De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 5 september 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
In de ochtend ging de zon schuil achter grijze wolken, gelukkig klaarde het later op en scheen de zon
regelmatig. Dat maakte het fotograferen aanzienlijk prettiger. Ook dit keer zag ik hoofdzakelijk de gebruikelijke
insecten: zweefvliegen, vlinders, honingbijen en uiteraard enkele wantsen. Maar ook die blijven leuk om te
fotograferen. Je maakt nooit twee keer dezelfde foto en natuurlijk hoop je steeds dat de nieuwe foto mooier is
dan de vorige. Dat is vaak ijdele hoop, maar dat hoort bij het spel.

Er vlogen meerdere bont zandoogjes, enkele witjes, een gehakkelde aurelia, een gamma-uil en enkele
atalanta’s. Ieder jaar vliegen grote aantallen atalanta’s uit Zuid-Europa naar Nederland en brengen hier een of
meer nieuwe generaties voort. In Nederland overwintert de soort incidenteel als vlinder.

De volwassen behaarde schaduwwants is 4,7 tot 5,7 mm groot, het vrouwtje is iets groter dan het mannetje.
De wants kan in verschillende kleuren voorkomen: grijs, bruin, groenachtig bruin of rood getint. De nimf (foto)
voedt zich met de sappen uit de bloemknoppen, de bloemen en de vruchten. De wants vormt een groot gevaar
voor tuinbouwgewassen.

Ik dacht dat dit een vrouwtje van de kleine bijvlieg zou zijn, maar een vrouwtje bosbijvlieg is waarschijnlijker.
Het is een algemene bijvlieg die vooral in en nabij bossen gevonden wordt. De bosbijvlieg is te herkennen aan
de combinatie van een wit behaard gezicht met een glimmende zwarte middenstreep, doffe vlekken op
rugplaatje 2 en een duidelijke vleugelvlek (vooral bij vrouwtjes). Lengte 11 tot 14 mm. De vliegen zitten veel op
bloemen of zonnen op bladeren. De larven leven in het water.

Ook de zweefvlieg links behoort tot de groep bijvliegen. Het is volgens mij een blinde bij. Deze bijvlieg heeft
twee verticale strepen op de ogen (eigenlijk haarbanden). Als hij vliegt laat hij de achterpoten naar beneden
hangen. Het achterlijf is breed en glimmend. De kleur is variabel van bijna helemaal oranje tot donker. De
grootte van de gele vlekken en de intensiteit van het geel wordt beïnvloed door de temperatuur gedurende de
larvale ontwikkeling (die in het water plaats vindt). Lengte: 14 - 16 mm. De vliegen overwinteren op beschutte
plekken, zoals bunkers, gierkelders en grotten. Vaak zitten ze daar in grote groepen bijeen. Mannetjes sterven
in de winter, alleen vrouwtjes komen levend de winter door.
Op de foto rechts is het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes zweefvliegen (wat betreft de ogen) duidelijk te
zien. Dit geldt echter niet voor de pendelvliegen.

Dit kleine insect moet wel weer een bronswesp zijn. Bronswespen zijn kleine sluipwespen, waaronder de
kleinste Nederlandse insecten, met een lengte van slechts een halve millimeter tot enkele millimeters. Dit zal
een zogenaamde Torymussoort zijn. Ze zijn ongeveer 4 mm groot en groen, blauwgroen of blauw. Het zijn
meestal parasitoiden van galmuggen. Op de foto rechts is te zien dat de wesp haar legboor in de gal prikt.

De Franse veldwesp wordt vanaf 1990 regelmatig in ons land gezien, maar is vanaf 2004 bezig met een
indrukwekkende opmars: het is geen zeldzame soort meer. Het zijn 'vriendelijke' wespen, die relatief kleine
staten bouwen. Veldwespen zijn o.a. te herkennen aan de manier van vliegen: de poten hangen schuin naar
beneden, in tegenstelling tot de meeste andere wespen die de poten in de vlucht onder het lichaam
samenvouwen. De Franse veldwesp lijkt in de zomer een voorkeur te hebben voor schermbloemigen voor
nectar. In de herfst wordt klimop bezocht. De Franse veldwesp heeft (deels) oranje-rode antenne’s. Mannetjes
zijn van vrouwtjes te onderscheiden doordat ze gekromde uiteinden van de voelsprieten hebben en daarnaast
hebben mannetjes groene ogen en de vrouwtjes zwarte ogen.

Het zwart op de vleugelpunt loopt in beide richtingen even ver door. Het zijn dus zonder twijfel groot
koolwitjes.

In het najaar zie je op veel beschutte plaatsen een vrouwtje kruisspin in haar wielweb. Het is een grote spin
met een vlekkenpatroon op de rug in de vorm van een kruis. De kleur varieert van vaalgeel tot donkerbruin.
Het lichaam is verdeeld in een kopborststuk en een achterlijf. Aan het kopborststuk zijn vier paar poten
bevestigd, aan de voorzijde bevinden zich twee paar kaken. De bovenkaken eindigen in een spitse klauw. Hier
loopt een gifkanaal doorheen; de gifklieren liggen in het kopborststuk. De onderkaken hebben brede
kauwplaten en grote palpen. Aan de voorkant van het kopborststuk liggen acht puntogen waarmee de spin
(slecht) kan zien. Aan de achterzijde van het lichaam bevinden zich zes spintepels en twee ademhalingsgaten
die naar de zogenaamde tracheeënlongen leiden. Lichaamslengte (zonder poten): mannetje 4-8 mm, vrouwtje
10-18 mm.
In de herfst worden de eitjes gelegd in een cocon. In mei breken de jonge kruisspinnen met hun eitand het ei
open. Hun eerste voedsel is hun eigen eidooier. Gedurende hun groeiperiode vervellen ze meerdere malen.

In ons land komen vier soorten pendelvliegen voor. De bekendste zijn de gewone pendelvlieg (11 tot 13 mm)
en de citroenpendelvlieg (14 tot 18 mm). De pendelvliegen hebben allemaal zwarte en gele lengtestrepen op
het borststuk (thorax). De gewone pendelvlieg heeft op het achterlijf (abdomen) een patroon met gele, zwarte
en grijze vlekken. Midden op de voorkant van de kop zit een zwarte streep. De citroenpendelvlieg heeft grotere
en lichtere gele vlekken op het achterlijf en het achterlijf is ook meer langwerpig van vorm. De gewone
pendelvlieg is algemener dan de citroenpendelvlieg.
Tekening en kleur op het achterlijf van de gewone pendelvlieg variëren nogal en dat maakt determinatie soms
lastig. De drie gefotografeerde pendelvliegen zijn gewone pendelvliegen.

Sluipwespen hebben relatief lange antennen, die uit meer dan 13 segmenten bestaan. Dat is, naast de vorm
van het insect, een kenmerk van de sluipwespen. Ook hebben sluipwespen een duidelijk pterostigma
(vleugelvlekje aan de voorrand). Sluipwespen zijn dikwijls endoparasieten van de larven en poppen van andere
insecten, bijv. nachtvlinders en zweefvliegen. De larve van de sluipwesp zit daarbij in de gastheer en vreet deze
geheel leeg. Andere soorten leven op de buitenkant van de gastheer. De sluipwesp links lijkt op de Ichneumon
stramentor, maar er zijn duidelijke verschillen. Het is dus een andere soort, maar ik weet niet welke. Dat geldt
ook voor de sluipwesp rechts.

Tot mijn verbazing zaten er op een paar witte bloemen van de stokroos tientallen mugjes. Op andere bloemen
zaten zo goed als geen mugjes.

Een paar weken geleden zag ik een tweetal vuurwantsen. Het enigszins opgezwollen lichaam van één daarvan
deed vermoeden dat het een vrouwtje was dat binnenkort eitjes zou gaan leggen. Op dezelfde plek zag ik dit
keer enkele jonge vuurwantsen. Het vrouwtje legt in de zomer een vijftig-tal eitjes. Uit de eitjes komen
vleugelloze nimfen. De imago’s en nimfen van de tweede generatie overwinteren samen in spleten, onder
stenen, tussen afgevallen bladeren, onder de grond enz. Tijdens de eerste warme dagen in het vroege voorjaar
verschijnen de volwassen exemplaren. Dit gebeurt vaak massaal. De imago’s hebben korte vleugels en kunnen
niet vliegen. De vuurwants is niet schadelijk.
Groetjes,
Luit
NB De volgende week kom ik niet op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin. Het volgende verslag
verschijnt dus niet eerder dan over twee weken.

