De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 10 mei 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was zomers warm en dan verwacht je in mei toch al een redelijk aantal vlinders en andere insecten op de
tuinen, maar waarschijnlijk was de stevige wind dit keer spelbreker. Er vlogen meerdere witjes waarvan het
mannetje oranjetipje de enige herkenbare was. Bij de bijenstal was het wel druk, maar op de tuinen heb ik
slechts een enkele honingbij gezien. Het insectenhotel had over belangstelling niet te klagen, de ‘gasten’ waren
waarschijnlijk uitsluitend rosse metselbijen (met en zonder mijten). Het was dus erg rustig op de tuinen, maar
aan het einde van mijn ‘werkdag’ had ik toch weer voldoende materiaal voor een verslag.
De dambordvlieg of grauwe
vleesvlieg is een tweevleugelig
insect dat in Europa en Afrika
algemeen voorkomt. De lengte
is ongeveer 13 tot 15
millimeter, kleinere exemplaren
komen ook voor, de kleur is
grijszwart. Op het borststuk
zitten
enkele
lichtere
lengtestrepen, op het achterlijf
is een patroon van afwisselende
lichte
vlekken
zichtbaar,
waaraan
de
naam
dambordvlieg te danken is. Het
borststuk is erg breed evenals
de uiteinden van de poten. De
ogen zijn groot, rond en
opvallend
rood
gekleurd.
Vliegtijd: april-oktober.
Ook de algemeen voorkomende groene vleesvlieg (fam. Bromvliegen) kan je nu weer regelmatig zien. De vlieg
kan tussen de 10 en 14 mm lang worden, en is te herkennen aan de metaalachtige blauwgroene of gouden
kleuring met zwarte noteringen op de rug. De groene vleesvlieg heeft grote rode ogen. De groene vleesvlieg
leeft vooral als larve (made) van vlees van levende dieren, en is berucht in de veehouderij omdat onder andere
schapen levend worden opgegeten (Myiasis).

De bloesem is uitgebloeid, het vruchtbeginsel al aardig opgezwollen en naar verloop van tijd zal dit zijn
uitgegroeid tot een vrucht (peer).

Misschien probeerde dit vrouwtje grijze zandbij (met stuifmeel aan de achterpoten) de ingang van een
nestgang terug te vinden. De grijze zandbij is een grote soort (13-15 mm) met een egaal grijswit, dicht behaard
borststuk. Het achterlijf is vrijwel kaal en zwartglanzend. Mannetjes en vrouwtjes hebben dezelfde kleur, maar
de mannetjes zijn duidelijk kleiner en hebben een mooie witte snor. Grijze zandbijen zijn superspecialisten, die
alleen stuifmeel verzamelen op wilgen en daarom al vanaf begin maart en nooit langer dan tot half mei zijn
waar te nemen. De wilgen moeten wel binnen een straal van ongeveer 250 meter van de nestplaats staan. De
vrouwtjes nestelen vaak in grote groepen op een droge en zonnige plek. De nestgang gaat tenminste 25 maar
soms wel 50 cm loodrecht naar beneden en vertakt onder in meerdere zijgangen met aan het eind de verbrede
broedcellen. De larve spint zich nog hetzelfde voorjaar in, verpopt in de zomer en overwintert als volwassen
zandbij in haar eigen cocon.

Ook het groen schildpadtorretje (groene schildpadkever of distelschildpadtor) is weer aanwezig. Het is een
keversoort uit de familie bladhaantjes. Deze groene kever heeft een lengte tot 10 mm. In rust zijn de sprieten
en de poten verborgen onder het halsschild en de dekschilden. Deze soort komt vooral voor op lipbloemigen.
Het vrouwtje legt de eitjes in groepjes van 8 tot 15 op de bladeren. Deze eitjes zijn door een secreet
(afscheidingsproduct van klieren) beschermd. De larve heeft dezelfde kleur als de kever en is voorzien van
doornige uitsteeksels. Ze verpopt zich op een blad. Na een week komt de kever uit en die overwintert.

De kaneelknotswants is ongeveer 11
millimeter lang en lijkt enigszins op de
vuurwants; een knalrode basiskleur
met zwarte vlekkentekening. Het
duidelijkste verschil is de geheel
zwarte kop van de vuurwants, de
kaneelknotswants heeft een rode vlek
aan de voorzijde van de verder zwarte
kop. Een ander belangrijk verschil is
dat de vuurwants niet kan vliegen en
de kaneelwants wel. Ook zie je de
vuurwants vaak in grote aantallen bij
elkaar (zowel nimfen als adulten),
terwijl
de
kaneelknotswants
doorgaans solitair optreedt. De
kaneelknotswants overwintert als
imago, rond mei verschijnen de nimfen en in september is de volgende generatie te zien. De kaneelknotswants
wordt ook wel kortweg de kaneelwants genoemd. Als je hem aanraakt, verspreidt hij een kaneelachtige geur.
Zowel in de kruidentuin op De Wiershoeck als in het labyrint op de Kinderwerktuin kwam ik een leliehaantje
tegen. Het is een felrode kever met zwarte poten, een zwarte kop en een lengte van ongeveer 8 tot 11
millimeter. De kever overwintert als imago, en kruipt rond april uit de schuilplaats zoals gaten in stronken of
onder de grond. Er worden gedurende enkele maanden eitjes afgezet aan de onderzijde van bladeren die na
ongeveer een week uitkomen. De larve is na twee weken volgroeid en verpopt in de grond, en na enkele weken
komt de imago tevoorschijn. Met name het feit dat de kevers niet synchroon eitjes afzetten maar gedurende
meerdere maanden maakt dat ze als plaag zo moeilijk te bestrijden zijn vanwege de constante aanvoer van
larven.

De sering staat nu in bloei. De bloemetjes roken dinsdag heerlijk maar tot mijn verbazing zat er toen (tegen de
middag) slechts één insect op (een snuitvlieg). Dat moet toeval zijn geweest want de sering heeft 6 tot 8 mm
grote, tweeslachtige bloemen. De bloemen hebben dus zowel mannelijke (meeldraden) als vrouwelijke
geslachtsorganen (stampers). Maar met het blote oog zijn ze niet / nauwelijks te zien. De bloemen zijn
paarsblauw, lila of soms wit.

Uit de top of de knopen van de wortelstok ontstaan de bladen of veren van de varen. Jonge bladen zijn
opgerold en hebben dan de vorm van een bisschopsstaf. Dikwijls zijn er twee soorten bladen: vruchtbare of
fertiele en onvruchtbare of steriele bladen. De vruchtbare bladen (sporofyllen) dragen aan de onderzijde de
sporenhoopjes, waaruit de sporen vrijkomen. De onvruchtbare bladen (trofofyllen) zorgen enkel voor de
fotosynthese.
Opmerking: wegens de afwijkende anatomie van varens ten opzichte van hogere planten spreekt men van
bladen of veren, niet van bladeren.

Ook deze zwarte kever heeft over belangstelling niet te klagen, of misschien toch wel. Ik heb geen idee welke
kever het is. Bij veel kevers bedekken de dekschilden het gehele achterlichaam, zo te zien is dat bij deze kever
niet het geval.

Deze snuitkever kwam ik de afgelopen weken al vaker tegen. Het is de wollige distelsnuitkever, een voor ons
land schijnbaar redelijk nieuwe soort. In Europa leven ongeveer 700 snuitkeversoorten. Daar zitten veel heel
kleine beestjes bij, die nauwelijks op naam zijn te brengen. Maar ook de wat grotere soorten lijken veel op
elkaar. Over de wollige distelsnuitkever heb ik op het nog geen informatie kunnen vinden.
Het viervleklieveheersbeestje is meestal 0,4 - 0,5 cm lang en heeft een spanwijdte van 0,3 - 0,4 cm. Het beestje
is bijna rond, bol en glanzend, met een flens (platte rand) rond de basis. De kleur is erg variabel en kan
veranderen. Meestal zijn de rugschilden zwart met twee grotere rode komma-vormige vlekken en twee
kleinere rode ronde of ovale vlekken. De kleur van deze vlekken kan ook oranje of geel zijn en ook volledig
roodbruin.
Voor meer informatie: http://bestforbirds.com/nl/wild-on-wildlife/422/viervleklieveheersbeestje

Deze microvlinder is ongeveer een centimeter groot (excl. de antennes). Ik heb hem helaas niet op naam
kunnen brengen.

Het lijkt een gemakkelijk te determineren bij, maar ik had er toch nog al wat problemen mee. Dat komt doordat
een duidelijk kenmerk van deze bij (de roodbehaarde punt van het achterlijf) op beide foto’s niet zichtbaar is.
Het is een vrouwtje roodgatje. Roodgatjes hebben een zwart glanzend achterlijf en de bovenkant van het
borststuk is (net als de ‘staart’) roodbruin behaard. Het mannetje is kleiner dan het vrouwtje en de beharing is
bij hem veel lichter van kleur, waardoor hij vaak lastig van andere mannetjeszandbijen is te onderscheiden.
Vliegtijd: begin april tot half juni. Het roodgatje vliegt veel (maar niet uitsluitend) op paardenbloem en wilg.
Groetjes,
Luit

