De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 23 mei 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was een heerlijke dag. De zon scheen, maar de sluierbewolking maakte het fotograferen tot een prettige
bezigheid. Er stond wel vrij veel wind, daar had ik op de tuinen gelukkig weinig hinder van. Ook dit keer viel het
ons (tijdens de excursie) op dat er relatief weinig insecten zijn. Wat mij ook op viel is dat ik ook nu weer een
aantal insecten zag, die ik nog niet eerder ben tegengekomen. En dat is natuurlijk wel heel leuk.

Bij de citroenvlinder is het vaak lastig te zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Mannetjes zijn geel,
vrouwtjes zijn vaak bleek geelgroen van kleur. Soms lijkt het wel een witje. De zwart-groene bladwesp (9,5–13
mm) behoort tot de familie van de echte bladwespen. Deze bladwesp vliegt in de periode mei-juli. Ik kwam
afgelopen dinsdag tot drie keer toe een zwartkopvuurkever tegen. Ze hadden alle drie “gezaagde antennes”,
dus waren het vrouwtjes.

Ik vind het steeds weer lastig om deze zweefvliegen op naam te brengen. Ze zijn nogal variabel van uiterlijk. De
grote narcisvlieg (links) is een grote zweefvlieg (12–14 mm) met dichte, hommelachtige beharing. Er worden in
Nederland zes kleurvormen onderscheiden op basis van de beharing. Deze kleurvormen zijn genetisch bepaald.
Overigens kunnen bij nadere beschouwing nog veel meer kleurvormen worden onderscheiden.
Ook de hommelbijvlieg is een vrij grote (11–14 mm), hommelachtige zweefvlieg. Het mannetje is rossig en
zwart behaard, het vrouwtje zwart met witte achterlijfspunt. Er is een (genetisch bepaalde) lichte en donkere
vorm, met daarnaast nog variatie als gevolg van temperatuursinvloeden tijdens het popstadium. Het is een
zeer algemene soort. Volgens mij heeft deze zweefvlieg vaak / altijd zwart-witte poten.

Ook dit keer zag ik de grote fopwesp (links). Hij lijkt wel op een wesp, maar het is een zweefvlieg. Voor een
zweefvlieg heeft hij vrij grote antennes, maar ze zijn veel kleiner dan de antennes van een wesp. En hij heeft
geen wespentaille. Dat heeft de Franse veldwesp (rechts) uiteraard wel. Deze wesp is slanker dan de bekende
“limonadewespen” en de voelsprieten zijn (deels) oranje. Mannetjes hebben zwarte en vrouwtjes groene ogen.
De koningin overwintert op beschutte plaatsen in bomen maar ook wel in huizen.

De kleine wespenbok (links) is van mei tot in juli vaak op bloemen te vinden waar hij zich voedt met stuifmeel.
Het is een algemene soort in Nederland. Behalve stuifmeel eten de vrouwtjes zo af en toe een ander insect
omdat de eitjes extra voedingsstoffen nodig hebben, net zoals de vrouwelijke muggen bij zoogdieren bloed
zuigen om dezelfde reden.
De boktor rechts had ik nog nooit eerder gezien. Het is een getand mantelbaardbokje. Ze leven op allerlei
bomen en struiken en kunnen goed vliegen. Opvallend zijn de dekschilden, die uitlopen in scherpe punten. Ook
op het lichaam en de dekschilden zitten hier en daar scherpe uitsteeksels. Lengte 5-7 mm, april-augustus. Door
de geringe grootte en de goede schutkleuren vallen ze niet erg op. De kevers overwinteren in een
“poppenwieg” in het hout of in het bodemstrooisel. De ontwikkeling duurt twee jaar.
De distelboktor is een vrij algemene soort en is makkelijk te herkennen aan het fijn geelzwart gespikkelde
schild. Het kopschild is voorzien van grote grijszwart-gele lengtebanen. De voelsprieten zijn ongeveer zo lang
als het lichaam en zijn blauwgrijs afgewisseld met zwarte banden. Alleen het lichaam van de distelboktor kan al
maximaal 22 mm worden.

Sinds een paar weken kom ik zo af en toe ook weer de pyjamazweefvlieg tegen. Deze relatief smalle zweefvlieg
heeft een opvallend geel achterlijf met brede en smalle zwarte dwarsstrepen. Zijn naam dankt hij echter aan de
veel minder opvallende maar wel kenmerkende grijze lengtestrepen op de bovenkant van zijn glanzend
koperkleurige borststuk. De pyjamazweefvlieg staat vaak stil in de lucht. Hij bezoekt vooral schermbloemigen.

De gewone snuitvlieg is een algemeen voorkomende zweefvlieg. Hij heeft een neusachtig verlengd voorhoofd
(sterk verlengde monddelen). Het achterlijf is roodbruin en draagt donkere tekeningen. De soort wordt 7 tot 11
mm lang. Deze zweefvlieg kent twee generaties van half april tot begin juni en vanaf half juli tot september. Ze
bezoeken veelal (paarse) lipbloemigen. De vorm van de bloem (diep) zal waarschijnlijker belangrijker zijn dan
de bloemkleur.

De kaneelwants kwam ik kortgeleden ook al eens tegen. Maar bij dit exemplaar staan de dekschilden en de
vleugels een beetje uit elkaar en daardoor is goed te zien dat het achterlijf (abdomen) ook rood is (met een
zwarte stip). De wants rechts zat op het zelfde blad als het mantelbaardbokje en deze wants had ik ook nog
niet eerder gezien. Het is de platte schorswants. Deze kleine wants (6 mm) leeft onder boomschors en heeft
een zeer plat lichaam; zijne sprieten zijn (voor een wants) zeer kort. Het bruine borststuk, dat aan de
achterhoeken toegerond is, draagt witte vlekken aan de voorzijde. De vleugeldekken zijn doorschijnend met
lichtbruine aderen, het achterlijf is rood, zwart gemarmerd.

Twee in uiterlijk sterk verschillende hommelreuzen (hommelzweefvliegen). Het exemplaar links bootst een
tuinhommel na, de andere een steenhommel. Het zijn inderdaad “reuzen”, de hommelreus is 11-17 mm lang.
Ze hebben een opvallende spitse, behaarde “snuit”.

Ook de doodskopzweefvlieg was weer aanwezig. Het “masker” op het borststuk is bij dit exemplaar wel erg
onduidelijk. Opvallend vind ik de “schotelvormige” uiteinden van de tong.

Deze zweefvlieg was ook al nieuw voor mij. Het is (zeer waarschijnlijk) een didea. Didea’s zijn middelgrote tot
grote vliegen (7-16 mm) met een breed en afgeplat achterlijf. De karakterestieke lichte banden op het zwarte
achterlijf lijken op skibrillen: afgerond aan de zijkanten en samengeknepen in het midden. In ons land komen
drie soorten voor, waaronder deze bosdidea. Het is een algemene soort die met name in bossen (vooral op
zandgronden) te vinden is. De bosdidea is 10-13 mm lang.
De platbuik is een middelgrote libelle met een compact en stevig lichaam. Het achterlijf is breed en plat. Het
mannetje heeft een blauwgrijs achterlijf met enkele gele vlekken aan de zijkanten. Het vrouwtje (foto) heeft
een bruingeel achterlijf met gele vlekken aan de zijkanten met een lichte streep bovenop. Vlak voor de punten
van de vleugels bevindt zich op elke vleugel een donkere vlek (het pterostigma). De platbuik leeft gedurende
twee jaar onder water als larve, dat is dan ook meteen het grootste deel van zijn leven. Vanaf mei t/m augustus
zijn de platbuiken actief in de lucht. Ze beschermen hun kleine territorium agressief tegen andere libellen. De
prooidieren bestaan uit insecten en waterjuffers.
Groetjes,
Luit

