De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 28 mei 2019
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was bijna anderhalve maand geleden dat ik op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin was.
Wat is er in de tussentijd veel veranderd. De tuinen zien er prachtig uit. In tegenstelling tot eerdere berichten
was het de hele dag droog, de zon scheen, af en toe was het bewolkt en er stond een matige wind. Kortom het
was een prima dag en ik heb weer met plezier een dagje rondgestruind op mijn ‘oude werkterrein’.

Niet zo zeer het aantal wantsen was opvallend, maar wel de diversiteit. Het waren voornamelijk schildwantsen
(groene schildwants, snuitkeverschildwants, bessenschildwants, pyjamaschildwants en andoornschildwants)
een tweetal randwantsen (zuringrandwants en smalle randwants), één glasvleugelswants / knotswants
(kaneelwants) en, heel opmerkelijk, geen enkele blindwants.

De penseelkever (9-12 mm) is een kever uit de familie van de bladsprietkevers. Er zijn echter twee soorten, de
Trichius zonatus en de veel schaarsere Trichius fasciatus. Bij de ‘zonatus’ zijn de zwarte banden dwars over de
schilden alle onderbroken. Bij de ‘fasciatus’ is de eerste band doorlopend en de laatste meestal ook. De kleur
van de schilden is meer oranje-achtig, maar er zijn bij beide soorten variaties en detailverschillen die een
zekere naamsbepaling bemoeilijken. Het zijn goede vliegers. De volwassen kevers foerageren in juni-juli graag
op allerlei kruidachtige bloemen. Door de beharing zijn het goede stuifmeel-overdragers. De penseelkever
vliegt (bij benadering) in de maanden juni-juli. De larven lusten rottend hout en worden twee jaar. De kever
zelf leeft minder lang.

De naam doodskopzweefvlieg (10-14 mm) komt van de gele en soms oranje vlekkentekening op het zeer
donkere borststuk dat met enige fantasie doet denken aan een schedel, maar dat niet bij ieder exemplaar even
duidelijk aanwezig is. Verder is het achterlijf geel, met zwarte dwarsstrepen. Mannetjes zijn van vrouwtjes te
onderscheiden doordat vrouwtjes twee gescheiden ogen hebben, 'mannetjesogen' zitten tegen elkaar.
Vliegtijd: vroege voorjaar tot late herfst. De winter wordt als larve doorgebracht. Eieren die vroeg in het jaar of
in voedselrijk substraat gelegd zijn, kunnen zich hetzelfde jaar nog tot vlieg ontwikkelen. De meeste larven
zullen het echter pas na de winter tot imago brengen.

De kraamwebspin /grote wolfspin (Pisaura mirabilis) is een grote, slanke, geelbruin tot donkerbruine spin. De
spin heeft een naar achteren toe versmald achterlijf met een variabele tekening, meestal een dubbele
zigzagstreep, die uit een reeks donkere en lichte stippen bestaat. De spin kan gemakkelijk herkend worden aan
de licht-gele streep op haar kop en de typische lichte flapjes naast haar ogen. We vinden deze spin van mei tot
juli algemeen langs bosranden op de heide en in parken. Hij jaagt in lage vegetatie en op de grond. Omdat het
woord ‘web’ in haar naam voorkomt, veronderstel je misschien dat deze spin een web weeft om prooien te
vangen, maar dat is niet het geval. De kraamwebspin is een actief jagende spinnensoort. Ze grijpt haar prooi na
een korte, snelle sprint. Waaraan heeft deze spin dan het woord ‘web’ in haar naam te danken? Wel, nadat het
vrouwtje een hele tijd met haar eicocon heeft rondgelopen, weeft ze een tentvormig spinsel waarin ze de
eicocon ophangt: het ‘kraamweb’.

In juni of juli kun je de grote wolfspin zien lopen met haar eicocon, die ze stevig vasthoudt met haar gifkaken
(cheliferen). Vlak voordat de jongen uit het ei komen, hangt zij de cocon in het kraamweb en bewaakt dat tot
de jongen uitkomen. Als de kleintjes uit de cocon kruipen, blijven ze tot hun eerste vervelling in dat
beschermende spinsel.
Kraamwebspinnen hebben acht ogen, vier boven en vier aan de voorzijde van de kop. Boven op de kop loopt
een lichte lengtestreep. De lichaamslengte is 10 tot 15 mm, waarbij, zoals gewoonlijk bij spinnen, het vrouwtje
iets groter is dan het mannetje. Het paringsritueel is bijzonder. Het mannetje neemt een 'geschenk' mee voor
het vrouwtje. Terwijl ze het maal verorbert, probeert het mannetje te paren. Als dit niet lukt, zal het vrouwtje
ook het mannetje opeten.

Een paar weken geleden zag ik bij Kampsheide (bij Balloo) mijn eerste gewone citroenzweefvlieg. Tot mijn
verrassing zag ik hem nu ook op de tuin van De Wiershoeck. Deze zweefvlieg (10-12 mm) wordt ook in het
noorden steeds vaker gesignaleerd. De vliegtijd is van eind april tot eind september.

Tuinhommel breekt in op akelei. De akelei bloeit in de maanden mei en juni, het is een gorde nectar- en
pollenplant. De bloemen zijn er in alle kleuren van de regenboog, met een uiterlijk dat minstens evenveel
variaties kent. Ze hangen naar beneden met aan de bovenkant lange buisjes, de sporen. Dit zijn tot nectariën
omgevormde kroonbladeren waarin nectar is opgeslagen. De nectar is echter via de bloem niet te bereiken en
daarom maken hommels een gat in de sporen van de bloem. Nadat de sporen door de hommels zijn
opengebroken, kunnen ook de bijen aan de nectar. De Europese soorten hebben korte sporen, de Amerikaanse
hebben sporen die wel 9 cm lang kunnen zijn. De Amerikaanse akeleien worden daar ook door de kolibries
bezocht die uit zijn op de nectar.

Deze drie insecten ben ik al wel vaker tegen gekomen op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin.
De snuitkever (10 mm) is zeer waarschijnlijk de gevlekte aardsnuitkever. Het is een algemeen voorkomende
soort met gestippelde dekschilden. De kever schijnt een voorkeur te hebben voor hedera.
In de tropen komen grote, prachtige prachtkevers voor. ‘Onze’ prachtkevers (ongeveer 30 soorten) zijn minder
opvallend. Dit is de kamperfoelieprachtkever (4-8 mm), het is een mannetje, vrouwtjes zijn metallic groen.
In Nederland komen verschillende hommelnabootsers voor, waaronder de grote narcisvlieg. Vooral bij
vliegende zweefvliegen is het heel lastig om het verschil te zien. Bij zittende dieren valt op dat de antennen van
hommels altijd lang zijn, bij hommelnabootsende zweefvliegen zijn deze altijd kort.

Dit zeer slanke insect is een halmwesp. Halmwespen (4-12 mm) zijn cilindervormige, slanke en traag vliegende
insecten. In ons land komen ongeveer 100 soorten voor. Ze zijn meestal donker, maar veel soorten hebben een
gele tekening op het borstrugstuk en een gestreept achterlijf. Sommige soorten zijn schadelijk voor
graangewassen.

Dit zeer algemeen voorkomende vlindertje met een spanwijdte van 16-23 mm is de koraalbladroller. Hij dankt
zijn naam aan het fraaie uiterlijk en de takvormige zilveren lijnen op de vleugels. Vliegtijd: eind april tot in juli,
maar met een piek in mei en eerste helft juni.
Een interessante site met prachtige natuurfoto’s: http://www.jaapveneboernatuur.nl/index.html
Groetjes,
Luit

