De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 20 juni 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
De dag begon een beetje grijs en relatief koel, maar tegen de middag werd het zonniger en warmer.
Tegelijkertijd werden de omstandigheden om te fotograferen ook beter. Ik heb weer een scala aan leuke
insecten voorbij zien komen. Soms letterlijk voorbij zien komen en dus niet op de gevoelige plaat kunnen
vastleggen. Gelukkig waren er ook die zich wel lieten fotograferen, zoals bijvoorbeeld de Franse veldwesp en
een geparasiteerde barnsteenslak. Ondanks dat ze rustig bleven zitten (bij een slak is dat niet echt
verwonderlijk) hebben ze geen plaatsje gekregen in dit verslag. In dit verslag zijn de wantsen prominent
aanwezig.
Tijdens de excursie zagen we deze
mooie kever. Na de excursie, de zon
scheen inmiddels, zocht ik hem
nogmaals op voor een paar foto’s. Hij
zat op het aardappelloof en dat is
logisch, want het is de coloradokever.
Ondergronds overwinterende kevers
bevriezen als de bodemtemperatuur
beneden -7 °C komt. Larven overleven
zware winters door tot vijftig
centimeter diep in de grond te kruipen.
Bij de eerste voorjaarswarmte gaan ze
zich dan verpoppen en twee weken
later komt uit de pop een volwassen
kever, die zijn leven bovengronds vlijtig
tot midden oktober voortzet. Deze
eerste generatie kevers kan in een warm voorjaar al vanaf april uitvliegen. Gedurende een drietal weken zetten
ze tot in juni hun eitjes af op de onderkant van de bladeren van de aardappelplant. In warme jaren kunnen tot
drie keer per jaar (tot maximaal 800) oranjegele eitjes afgezet worden.

Als we hem iets eerder hadden ontdekt dan hadden we dit lieveheersbeestje uit de pop kunnen zien kruipen.
Nadat de larve is verpopt duurt het ongeveer nog een week voordat het lieveheersbeestje is volgroeid en uit de
pop tevoorschijn komt. De vleugels moeten dan nog worden opgepompt en de dekschilden moeten nog op
kleur komen en ook de stippen zijn nog niet zichtbaar. Dit zou heel goed een vers zevenstippelig
lieveheersbeestje kunnen zijn.

De witte tijger is een harige, witte vlinder met zwarte stippen op zowel de voorvleugels als de achtervleugels.
De antennes zijn zwart en zeer licht gekamd. De pootjes zijn zwart, maar sterk wit behaard. De flink gevlekte
exemplaren zijn gemakkelijk te herkennen, maar het aantal vlekjes varieert van 3 tot tientallen en ook de
grootte van de vlekjes is erg wisselend. Zoals bij veel echte beervlinders is de spanwijdte erg variabel: 34 tot 48
mm. De vliegtijd van de witte tijger oogt lang, namelijk van half april tot half augustus. De aantallen in april en
begin mei zijn echter laag en na half juli gaan de aantallen ook drastisch omlaag. Dieren die dan nog vliegen zijn
waarschijnlijk van een tweede generatie. De soort vliegt uitsluitend 's nachts.

De wants links is een brandnetelblindwants. Het is een kleine wants (3,5 tot 5 mm) met op het schildje een
mooi getekend hartje. Net als de twee vlekjes aan de vleugels en de snuit is de kleur van het hartje variabel:
van geelwit tot diep oranje. Halverwege het lichaam loopt ook nog een min of meer zichtbare bruinige
dwarsband. De pootjes zijn, zoals bij vele wantsen, gevlekt.
De langwerpig ovaalvormige en altijd langvleugelige variabele dwergschaduwwants kan ongeveer 4,5 tot 5 mm
groot worden en is nogal variabel van kleur. Het lichaam is donkerbruin met een lichtbruine of gele tekening, of
donkergeel met bruine of zwarte tekening. De soort kent één generatie per jaar en overwintert als volwassen
wants. De volwassen wantsen kunnen gevonden worden vanaf juni terwijl ze zuigen aan zaden en bloemen van
diverse schermbloemigen. Verwarring met enkele andere dwergschaduwwantsen is mogelijk.

In eerste instantie dacht ik dat het een stukje verdord blad was, maar ik heb al wel geleerd dat de eerste indruk
niet altijd juist is. Bij nadere beschouwing bleek het dus een vlinder te zijn en wel de grote appelbladroller. De
vlinder heeft een spanwijdte tussen de 18 en 26 millimeter. Mannelijke vlinders hebben een kleurrijkere
tekening op de vleugels en zijn donkerder bruin dan de vrouwtjes.
Veel verschillende fruitbomen worden als waardplant gebruikt. De rupsen kunnen grote schade veroorzaken bij
fruittelers. De vlinder vliegt van juni tot en met september. Bij ons is er één generatie per jaar. Zuidelijker
kunnen bij goede condities twee generaties per jaar vliegen.

Het klein geaderd witje is een veel voorkomende vlinder, die je overal in Nederland kan zien. Hij is herkenbaar
aan de grijsgroene strepen (aders) op de onderkant van de vleugels. Van de drie koolwitjes heeft het klein
geaderd witje de meeste voorkeur voor vochtige plaatsen. De zwarte vlek in de voorvleugelpunt loopt
geleidelijk naar beneden toe en eindigt niet in een rechte lijn. Op de bovenkant van de voorvleugel bevinden
zich bij het mannetje één en bij het vrouwtje twee donkergrijze of zwarte vlekken. De voorjaarsgeneratie van
het klein geaderd witje heeft opvallende aders, maar de zomervlinders zijn soms moeilijk van het klein
koolwitje te onderscheiden.

De naam van de pyjamaschildwants zou nog wel gebaseerd kunnen zijn op de tekening op de onderkant van
het lichaam. Maar dat gaat niet op voor de andere namen waarmee deze wants ook wel wordt aangeduid:
rood-zwarte streepwants of gevangeniswants. De bovenkant heeft een knalrode basiskleur met brede zwarte
lengtestrepen. De pyjamaschildwants leeft van diverse schermbloemigen. Zonnige plekken hebben de voorkeur
en bij bewolking blijven de wantsen in de schuilplaatsen zitten zoals scheuren in boombast. Het is een typische
boomwants die niet vaak op de bodem komt.
De wants rechts is zeer waarschijnlijk de algemeen voorkomende groene appelwants (5 mm). De wants
veroorzaakt schade op diverse fruitgewassen maar ook op andere houtige gewassen zoals sierheesters.
Schadebeeld: verdroging van de bloemknoppen. Oorzaak: de groene appelwants prikt in de bloemsteel
wanneer de bloemknoppen nog bijna niet zichtbaar zijn. Hierdoor ontwikkelt de bloem zich niet verder.
Normaal is er maar één generatie in de zomer. In kassen zijn er meerdere generatie per jaar, omdat de insecten
zich onder vochtige en warme omstandigheden goed voortplanten en snel ontwikkelen.

Bij veel beschrijvingen van wantsen staat dat de jonge wantsen al lijken op de volwassen exemplaren. Ik
beweer graag het tegenovergestelde. De nimf van de rode halsbandwants (links) lijkt totaal niet op de
volwassen wants. En dat geldt ook voor de smalle randwants (rechts). Vooral tijdens de eerste instars (de fase
tussen twee vervellingen) hebben de nimfen van de smalle randwants, naar verhouding, erg forse antennes. En
ze zijn totaal anders van vorm en kleur dan de imago’s.

Lijkt dit insect op een wesp? Ik vind van niet, maar daar wordt blijkbaar verschillend over gedacht. Dit insect
behoort tot de familie fopwespen omdat ze (volgens “het boekje”), vooral in vlucht, op wespen lijken. Maar het
zijn zweefvliegen. In ons land komen vijf soorten vrij algemeen voor, waaronder deze stipfopwesp. Het is een
vrij grote (12-15 mm), slanke zweefvlieg met drie smalle, gele vlekkenparen op het voor de rest zwarte
achterlijf. Deze soort heeft (voor een zweefvlieg) lange antennes. Het is een rustige vlieger. De stipfopwesp
bezoekt regelmatig bloemen, vooral gele composieten.

Deze wants kom ik de komende maanden ongetwijfeld nog vaak tegen. Maar is het de vierpuntsierblindwants
of de aardappelprachtblindwants? Volgens Wikipedia lijkt de eerste sterk op de luzernesierblindwants en de
tweede in sommige gevallen. Je zou dus mogen verwachten dat deze twee soorten volgens Wikipedia ook op
elkaar zouden lijken. Maar dat wordt niet genoemd.
Ik denk dat het de aardappelprachtblindwants (Closterotomus norwegicus) is. Deze wants kan 7 tot 8,5 mm
lang worden en is altijd langvleugelig. Het lichaam is groen of geelgroen en licht behaard. Het doorzichtige deel
van de voorvleugels is grijs met groengele aders. De soort kent één generatie per jaar en overwintert als eitje.
De volwassen dieren zijn te vinden van april tot oktober op verschillende distel- en klaversoorten, grote
brandnetel, duizendblad, jacobskruiskruid en is een plaaginsect op suikerbiet en aardappel (vandaar de
Nederlandse naam).

Ook het benoemen van deze opvallende wants is niet zonder risico. Het is een sikkelwants, daarover bestaat
geen twijfel. Het gemeenschappelijke lichaamskenmerk van alle sikkelwantsen is hun sikkelvormig gebogen
zuigsnuit. Het zijn zonder uitzondering roofdieren die jagen op kleine prooien. Zowel de jonge nimfen als de
volwassen exemplaren zuigen andere ongewervelde dieren leeg.
In ons land komen meerdere soorten sikkelwantsen voor. Ik denk dat dit een, kort geleden vervelde,
miersikkelwants of de boomsikkelwants is.
De miersikkelwants lijkt sprekend op de boomsikkelwants, alleen heeft die langere voelsprieten. Als vuistregel
kun je aanhouden dat als de voelsprieten korter of net zo lang zijn als het lichaam, het een miersikkelwants is.
Zijn de voelsprieten langer dan het lichaam, dan is het een boomsikkelwants. De vleugels zijn bijna altijd maar
klein. Heel soms komen dieren voor met volledig ontwikkelde vleugels, maar ook die kunnen niet vliegen. In
Nederland en België is de miersikkelwants een algemene soort.
Groetjes,
Luit

