
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Voor	dinsdag	14	maart	stond	weer	een	zogenaamde	“terugkomdag”	op	het	programma.	Het	is	een	
min	of	meer	informele	excursie	voor	de	vaste	deelnemers	aan	de	gebruikelijke	dinsdag-excursies.	Het	
is	een	prima	manier	om,	ook	buiten	het	excursieseizoen,	de	sociale	contacten	te	onderhouden.	Ook	
dit	 keer	 bleek	 de	 datum	 goed	 gekozen.	 Het	 was	 heerlijk	 voorjaarsweer	 en	 veel	 vogels	 lieten	 zich	
duidelijk	horen.	Mussen	en	mezen	kwetterden	er	lustig	op	los,	de	tjiftjaf	riep	bijna	voortdurend	zijn	
eigen	naam	en	ook	een	winterkoning	 zong	uit	 volle	borst.	Af	 en	 toe	hoorden	we	de	 roffel	 van	de	
grote	bonte	specht.	Deze	opsomming	is	niet	volledig,	er	was	meer	te	horen	en	zien.	Op	zo’n	mooie	
dag	zijn	ook	de	honingbijen	en	hommels	actief.	De	overwinterde	koninginnen	van	de	aardhommel	
vliegen	al	een	paar	weken,	maar	we	zagen	nu	ook	de	eerste	steenhommel.	Ook	voor	de	vlinders	 is	
het	seizoen	weer	begonnen,	we	zagen	een	dagpauwoog,	een	kleine	vos	en	een	citroenvlinder	voorbij	
komen	 vliegen.	Maar	 op	 de	 tuinen	 is	 nog	 niet	 veel	 voor	 ze	 te	 halen.	 Krokussen	 en	 sneeuwklokjes	
bloeien	uitbundig,	maar	verder	is	het	nog	een	kale	boel.	Met	een	beetje	geluk	(en	vooral	goed	weer)	
komt	daar	binnenkort	wel	verandering	in.	Nog	even	geduld	en	dan	wordt	het	weer	echt	interessant	
op	de	tuinen.	
	

	
	
Op	de	tuinen	kom	je	her	en	der	een	bloemetje	tegen.	Naast	de	gewone	ereprijs	(links)	komt	ook	de	
Kaukazische	ereprijs	in	bloei	(wereldwijd	zijn	er	meer	dan	500	soorten).	De	gele	kornoelje	(midden)	
bloeit	al	volop,	maar	het	speenkruid	(rechts)	is	op	de	tuinen	nog	niet	nadrukkelijk	aanwezig.	
	
De	 katsuraboom	 komt	 van	 nature	 voor	 in	 Japan	 en	 China.	 Kenmerkend	 zijn	 hun	 hartvormige	
bladeren.	Vandaar	dat	de	katsuraboom	ook	wel	‘hartjesboom'	wordt	genoemd.		
De	bloeiperiode	is	maart-april,	net	voor	of	tegelijk	met	het	uitlopen	van	de	bladeren.	De	boom	is	2-
huizig	 wat	 inhoudt	 dat	 er	 bomen	 zijn	 met	 alleen	 mannelijke	 bloemen	 en	 bomen	 met	 alleen	
vrouwelijke	 bloemen.	De	mannelijke	 bloemen	hebben	7-13	meeldraden	met	witte	 helmdraden	en	
roze	 helmknoppen.	 De	 vrouwelijke	 bloemen	 zijn	 witroze.	 Een	 stijl	 ontbreekt	 en	 er	 zijn	 3-5	
roodachtige	stempels.	Volgens	mij	is	de	katsuraboom	op	De	Wiershoek	een	mannelijk	exemplaar.	



	
	
Ook	het	longkruid	bloeit	al.	Het	is	een	geslacht	uit	de	ruwbladigenfamilie.	Het	geslacht	telt	tussen	de	
tien	en	de	achttien	 soorten,	waarbij	het	exacte	aantal	afhankelijk	 is	 van	de	gekozen	 taxonomische	
opvatting.	Het	 hoogtepunt	 van	 de	 bloei	 ligt	meestal	 rond	 begin	 april	maar	 kan	 afhankelijk	 van	 de	
temperatuur	soms	weken	vroeger	of	later	vallen.	De	bladeren	zijn	behaard	en	gevlekt.	De	bloemetjes	
zijn	roze,	en	als	de	bijen	op	bezoek	zijn	geweest	worden	ze	blauw.	
	
Het	 is	 een	 van	 de	 oudste	 geneeskrachtige	 kruiden	 en	 veelgebruikt	 in	 de	 volksgeneeskunde	 bij	
aandoeningen	 van	 de	 luchtwegen	 en	 griepverschijnselen.	 De	 officiële	 naam	 voor	 het	 longkruid	 is	
Pulmonaria	officinalis.	Het	is	afgeleid	van	het	Latijnse	woord	Pulmonus	dat	‘longen’	betekent.	
	
	
Op	de	grote	stapel	‘houtblokken’	zag	ik	in	het	verleden	regelmatig	een	interessant	onderwerp.	Vaak	
was	 het	 een	 sluipwesp.	 Natuurlijk	 keek	 ik	 ook	 dit	 keer	 een	 paar	 keer	 aandachtig	 bij	 het	 hout.	 De	
eerste	 keer	 zag	 ik	 een	 ‘vliesvleugelige’	 wegkruipen.	 Later	 had	 ik	 meer	 geluk	 en	 kon	 ik	 hem	 ook	
fotograferen.	Het	 bleek	 een	 oude	 bekende	 te	 zijn,	 een	 lid	 van	 de	 familie	 Ichneumonidae	 (gewone	
sluipwespen).	
Vliesvleugelen	 (bijen,	hommels,	mieren,	wespen	en	zaagwespen)	worden	verdeeld	 in	verschillende	
subordes.	Namelijk	de	suborde	Symphyta	(bladwespen	-	deze	groep	heeft	geen	taille)	en	de	suborde	
Apocrita.	 Deze	 laatste	 suborde	 kun	 je	 weer	 in	 twee	 groepen	 verdelen:	 Aculeta	 (angeldragers)	 en	
Parasitica	(sluipwespen).	
	
Vrouwtjes	 sluipwespen	hebben	een	ovipositor	 (legboor),	waarmee	ze	eitjes	 in	of	bij	 larven	 leggen.	
Die	larven	worden	uiteindelijk	gedood	door	de	wespenlarven.		Er	zijn	verschillende	families.	
De	gewone	sluipwespen	(Ichneumonidae)	vormen	de	grootste	groep.	
	
Gewone	sluipwespen	zijn	slank	en	hebben	lange	antennes	(minstens	16	segmenten)	Ze	zijn	solitair.	
De	 voorvleugel	 heeft	 een	 dikke	 voorrand	 en	 het	 pterostigma	 is	 duidelijk.	 Ze	 parasiteren	 vaak	 op	
rupsen,	 maar	 ook	 op	 veel	 andere	 insecten.	 Heel	 veel	 soorten	 zijn	 helaas	 vanaf	 een	 foto	 niet	 te	
determineren.	Er	zijn	vele	onderfamilies.	Het	pterostigma	is	een	verdikt	en	opvallend	gekleurd	vlekje	
dat	bestaat	uit	een	of	meer	vleugelcellen	in	de	vleugel	van	een	insect.	



Dit	 is	 zeer	 waarschijnlijk	 een	
Ichneumon	stramentor.	Bij	deze	
sluipwesp	 vallen	 de	 lichte	
plekken	 in	de	antennen	op.	Het	
is	 een	 relatief	 groot	 dier	 van	
ruim	 16	 mm	 lengte	 (zonder	 de	
antennen)	 en	 ook	 opvallend	
vanwege	 de	 mooie	 geel-zwarte	
tekening	 op	 lijf	 en	 poten.	 Deze	
wespen	 leggen	 hun	 eitjes	 in	 of	
op	 een	 rups	 van	 een	 ander	
insect.	 De	 imago's	 leven	
merendeels	 van	 nectar	 en	 de	
honingdauw	 van	 luizen.	 Ze	
overwinteren	 als	 volwassen	
insect.	 Het	 dier	 loopt	 onrustig,	
steeds	 met	 de	 antennen	 sterk	

bewegend	en	dus	ruikend	en	onderzoekend,	op	planten	en	op	de	grond.	
	

	
	
	
	
	
Dit	 is	 ongetwijfeld	 ook	 een	
gewone	 sluipwesp	 is.	 Het	 zou	
een	 Stenichneumon	 culpator	
kunnen	 zijn.	 Maar	 ook	 de	
Patrocloides	 sputator	 heeft	
zwart-rode	schenen	en	een	rode	
band	 om	 het	 achterlichaam.	
Deze	 sluipwesp	 (nog	 in	
winterrust?)	 zat	onder	een	blok	
hout	 en	 liet	 zich	 ‘gewillig’	
verplaatsen	 naar	 een	 plekje	 in	
de	zon.	
	

	
Deze	 foto’s	 werden	 gemaakt	 met	 een	 Panasonic-Lumix	 FZ-300	 met	 een	 Marumi	 +5	 macro-
voorzetlens.	Helaas	bleek	deze	veelbelovende	combinatie	op	sommige	(belangrijke)	punten	tegen	te	
vallen.	 Meerdere	 keren	 werd	 ik	 onaangenaam	 verrast	 door	 een	 (naar	 mijn	 mening)	 sterke	
overbelichting	 van	 een	 deel	 van	 de	 foto.	 Bovendien	 duurt	 het	 opslaan	 van	 de	 foto’s	 vrij	 lang,	
daardoor	kun	 je	niet	snel	meerdere	 foto’s	achterelkaar	nemen.	Voorlopig	ga	 ik	maar	weer	op	stap	
met	mijn	 Nikon	 D5000	met	 daarop	 een	 85mm	macrolens.	 Dat	 is	 een	 prima	 combinatie,	maar	 de	
scherptediepte	is	kleiner	dan	ik	graag	zou	willen.	
	
Groetjes	
	
Luit	


