
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	woensdag	25	oktober	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	 was	 dinsdag	 een	 grijze	 en,	 voor	 het	 grootste	 deel,	 natte	 dag.	 De	 excursie	 werd	 daarom	 afgelast.	
Woensdagmorgen	was	het	 niet	 veel	 anders,	maar	het	 zou	 in	 de	 loop	 van	de	middag	beter	worden.	 Toen	 ik	
tegen	 één	 uur	 op	 de	 fiets	 stapte	was	 het	 nog	 grijs	 en	 er	 stond	 een	 stevige	wind.	Maar	 al	 vrij	 snel	 brak	 de	
bewolking	en	verschenen	er	blauwe	stukken	 in	de	 lucht.	En	zo	werd	het	 toch	nog	een	prettige	middag.	Mijn	
verwachtingen	waren	niet	hoog	gespannen,	dat	was	maar	goed	ook.	Er	was	niet	veel	te	zien	en	ik	wat	 ik	zag	
had	ik	de	afgelopen	weken	ook	al	gezien.	Met	andere	woorden:	er	was	wel	zon,	maar	daaronder	niets	nieuws.	
Door	de	regen	van	de	afgelopen	dagen	waren	de	tuinen	van	De	Wiershoeck,	ondanks	de	aangelegde	drainage,	
erg	nat.	
	

	
	
Ik	zag	nog	weer	een	jonge	groene	schildwants	(laatste	instar)	en	enkele	volwassen	exemplaren.	Twee	imago’s	
waren	al	in	winterkleed	(bruin),	maar	de	anderen	waren	nog	gewoon	groen.	

	
Op	een	paar	stukken	dood	hout	
zitten	 geweizwammetjes.	 De	
geweizwam	 is	 een	 kleine,	
knotsvormige	 of	 plat	
cilindrische	 zwam	 tot	 6	 cm	
hoog.	Aan	de	bovenkant	komen	
vaak	 vertakkingen	 voor,	
waardoor	de	gelijkenis	met	een	
gewei	 ontstaat.	 In	 hun	 jeugd	
zijn	 ze	 bedekt	 met	 een	 wit	
poeder,	 dit	 zijn	 de	 sporen.	 De	
geweizwam	 komt	 zeer	
algemeen	 voor	 gedurende	 het	
hele	jaar.	De	zwam	is	te	vinden	
op	 dode	 takken	 en	 stronken,	
vrijwel	 uitsluitend	 van	
loofbomen.	
	



	
	
Op	de	bekende	plek	zag	ik	een	zevental	(volwassen)	vuurwantsen.	In	mijn	verslag	van	twee	weken	geleden	had	
ik	 het	 o.a.	 over	 de	 verschillende	 vleugellengtes	 bij	 vuurwantsen.	De	wants	 op	 de	 foto	 rechts	 heeft	 duidelijk	
langere	 vleugels	 dan	 de	 wants	 links.	 De	 wants	 is	 voornamelijk	 een	 planteneter	 die	 soms	 dode	 of	 levende	
insecten	eet.	De	wants	kan	niet	vliegen	en	is	soms	massaal	aan	te	treffen	bij	lindebomen	en	andere	planten	die	
gegeten	worden.	Het	is	toch	vreemd	dat	de	wants	wel	vleugels	heeft,	maar	niet	kan	vliegen.	Alleen	volwassen	
exemplaren	 overwinteren	 waarbij	 ze	 meestal	 in	 grote	 groepen	 ondergronds	 of	 onder	 stenen	 en	 bladeren	
schuilen.	
	

	
	
Tot	 de	 vorige	week	 zag	 ik	 in	 het	 labyrint	 op	 de	 Kinderwerktuin	 steevast	 een	 drietal	 kaneelwantsen	 op	 een	
bepaalde	plant.	Ik	vroeg	me	al	af	waar	ze	gebleven	waren.	Hadden	ze	een	overwinteringsplek	opgezocht?	Dat	
bleek	 niet	 het	 geval.	 Ook	 dit	 keer	 zag	 ik	 een	 /	 het	 (?)	 drietal.	 Maar	 ze	 zaten	 nu	 op	 de	 paaltjes	 van	 het	
schapenhekwerk	waaruit	het	 labyrint	 is	opgebouwd.	En	op	een	ander	paaltje	 zag	 ik	een	andoornschildwants	
(oude	naam:	prachtbronsschildwants).	Ik	heb	deze	wants	dit	jaar	minder	vaak	gezien	dan	in	voorgaande	jaren.	
Ook	de	andoornschildwants	overwintert	als	imago.	



	
	

Er	 bloeit	 niet	 veel	 meer	 op	 de	 tuinen.	 Zelfs	 de	 herfstasters	 zijn	 al	 zo	 goed	 als	 uitgebloeid.	 Maar	 er	 zijn	
uitzonderingen,	her	en	der	worden	de	tuinen	nog	opgefleurd	door	kleurige	bloemen.	Die	bloemen	worden	nog	
steeds	bezocht	door	o.a.	honingbijen,	hommels	en	zweefvliegen.	Ook	deze	strobloem	ziet	er	nog	redelijk	gaaf	
uit,	maar	het	 verval	 is	 al	 ingetreden.	De	plant	bloeit	het	uitbundigst	 van	 juni	 tot	en	met	 september	en	gaat	
ermee	door	tot	de	eerste	nachtvorst.	De	felle	kleuren	trekken	vlinders,	bijen	en	vogels	aan.	
	

	
	
Ik	kwam	dit	keer	ook	weer	eens	een	mierwants	tegen.	Het	is	één	van	de	ongeveer	40	soorten	sikkelwantsen	die	
in	Europa	voorkomen.	Er	is	slechts	één	generatie	per	jaar.	Het	gemeenschappelijke	lichaamskenmerk	van	alle	
sikkelwantsen	 is	 hun	 sikkelvormig	 gebogen	 zuigsnuit,	 ook	 wel	 (rostrum)	 genoemd.	Met	 de	 zuigsnuit	 zuigen	
deze	typische	roofdieren	andere	insecten	leeg.	Sikkelwantsen	grijpen	hun	prooi	en	houden	hem	vast	met	hun	
krachtige	 voorpoten.	 De	 meeste	 exemplaren	 zijn	 kortvleugelig;	 ze	 hebben	 wel	 vleugels	 maar	 deze	 zijn	
onderontwikkeld.	 Lang	 gevleugelde	 vormen	 zijn	 zeldzaam	 en	 komen	 vrijwel	 uitsluitend	 voor	 bij	 vrouwelijke	
exemplaren.	De	sikkelwantsen	overwinteren	in	het	ei	of	in	het	volwassen	stadium.	De	eieren	worden	door	de	
vrouwtjes	met	 behulp	 van	hun	 legboor	 in	 plantenweefsel	 afgezet,	meestal	 in	 de	holle	 stengels	 van	 grassen.	
Soorten	die	als	imago	overwinteren,	zetten	de	eitjes	af	in	het	voorjaar.	De	wantsen	die	als	eitje	overwinteren	
zetten	hun	eitjes	later	in	het	jaar	af.	



	
	

Op	 de	 stam	 van	 een	 es	 koesterden	 veel	 vliegen	 zich	 in	 het	 zonnetje.	 Het	 waren	 bijna	 allemaal	 vrij	 forse	
“gewone”	vliegen.	Daar	tussen	herkende	ik	één	schorsvlieg.	Maar	er	zaten	ook	twee	struiksprinkhanen	op	de	
boom,	zowel	een	mannetje	(foto)	als	een	vrouwtje.	

	

	
	

Ik	 zag	 ook	 weer	 een	 paar	 vliegen	 “belletjesblazen”.	 Zouden	 het	 dambordvliegen	 zijn	 of	 bijvoorbeeld	 een	
roodwangbromvlieg	 (links)?	 De	 ogen	 van	 dambordvliegen	 zijn	 groot,	 rond	 en	 opvallend	 rood	 gekleurd.	 De	
gefotografeerde	vliegen	hebben	bruine	ogen.	De	roodwangbromvlieg	(Calliphora	vicina)	is	een	grijsblauwe	tot	
staalblauwe	 bromvlieg	 met	 roodbruine	 ogen	 en	 geelrode	 “wangen”.	 De	 vlieg	 heeft	 wisselende	
weerschijnvlekken	 op	 het	 achterlijf.	 Hij	 behoort	 tot	 de	 familie	 Calliphoridae.	 De	 dambordvlieg	 (Sarcophaga	
carnaria)	behoort	tot	de	familie	Sarcophagidae.	Beide	families	zijn	vleesvliegen.	
Het	op	naam	brengen	blijft	 lastig.	Alleen	al	 van	het	geslacht	 Sarcophaga	komen	 in	ons	 land	 zo’n	30	 soorten	
voor,	die	allemaal	sterk	op	elkaar	lijken.	

	



	
	

Schijnbaar	 zijn	 de	 sierappeltjes	 nog	 niet	 in	 trek	 bij	 de	 vogels.	 Ik	 heb	 nog	 geen	 merel,	 lijster,	 koperwiek,	
kramsvogel	of	andere	liefhebber	van	de	appeltjes	zien	eten.	De	appeltjes	blijven	mooi	
tot	de	vorst	invalt.	Nachtvorst	verbetert	de	smaak	van	de	appeltjes,	maar	of	de	vogels	dat	ook	zo	ervaren?	Op	
dit	moment	is	er	waarschijnlijk	nog	voldoende	ander	voedsel	te	vinden,	de	appeltjes	kunnen	dus	nog	wel	even	
wachten.	De	appeltjes	bevatten	veel	vitaminen.	
	

	
	
Er	zijn	nogal	wat	mensen	die	min	of	meer	depressief	worden	van	de	herfst	en	van	het	vooruitzicht	dat	daarop	
ook	nog	een	winter	volgt	worden	ze	beslist	niet	veel	vrolijker.	Het	wachten	op	de	lente	duurt	voor	hen	erg	lang.	
Bomen	en	struiken	kennen	dat	probleem	niet,	ze	zijn	nu	al	weer	druk	bezig	met	de	ontwikkeling	van	die	dingen	
waar	veel	mensen	straks	weer	blij	van	worden.	De	kastanje	bijvoorbeeld	heeft	nu	al	weer	forse	knoppen	en	aan	
de	wilg	verschijnen	al	weer	katjes.	Een	bemoedigend	vooruitzicht.	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	


