De Wiershoeck, dinsdag 14 augustus 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het regende ’s morgens regelmatig, maar gelukkig was het tegen half elf droog. De hoogste tijd om op de fiets
te stappen. Maar toen ging de telefoon, het was Harry onze gids. Hij was al onderweg geweest naar de tuinen,
maar door de regen was hij genoodzaakt om ‘doorweekt’ weer naar huis te gaan. Ik had meer geluk, ik kwam
droog op mijn bestemming en het heeft de hele dag niet meer geregend. Er stond wel een stevige wind, maar
verder was het een prima dag. Toen ik in de loop van de middag ook nog even op de Kinderwerktuin wilde
rondneuzen, bleek het hek gesloten. Dus alle foto’s in dit verslag zijn gemaakt op de tuinen van de
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waarvan er zeven tot onze algemeenste zweefvliegen behoren.

De strobloemen werden weer
redelijk druk bezocht. Onder de
bezoekers/sters waren ook deze
bijvliegen. Het op naam brengen
van bijvliegen blijft lastig. Aan het
eind van het jaar verschijnt er een
gids over zweefvliegen, misschien
dat ik daar mee t.z.t. ook deze twee
bijvliegen de juiste naam kan
geven.
Bijvliegen doen door hun kleuren
en beharing aan honingbijen
denken, zeker wanneer men ze in
hun grillige vlucht niet rustig kan
bekijken. Bij nadere bestudering
valt op dat de antennen kort zijn:
korter dan de kop. Bij bijen zijn de
antennen altijd lang. In ons land
komen 14 soorten bijvliegen voor,

Ook dit keer zag ik veel witjes, een enkele bont zandoogje en een atalanta. Aan het eind van mijn ‘werkdag’ zag
ik dit boomblauwtje op het leverkruid. De gehakkelde aurelia liet zich in alle rust fotograferen, maar weigerde
om zijn/haar vleugels te spreiden.

De wantsen waren dit keer wel erg nadrukkelijk aanwezig. Natuurlijk zag ik weer ‘tig’ smalle randwantsen, veel
nimfen en een paar imago’s. Ook zag ik enkele jonge groene schildwantsen. In de kruidentuin was de
andoornschildwants (3 foto’s) goed vertegenwoordigd. Ik zag meerdere volwassen exemplaren en nimfen in
verschillende stadia. Een wants die ik maar weinig tegenkom is de geblokte glasvleugelwants (rechtsboven). De
behaarde schaduwwants (rechtsonder) is vaker te zien. De geblokte glasvleugelwants en de behaarde
schaduwwants zijn te verwarren met enkele look-a-likes, dus de determinatie daarvan is onder voorbehoud.

En natuurlijk was ook de Franse veldwesp weer op de strobloemen te vinden. Zoals gebruikelijk vlogen de
wespen druk heen en weer. Af en toe kreeg ik even de kans om een foto te maken. De wesp op de foto heeft
geen gekromde voelsprieten, maar wel zwarte ogen. Dus het is een vrouwtje.
De Franse veldwesp maakt holen op beschutte plaatsen. Het nest heeft geen papieren omhulsel maar is open,
waardoor de wespen goed te zien zijn. De wesp jaagt voornamelijk op insecten en is niet geïnteresseerd in
zoetigheid, waardoor zelden een confrontatie met mensen plaatsvindt. Wel kan deze wesp steken maar doet
dat alleen bij gevaar.

Ik heb het al wel vaker gehad over het verschil tussen de gewone en de citroenpendelvlieg. Bij de
citroenpendelvlieg zijn de vlekken op het achterlijf lichter dan bij de gewone pendelvlieg. Helaas is dat lang niet
altijd duidelijk te zien. Gelukkig biedt de streep midden over het ‘gezicht’ meer houvast. Bij de gewone
pendelvlieg is de streep zwart, de citroenpendelvlieg (rechtsboven) heeft een lichte (gele) streep op de kop.

De werksters van de honingbij waren weer druk stuifmeel aan het verzamelen.

De meidoornschildwants is ‘volgens het boekje’ een algemeen voorkomende soort, maar ik kom hem toch niet
zo heel vaak tegen. De naam is enigszins verwarrend want hij leeft op takken en vruchten van diverse soorten
struiken en bomen, waaronder meidoorn. Het is een forse wants (15-17 mm). Het vrouwtje legt haar eitjes op
bladeren, in clusters van gemiddeld 24 stuks.

Ook de snuitkeverschildwants (snuitkeverwants) kom ik beduidend minder vaak tegen dan bijvoorbeeld de
groene schildwants. Hij is vooral te vinden op els en berk. De wants is 10 tot 14 mm lang. Hij is variabel qua
kleur en kan lichtbruin, maar ook donkerbruin zijn en alles daar tussenin. Het is een formidabele rover, die
uitsluitend leeft van andere insecten. Hij heeft het vooral voorzien op kleine kevertjes en dan nog het liefst
snuittorretjes. Hij prikt zijn zuigsnuit in de zachte delen van de kever, vooral daar waar de pootjes zitten. De
volwassen wants overwintert en kan het hele jaar worden aangetroffen. Hij wordt vooral in het najaar
gevonden en heeft een piek van augustus tot in oktober. Dat nimf en imago niet als twee druppels water op
elkaar lijken laten deze foto’s zien. Ze zaten beide op het leverkruid.

Op het leverkruid zat ook de
stadsreus (hoornaarzweefvlieg).
Het is een grote, bolle
zweefvlieg met een vrij lange
snuit. Met een lichaamslengte
van 18-25 mm is de stadsreus
de grootste zweefvlieg van
Nederland.
Vroeger
een
zeldzaamheid, maar de laatste
30 jaar steeds gewoner
geworden. Opvallend veel in
stedelijk gebied, vandaar de
Nederlandse naam. Het is een
zomergast, hij komt vanuit
Zuid-Europa naar Nederland en
wordt hier het meest gezien in
het westen en zuiden van ons
land. Het achterlijf is geel tot
roestrood met zwarte banden.
Bij vrouwtjes is het borststuk
roestrood, bij mannetjes meer zwart. Vooral bij het vrouwtje valt de gele kop op. De korte voelsprieten
verraden dat het een vlieg is en geen wesp. De vlieg is te zien van juni tot oktober. Ondanks de grootte en het
vervaarlijke uiterlijk is hij geheel ongevaarlijk. Het is een vlieg, een angel of steeksnuit heeft hij niet en het
volwassen dier leeft van stuifmeel en nectar. De larven van de stadsreus leven van afval in nesten van sociale
plooivleugelwespen (gewone wesp, Duitse wesp en hoornaar).

‘Zoethout’ is niet het takje van een boom of struik, het is de wortel van de zoethoutstruik. De officiële naam
voor zoethoutstruik is: glycyrrhiza glabra. Dit betekent in het Grieks letterlijk: suikerwortel. Want in de schors
(de buitenkant) van zoethout zit de stof glycyrrhizine, die zo'n 30 tot 50 keer sterker is dan suiker. Over heel de
wereld verspreid bestaan wel zo’n 12 soorten zoethout. Het wordt al duizenden jaren gebruikt: als medicijn en
ook in etenswaren. De zoethoutstruik behoort tot de Vlinderbloemenfamilie, wordt ongeveer 2 meter hoog,
heeft een zeer sterk en tot 4 meter diep wortelgestel. In de maanden juni en juli heeft de struik paarse
bloemen en in de winter is de struik helemaal kaal. De zaaddozen zijn mooi, zowel vers als gedroogd. De struik
komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied.
Groetjes,
Luit

