De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 7 augustus 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
De excursie was i.v.m. het tropische weer (terecht) afgelast. Voor mij was dat echter geen reden om thuis te
blijven. Om kwart voor negen (“iets” eerder dan gebruikelijk) stalde ik mijn fiets bij De Wiershoeck. Zouden er
dit keer redelijk ‘veel’ insecten zijn en zouden ze zich laten fotograferen? Dat was natuurlijk niet het geval, er
zijn gewoon verontrustend weinig insecten. En die er wel waren, waren zoals verwacht erg druk. Met
uitzondering van de wantsen. Wantsen zijn meestal nogal rustig en daardoor een dankbaar onderwerp. Ook dit
keer zag ik veel nimfen van de smalle randwants.

Net als een week eerder werden de strobloemen door verschillende insecten bezocht. Het verbaasde me niet
dat ook de Franse veldwesp (rechts) hier weer aanwezig was. Er waren meerdere exemplaren, maar ze vlogen
voortdurend van bloem naar bloem en zaten vooral aan de onderkant. Ook een paar ‘limonadewespen’
bezochten de bloemen, ongetwijfeld aangetrokken door de nectar. Gelet op de mooie rechte streepjes op het
borstrugstuk denk ik dat het gewone wespen waren (links). Bij de Duitse wesp zit er (meestal) een verbreding
aan de onderkant van dat streepje.
Ik blijf de strobloem
(rechts) een merkwaardige
bloem vinden. Het is een
mooie, kleurige bloem,
maar voelt zelfs ook op het
hoogtepunt van de bloei
dor aan. Deze strobloem,
met nu nog een ‘verbeten
trek om de mond’, zal
binnenkort op z’n mooist
zijn. Dat geldt ook voor de
bloem links. Het lijkt me
een herfstaster.

Helaas kwam ik dit keer geen bijzondere of nieuwe onderwerpen tegen. De doodskopzweefvlieg (links) is een
oude bekende. Het gewoon knuppeltje (midden) kwam ik ook al een paar keer tegen. Dit keer kon ik slechts
één foto van het ‘knuppeltje’ maken. Met de knoopwesp (rechts) was het al niet anders. Knoopwespen hebben
kenmerkende insnoeringen tussen de achterlijfssegmenten, waardoor het achterlijf er wat geribbeld uitziet. In
ons land kennen we 8 soorten, die flink in grootte van elkaar verschillen. Ze hebben meestal duidelijke gele of
bleke banden.

De hommelbijvlieg met z’n witte ‘knieën’ is een hommelachtig behaarde zweefvlieg, die door de korte
antennen van hommels is te onderscheiden. Het is een algemeen voorkomende zweefvlieg. De vliegtijd van de
hommelbijvlieg in Nederland is meestal tussen april en september. Hij lijkt sterk op andere hommelachtige
zweefvliegen.

Naar welk bloemetje vliegt de bij straks? Meestal gok je verkeerd, maar dit keer had ik het juiste bloemetje in
beeld. De bij vloog het beeld binnen en ik drukte op de ontspanknop. Met een beetje geluk heb je de bij dan
mooi op de foto. Vervolgens kroop de bij diep in de bloem voor de nectar. Dat ze (het is een werkster) daarbij
ook wat stuifmeelkorrels meeneemt is voor de bij bijzaak, maar voor de plant (de soort) is het van
levensbelang.
De afgelopen maanden keek
ik al regelmatig bij deze roos
in de geurentuin (De
Wiershoeck)
of
de
rozenbladwesp er was of
misschien al een aantal
larven. Tot deze dinsdag was
dat niet het geval. Dat is
opvallend,
want
de
rozenbladwesp (zwart met
een geel-oranje achterlijf)
vliegt al in het voorjaar
(maart-juni). Het vrouwtje
legt eitjes in de jonge loten
van de roos. De eitjes komen
vrij snel uit en de larven
verplaatsen zich naar de
jonge blaadjes. Vaak zie je
meerdere larven op een
blaadje. Ik heb nu nog maar
één erg kleine larve kunnen ontdekken. Misschien zijn het er binnenkort wel enkele tientallen.
De bloem rechts is van de scharnierplant. Naast zijn vierkante stengels heeft deze plant nog een bijzondere
eigenschap: duw een bloem opzij en hij blijft zo staan en komt niet meer terug. Vandaar de naam
scharnierplant. Van juli tot september bloeit de scharnierplant met roze, rozerode of witte bloemen in een
aarvorm.

Je hoort nogal tegenstrijdige berichten over de vlinders. Met de ‘witjes’ gaat het volgens mij wel goed. Ook op
de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin zag ik veel koolwitjes. Verder viel het met de vlinders nogal
tegen. Ik zag een paar bont zandoogjes, een atalanta en een boomblauwtje.

De zonnebloem bloeit van juli tot oktober. Onvolwassen planten waarvan de bloemknop nog niet geopend is,
vertonen heliotropisme: overdag draait de bloemknop op zonnige dagen mee met de zon. 's Nachts keert de
bloemknop terug naar de oostelijke stand. Tegen de tijd dat de bloeiwijze zich opent, verstijft de bloeistengel in
de oostelijke stand. Daardoor wijzen bloeiende zonnebloemen de hele dag naar het oosten; het heliotropisme
is dan voorbij.
Zonnebloemen komen oorspronkelijk uit Noord- en Zuid-Amerika en zijn gedomesticeerd rond 1000 voor
Christus. De Inca's vereerden de zonnebloem als beeld van hun zonnegod. In 1530 werd de zonnebloem door
Spaanse zeelieden naar Europa gebracht.

Op de onderkant van een
grotendeels
weggevreten
koolblad zag ik deze lege
cocons. Het zijn ongetwijfeld de
cocons van een sluipwesp.
‘Moeder sluipwesp’ heeft eitjes
afgezet in een rups van het
groot koolwitje. Die zaten met
tientallen, zo niet honderden,
op de koolplanten. Na het
uitkomen van de eitjes dient de
rups als voedselbron voor de
larven van de sluipwesp. Ze
laten daarbij de vitale delen van
de rups in tact. Zo blijft de rups
in leven en het voedsel van de
larven dus lekker vers. Als de
larven, na 15 tot 20 dagen,
volgroeid zijn kruipen ze door
de huid (het exoskelet) van de
rups naar buiten om te verpoppen. Als de larven uit de rups komen, raakt deze in een soort van trance en spint
zelfs een web over de cocons. De rups beschermt de cocons en blijft leven tot de wespen uit de cocons komen.
Bekijk ook maar eens dit verhelderend filmpje (4.43 min) op internet:
https://www.youtube.com/watch?v=vMG-LWyNcAs

De zuringrandwants en de smalle randwants lijken, oppervlakkig gezien, op elkaar. Ze zijn ongeveer gelijke lang
(max. 15 mm), maar de smalle randwants is slanker. De smalle randwants voedt zich met de rijpe vruchten van
o.a. rimpelroos, meidoorn, lijsterbes en rode kamperfoelie. De zuringrandwants heeft diverse planten op het
menu staan, of de zaden ervan waar sappen uit worden gezogen. Geliefd zijn planten als zuring, rabarber en
duizendknoop.
Groetjes,
Luit

