De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 11 juni 2019
Beste natuurliefhebber/-ster,
Er was regen voorspeld en die voorspelling kwam helemaal uit. Toen ik uit Assen vertrok was het bijna droog,
maar onderweg kwam de regen een tijdje met bakken uit de hemel. Ik hoopte vurig dat het droog zou worden.
Later werd het wel iets beter, maar toen ik bij De Wiershoeck arriveerde was het nog steeds nat. Dus eerst
maar even een kop koffie. Na verloop van tijd spetterde het nog licht en maakte ik me gereed voor de
gebruikelijke ‘fotosafari’. Een uurtje later ging de zon zelfs nog schijnen en inmiddels was het droog. De
gebruikelijke excursie was terecht afgelast, dus ging ik solo op ontdekkingstocht. Ik zag vooral de bekende
insecten. Opvallend vond ik het grote aantal naaktslakken en ook zag ik veel larven van het lieveheersbeestje.

Op de Kinderwerktuin zag ik op
een blad een zwart ‘propje’. Ik
kon niet goed zien wat het was,
maar had wel een vermoeden.
Is het een groepje jonge
wantsen?
Op het computerscherm zag ik
dat het larfjes zijn van het
lieveheersbeestje,
ze
zijn
‘kakelvers’.
Tijdens
mijn
rondgang door de tuinen zag ik
meerdere grotere larven en ook
enkele lieveheersbeestjes in het
verpoppingsstadium. Ook was
de volwassen vorm ruim
vertegenwoordigd.

Het mannetje van de azuurwaterjuffer is (meestal) duidelijk herkenbaar. Met het op naam brengen van het
vrouwtje (rechts) had ik meer moeite. De azuurwaterjuffer is zeer algemene waterjuffer, die je overal in
Nederland kunt tegenkomen. De mannetjes zijn te herkennen aan de U-vormige zwarte tekening op het
tweede segment. Het achterlijf bevat veel blauw, het is één van de meest blauwe waterjuffers. Bij de vrouwtjes
is er een lichte en een donkere vorm. Bij de meest voorkomende donkere vorm is het achterlijf van bovenaf
gezien vrijwel helemaal zwart. Daarnaast bestaat er een lichtere vorm, waarbij er groene of blauwe vlekjes
zichtbaar zijn.

Zoals gebruikelijk waren er ook nu weer meerdere wantsensoorten. Maar op de mij bekende plekken heb ik
echter tevergeefs gezocht naar de vuurwants. Ik zag meerdere paartjes smalle randwants en één keer een
groepje verse eitjes van deze wants. Na verloop van tijd verkleuren de eitjes (goudgeel met rode tekening).
Verder van links naar rechts: aardappelprachtblindwants, berkenkielwants, kaneelwants en bessenschildwants.
Ook de groene schildwants en de zuringrandwants waren aanwezig.

Er zijn diverse zweefvliegen met een zwart achterlijf met vrij brede gele dwarsbanden. Zo zijn er negen soorten
bandzweefvliegen, de zweefvlieg links is een mannetje bessenbandzweefvlieg. De zweefvlieg rechts is een
kommazweefvlieg, ook daarvan zijn er negen soorten. Het is waarschijnlijk de gele of de grote
kommazweefvlieg. Aan de ruimte tussen de ogen is te zien dat het een vrouwtje is. En dan zijn er ook nog de
halvemaanzweefvliegen. Bij deze zweefvliegen is de tekening op het achterlijf iets anders van vorm en kleur
dan die bij de kommazweefvliegen. Maar soms is het verschil lastig te zien.

De zweefvliegen uit het geslacht Sphaerophoria (langlijven) zijn allemaal klein, zwart-geel gestreept en lijken
sprekend op elkaar. Alleen het mannetje (kleine foto’s) laat zich gemakkelijk herkennen. Zijn achterlijf is wat
langer dan zijn vleugels en steekt daar dus aan de achterkant heel duidelijk uit. Daarom is het de grote langlijf
(8-11 mm), een bijna overal zeer algemene soort. De hele levenscyclus kan in 16 dagen worden afgerond. Dat
betekent dat in de Benelux tenminste 9 generaties per jaar kunnen ontstaan. De volwassen vliegen zie je van
begin maart tot diep in november. Na de paring legt het vrouwtje 150 tot ruim 300 eitjes. De larven
overwinteren en verpoppen in het vroege voorjaar. Op de foto rechts een vrouwtje langlijf en een mannetje
bessenbandzweefvlieg.

Op deze mooie witte roos is duidelijk te zien dat heeft geregend.

In ons land komen ruim 160 soorten graafwespen voor. Ze heten zo omdat veel soorten van deze
wespenfamilie een nest in de grond graven. De wesp op de foto is een grote knoopwesp (11-15 mm), het is in
ons land de grootste knoopwesp uit het geslacht Cerceris. Daar waar hij voorkomt, treffen we hem veel aan in
steden en dorpen, bijvoorbeeld nestelend tussen stoeptegels. Een andere naam voor deze wesp is
‘snuitkeverdoder’, wat erg logisch gevonden is. Het vrouwtje legt echter niet uitsluitend snuitkevers als
proviand voor haar nakomelingen in het nest, maar ook wel bladhaantjes.

De hommelzweefvlieg of hommelreus (11-15 mm) lijkt op een hommel, het lichaam is sterk behaard. Net als
hommels heeft de zweefvlieg witte en oranje kleuren, maar deze zijn zeer variabel. Er bestaan van deze soort
verschillende variaties die elk een andere hommel nabootsen.
Ook de hommelbijvlieg (rechts) lijkt op een hommel, maar in mindere mate. Het mannetje is rossig en zwart
behaard, vrouwtje zwart met witte achterlijfspunt. Er is een (genetisch bepaalde) lichte en donkere vorm, met
daarnaast nog variatie als gevolg van temperatuursinvloeden tijdens het popstadium. Lengte 11-14 mm.

Na ‘vergelijkend warenonderzoek’ heb
ik geconcludeerd dat de hommel links
een weidehommel is. Het is een kleine
soort hommel, die veel in Nederland
voorkomt. De habitat bestaat uit
weidegebieden, lichte bossen, tuinen
en parken. Weidehommels hebben net
als de aardhommel twee gele banden
maar met een rood/oranje achterstuk
in plaats van wit. Ook kunnen deze
gele banden minder duidelijk zijn of
zelfs geheel ontbreken. Mannetjes van
de weidehommels zijn duidelijk meer
geel behaard (kop, achterrand van het
borststuk en grote delen van het
achterlijf) dan de werksters. De
grashommel lijkt op de weidehommel,
maar heeft roestbruine in plaats van
zwarte korfharen op de poten. Dat laatste maakt me dan toch weer aan het twijfelen.
In het verleden zou ik de hommel op de foto rechts zonder aarzeling aardhommel hebben genoemd. Nu doe ik
dat niet meer, want de aardhommel behoort samen met drie andere nauw verwante en sterk op elkaar
lijkende soorten tot de aardhommel-groep. De andere drie zijn: wilgenhommel, veldhommel en grote
veldhommel. Ze hebben allemaal een borststuk waarvan het voorste deel geel en de rest zwart behaard is. Het
voorstuk van het achterlijf is geel behaard, het tussenstuk zwart en het einde van het achterlijf is ook wit
behaard.

Ongeveer een kwart van alle insecten die in Nederland voorkomen, zijn sluipwespen. De vrouwtjes leggen hun
eieren in of op andere insecten. Daarom worden het vaak parasieten genoemd, maar eigenlijk zijn ze dat niet.
In tegenstelling tot parasieten, doodt de sluipwesp zijn gastheer (vaak een rups) en behoort daarom tot de
parasitoïden. Er zijn veel verschillende soorten sluipwespen, in veel gevallen leggen vrouwelijke sluipwespen
haar eieren met een legboor op of in de gastheer. Met de legboor kan er ook een gif worden ingespoten. Dit gif
kan, afhankelijk van de soort sluipwesp, tijdelijk of geheel verlammend of zelfs dodelijk zijn. De sluipwesp op de
foto is zeer waarschijnlijk een mannetje ctenichneumon panzeri. Ik heb er geen gegevens over kunnen vinden.
Dit is voorlopig het laatste verslag. Ik wens iedereen een prettige zomer.
Groetjes,
Luit

