De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 12 juli 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Er stond een vrij stevige bries en de weersverwachting voor in de loop van de middag was niet bijzonder
gunstig, maar het viel niet tegen. Tussen drie en vier uur trokken er donkere wolken over, rommelde het een
beetje en vielen er een paar spetters. Daarna bleef het sterk bewolkt en werd het lastig fotograferen. Het
grootste deel van de dag waren er vrij veel ‘vliegbewegingen’, maar helaas was het weer veel van het zelfde.
Dus dit keer niets nieuws, maar dat mag de pret niet drukken.
Dit zijn geen enge wespen maar
zweefvliegen. En ik kan me voorstellen
dat mensen denken dat het twee
zweefvliegen van de zelfde soort zijn.
Maar dat is niet het geval. De linker is
een bandzweefvlieg en de andere een
kommazweefvlieg.
Zowel
bandzweefvliegen
als
kommazweefvliegen zijn er in soorten
en veel soorten lijken nogal op elkaar.
De bessenbandzweefvlieg (links) is een
algemene soort die met name
voorkomt in bossen, bosranden en
plaatsen waar veel struweel is. Ook
komen ze wel eens in bloemrijke
achtertuinen voor.
De bessenbandzweefvlieg is een gele vlieg met zwarte banden op het achterlijf die gemiddeld 12 mm wordt.
Ook de terrasjeskommazweefvlieg is een zeer algemene zweefvlieg, maar is iets kleiner (7-10mm). Het
mannetje heeft een overwegend bruine lichaamskleur met drie paar gele vlekken tot banden op het achterlijf,
bij vrouwtjes zijn dit altijd drie paar komma-vormige vlekken. Beide zweefvliegen op de foto zijn vrouwtjes, de
ogen raken elkaar niet boven op de kop. Minder zeker is de determinatie, maar zeer waarschijnlijk is die wel
correct.

Het is vaak lastig om de gewone pendel(zweef)vlieg en de citroenpendel(zweef)vlieg uit elkaar te houden. Ze
lijken sterk op elkaar. Volgens ‘het boekje’ heeft de citroenpendelzweefvlieg grotere en lichtere gele vlekken op
het achterlijf. Maar dat is niet altijd duidelijk te zien. Dit is echter overduidelijk een citroenpendel(zweef)vlieg.
Dat is ook te zien aan de streep op het gezicht. De gewone pendel(zweef)vlieg heeft een grote zwarte
onbehaarde streep midden op het gezicht (onder de korte antennes). Ook de citroenpendel(zweef)vlieg heeft
een grote streep op het gezicht, maar die is geel.

Ik heb (vanwege de bandering) lang getwijfeld, maar dit moet toch echt een bijenwolf zijn. Het is een zwarte
graafwesp met gele poten, gele driehoekige bandering op het achterlijf en platte, brede voelsprieten. Een dikke
ronde zwarte kop met een geel maskertje in de vorm van een ‘kroontje’. Het mannetje (8-14 mm) heeft een
kroontje met drie punten, het vrouwtje (10-17 mm) heeft een kroontje met twee punten. Vliegtijd: juli tot half
september.
De bijenwolf dankt zijn naam aan het feit dat hij (beter gezegd: zij) bijen vangt. De mannetjes zijn onschuldige
bloembezoekers, die dol zijn op guldenroede.
Het vrouwtje jaagt bijna uitsluitend op honingbijen, die door een bliksemsnelle aanval tijdens het bloembezoek
worden gevangen en met de gifangel worden verlamd. Vervolgens wordt het slachtoffer naar het nest
getransporteerd.

Hommels zijn op basis van de kleur van de beharing meestal goed te determineren. Maar met een geheel wit
behaarde hommel is dat een stuk lastiger / onmogelijk. Ik denk dat dit een ‘bejaarde’ hommel is.
Is het een mannetje of een vrouwtje? Dat is zo niet te zien, want daarvoor moet je de antennes goed in beeld
hebben. Mannetjesbijen en -hommels (ook veel mannetjeswespen) zijn onder meer te herkennen aan het
aantal antennesegmenten. Mannetjes hebben 13 segmenten; vrouwtjes 12. Dat is in het veld niet te zien, maar
bij een close-up-foto wordt het duidelijk. Het eerste segment van de antenne is het lange begindeel, de schacht
(scapus). Dan volgt het korte scharniersegment (pedicellum) en daarna de overige segmenten (flagellomeren).

De kleine moeraswapenvlieg is 6-9 mm groot. Het achterlijf is langs randen breed groen, soms geelachtig tot
wit, en op midden zwart. Ook het borststuk en het schildje zijn zwart.
Dit vliegje komt in ons land wijd verspreid voor en is met name in het westen algemeen, op de zandgronden
schaars. Vliegt van eind mei tot begin september.
Biotoop: Allerlei natte biotopen, zoals moerassen, weilanden met sloten, kwelders en rivierdalen.
Ook bij dit vliegje verbaas ik me over het formaat van de ‘tong’ . Waar laat hij dat ding als hij hem niet
gebruikt?

Het ruig klokje wordt veel in de siertuin gebruikt. De behoorlijk grote klokvormige paarsblauwe bloemen zijn
van binnen met witte haren bezet. Daar dankt de soort zijn naam aan. De bloeiperiode valt in juli en augustus.
De bloemen worden niet alleen bezocht door de grote en kleine klokjesbij, maar ook door de klokjesdikpootbij.
Het achterlijf heeft zeer smalle witte haarbandjes op het eind van de segmenten en een opvallend, oranjegeel
behaarde achterlijfspunt. Het laatste lid van de voet is dikker, één van de belangrijke kenmerken van de
dikpootbijen. Stuifmeel vermengd met nectar wordt in dichte pollen aan de achterpoten vervoerd naar het
nest in de grond. De mannetjes slapen net zoals de klokjesbijen vaak in de bloemen.
Vliegtijd: juni t/m augustus.

Ik kwam ook weer eens een nimf
van de miersikkelwants tegen.
De larven zijn gemakkelijk te
herkennen, ze lijken op vrij grote
mieren. Omdat mieren bijna nooit
door vogels en dergelijke worden
aangevallen, gedragen de larven
zich vaak erg opvallend en zitten
rustig bovenop bloemen. Daar
jagen zij op allerlei insecten. De
miersikkelwants is zowel overdag
als 's nachts actief. De soort wordt
in september volwassen en
overwintert ook als zodanig. In april
worden de eitjes gelegd; in mei
gaan de laatste volwassen dieren
dood. De eitjes komen eind
mei/begin juni uit en de larven zie je vooral in juli en augustus. In Nederland en België is de miersikkelwants
een algemene soort.

Het wapper- of wenkvliegje is weer nadrukkelijk aanwezig. Je ziet het vliegje gemakkelijk over het hoofd want
hij is slechts enkele millimeters groot. Wereldwijd bestaan er ruim 250 soorten wappervliegen. De meeste
soorten hebben transparante vleugels en in de uiteinde daarvan zit een zwarte vlek. Veel leden van de familie
van de wappervliegen zijn strontvliegen. De vrouwtjes zetten hun eitjes vaak af in stront of ander materiaal in
ontbinding. Het wappervliegje op de foto is zeer waarschijnlijk de Sepsis fulgens, de gewoonste soort in de
Benelux.
Een wappervliegje met rode stippen valt iets eerder op dan eentje zonder. Deze stippen zijn mijten. Wereldwijd
zijn er ruim 45.000 soorten. Verreweg de meeste mijten zijn met hun grootte van minder dan 0,1 tot 1,0 mm
met het blote oog niet of nauwelijks waar te nemen, hoewel sommige soorten wat groter zijn en een afmeting
van enkele millimeters halen. Waarschijnlijk gebruiken deze rode (jonge?) mijten het wappervliegje als
vervoermiddel en heeft het vliegje er niet veel last van.
Later op de dag zag ik nog een wappervliegje met zes mijten. Ik heb geen bordje gezien met ‘vol’, maar volgens
kon er niet veel meer bij.

Dit keer had het ruig klokje bezoek van een klokjesbij. De kleine klokjesbij is 5-6 mm groot, de grote klokjesbij
bijna 1 cm. Ik denk dat deze vertrekkende bij een grote klokjesbij is. Het is niet te zien of de bij een buikschuier
heeft, dus is het niet te zien of het een mannetje of vrouwtje is.

Er kan geen twijfel over bestaan, het insect in het bloemetje van het helmkruid is een wesp. Dat is wat je
noemt een wespentaille. (Maar ook de grote klokjesbij heeft een ‘wespentaille’.) Gelet op de tekening zou het
een Saksische wesp kunnen zijn, maar volgens een regelmatig door mij geraadpleegde site kun je op de gele
streepjes geen soorten determineren.
De kleine bij met de lange antennes heb ik al eens eerder gefotografeerd. Helaas heb ik nog niet kunnen
achterhalen welke bij het is. Als je weet (of denkt te weten) welke bij het is, dan hoor ik dat graag.
Groetjes,
Luit

