De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 9 augustus 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Regelmatig wordt het weer iets anders dan de deskundigen hadden verwacht. Maar dit keer kregen ze toch
gelijk. In de nacht van maandag op dinsdag had het stevig geregend en op weg naar Beijum moest ik ook nog
even schuilen. Gelukkig scheen ook regelmatig de zon, maar helaas waaide er constant een stevige wind. Het
was al snel duidelijk dat het geen topdag zou worden, maar mijn ijverig speuren werd ook dit keer beloond met
een paar leuke waarnemingen.

Libellen zoeken vaak een plek waar ze de omgeving goed kunnen overzien. Als er dan een prooi in de buurt
komt vliegen ze er op af en proberen hem te vangen. Dit mannetje bloedrode heidelibel had succes en
knabbelt nu lekker op een malse vleesvlieg. Uitgekleurde mannetjes hebben een bloedrood achterlijf, een vrij
egaal roodbruin borststuk, roodbruine ogen, een rood gezicht en roodbruine pterostigma’s. Het pterostigma is
een verdikt en opvallend gekleurd vlekje dat bestaat uit een of meer vleugelcellen in de vleugel van een insect.

Dit boomblauwtje ‘fladderde’ er lustig op los en liet zich moeilijk fotograferen, maar ook hier geldt ‘De
aanhouder wint’.

Tijdens de excursie liet de grote wolbij zich niet zien, maar toen ik later nog weer eens bij de betonie ging kijken
had ik meer geluk. Links een vrouwtje en rechts het meer behaarde mannetje met de
drie (zwarte) vork-achtige punten aan het achterlijf.
Betonie is een meerjarige plant en wordt 30 tot 80 centimeter hoog. De bloemen van betonie zijn rood,
donkerroze en heel zelden wit. De plant groeit het liefste in boslandgebieden; gebieden waar af en toe een
boom of bosje staat. Deze gebieden zijn in Nederland zeldzaam en dat is één van de oorzaken dat betonie hier
‘in het wild’ bijna uitgestorven is. De plant wordt echter ook als sierplant gekweekt. Bijen, hommels, vlinders en
zweefvliegen komen op de betonie af en bestuiven hem. De plant is niet echt eetbaar maar van de bladeren en
bloemen kan een thee worden gezet; deze thee is eveneens medicinaal inzetbaar. De betonie bloeit van juni
tot augustus. De bloemen vormen een dichte schijnaar. De kantige stengel is onvertakt en heeft korte haren.

Dit zou een cerceris quadricincta kunnen zijn. Het is een zwart met gele knoopwesp. Vooral de gele
streep op het eerste achterlijfssegment is vaak erg breed. Vrouwtjes hebben een opvallend smal
kontje en een nagenoeg geheel gele onderzijde. De mannetjes lijken erg veel op de mannetjes van
andere Cerceris-soorten, vooral op die van de gewone snuittorrendoder. De mannetjes zijn 6 tot 10
mm lang, de vrouwtjes 7 tot 11 mm.

Ik zag weer een aantal honingbijen met mooie klompjes stuifmeel. Volwassen bijen hebben vooral suikers
nodig als brandstof om in beweging te kunnen blijven. Zowel vrouwtjes- als mannetjesbijen drinken daarom
nectar. Ze zijn meestal niet zo kieskeurig in de bloemen die ze hiervoor bezoeken. Hoewel veel bijen voor het
stuifmeel dat ze verzamelen in meer of mindere mate gespecialiseerd zijn, zijn ze dit wat nectar betreft niet.
De bijen zijn voorzien van een stuifmeelkorfje op hun achterpoten waar ze het stuifmeel verzamelen en naar de
kast vervoeren. Het stuifmeel wordt eerst in cellen opgeslagen. Een bij die stuifmeel in een cel wil doen, steekt
haar achterlijf inclusief de achterpoten in een cel. Vervolgens veegt ze met de ene achterpoot het stuifmeel van
de andere.

Ook dit keer zag ik weer een boorvlieg, maar deze heeft een andere tekening in de vleugels dan de gewone
rozenboorvlieg die ik een week eerder zag (links). Bovendien is de tekening op het achterlijf totaal anders. Dit is
de kruldistelboorvlieg (rechts). Helaas heb ik daar verder geen gegevens over kunnen vinden.

Deze mooie grote libel is een mannetje paardenbijter. De soort is o.a. te herkennen aan de twee gele banden
op donkere zijkant van het borststuk. Deze gele banden zijn aan de bovenkant vaak blauw getint. Op de
rugzijde van achterlijfsegment 2 staat een grote gele spijkervormige figuur (tussen de vleugelaanzet en de
brede lichtblauwe band). Het mannetje heeft bruinblauwe ogen.

Op ongeveer dezelfde plek waar ik een week eerder een vrouwtje van de sluipwespen-familie Megastigmus
(bronswesp) fotografeerde zag ik nu een ander vrouwtje sluipwesp. Ze zijn beide ongeveer even groot / klein
en hebben beide een lange legboor. Voor zover ik de beschrijving heb kunnen begrijpen is dit een sluipwesp uit
de familie Torymidae.
De Torymidae of Torimidi is een familie behorend tot de vliesvleugeligen, die bestaat uit metaalkleurige (groen,
blauw, brons, purperblauw) soorten met vergrote achterpoten, en over het algemeen met een lange legboor.
Velen zijn sluipwespen op de gallenvormende insecten, en sommige zijn fytofage (plantenetende) soorten,
soms eigenen ze zich de gallen gevormd door andere insecten toe, waarbij de larve in de gal vroeg of laat
gedood wordt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Torymidae

Dit is zeer waarschijnlijk de
Tetanocera elata, een lid van
de familie Slakkendoders.
Deze familie staat nogal in de
belangstelling. De larven van
een aantal soorten uit deze
familie
parasiteren
op
slakken. Zo doden zij onder
meer de in tuinen uiterst
lastige wegslakken en worden
daarom wel gekweekt. De
larven parasiteren echter ook
op de wijngaardslakken en
worden daarom in kwekerijen
van escargots bestreden.

De variabele dwergschaduwwants ben ik al meerdere keren tegengekomen. De soort is vaak met meerdere
exemplaren aanwezig op schermbloemigen, maar het is een nogal onopvallende soort. Dat komt vooral door
het kleine formaat en hun gewoonte om zich tussen de bloemen op te houden.
Een volwassen variabele dwergschaduwwants is ongeveer 5 mm lang. De vrouwtjes leggen in april of mei hun
eitjes. De eerste nieuwe volwassen wantsen verschijnen vanaf juli en kunnen tot diep in de herfst worden
gezien. Zowel de larven als de volwassen wantsen zijn hoofdzakelijk plantenzuigers, maar soms zuigen ze ook
aan kleine insecten.
Bij mijn zoektocht op het net in een poging om de gefotografeerde beestjes op naam te brengen, kwam ik (min
of meer toevallig) op een bijzondere site terecht. De natuur blijft je verbazen, kijk zelf maar:
http://www.ohmarie.nl/2015/09/bizarre-beestjes-parade/
Groetjes,
Luit
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