De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 10 oktober 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
De weersverwachting voor dinsdag stemde niet optimistisch. Ik hield er zelfs rekening mee dat de excursie niet
door zou gaan. Maar dinsdagochtend scheen zelfs even de zon en dus stapte ik op de fiets. Helaas verdween de
zon weer achter de wolken en werd het grotendeels toch een grijze dag. Tijdens de excursie werd menig blok
hout omgekeerd om te kijken wat er onder zat. Natuurlijk veel slakken en pissebedden, maar o.a. ook een paar
sluipwespen, enkele fraaie zwamvlokken, larven van de zwartkopvuurkever, een paar duizendpoten, een
miljoenpoot en zelfs een paar salamanders. Ik heb ze allemaal gefotografeerd, soms met de flits, soms zonder.
Maar, helaas, de meeste foto’s waren rijp voor de digitale prullenbak. Gelukkig kwam de zon af en toe ook nog
even tevoorschijn en in de loop van de dag heb ik toch nog een paar leuke onderwerpen kunnen fotograferen.

Naaktslakken zetten hun eitjes af in de grond of verstopt onder bladeren, stenen, boomschors, aardkluiten of
zoals in dit geval onder in stukken gezaagde boomstammen. De eitjes van slakken zijn slechts enkele
millimeters in doorsnede, en meestal doorzichtig. Wanneer deze kleine en doorzichtige eitjes uitkomen
(ongeveer na 3 weken) kruipen de kleine naaktslakjes uit en gaan ze op zoek naar voedsel. Het
hoofdbestanddeel bestaat uit tuinplanten. Slechts na 2 maanden zijn ze al in staat om zich voor te planten.
Net als andere geleedpotigen
moeten
ook
pissebedden
regelmatig vervellen. Ze doen dat in
twee stappen. Eerst laat het
achterste deel van het pantser los
en na enkele dagen het voorste
deel. Dit komt doordat de pissebed
na een vervelling nog een zacht
pantser heeft en erg kwetsbaar is.
Als het voorste deel eraf valt is het
achterste deel al hard geworden.
Hierdoor is er altijd een harde kant
ter
bescherming.
Bovendien
verdampt er meer water uit een
zacht pantser waardoor de kans op
uitdroging kleiner is als in twee
delen wordt verveld.

De zwamkevers zijn een familie kevers die ook wel schimmelvreters worden genoemd. Ze zijn piepklein en
worden ongeveer 1 tot 4 millimeter groot. Hun lijfje is lang en ovaal met fijne haartjes erop. De antennes
worden dikker naar het uiteinde toe. Je vindt deze kevertjes vooral onder schors van bomen waar schimmel op
staat. De larven en de volwassen kevers leven van deze schimmels. Er bestaan meer dan duizend soorten
zwamkevers. Deze “grote” zwamkever is de viervlekschimmelvreter. Overdag zitten ze verscholen onder schors
en tussen spleten. En met zo’n naam zal het je niet verbazen dat ze zich voeden met schimmels.

Tot mijn verbazing (misschien geheel onterecht) kwam ik op de Kinderwerktuin nog een nimf 2e instar van de
groene schildwants tegen. Op de tuin van De Wiershoeck zag ik nog drie larven van een lieveheersbeestje. Of
misschien moet ik zeggen twee en een half, want hier wordt de ene larve door de andere opgevreten.

De meidoornkielwants is een schildwants met een lengte tot 18 mm. Deze wants heeft onder het borststuk een
spitse, naar voren gerichte stekel. De soort is groen met 2 roodbruine scheve banden en een roodachtige
achterlijfspunt. De wants is zwart gepuncteerd. Dat wil zeggen, zo zien ze er meestal uit. Maar soms kom je ook
een veel donkerder exemplaar tegen, zoals afgelopen dinsdag.
De volwassen wants overwintert en kan het gehele jaar als volwassen insect worden aangetroffen. “Verse”
volwassen wantsen verschijnen halverwege de zomer. Ze worden het meest gezien in de maanden juni tot en
met oktober. Ze zuigen aan bessen, onder andere van meidoorn-soorten.

De paarse korstzwam wordt ook wel purperkorstzwam of loodglansschimmel genoemd. De zwam is paars en
aan de rand wit gekleurd. De randen zijn golvend en wit donzig behaard. De onderzijde is glad, donkerbruin of
bruin-violet tot bruin. De paddenstoel wordt in de herfst gevormd bij een hoge relatieve luchtvochtigheid met
veel regen, mist of dauw en een temperatuur van 10 °C. De zwam wordt gevonden als saprofyt op dood hout
van allerlei loofbomen en als parasiet op levende bomen en struiken uit de rozenfamilie. Het veroorzaakt op
vruchtbomen loodglansziekte, onder andere bij de pruim en kers. De purperkorstzwam komt het gehele jaar
voor en is een algemene verschijning.

Op meerdere stukken boomstam verschijnen verschillende soorten paddenstoelen, zoals deze twee soorten.
De foto’s links en rechtsboven zijn van het zelfde groepje paddenstoelen. Ik heb geen idee welke
paddenstoelen dit zijn.

Snuitkevers/-torren danken hun naam aan de verlengde snuit. De antennes zijn vaak geknikt. Het zijn
planteneters. De snuitkevers vormen een geweldig grote familie met alleen al in onze omgeving zo'n 700
soorten! Een aantal snuitkevers komt veel in tuinen voor. Sommige soorten zijn erg schadelijk. Vooral de
boorders die het op noten hebben voorzien, zoals de hazelnootboorder, kunnen een flink deel van de oogst
verpesten.
Dit is waarschijnlijk de groene struiksnuittor, maar veel snuitkevers/-torren lijken sterk op elkaar. Er is ook een
groene struiksnuitkever en ze lijken als twee druppels water op elkaar. De groene kleur komt van schubbetjes,
die op een zwarte ondergrond zitten. Ze komen veel voor in berken. Maar ze schijnen ook de bladeren van
andere bomen, struiken en planten te eten.

Ik zag zowel een gewone pendelvlieg als een citroenpendelvlieg. Ze lijken sterk op elkaar, maar de
citroenpendelvlieg is iets groter en lichter gekleurd. Dat laatste is soms lastig te beoordelen. De
citroenpendelvlieg heeft een kale, grotendeels gele, streep voorop de kop. Hij is 14-18 mm lang.
De gewone pendelvlieg heeft een zwarte middenstreep op het gezicht en hij is 10-12 mm lang.
De ogen van beide soorten staan ver uit elkaar, je zou dus kunnen denken dat het vrouwtjes zijn. Maar
pendelvliegen zijn de bekende uitzondering op de regel.

Vuurwantsen zitten schijnbaar graag in de zon. Helaas was er dit keer weinig zon en dus zag ik ook maar enkele
vuurwantsen. Ik zag een paar op een dood blad tussen de lage begroeiing. Toen ik het blad wilde pakken viel
deze wants op mijn hand. De meeste volwassen vuurwantsen zijn, net als deze, kortvleugelig (brachypteer). Er
komen ook langvleugelig exemplaren voor (macropteer) en er is ook een tussenvorm (submacropteer). “Mijn”
wants heeft meer zwart op de dekschilden dan gebruikelijk.
Groetjes,
Luit

