De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 25 september 2018
Beste natuurliefhebber/ster,
Deze voor mij voorlopig laatste dag op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin was een heerlijke
najaarsdag. De zon scheen, de lucht was blauw met verspreid mooie witte wolken en er stond een matige
wind. Bovendien werd ik verrast met enkele leuke attenties, waarvoor nogmaals mijn oprechte dank. Zoals
gebruikelijk heb ik de tuinen weer afgestruind op zoek naar onderwerpen voor dit verslag. Het heeft opnieuw
geresulteerd in een verslag met min of meer bekende plaatjes.

Ook dit keer zag ik verschillende soorten wantsen. De geblokte glasvleugelwants (voorheen geblokte
randwants of geblokte knotswants) kom ik niet vaak tegen. Dat is niet zo vreemd, want hij is in het noorden vrij
zeldzaam. Het is een kleine wants (6.5-7.7 mm). Er is één generatie per jaar, de volwassen wants overwintert.
Volwassen wantsen zijn het hele jaar aanwezig met pieken in mei-juni (overwinteraars) en augustus (nieuwe
generatie).
De woeste sluipvlieg is aanzienlijk groter (9-16 mm) en hij is te zien van april tot oktober. Het is volgens ‘het
boekje’ een zeer algemene sluipvlieg, maar ik kom hem toch niet heel vaak tegen.

In het labyrint op de Kinderwerktuin zag ik dit paartje parende kaneelglasvleugelwantsen (beter bekend als
kaneelwantsen). De volwassen wants overwintert en wordt voornamelijk gezien in de periode april-oktober,
met een piek ik augustus (nieuwe generatie). Het vrouwtje legt haar rode eieren in het voorjaar, overwegend
op composieten. Onder gunstige omstandigheden kan zich mogelijk een tweede generatie ontwikkelen.

De groene schildwants is echt een bekende verschijning. Hij is het hele jaar aanwezig. De volwassen wants (1114 mm) overwintert. Vlak voor de winterslaap kleurt de wants helemaal bruin om in de lente weer groen te
worden. Soms zijn ze rozerood aan de onderkant. Groene schildwantsen leven van plantensap dat met de lange
steeksnuit wordt opgezogen. In rust houdt de wants de snuit onder de buik.

Lang geleden hoorde ik het volgende ezelsbruggetje voor het herkennen van wespen, bijen en zweefvliegen:
Wespen hebben lange antennes (voelsprieten), bijen hebben korte (kortere) antennes en zweefvliegen hebben
geen (geen duidelijke) antennes. Maar het is een ezelsbruggetje, geen wet van Meden en Perzen.
Deze zweefvliegen (citroenpendelvlieg en gewone pendelvlieg) hebben slechts hele kleine antennes.

De antennes van de honingbij zijn duidelijk groter. Maar veel wespen (met name sluipwespen) hebben nog
aanzienlijk langere antennes.

De gewone wesp en de Duitse wesp zijn de twee soorten wespen die het meest in Europa voorkomen. Het zijn
de bekende ‘limonadewespen’. Aan de tekening op de kop, tussen de ogen, kun je zien welke wesp het is. De
gewone wesp is te herkennen aan de ankerachtige tekening. De iets grotere Duitse wesp (12-15 mm) is te
herkennen aan drie zwarte stipjes tussen de ogen. Maar de tekening bij de wespen is nogal variabel. Bij deze
Duitse wesp is de bovenste ‘stip’ een verticale streep.

Dit mannetje icarusblauwtje fotografeerde ik een week geleden ook al. Hij is te herkennen aan de inkepingen
aan de achtervleugels en de deels transparant geworden linker achtervleugel. Vlinders hebben net als
bijvoorbeeld wespachtigen en vliegen, in beginsel vliezige en doorzichtige vleugels die dun en zeer kwetsbaar
zijn. Het vleugeloppervlak is bij vrijwel alle vlinders bedekt met ontelbare microscopische schubben. De
schubben geven de vlinder zijn typische vleugelkleur doordat ze pigmenten bevatten en dakpansgewijs zijn
gerangschikt zodat ze elkaar ruim overlappen. Sommige vlinders hebben zogenaamde "vensters" in de vleugels,
dit zijn ongeschubde vlakken tussen de aderen die vaak enigszins doorzichtig zijn.

Aan de vorm van de zwarte vlek op de punt van de achtervleugel is te zien of het een groot dan wel klein
koolwitje is. Bij dit afgevlogen witje is dat lastig, maar ik denk dat het een groot koolwitje is.

Dit is waarschijnlijk de rups van de hommelnestmot. De hommelnestmot vliegt in juni, juli en augustus. Deze
mot behoort tot een kleine subfamilie (wasmotten) van de lichtmotten. Een aantal soorten uit deze subfamilie
eet graag was van bijen, hommels en wespen. Ze gaan dan wonen in het nest. De hommelnestmot komt veel
vaker voor in hommel- en wespennesten, dan in bijenkorven.
De eitjes worden in de zomer gelegd, komen snel uit en de larven voederen zich tot in het voorjaar als ze gaan
verpoppen. Kort na het uitkomen eten ze van het afval dat zich in het nest heeft opgehoopt. Als dat op is,
beginnen ze aan de raat te eten. Het zijn veelvraten die niet nalaten om ook de hommel- of wespenlarven op te
eten. Als een nest besmet raakt met de hommelnestmot, dan treedt deze altijd in zeer grote aantallen op. Het
nest wordt uiteindelijk totaal verwoest. De larven zijn witgeel met wat vage vlekjes bovenop en kleine zwarte
spiracula. Ze zien er een beetje madeachtig uit. Ze worden maximaal zo'n 13 mm lang.

Het lijkt op een paardenbloem, maar het is ongetwijfeld een andere bloem.

Dit slechts enkele millimeters ‘grote’ zwammetje is waarschijnlijk het geel hoorntje. Het gelatineuze,
cilindrische vruchtlichaam van het geel hoorntje is tot 1,2 cm hoog. Onder gunstige omstandigheden is het glad
en kleverig. Het heeft weinig of geen vertakkingen.
De kleur is dofgeel tot oranjegeel. Bij droog weer krimpt deze zwam in tot een harde, hoornige massa, maar
regenereert weer in vochtiger omstandigheden. Het geel hoorntje komt voornamelijk voor op ontschorste,
vermolmde takken en stammen van loofhout.
Groetjes,
Luit

