De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 18 juli 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was weer een heel aardige dag en ik heb met plezier bijna een volledige “werkdag” doorgebracht op de
tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin. Het waren dit keer vooral de vlinders die om mijn aandacht
vroegen. En daarbij was ook een niet alledaags exemplaar.

Al een paar keer zag ik een wapper- / wenkvliegje met een paar rode “bolletjes”. Dit keer was een blindwants
drager van slechts één larve van de fluweelmijt. Andere namen voor deze parasiet zijn oogstmijt en
fluweelspinnetje. De volwassen mijt is maximaal 4 mm groot. De volwassen mijt leeft van kleine insecten, de
larve leeft als parasiet op grotere insecten, vogels, reptielen, zoogdieren en ook op mensen. Vaak wordt een
ander dier gebruikt als kruiwagen. De mijten hechten zich er aan vast en laten zich op een andere plek weer
vallen.

Heel soms zie je een insect “belletjesblazen”. Als ik het me goed herinner zou het iets te maken kunnen hebben
met het verwerken van het voedsel. Dit keer was een maskerbij aan het belletjesblazen. De foto’s werden in
één minuut gemaakt en staan in de juiste volgorde.
Maskerbijen danken hun naam aan het feit dat de mannelijke dieren een opvallend wit/geel aangezicht
hebben. De vrouwelijke bijtjes hebben vaak 2 gele strepen tussen de ogen. Het zijn overwegend kleine (4-9
mm), zwarte dieren met hier en daar enkele gele vlekken of bandjes, zonder beharing. Een enkele keer heeft
het achterlichaam enkele rode gedeeltes. Maskerbijen verzamelen het stuifmeel niet tussen de beharing aan
de buikzijde of in korfjes aan de achterpoten, maar in hun krop. De tong is veel korter dan bij andere bijen. Dit
zal een vrouwtje gewone maskerbij zijn.

Met een flauwe woordspeling zou je dit een “boonblauwtje” kunnen noemen. Hij zat namelijk op een bloem
van een bonenplant. Blauwtjes danken hun naam aan de helderblauwe bovenzijde van de voorvleugels. Bij het
vrouwtje van het boomblauwtje heeft de voorvleugel een brede zwarte rand; bij het mannetje ontbreekt die.
Het boomblauwtje heeft een spanwijdte van 25 tot 32 mm.
Je herkent het boomblauwtje het best aan de onderzijde van de vleugels, goed te zien wanneer de vlinder met
de vleugels gesloten zit. Bij het boomblauwtje is die onderzijde egaal zilverachtig blauw (vandaar zijn vroegere
naam ‘zilverblauwtje’), met verspreide zwarte stipjes. Boomblauwtjes zie je vaak nectar drinken op bloemen.

In ons land komen 14 soorten bijvliegen voor. Ze lijken vaak sterk op elkaar. Dit zou de kleine bijvlieg moeten
zijn. Deze soort vliegt laag door de vegetatie en bezoekt o.a. schermbloemen, boterbloem en pinksterbloem.
De mannetjes baltsen bij de vrouwtjes door vlak boven ze te zweven en ze van bloem tot bloem te volgen.
Soms zweven er meerdere mannetjes boven een vrouwtje.

Ik zag dit keer twee vrouwtjes grote wolfspin met een eicocon.

Volgens het naslagwerk “De Nederlandse zweefvliegen” zijn menuetzweefvliegen “kleine slanke zweefvliegen
(5-9 mm) met dikke achterdijen en dofwitte zijden van de borststukrug.”In het boek wordt slechts één soort
genoemd. Op internet vond ik onderstaande informatie:
De menuetzweefvlieg is een erg kleine soort (7 – 9 mm), die je van dichtbij moet bekijken om te zien dat'ie toch
wel heel bijzonder is met zo'n rode vlek op zijn dikke dijen. Het is deze vlek die hem onderscheidt van gelijkende
soorten. Het mannetje heeft op het tweede en derde achterlijfssegment ook een oranje vlek. Het vrouwtje
daarentegen heeft zilvergrijze vlekken op haar achterlijf. Deze soort is in ons land zeer algemeen en vliegt in
allerlei biotopen, hoewel ze in bossen iets minder voorkomen. Het wijfje voedt zich met stuifmeel, terwijl de
mannetjes meer nectar tot zich nemen.
Het was dinsdag de eerste keer dat ik een menuetzweefvlieg zag met rode vlekken op de dikke dijen (en
achterschenen).

Het icarusblauwtje is vooral een graslandvlinder, die vrij algemeen voorkomt op bloemrijke plaatsen. Je
herkent het icarusblauwtje aan de onderzijde van de vleugels, goed te zien wanneer de vlinder met de vleugels
gesloten zit. Naast een zwart vlekkenpatroon zitten er dichtbij de vleugelrand ook oranje vlekjes. Het mannetje
is helder blauw, terwijl het vrouwtje bruin of bruin/blauw is. Het icarusblauwtje heeft een spanwijdte van 26
tot 32 mm. In tegenstelling tot boomblauwtjes zie je het icarusblauwtje vaak vrij dichtbij de grond. Ze zoeken
nectar op o.a.: akkerdistel, boerenwormkruid, jacobskruiskruid en klaversoorten.

Halsbandwantsen hebben een “halsband” (ring) tussen het halsschild en kop. De rode halsbandwants dankt zijn
naam verder aan de twee rode vlekken op de bovenvleugels (dekschilden). De wants wordt zo'n 6 tot 8 mm
lang en is erg variabel. In de basis is hij zwart met een variabele hoeveel geel. Het geel kan geheel ontbreken en
dan is het beestje helemaal zwart, op de twee rode vlekken vlak voor de top van de bovenvleugels na. Ook als
het diertje bijna helemaal geel is, zie je nog steeds die twee rode vlekken. Ook het schildje kan geheel geel zijn,
of geheel zwart. Vaak vormt het geel een soort tekening, dikwijls sterk lijkend op een hartje. De volwassen
wantsen jagen op kleine insecten. Dat is merkwaardig want verreweg de meeste blindwantsen zijn vegetariërs.

Ik zag weer meerdere nimfen van de
smalle randwants, maar ook een paar
volwassen dieren.
De volwassen smalle randwants is 12
tot 15 millimeter lang. Hij lijkt op de
zuringrandwants, maar hij is slanker.
Ze zijn gespikkeld en roodbruin van
kleur. Ze zuigen met name op rijpe
vruchten. De volwassen wantsen
vliegen zeer actief bij hoge
temperaturen. De nimfen hebben een
groen achterlichaam (abdomen). De
soort is wijdverspreid van Europa tot
Centraal-Azië, met uitzondering van
het noorden van Europa. Hij heeft zich
wel steeds meer naar het noorden verspreid. In Nederland is hij nu overal te vinden.

Al weken speur ik in de buurt van bessenstruiken en de grote “treurwilg” naar een paar bijzondere vlinders. Tot
nu toe was dat tevergeefs, maar afgelopen dinsdag had ik geluk. In de buurt van de bessenstruiken op de
Kinderwerktuin zag ik de wilgenwespvlinder. Ik had daar eerder de bessenglasvlinder verwacht, maar dat kon
de pret niet drukken. De vlinders in de familie van de wespvlinders (ook wel glasvlinders genoemd) hebben
nauwelijks de voor vlinders karakteristieke schubben op de vleugels. Alleen op de randen van de smalle
vleugels komen ze voor. Als gevolg hiervan zijn de vleugels vrijwel geheel doorzichtig. Het lichaam is zwart,
blauwachtig of donkerbruin, met gele of oranje strepen. De vleugelspanwijdte varieert van 1,4 tot 4 cm.
Wespvlinders zijn vaak overdag actief. Ze rusten met de vleugels uiteen. Rupsen ontwikkelen zich in 2-4 jaar in
hout. De pop werkt zich uit de stam voor de vlinder eruit komt.
Kenmerkend voor de wilgenwespvlinder is de combinatie van de rode band op het achterlijf en het relatief
brede rode veld in het voorvleugeluiteinde. Bij het uitkomen heeft de vlinder op het achterlijf twee banden van
losse gele schubjes, die echter tijdens de eerste vlucht verdwijnen en dus vrijwel nooit worden waargenomen.
Het staartpluimpje is zwart, bij verse exemplaren zijn opvallende witte haren te zien aan de zijkanten.
Vliegperiode: half mei-begin augustus in één generatie.
Groetjes,
Luit

