De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 22 mei 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
De dag begon uitstekend, de zon scheen en het was licht bewolkt. Bovendien stond er weinig wind. Ideaal weer
om te fotograferen. Tot mijn spijt verdween in de loop van de middag de bewolking en begon het iets meer te
waaien. De schaarste aan insecten was ook nu weer opvallend, maar er viel meer te zien dan in de voorgaande
weken. De juffertjes waren weer goed vertegenwoordigd en groot was ook het aantal muntvlindertjes.
Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel.

Dit keer maakte ik een panoramafoto van de Kinderwerktuin. De tuin begint weer kleur te krijgen. Ik hoop dat
de planten straks, in deze tijd van schaarste, weer ‘massaal’ bezocht zullen worden door interessante beestjes.
Ik zal proberen ze te vereeuwigen. Tegenover dit deel van de Kinderwerktuin bevindt zich het labyrint (rechts
van het brede pad).

De grote narcisvlieg (12-14 mm) is hommelachtig behaard. Er worden in Nederland zes kleurvormen
onderscheiden op basis van de beharing. Overigens kunnen bij nadere beschouwing nog veel meer
kleurvormen worden onderscheiden. Elders in Europa komen nog andere kleurvormen voor. De grote
narcisvlieg heeft o.a. opvallend krachtige, zwarte poten. Lijkt op de hommelzweefvlieg en de hommelbijzwever.
De larven van de grote narcisvlieg leven in bloembollen.
Ook de hommelzweefvlieg (hommelreus) lijkt sterk op een hommel. Net als hommels heeft de zweefvlieg witte
en oranje kleuren, maar deze zijn zeer variabel. Er bestaan van deze soort (11-15 mm) verschillende variaties
die elk een andere hommel nabootsen.
Het is dus logisch dat de grote narcisvlieg (links en rechts) en de hommelzweefvlieg (midden) sterk op elkaar
lijken. In de vleugels van de hommelzweefvlieg zit een donkere vlek. Er zijn nog wel enkele verschillen, maar die
zijn op deze foto’s niet goed te zien.

Deze grote wolfspin (ook wel kraamwebspin genoemd) draagt haar eicocon voorlopig nog met zich mee. Straks
zal ze de cocon ergens in de lage begroeiing ophangen en er een beschermend web omheen spinnen. De
eicocon wordt dan voor een gedeelte geopend en de moeder blijft waken bij de tent. De jongen blijven in de
tent tot ze voor de eerste keer gaan vervellen.

Het vrouwtje kruisspin heeft al in de herfst haar eitjes gelegd. De eitjes zitten in een omhulsel met een bleke
goudgele kleur. Deze cocons zijn bijna 4 cm groot en min of meer ovaalvormig; elk bevat 600-800 eitjes. Ze
worden vastgemaakt aan de onderzijde van grote bladeren, aan raamkozijnen, planken, omgekeerde
bloempotten, kortom op ieder beschut plekje. De eitjes komen in de maand juni van het volgend jaar uit (iets
eerder kan dus ook). Zodra de jonge spinnen tevoorschijn komen, weven ze een onregelmatige massa van
vrijwel onzichtbare dunne zijden draadjes waarin ze als een bal opeengedrongen zitten. Als ze verstoord
worden, rennen ze in alle richtingen weg en ballen samen zodra de kust weer veilig is. Ze blijven op deze wijze
een paar dagen bijeen en beginnen zich dan te verspreiden.

Het vrouwtje van de langpootmug Ctenophora pectinicornis. Deze mug behoort tot de algemene familie
Tipulidae. Mannetjes hebben antennen die eindigen in een klein soort waaiertje. Met zijn lengte van maar liefst
4 cm, opvallend lange poten en geel-zwarte tekening op het lijf zullen veel mensen het beestje als gevaarlijk
beschouwen. Het is echter volkomen ongevaarlijk. Het puntige achterlijf van het vrouwtje dient om eieren te
leggen en beslist niet om mensen te steken. De opvallende kleuren zijn bedoeld om de vijanden - zoals vogels af te schrikken. Ctenophora pectinicornis leeft in loofbossen en de larven verbergen zich in dood hout.

Op de bekende plek zat ook nu weer een tweetal leliehaantjes. Zo te zien is de kans groot dat dit niet de laatste
leliehaantjes zullen zijn. Dit haantje is vrijwel de hele lente en zomer te zien, van april tot augustus, en leeft
zowel als kever als larve o.a. op diverse soorten lelies. Met name de larven, die minder opvallend maar des te
vraatzuchtiger zijn, kunnen grote schade veroorzaken aan de plant, met name de bladeren ervan. De kevers zijn
meer bezig met voortplanten dan met eten.

Het muntvlindertje is een dagactieve micro-nachtvlinder die erg vaak in tuinen voorkomt. Met zijn
purperachtige tot roodbruine vleugels met gele vlekkenpatroon is het een echt juweeltje, tenminste voor wie
oog heeft voor detail. De kleur van de voorvleugels varieert van uitgesproken purper tot warm roodbruin. De
gele tekening op de voorvleugels is vaak beperkt tot een vlekje. Over de donkere achtervleugels loopt een gele
band die versmalt naar de binnenrand. Bij het sterk gelijkende purpermotje zit er naast die band nog een ronde
gele stip. Het muntvlindertje houdt zijn vleugels soms mooi open, maar kan in rust de achtervleugels helemaal
onder de voorvleugels verbergen.

De kleine wespenbok kwam ik dit keer op verschillende plaatsen op de tuinen tegen.

Jonge pyjamawantsen zijn bruin en nog niet gestreept. Het lijkt alsof de wants rechts kort geleden voor de
laatste keer is verveld en dus volwassen is geworden. Hij zou misschien nog moeten uitkleuren. Maar dat kan
niet het geval zijn. De volwassen wants overwintert (van oktober tot in mei). De eitjes van de pyjamawants
worden in het voorjaar afgezet. Na een week komen de eitjes uit. De larven (nimfen) zijn van juni tot
september te zien. In juli zijn de eerste volwassen dieren te zien. Waarschijnlijk / mogelijk is de wants rechts
nooit volledig verkleurd. Of zou de verkleuring een vorm van ouderdom zijn?

Tijdens de excursie kwam ik deze parende insecten tegen. Enkele uren later zag ik er een paar (dezelfde?) op de
stapel houtblokken. Het zijn blokhoofdwespen en ze behoren tot de familie van de graafwespen. Het is een
solitaire wesp die gekenmerkt wordt door de grote kop met enorme kaken. In het Engels wordt hij daarom ook
wel ‘square-headed wasp’ genoemd. Die grote kaken worden door de vrouwtjes gebruikt om gangen in oud
hout te knagen. Hierbij kan het gebeuren dat meerdere vrouwtjes een gemeenschappelijke ingang gebruiken.
Deze gangen gebruiken ze als nestholten die ze bevoorraden met allerlei prooien zoals zweefvliegen,
bromvliegen, echte vliegen en dazen. Bij ons komen 11 soorten voor (juni-oktober). Mannetjes bereiken een
lengte van 8 tot 12mm, vrouwtjes worden langer: 10 tot 15mm.

De bramenbladwesp is een zwarte bladwesp met een gelig oranje achterlijf. De poten zijn gekleurd. De larven
voeden zich op braam, de volwassen wespen voeden zich met stuifmeel en nectar van bloemen. De
bramenbladwesp is een lid van de familie kortsprietbladwespen.
Goudwespen zijn parasitaire wespen, ze leggen hun eitjes in de nesten van andere wespen en bijen. De larven
voeden zich met het broed van hun gastheer (gastvrouw). Ze hebben de meest fantastische metaalachtige
kleuren die variëren van rood, groen, blauw tot zelfs goud. De gewone goudwesp (foto) is de meest algemene
goudwespensoort in Nederland. De grootte is uiterst variabel: van 4 tot 13 millimeter! Dit is vrij klein
exemplaar.
De groene struiksnuitkever lijkt heel erg veel op de groene snuitkever. Alleen aan de hand van zeer kleine
details zijn ze uit elkaar te houden. De levenswijze van beide soorten is nagenoeg identiek, alleen leven de
larven van de groene struiksnuitkever niet in stengels, maar op de wortels van heel veel verschillende planten.
De groene struiksnuitkever staat ook bekend als de groene struiksnuittor, de groene bladsnuittor, de groene
bladsnuitkever, de paardenstaartsnuitkever, de paardenstaartsnuittor, maar wordt ook wel simpelweg de
groene snuitkever of de groene snuittor genoemd. Ik dacht dat dit de groene struiksnuittor zou zijn, maar na
het lezen van bovenstaande informatie ben ik daar niet meer zo ‘zeker’ van.
Groetjes,
Luit

