De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 28 juni 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was dit keer weer eens een heel aangename dinsdag. Het was nog wel een uurtje grijs (tijd voor een kop
koffie), maar gelukkig klaarde het weer op en kon ik nog even weer de tuin in. Na de middag was het opnieuw
behoorlijk rustig, maar er vlogen wel opvallend veel koevinkjes.

Een paar weken geleden kwam ik een paartje van deze vreemde ‘snuiter’ tegen. Nu zagen we er eentje tijdens
de excursie en wat later op de dag zag ik hem (kan ook een haar zijn geweest) nog een keer. Toen ik ’s middags
de elzensnuitkever fotografeerde, ging hij op z’n zij liggen. Door het blad voorzichtig te bewegen rolde de kever
op zijn rug. Later kwam alles, op eigen kracht, weer op z’n pootjes terecht. Ik dacht dat het beestje
populierensnuitkever heette, maar dat is (nog) niet het geval. De kever komt voor op els, wilg en populier. Hij
wordt ook wel wilgensnuitkever genoemd, dus waarom dan niet populierensnuitkever?

Links een vrouwtje terrasjeskommazweefvlieg en rechts een mannetje.

De gewone wapenvlieg is ongeveer 10 millimeter lang. Vrouwtjes en mannetjes verschillen sterk van elkaar.
Het borststuk is bij het mannetje glimmend donkergroen. Het mannetje heeft het achterlijf eveneens glimmend
donkergroen, maar het is geheel bezet met bronsbruine haren, waardoor het een bruinige of bronzen indruk
maakt. Het vrouwtje heeft geen haren op het achterlijf en zij is geheel glimmend blauw-groen. Als ze uitrusten
zijn de mooie kleuren vaak niet goed te zien, omdat ze hun vleugels over het achterlijf heen opvouwen. De
gewone wapenvlieg kom je (van mei tot in oktober) bijna overal tegen, ook regelmatig in tuinen. De gewone
wapenvlieg wordt soms ook wel prachtwapenvlieg genoemd.

Wat er ‘gewoon’ is aan het gewoon knuppeltje is mij een raadsel. Ik vind het een nogal opvallende verschijning.
Het is een vliegensoort uit de familie van de blaaskopvliegen. Bij blaaskopvliegen is de kop vaak het breedste
deel van het lichaam. Het gewoon knuppeltje wordt 8 tot 11 millimeter groot. De vliegtijd is zoals bij de meeste
blaaskopvliegen: van mei tot eind augustus.
Algemeen en verspreid voorkomend over het gehele land, met een voorkeur voor tuinen, parken en
kruidenrijke vegetaties. De soort parasiteert op diverse soorten hommels.
Voor een overzicht van de Nederlandse blaaskopvliegen klik op onderstaande link:
http://www.repository.naturalis.nl/document/507043

In ons land komen vijf soorten waterzweefvliegen voor: ingesnoerde waterzweefvlieg, bokserwaterzweefvlieg,
snuitwaterzweefvlieg, rechte waterzweefvlieg en zoenwaterzweefvlieg.
Waterzweefvliegen zijn middelgrote vliegen (7-11 mm) met grijze lengtestreepjes op borststukrug. Achterlijf
zwart met gele of witachtige, vaak grijs bestoven gekromde vlekken of driehoeken (in de vorm van
hockeysticks). De ogen van het mannetje raken elkaar niet.
De vliegen zijn altijd te vinden in de buurt van water met een rijke oeverbegroeiing en bezoeken verschillende
soorten bloemen. Ze komen veelal voor bij matig voedselrijk water, vaak met meerdere soorten bij elkaar.
Ik heb geen idee welke van de vijf soorten waterzweefvliegen dit is.

Dit klein geaderd witje (Pieris napi) heeft enige averij opgelopen. De wetenschappelijke naam napi verwijst
naar Brassica napus (koolzaad), een van de waardplanten. De vliegtijd is van april tot en met november in twee
tot drie generaties. De pieken in voorkomen zijn begin mei, eind juli en eind augustus, de vliegtijd van de
laatste twee generaties overlapt sterk.
Mannetjes ontpoppen meestal enkele dagen voor vrouwtjes. De imago leeft 9 tot 18 dagen. Het heeft een
flinke nectarbehoefte. De helft van de tijd besteedt het aan het zoeken naar nectar, vooral kruidige planten.

In mijn vorig verslag stond een ‘grijs’ koevinkje. Er vliegen op dit moment opvallend veel koevinkjes en ik
fotografeerde weer een gaaf exemplaar. Dit keer registreerde de camera de kleur correct.

Deze drie foto’s hebben niets (niet veel) met elkaar te maken. Waarschijnlijk zijn de eitjes niet van een wants.
Volgens mij stapelt het vrouwtje van de wants haar eitjes niet en legt ze er ook niet zoveel. De mooi zwart-rode
nimf is een jonge blauwe schildwants. Waarschijnlijk moet hij nog één of twee keer vervellen voordat hij verder
als volwassen blauwe schildwants door het leven kan.
Op de tuin van De Wiershoeck kwam ik één pyjamaschildwants tegen, bij het labyrint op de Kinderwerktuin
twee paartjes. De officiële naam is rood-zwarte streepwants, maar hij wordt ook wel gevangeniswants
genoemd.

Volgens ‘het boekje’ snijdt de rozenbladwesp een kleine opening in de rozenbladeren en legt daar eitjes in.
Maar ze beperkt zich niet tot de blaadjes. De rozenbladwesp spuit bij het afzetten van haar eitjes een stofje in
waardoor de bladranden omkrullen. De larven van de rozenbladwesp lijken op kleine rupsen die maar al te
graag je rozen opeten. De rozenbladwesp komt in het voorjaar voor, van ongeveer maart tot juni en afhankelijk
van de temperatuur.

Al wekenlang kom ik regelmatig tuinwolfspinnen tegen met een eicocon aan het achterlijf. En al een paar keer
zag ik een spin met jongen op haar rug. Maar nog niet eerder zag ik een spin waarbij de verhuizing van de
jongen nog in volle gang is. De jongen kruipen uit de cocon op de rug van de spin. Ze blijven daar tot na de
eerste vervelling.

Wat de relatie tussen deze wants en ‘schaduw’ is, is mij niet duidelijk. Maar met ‘dwerg’ heb ik geen moeite,
het zijn erg kleine wantsen. Bij ons komen 3 dwergschaduwwantsen voor: de groene dwergschaduwwants, de
variabele dwergschaduwwants en de Kalms dwergschaduwwants.
Ik citeer: “Door goed te kijken is het mogelijk de soorten uit elkaar te houden. De eerste soort is gemakkelijk:
groene dwergschaduwwants. Hij is iets kleiner dan de andere twee en altijd een beetje groenig. De andere twee
soorten vertonen geen spoortje groen.”
De bovenkant van deze wantsen doet vermoeden dat het de variabele dwergschaduwwants is. Maar de
onderkant is duidelijk groen. De variabele dwergschaduwwants lijkt veel op de Kalms dwergschaduwwants,
maar de variabele is in ons land verreweg de algemeenste van de twee.
Een volwassen variabele dwergschaduwwants is ongeveer 5 mm lang
Groetjes,
Luit

