen korfjes aan
de achterpoten of extra beharing (bv een buikschuier). De wespbij linksboven zou een vrouwtje
Smalbandwespbij kunnen zijn en de wespbij rechts een Gewone wespbij. Maar met nadruk op ‘zou kunnen’.

Zo te zien was deze huisjesslak op weg naar een nieuwe voedselbron.

Opvallend aan deze kleine bij zijn de witte beharing, de lichtbruine vleugels en de ivoorkleurige ‘clypeus’
(kopschild). Het op naam brengen van zo’n bij zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? Ik heb op het net gezocht
en de Veldgids Bijen doorgebladerd, maar zonder het gewenste resultaat. Ik dacht dat het misschien een
maskerbij zou zijn, maar die zijn (volgens mij) niet behaard. Van een deskundige weet ik intussen dat het
waarschijnlijk een mannetje Goudpootzandbij is (8-9mm). Het is een algemeen voorkomende bij in de periode
maart t/m/ midden juli. De hoofdvliegtijd van het mannetje is eind april.

Dit geheel zwarte insect was nieuw voor mij. Het zou een Salomonszegelbladwesp kunnen zijn.
Bladwespen (of zaagwespen) hebben geen taille en ze maken geen nest. De larven van een bladwesp lijken op
een rups (bastaardrups). De wesp overwintert als pop in de grond. De imago is zwart en vliegt van eind april tot
juni. De rupsen voeden zich op de waardplant (Salomonszegel), ze vreten soms de hele plant kaal.

De Eenbes komt vooral voor in de oudere loofbossen met een vochtige bodem. De plant heeft meestal vier
bladeren die in een ster staan op één stengel. Op deze centrale stengel staan één bloem met opvallende
meeldraden en een vruchtbeginsel dat uitgroeit tot een blauw-zwarte giftige(!) bes. De Eenbes bloeit van eind
april tot juni en verwelkt al vroeg in de zomer.

De bij rechts is een Roodgatje. Dat is o.a. te zien aan het roodbruin behaarde borststuk en de roodbruine
beharing aan de punt van het achterlijf. De lengte varieert van 8 tot 11 mm. Het mannetje is kleiner dan het
vrouwtje en de beharing is bij hem veel lichter van kleur. Het is één van de meest voorkomende soorten, die
ook veel in tuinen is te vinden. Er is slechts één generatie per jaar. Afhankelijk van de temperatuur in het
voorjaar zie je de eerste in maart of april en eind juni is meestal de laatste al weer verdwenen. En dat geldt dan
voor de vrouwtjes. De mannetjes vliegen korter en zijn meestal alleen in april en mei te zien.

Het ‘zoemde’ beslist niet op de tuinen, maar toch zag ik meerdere soorten kleine solitaire bijen. Maar ik heb
geen idee welke soorten dit zijn. De bij links heeft een gekleurd achterlijf en ik dacht dat het misschien een
bloedbij zou zijn. Maar volgens mij is deze bij daarvoor te behaard.

Ook enkele soorten zweefvliegen zijn al weer te zien op de tuinen. Maar ook veel zweefvliegen zijn lastig op
naam te brengen. De zweefvlieg linksboven was zich druk aan het poetsen, ook de tong werd grondig
gereinigd. De zweefvlieg rechtsboven is een bijvlieg, maar welke van de 14 soorten die in ons land voorkomen
weet ik niet. De ogen raken elkaar niet, het is dus een vrouwtje. Linksonder is een mannetje bijvlieg en hij lijkt
op een Kegelbijvlieg. De zweefvlieg rechtsonder is ook een mannetje en het zou een Enkele bandzwever
kunnen zijn. Die zag ik nog niet eerder. Het is een voorjaarszweefvlieg. De eerste gele band (soms gescheiden)
is breder dan de volgende gele band (kan ook onderbroken zijn). Soms is er ook een derde band. Een
koperkleurig borststuk.
Ze komen voor bij bosranden en struwelen. Lengte 9 - 11 mm. April - juni.
Groetjes,
Luit

