De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 4 oktober 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was al weer een hele aangename herfstdag. De zon scheen volop, het was droog, niet te warm en niet te
koud. Er stond vrij veel wind, maar dat heb ik niet als hinderlijk ervaren. Er vlogen nog opvallend veel vlinders
en op de Kinderwerktuin waren minimaal twee hoornaars. Verder viel er ook nog wel het een en ander te zien,
maar het aantal soorten loopt duidelijk terug.

Ik was maandagmiddag, op terugreis uit de stad, ook al even langs De Wiershoeck gefietst en maakte van de
gelegenheid gebruik om te kijken hoe de stand van zaken was bij de insecteneitjes op de duizendknoop
(Persicaria). Helaas waren de eitjes al uitgekomen. Ik had een camera bij de hand en dus maakte ik er een foto
van. Toen ik thuis op de computer de foto nog eens goed bekeek, zag ik dat enkele eitjes nog ‘bewoond’ waren
en dat uit een eitje rechtsboven juist een larve tevoorschijn komt.
Dit zou een bladluizendoder
kunnen zijn. In Europa komen 12
soorten voor, ze behoren tot de
familie van de graafwespen.
Schijnbaar lijken ze sterk op elkaar.
Op internet vond ik een
overeenkomstige afbeelding, maar
de betreffende bladluizendoder
kon niet op naam worden
gebracht. Het was een zwart
wespje met een gesteeld achterlijf.
Bladluizendoders maken hun nest
in holle stengels, takjes, gaten in
hout. Elke cel wordt bevoorraad
met bladluizen. Vliegperiode: mei –
oktober.

De vliegensoort links lijkt op de kamervlieg Musca domestica, maar het is de wat forsere Klustervlieg (lengte tot
8 mm). In het najaar verzamelen de vliegen zich in zwermen en zoeken een overwinteringsplaats in gebouwen.
De vlieg is bruingrijs van kleur, het borststuk is bedekt met goudkleurige haren. Een volwassen klustervlieg
vrouwtje legt haar eitjes op een beschermde en beschutte plek op de grond. Na zo'n 7 dagen komt er een larve
uit, die in de grond op zoek gaat naar een regenworm en er vervolgens in kruipt. De larve voedt zich door de
regenworm van binnen uit op te eten. Op het moment dat de regenworm (bijna) dood gaat, verlaat de parasiet
zijn gastheer en is het tijd voor hem om zich te gaan verpoppen. Uiteindelijk zal de made uitgroeien tot een
klustervlieg die op zoek gaat naar bloemen om zich te voeden met nectar. Er kunnen zich per zomer,
afhankelijk van de temperatuur, twee tot vier keer jonge klustervliegen ontwikkelen.
De vlieg rechts zag je ook al in het vorige verslag. Ik had geen idee welke soort het was. Volgens een ‘abonnee’
zou het mogelijk de sprinkhaanvlieg zijn. Die veronderstelling lijkt juist. Deze vlieg werd in 1988 voor het eerst
in ons land gesignaleerd. Het is een beestje met een invasief karakter: het ene jaar zijn er weinig, het andere
veel. Deze bromvliegensoort is net geen centimeter groot en heeft opvallende horizontale banden op de ogen
(de onderste helft van de ogen van de vlieg op de foto is gestreept). Mannetjes van de sprinkhaanvlieg hebben
bovendien een gele tekening op het achterlijf, waardoor ze ook iets weg hebben van een zweefvlieg. De soort
heeft ook nog een opvallend vooruitstekend snuitje (op de foto niet zichtbaar).
Er waren opvallend veel
dagvlinders actief. Zo zag ik
net buiten het labyrint op de
Kinderwerktuin een drietal
bonte
zandoogjes.
Deze
algemene standvlinder vliegt
van eind maart tot eind
oktober in drie overlappende
generaties.
De mannetjes gedragen zich
opvallend territoriaal. De
vlinders voeden zich met
honingdauw, sap van vruchten
en bloedende bomen en met
nectar van onder andere
braam.

De gehakkelde aurelia vloog (en rustte af en toe) in dezelfde omgeving als het bont zaandoogje. Ook dit is een
algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. Maar je ziet hem toch aanzienlijk minder
vaak dan het bont zandoogje. De gehakkelde aurelia vliegt van maart tot in oktober in twee elkaar
overlappende generaties. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende planten en drinken ook van
plassen of mest; in het najaar zijn ze geregeld aan te treffen op rottend fruit.

De houtpantserjuffer is een grote, algemeen voorkomende pantserjuffer (max. 4,7 cm). De soort komt voor aan
stilstaand en langzaam stromend water. De naam slaat op de eiafzet in de bast van overhangende bomen.
Andere pantserjuffers leggen de eieren meestal in biezen of zegges.
Het achterlijf is langer en breder dan bij de andere pantserjuffers. Het lichaam is metaalgroen. Het pterostigma
is zo lang als twee onderliggende cellen en wit tot lichtbruin. De mannetjes (foto) hebben in tegenstelling tot
andere pantserjuffers nooit een blauwe verkleuring (berijping) op de achterlijfsegmenten. De bovenste
achterlijfaanhangsels van de mannetjes zijn lang en tangvormig, de onderste kort. De aanhangsels zijn bleek
van kleur. In zithouding houden pantserjuffers hun vleugels half gespreid, in tegenstelling tot andere juffers.

Volgens de beschrijving is de dagpauwoog een zeer algemene standvlinder, die verspreid over het hele land
voorkomt. Het was ook de vlinder die ik nu het meeste zag. Ze vliegen van eind juni tot en met oktober en na
de overwintering van begin maart-eind mei in één generatie. De soort overwintert als vlinder op een vochtige
en koele plaats in een boom of gebouw. Ik zag mooie verse vlinders, vlinders die al een beetje waren versleten
en dit ‘afgevlogen’ exemplaar. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat deze nog zal overwinteren. Opvallend genoeg
lijkt zo’n afgevlogen exemplaar nog gewoon te kunnen vliegen.

Natuurlijk keek ik ook nog even weer bij de zonnebloem waarop ik een week eerder een hoornaar zag. Er
stromen blijkbaar nog steeds suikerrijke plantensappen door de stengel van de zonnebloem, ik zag er nu zelfs
even twee hoornaars bij rondvliegen. Eerder zag ik ook al een hoornaar op een zonnebloem elders op de tuin.
Er zouden dus drie kunnen rondvliegen, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Ook dit keer waren het niet
alleen de hoornaars die zich
tegoed deden aan de suikerrijke
plantensappen.
Regelmatig
kwamen er ook een paar
‘limonadewespen’ (in dit geval
Duitse wespen) zich laven aan
de bron.

Vliegen en muggen vormen ongeveer een kwart van de in ons land voorkomende insectensoorten en daarvan
behoort een zeer groot deel tot de familie van de sluipwespen. Ze zijn slank en hebben lange antennes
(minstens 16 segmenten). Ze zijn solitair en parasiteren vaak op rupsen, maar ook op veel andere insecten.
Sluipwespen bezitten een legboor die aangepast is om zeer verschillende typen gastheren aan te prikken en er
vervolgens eieren in, op of bij te leggen. De bouw en de grootte van de legboor is per soortengroep opmerkelijk
verschillend.
Dit is waarschijnlijk de houtsluipwesp Rhyssa persuasoria, lid van de familie van de gewone sluipwespen. Het
vrouwtje heeft een legboor die langer is dan haar lijf. Daarmee kunnen de larven van houtwespen worden
bereikt, die diep in dennenhout zitten. Deze soort meet tot 35 mm en behoort tot de grootste
sluipwespsoorten. De houtsluipwesp zoekt de larven op van houtwespen die in naaldhout voorkomen. In het
hout boort ze een gat, hetgeen wel een half uur kan duren. Bij het boren draait ze regelmatig om haar as.
Op een filmpje op Youtube is een eileggend vrouwtje van de houtsluipwesp te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=PEJ5ltKRUDw
Klik op onderstaande link voor een paar mooie foto’s van een eileggend vrouwtje:
http://www.jetskefotografie.nl/pivot/entry.php?id=1949
Groetjes,
Luit

