De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 8 mei 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
Op deze zomerse dag (het was erg warm) had ik vrij veel insecten verwacht. Maar dat viel tegen, dat viel zelfs
heel erg tegen. Ik ben geen deskundige, ik heb geen onderzoek gedaan naar de afname van het aantal insecten
en ik vind dat we niet te snel moeten ‘somberen’. Maar het is te hopen dat het snel beter wordt, anders
hebben we met z’n allen toch wel een probleem. Insecten hebben een belangrijke rol in het leven op aarde.
Het met een penseeltje ‘bestuiven’ van de vrouwelijke bloemetjes van fruitbomen zoals in China gebeurt lijkt
me geen alternatief. Het was natuurlijk wel interessant nieuws en ik vermoed (hoop) dat het slechts op
beperkte schaal is gebeurd. Het was dus een erg zonnige en warme dag. Geen goede dag om foto’s te maken.
Door het felle zonlicht zijn de contrasten erg groot en glimmen (delen van) de onderwerpen meer dan me lief
is.
Zoals zo vaak keek ik eerst op de
hedera onder de buitenlamp (tegen de
muur van de boerderij) of er misschien
een nachtvlinder op zou zitten. Dat
was niet het geval. Ik keek ook nog
even weer op de bekende houtblokken
of de pop van de Zwartkopvuurkever
er nog was. Die was er niet meer. Wel
zag ik dit bolletje. Het is de Gewone
oprolpissebed. Met een lengte tot 18
mm is het een vrij grote
pissebeddensoort. Wanneer hij wordt
gestoord rolt hij zich op tot een
balletje. In het Engels wordt hij
daarom ‘Pill-bug’ genoemd. Hij leeft
van rottend plantaardig materiaal op
de bodem, maar eet ook graag
korstmossen
en
algen
op
boomstammen, muren en kades. Bij lage temperaturen warmen ze zich aan de zon en bij hogere temperaturen
zoeken ze de schaduw op. Temperaturen lager dan -2 °C of boven 36 °C zijn dodelijk voor het dier. In de winter
kunnen ze echter een soort winterslaap houden waardoor ze nog lagere temperaturen kunnen weerstaan. Het
is in geheel Nederland een algemene soort.
In tegenstelling tot een week eerder
zat de pop (links) van de
Zwartkopvuurkever nu dus niet meer
onder een los stuk boomschors. Wat
zou er zijn gebeurd? Die vraag werd
vrij snel beantwoord. Op een ander
deel van de tuin zag ik drie prachtig
rood gekleurde kevers met een
zwarte kop. De kleuren van deze
kever zijn onmiskenbaar; een
knalrood borststuk en achterlijf, de
rest van het lichaam is gitzwart.
Kenmerkend zijn ook de twee tasters
die bij het vrouwtje sterk getand zijn
en enigszins doen denken aan de
tanden van een zaag en bij het
mannetje gekamd zijn. De lengte van
de kever is ongeveer 15 tot 20
millimeter. Ze komen vooral voor op
open bosplekken, langs bosranden op bloemen en ook op oude boomstammen. De volwassen kever leeft van
mei tot begin juni en de larve overwintert. De ontwikkeling van de larve neemt 2-3 jaar in beslag.

In het labyrint zag ik de kaneelwants (9 tot 12mm). Later kwam ik in de tuin van De Wiershoeck nog een paar
op een uitgebloeide paardenbloem tegen. In mei of juni paren de volwassen dieren. De vrouwtjes leggen
daarna tot diep in juli eitjes. De larven zien we vooral van juni tot eind augustus. Ze lijken in het geheel niet op
hun ouders en zijn geelachtig grijs met rode vlekken en zeer sterk behaard. Volwassen wantsen zien we vanaf
begin september tot in het najaar. Dan zoeken ze een plekje in de strooisellaag tussen afgevallen bladeren om
te overwinteren.

De Kleine wespenbok (ongeveer 1,5 cm) vliegt in mei-juni van bloem naar bloem op zoek naar honing. De
vrouwtjes jagen op kleine insecten als aanvulling op hun dieet. De vrouwtjes worden bij het eileggen
aangetrokken door de geur van bepaalde zwammen. Deze zwammen leven op dood hout. De larven voeden
zich met droog hout, vooral dat van loofbomen, met name berk en wilg. In de winter kunnen zij soms in huis
worden gezien. Dit gebeurt dan als er haardhout binnenshuis ligt te drogen. De Kleine wespenbok kan in heel
Europa worden gevonden, in heel Rusland, Turkije en in de Kaukasus tot de grens met Iran.
Er is uiteraard ook een Grote wespenbok (8-20 mm). Die is robuuster dan de kleine en vliegt in de periode meijuli, maar is in ons land zeldzaam geworden.

Er zijn meerdere geel-oranje bladwespen met een zwarte kop en een borststuk dat aan de bovenkant geheel
zwart is. De Knollenbladwesp (6-8 mm) heeft een zwarte kop en zwarte ogen. Het borststuk is oranje met twee
zwarte ovalen aan de bovenkant. Het achterlijf is geheel oranje en de poten zijn oranje met zwarte stukjes aan
de onderste (gelede) delen. De vleugels zijn doorzichtig en hebben een zwarte rand van de basis tot 2/3 van de
rand. De Knollenbladwesp komt in Nederland algemeen voor van april tot oktober in tuinen, op akkerlanden en
langs wegbermen.

Zowel de Koolschildwants als de Pinksterbloemlangsprietmot zaten op een voor mij lastige plek en van beide
insecten kon ik slechts één foto maken. De Koolschildwants (5-7,5 mm) komt voor in drie verschijningsvormen:
zwart met een witte, gele of rode tekening. Komt in allerlei biotopen voor mits er veel kruisbloemigen
aanwezig zijn. Kan onder meer in groot aantal voorkomen in wegbermen en op braakliggende akkers.
Overwintert als adult en wordt het hele zomerhalfjaar aangetroffen met een duidelijk piek in april-juni
(overwinteraars) en in augustus (nieuwe generatie).
De pinksterbloemlangsprietmot is een dagactieve nachtvlinder (mei-juni). De spanwijdte van de vlinder
bedraagt tussen de 10 en 12 millimeter. De vleugels hebben een metallische roodpaarse glans. De larven leven
in de zaden van de pinksterbloem. De vlinder overwintert als pop. Het is een vrij algemene vlinder in
Nederland.

De paardenbloem kent een lange bloeiperiode, maar het hoogtepunt ligt in april-mei. In september-november
volgt een tweede bloei. De bloei wordt gevolgd door in een bol geplaatste, geribde en spilvormige dopvruchtjes
(de vrucht is een nootje en geen zaadje). Deze vruchtjes zijn voorzien van een schermachtige haarkrans en
vormen samen de pluizenbol. De paardenbloempluis kan grote afstanden door de lucht afleggen. Op het
hoofdje van de Paardenbloem zie je vaak insecten (o.a. honingbijen) rondscharrelen. Mogelijk brengen ze
daarbij stuifmeel (pollen) van de ene naar de andere bloem en zorgen dan voor de bevruchting. Maar vooral
zelfbestuiving in de vorm van apogamie komt het meest voor. Hierbij ontwikkelt zich het vruchtbeginsel en rijpt
het zaad los van bestuiving of bevruchting. Daarbij komt het niet tot menging van verschillende genomen, maar
zijn de nakomelingen uit het zaad identiek aan de ouderplant en dus in feite klonen van elkaar.
Een genoom is het geheel van erfelijke informatie in een cel.

Opvallend vond ik de relatief vele lichtgekleurde juffers. Welke soort het was heb ik niet kunnen vaststellen.
Het herkennen van deze vrij forse libel is niet zo moeilijk. Het is een vrouwtje Platbuik (39-48 mm). Deze soort
heeft een zeer breed achterlijf. Zowel voorvleugels als achtervleugels hebben aan de basis een donkere vlek.
De aders in de donkere vlekken zijn opvallend geel. Na het uitsluipen heeft het vrouwtje eerst een oranje
achterlijf met gele zomen langs de segmentranden. Later wordt het achterlijf bruin, maar de gele zomen blijven
zichtbaar. Pas uitgeslopen mannetjes en vrouwtjes lijken op elkaar. Het achterlijf van het mannetje kleurt na
enige tijd blauw. De gele zomen zijn nog een tijdje zichtbaar, maar verdwijnen later onder de blauwe
‘berijping’. Het achterlijf is dan helemaal blauw.

Op de tuin van De Wiershoeck staat een heel bed met deze opvallende ‘rafeltulp’. Mooi of niet mooi? Er zijn
wel tulpen die ik mooier vind. Wel mooi vind ik de opvallend gekleurde binnenkant van de tulp met de forse
stamper en meeldraden.

Na enige studie ben ik (terecht?) tot de conclusie gekomen dat dit de Spaanse boshyacint is. Deze hyacint
bloeit in de periode mei-juni, de bloemen geuren niet. De plant bloeit met stevige rechtopstaande stengels en
wordt circa 35 tot 40 cm hoog.
Er vlogen dinsdag ook maar weinig vlinders. Ik zag enkele witjes, een paar keer een Bont zandoogje en ook mijn
eerste Landkaartje van dit jaar (uiteraard de voorjaarsvorm). Maar ze lieten zich geen van allen fotograferen.
Groetjes,
Luit

