De Wiershoeck-Kinderwerktuin, vrijdag 11 november 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was met zo’n 5 à 6 graden nou niet direct lekker warm, maar er stond weinig wind en de zon scheen heel
aangenaam. Al met al was het toch een prima dag en dus stapte ik nog maar weer eens op de fiets en zette
koers naar De Wiershoeck-Kindewerktuin. Ik wist dat ik niet veel kon verwachten en ik kwam ‘niet bedrogen
uit’. Op het ‘heetst van de dag’ was er bij de bijenstal nog enige activiteit, maar ik heb op de tuinen geen bij
gezien. Wel vloog er nog een bessenzwever en enkele bijvliegen. Ik was nog maar koud op de tuin (hoe
toepasselijk) toen mij werd gevraagd of ik de paddenstoelen al had gezien. Dat was dus niet het geval, maar het
werd wel mijn eerste onderwerp van deze dag.

De grote parasolzwam is de paddenstoel met de grootste hoed. De doorsnede van de hoed ligt regulier tussen
de 15 en 25 cm, echter hoeden tot 35 cm zijn geen uitzondering. De grote parasolzwam komt jaren achter
elkaar op dezelfde plaats voor. Dat is ook het geval op de tuin van De Wiershoeck. De grote parasolzwam komt
veel voor in bermen en onbemeste wilde graslanden. Ze staan zelden alleen, vaak staan ze met 10 tot 20 stuks
bij elkaar. De jonge exemplaren hebben een bijzondere vorm, ze lijken op trommelstokken. Grote parasolzwam
groeit van juni tot november. De paddenstoelen zijn erg herkenbaar vanwege hun grootte en standplaats. Een
ander typisch kenmerk is de losse, verschuifbare ring rond de steel. Deze van boven witte en van onderen
bruine ring is duidelijk te zien bij de drie volgroeide paddenstoelen linksboven op de foto rechts.

Op een boomstam zag ik ook dit
vrouwtje groene rietcicade. De 6
tot 9 mm lange cicade is te zien van
april tot november. De kans dat ik
haar nog een keer zal zien is dus
zeer gering. De soort overwintert
als ei. De nimfen komen in het
voorjaar tevoorschijn.

Ik zag een paar keer een vrij grote wesp, voor mijn gevoel langer dan gebruikelijk. Het zou een koningin kunnen
zijn. Gelet op de zwarte stippen op de gele voorkant van de kop zou het een Duitse wesp kunnen zijn. De
werksters (12-15 mm) van wespen hebben meestal ongeveer dezelfde tekening op de kop en het achterlijf als
de koningin (max. 20 mm). Er zijn echter zowel bij de Duitse wesp als de gewone wesp veel variaties, waardoor
het soms moeilijk is de soort te herkennen.
Bij de Duitse wesp bestaat de tekening op het achterlijf uit zwarte banden met (meestal) losse zwarte stippen,
bij de gewone wesp zijn de zwarte stippen altijd gefuseerd met de zwarte dwarsbanden.
Dan zou de wesp op de foto dus een gewone wesp moeten zijn. Determineren blijft een lastig karwei.
Het viel me echter op dat de wespen sterk behaard zijn. De kop is voorzien van opvallende beharing, er is geen
sprake van een dichte beharing maar de haren zijn wel lang en hebben een zintuiglijke functie. Wat verder
opvalt aan de kop zijn de grof gebouwde antennes, die relatief dik zijn en zwart van kleur. De antenne heeft net
als alle vliesvleugeligen een gewricht-achtige knik na het eerste segment, hierna volgen alle andere segmenten.

Dit is een van de bijvliegen die ik tegenkwam. Ik doe geen moeite meer om te proberen bijvliegen op naam te
brengen. Het is wat je noemt ‘sisyfusarbeid’. Met andere woorden, het is nutteloze arbeid, onbegonnen werk,
zware vruchteloze arbeid.
Sisyphus was door Zeus veroordeeld om een zeer groot rotsblok tegen een berg op te wentelen, doch zodra hij
bijna de top had bereikt, rolde het blok naar beneden, zodat hij telkens opnieuw moest beginnen.

Op twee verschillende bomen zag ik een struiksprinkhaan. Dit is een mannetje. Mannetjes bereiken een lengte
van 10 tot 13 millimeter.
Het lichaam is bolvormig en gedrongen, de lichaamskleur is groen tot geelgroen, de knieën zijn meer geelachtig, met over het gehele lichaam vele kleine donkere spikkeltjes. Het halsschild heeft aan weerszijden een
lichte streep. Bij het mannetje loopt over de bovenzijde van het achterlijf vaak een bruine streep. Doordat de
vleugels sterk verkort zijn, kunnen de dieren niet vliegen. Het achterlijf van het mannetje is te herkennen aan
twee relatief ver van elkaar gelegen cerci die licht naar elkaar gekromd zijn.
Cerci (enkelvoud: cercus) zijn gepaarde uitsteeksels aan het achterlijf van vele insectenorden, zoals
kakkerlakken en de 'tangen' van oorwormen. Soms hebben ze een rol bij de paring, of als wapens, of bevatten
ze zintuigen, in andere gevallen is de functie onbekend en wordt aangenomen dat het rudimentaire orgaantjes
zijn.

De struiksprinkhaan op de andere boom was een vrouwtje. Vrouwtjes zijn 13 tot 18 mm lang. De legbuis van de
vrouwtjes is kort en naar boven gekromd. De eieren worden één voor één afgezet, bij voorkeur in de zachte
schors van bomen als vlier en esdoorn. Dit gebeurt vooral ‘s nachts, meestal op 1 meter boven de grond. Het
wijfje legt gemiddeld 120 eieren (soms tot 250). De meeste nimfen verschijnen het daaropvolgende voorjaar in
de maand mei, bij lage temperaturen overwinteren ze nog eenmaal. De nimfen vervellen zes maal tot ze
volwassen zijn. Dit is meestal van begin juli tot begin november. Waarschijnlijk leven de volwassen dieren niet
langer dan een maand. De habitat bestaat uit verschillende biotopen; van stadsparken, heidevelden, tuinen en
wegbermen. De sprinkhaan is te vinden in lagere begroeiing, de nimfen leven dichter bij de bodem op
bloemen.

Op zoek naar onderwerpen voor een foto draaide ik ook een paar houtblokken om. Onder een van die blokken
zat deze sluipwesp. Ze was zo vriendelijk om even over te stappen op een blad waardoor ik haar goed kon
fotograferen. Ik veronderstel dat het een vrouwtje met een erg korte legboor is.
Ze lijkt een beetje op de Ichneumon stramentarius (maar is het niet) die in de winter vaak onder boomschors is
te vinden. Deze rood en zwart gekleurde sluipwesp met witte tekeningen op de voelsprieten, borststuk en
achterlijfspunt heeft een korte, nauwelijks zichtbare legboor. Maar de Ichneumon stramentarius heeft
grotendeels gele poten.

Op een losliggend stuk boomstam zag ik deze korstzwam. Korstzwammen worden gevonden op allerlei dood
hout, dode bladeren maar soms ook op levend hout. Ze zijn vaak mooi van kleur. De korstzwam lijkt als het
ware vastgeplakt op het hout. Veel korstzwammen krullen om en vormen dan waaiers, dakjes of hoedjes. De
meeste korstzwammen zijn het gehele jaar te vinden. Volgens mij is dit de paarse korstzwam (ook:
purperkorstzwam). Het is een in Nederland zeer algemene zwam. De zwam is soms mooi paars, maar kan ook
paars-roze tot beige-achtig zijn. Aan de rand is de zwam wit gekleurd en wit donzig behaard. De zwam op de
foto zal een nog verse, jonge paarse korstzwam zijn met zogenaamde guttatiedruppels. Guttatie:
houtzwammen onttrekken vocht aan het hout. Het teveel aan vocht scheiden ze weer uit.

In het labyrint kwam ik warempel nog weer een tweedoornwants tegen. Tot voor kort ging deze Picromerus
bidens nog als tweetandschildwants door het leven. De wants is 10 tot 14 mm lang. De vrouwtjes leggen op de
top van de bladeren de eitjes, die daar overwinteren. Soms overwintert hij als nimf. De imago is te zien van juli
tot oktober. Ook dit insect zal ik voorlopig niet meer regelmatig tegenkomen.

Op een composthoop zag ik dit, mij onbekende, bloemetje. Ik vind het steeds weer opmerkelijk dat er zo laat in
het jaar toch nog weer een plant gaat bloeien. Dit is echt wat je noemt een laatbloeier.

Minstens zo opvallend in november vind ik dit plaatje. Wilgenkatjes horen bij het voorjaar en zover is het
(helaas) nog lang niet.
Groetjes,
Luit

