De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 30-08 en donderdag 01-09 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was afgelopen dinsdag heerlijk nazomerweer, maar ik zag maar weinig interessante insecten. Gelukkig was
het donderdag ook prima weer en (ontevreden met de oogst van dinsdag) fietste ik nogmaals richting Beijum.
Lange tijd vreesde ik voor een zelfde resultaat als dinsdag, maar het viel toch nog mee.

Begin juni werd de distelvlinder veel gezien en hoopte men op een goed trekvlinderjaar.
Trekvlinders overwinteren niet in Nederland, maar komen elk jaar vanuit het zuiden deze kant op. Afhankelijk
van het aantal vlinders dat vertrekt, maar zeker ook van de omstandigheden onderweg, komen er veel of
weinig vlinders hier aan. Dat betekent dat het aantal van jaar tot jaar sterk fluctueert. Het meest recente goede
distelvlinderjaar was 2009. Toen is een absoluut recordaantal van bijna een kwart miljoen vlinders
doorgegeven.
De afgelopen maanden zag ik slechts af en toe een distelvlinder. Misschien is 2016 best wel een goed
trekvlinderjaar, maar er is (denk ik) geen nieuw record gevestigd.
Deze hommel (waarschijnlijk een
akkerhommel) steekt haar ‘neus’ diep
in een ‘bloemetje’ van de zinnia.
De
zinnia
is
lid
van
de
composietenfamilie. Het belangrijkste
kenmerk van deze familie vormen de
sterk gereduceerde bloemen. Deze
staan
bijeen
in
zogenaamde
bloemhoofdjes, die vaak voor
bloemen worden aangezien. Er zijn
drie soorten bloemetjes: lintbloem,
buisbloem en straalbloem. Deze
oranje
‘bloemetjes’
zijn
geen
lintbloemen, want zo las ik: “Vanuit
het centrum ontstaan de lintbloemen
als een opgerold kokertje om zich al
groeien te ontvouwen tot ovaalrond bloemblad.” De beschrijving van zowel buisbloem als straalbloem is
volgens mij ook niet van toepassing op dit oranje ‘bloemetje’ van de Zinnia. Het zal de hommel een zorg zijn. Zij
houdt het bloemetje voorzichtig vast en doet zich ongetwijfeld tegoed aan de nectar.

En alweer is de smalle randwants in beeld. Dit keer niet alleen twee nimfenstadia, maar ook het imago. Het
verschil in uiterlijk tussen de jonge wantsen en het volwassen exemplaar is bij veel soorten groot. De smalle
randwants is daarop geen uitzondering.

Nog meer wantsen in beeld. De wants links is een graswants, het zou de bruine graswants kunnen zijn.
Graswantsen kom ik op De Wiershoeck-Kinderwerktuin maar zelden tegen (of ik zie ze over het hoofd).
De graswants is, wanneer volgroeid, aanvankelijk lichtbruin van kleur, maar kleurt tegen de herfst -vlak voordat
de overwintering begint- wat donkerder. In de lente verkleuren de dieren juist weer naar groen; op deze
manier zijn ze steeds het best aangepast aan de kleur van de grassen in hun leefomgeving.
De wants in het midden is de kaneelwants. Deze wants kom ik, net als de miersikkelwants (rechts), wel vaker
(maar niet vaak) tegen en ze zijn al meerdere keren in het verslag besproken.

Dinsdag ontdekte ik op een veldje lavendel (?) op de Kinderwerktuin een hele groep witte eitjes. Enkele dagen
eerder zag ik een zelfde groep witte eitjes op een grasspriet in het Lauwersmeer. Ik heb geen idee van welk
insect dit de eitjes zijn. Natuurlijk ging ik donderdag nog even weer bij de eitjes kijken en tot mijn verrassing
waren ze inmiddels verkleurd. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de eitjes uitkomen en vooral
nieuwsgierig naar wat er uit komt.

Dit is een snuitvlieg en het zal ongetwijfeld de gewone snuitvlieg zijn. Er zijn nog twee andere soorten, maar die
komen minder algemeen voor. De naam 'snuitvlieg' duidt op het kegelvormige, gepunte uitsteeksel vooraan de
kop dat bruin van kleur is. Dit uitsteeksel dient niet om mee te steken, maar om nog dieper in de bloem door te
dringen om zo meer nectar op te kunnen zuigen. Veel andere soorten zweefvliegen eten zowel nectar als
stuifmeel, maar deze soort heeft geen stuifmeel nodig als voedsel. Onder de verlenging van de kop zit de
eigenlijke zuigsnuit; een zwarte, nog veel langere gelede 'snuit', die als de snuitvlieg niet eet opgevouwen
wordt en dan niet zichtbaar is. Maar die snuit moet natuurlijk wel af en toe worden gepoetst.

De ontwikkeling van de bloem van de zinnia kent meerdere interessante vormen.

Tijdens de dinsdag-excursie kwamen we een groepje zuringwantsen in verschillende ‘leeftijden’ tegen. We
zagen volwassen exemplaren en nimfen in diverse stadia. De zuringwants is een bruine wants wordt ook wel
zuringrandwants, lederwants of fluweelbruine randwants genoemd.
De nimfen lijken al direct uit het ei op de ouderdieren maar zijn vleugelloos en hebben relatief veel grotere
antennes. Omdat de zuringwants als imago of als nimf kan overwinteren, zijn in het voorjaar al diverse
generaties te zien. Het voedsel bestaat uit diverse planten of de zaden ervan waar sappen uit worden gezogen,
geliefd zijn planten als zuring, rabarber en duizendknoop.
Ook de nimfen zijn donkerbruin van kleur, maar het duurt even voordat ze na een vervelling volledig zijn
uitgekleurd.

Dit koolwitje leek aandachtig en ‘enigszins achterdochtig’ te kijken wat ik ging doen. Ze zat grotendeels
verscholen onder het blad van de boerenkool. Ik probeerde het blad heel voorzichtig iets om te draaien zodat
ik kon zien of ze misschien bezig was met het afzetten van eitjes. Zowel haar achterdocht als mijn vermoeden
waren juist. De vlinder (klein of groot koolwitje?) zocht een andere plek om eitjes af te zetten en ik maakte een
foto van het beginstadium van haar mogelijke nakomelingen.

De bloeiende helianthus werd druk bezocht, vooral door honingbijen en de veel kleinere tronkenbijen. Het
vrouwtje is 7-8 mm groot, het mannetje is iets kleiner. De tronkenbij vliegt van juni t/m september en komt vrij
algemeen voor. De tronkenbijen op de helianthus bewogen voortdurend het achterlijf op en neer.
Tronkenbijen hebben niet zoals honingbijen en hommels korfjes aan de achterpoten waarin ze het stuifmeel
naar het nest vervoeren. De vrouwtjes hebben gele verzamelharen aan de onderkant van hun achterlijf, de
zogenaamde ‘buikschuier’. Door met het achterlijf de bloem te bekloppen, verzamelen ze het stuifmeel tussen
hun verzamelharen, deze typische manier van verzamelen is een goed veldkenmerk.
Groetjes,
Luit

