De Wiershoeck-Kinderwerktuin, vrijdag 22 en dinsdag 26 september 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
Doordat ik verplichtingen elders had moest ik twee achtereenvolgende dinsdagen verstek laten gaan op de
tuinen. Gelukkig kon ik vorige week vrijdag wel en was het ook nog eens prachtig weer. Vooral vlinders waren
actief. Ik zag vijf atalanta’s, drie gehakkelde aurelia’s, twee dagpauwogen, enkele witjes (waaronder een klein
geaderd witje) en een bont zandoogje. Hoe anders was het afgelopen dinsdag. Het was bijna de hele dag
bewolkt en lang dacht ik dat die ene atalanta de enige vlinder zou zijn die ik te zien kreeg. Maar de beloofde
zon kwam laat in de middag toch nog even een kijkje nemen. Daar hadden de insecten schijnbaar ook op
gewacht en zo werd het toch nog even leuk.

De aardhommel behoort met de wilgenhommel, de veldhommel en de grote veldhommel tot de aardhommelgroep. Ze lijken sterk op elkaar. De hommels hierboven zijn waarschijnlijk twee aardhommel-koninginnen. De
aardhommel links is duidelijk een vers exemplaar. De aardhommel heeft door het klappen van de vleugels een
positieve elektrische lading over zich. Als een hommel een bloem bezoekt om er de nectar van te plukken, laat
het zo een elektrische lading op de bloem achter. In 2013 bleek uit onderzoek in het lab dat hommels
elektrische signalen kunnen oppikken. Mogelijk gebruiken ze deze techniek om al bezochte bloemen te
onderscheiden van andere. Wellicht is dit dan niet uniek voor de gewone aardhommel - het onderzoek liep
echter alleen op deze soort.
Op verschillende plekken zag ik
groene schildwantsen. Het waren
hoofdzakelijk nimfen in de laatste
“instar” (de fase tussen twee
vervellingen). Soms zijn ze groen
met een zwarte tekening en soms
volledig groen. Ze hebben nog
geen vleugels. Bij de laatste
vervelling verandert er nog heel
wat, daarna zien ze eruit als de
volwassen wants (links). Achter het scutellum (het driehoekig schildje) zijn de vleugels gelegen, net als alle
vliegende insecten heeft de wants een paar achtervleugels en een paar voorvleugels. De voorvleugels zijn net
zoals bij de kevers verhard, echter het achterste deel van de vleugel van wantsen is vliezig en half doorzichtig.
Bij kevers zijn de voorvleugels geheel verdikt en worden dekschilden of elytra genoemd. Omdat bij wantsen
zoals de groene schildwants de vleugel slechts deels is verdikt worden ze hemilytra genoemd wat halfverhard
betekent.

Dit is een gewone krabspin, maar er zijn twee soorten gewone krabspin en ze lijken als twee druppels water op
elkaar. Beide soorten komen veel voor in tuinen. De spin klimt soms tegen muren of schuttingen op. Hij rent op
een nietsvermoedende prooi af en springt er dan bovenop. Het gif van de gewone krabspin is krachtig genoeg
om zelfs grote prooien te doden. De spin loert meestal in struikgewas op prooien, maar soms ook op bloeiende
planten. Het vrouwtje wordt 6 tot 8 mm groot, het mannetje 3 tot 5 mm.

Bij mijn bezoekjes aan de Hortus zag ik de afgelopen paar maanden regelmatig enkele tientallen wespspinnen.
Tot mijn verrassing zat er vrijdag in het labyrint op de Kinderwerktuin ook zo’n mooi gestreept vrouwtje van de
wespspin. Gelet op het formaat van het achterlichaam zal dit vrouwtje nog een eicocon moeten weven om
vervolgens daar haar eitjes in af te zetten. Dat eicocon is een soort urntje en heeft een doorsnede van
ongeveer twee tot drie centimeter en heeft donkere strepen.

De reuzenbalsemien of springbalsemien is afkomstig uit de Himalaya, vooral uit Tibet en ook uit India. Rond
1850 werd de soort vanuit Noord-India geïntroduceerd in Europa. Vanaf 1915 is de plant in Europa als invasieve
soort gaan verwilderen, men treft hem nu door geheel West-Europa aan.
De bloemen werden druk bezocht door enkele akkerhommels. Maar soms werd een bloem overgeslagen. Dus
lijkt het aannemelijk dat ook de akkerhommel bij een bezoek aan een bloem er een elektrische lading op
achterlaat.

Op de zonnige vrijdag was het bij de bijenstal nog een drukte van belang. Dat was dinsdag wel anders. Maar
toch kwam ik in de loop van de middag nog een enkele stuifmeelverzamelaarster tegen. Zoals deze werkster op
de anemoon.

De gewone duizendpoot is een zeer algemene duizendpotensoort uit de familie der gewone duizendpoten. De
duizendpoot kent vele alternatieve namen als steenloper of rode duizendpoot, en is een algemene verschijning
in de tuin. De soort is een van de grootste van de in westelijk Europa levende duizendpoten, en is vrij
eenvoudig te herkennen aan zijn lengte van 20 tot 35 millimeter, roodbruine tot oranje kleur en glanzende
segmenten. Er zijn nog wel langere soorten, maar deze blijven aanzienlijk dunner en zijn gemakkelijk te
onderscheiden, zoals de compostduizendpoot. Net als veel andere duizendpoten worden de jonge dieren
geboren met 7 paar poten, veel minder dan de 15 paar die ze uiteindelijk zullen krijgen. Per vervelling komt er
steeds één segment met twee poten bij, al zijn er ook vervellingen waarbij geen extra poten en segmenten
ontstaan. Een belangrijk kenmerk van alle duizendpoten zijn de twee tangachtige voorpoten. Deze zijn
omgevormd tot twee krachtige gifkaken waarmee prooien worden gedood en vervolgens in stukjes worden
geknipt met de andere monddelen. De huid van duizendpoten is tamelijk dun, zodat ze bij uitdroging snel dood
gaan. Daarom leven ze het liefst in een vochtige omgeving, zoals rottend blad, in composthopen, onder stenen
en omgevallen boomstammen, onder boombast en in de grond. Zij komen alleen `s nachts tevoorschijn, als de
lucht vochtig en koel is.

De roltong of proboscis van een vlinder (en diverse andere geleedpotigen) is een buisvormige, oprolbare tong
waarmee nectar uit de bloem kan worden opgezogen, of ander vloeibaar voedsel, zoals sap van zacht rottend
fruit, urine, mest, of vocht van dode dieren. De roltong is ontstaan uit twee monddelen die sterk verlengd zijn
en zijn versmolten tot een lange, steeds dunner wordende buis die wanneer hij in rust is als een veer wordt
opgerold onder de kop. Doordat de proboscis bestaat uit een rubber-achtige stof, rolt de tong in rust vanzelf
weer op. De lengte van de tong varieert van 1 centimeter tot wel 15 centimeter bij de windepijlstaart.
Uitzonderingen zijn enkele nachtvlinderfamilies zoals de nachtpauwogigen. Deze hebben helemaal geen tong
en nemen als vlinder geen voedsel meer op. Ze leven meestal ook maar een paar dagen.

Door vogels aangevreten rozenbottels zijn een teken dat het nazomer is. Dat klinkt minder erg dan “herfst” en
is daarom een eufemisme (verzachtende uitdrukking). Rozenbottels zijn in de winter een belangrijke
voedselbron voor vogels. Ze laten de vruchten vaak hangen totdat de vorst er overheen is gegaan, dan worden
ze namelijk wat zoeter.

Ik keek ook nog even weer bij de vuurwantsen (Pyrrhocoris apterus). De meesten zaten of in de lage begroeiing
of tussen de losse stenen. Ik zag slechts enkele nimfen. De volwassen vuurwants is zo'n 9 tot 12 millimeter lang
en rood met zwarte tekeningen. De nimfen zijn bijna helemaal rood, behalve op de plekken waar later de
vleugels komen. Die plekken zijn... zwart. Nimfen die niet voor de winter volwassen worden gaan dood. Alleen
de volwassen dieren overwinteren. De vuurwants kan niet vliegen, de vleugels zijn onderontwikkeld.
De vuurwants maakt, net als meerdere andere wantsen, een gifstof aan. Deze gifstof is interessant. Eén van de
onderdelen wordt momenteel intensief bestudeerd. Het heeft een zeer sterke antibacteriële werking. De stof
doodt zelfs bacteriën die ondertussen resistent zijn tegen antibiotica. Het middel zou kunnen werken tegen de
beruchte ziekenhuisbacterie (MRSA). De stof staat bekend als pyrrhocorine.
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