De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 25 april 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
De weersverwachting voor deze dag was niet wat je noemt positief en daarom werd de excursie afgelast.
Terecht, zo bleek wel toen ik in Boerderijum aan de koffie zat en wachtte tot het weer droog zou zijn. Ik was
ruim een half uur daarvoor toch maar op de fiets gestapt omdat het toen droog was. Nadat de regenbui was
overgetrokken was het, naar omstandigheden, redelijk aangenaam weer. De zon scheen regelmatig en op de
tuinen had ik niet veel last van de wind. Het was vrij fris en daardoor waren er dit keer ook weer weinig
insecten te zien.

Ik weet niet of het altijd zo is, maar ik vind de bloei van de appelboom (midden) mooier dan die van een
perenboom. Normaal gesproken volgen de appelbloesems na de bloei van kersen en peren. Nu overlapt de
bloei van deze fruitbomen.
De ontwikkeling van bestoven bloem tot volgroeide appel duurt tussen de 120 en 130 dagen. Naar verwachting
zal de oogsttijd dit jaar eerder zijn dan voorgaande jaren en kunnen de verse appels rond half augustus geplukt
worden. Close-up appelbloesem (links) en perenbloesem (rechts).

Een paar keer zag ik een drukke
en snelle zwarte “hommel”
vliegen, maar was het wel een
hommel? Nee, het was een
vrouwtje gewone sachembij,
maar dan wel de donkere vorm.
Er zijn acht soorten sachembijen
uit Nederland bekend, waarvan
de gewone sachembij (14-16
mm) verreweg het meest
voorkomt. Deze bij vliegt vooral
op lipbloemigen. Ze zijn van
maart tot en met juni in veel
tuinen te zien.

Ik zag de honingbij links net iets te laat aankomen anders had ik geprobeerd haar in de vlucht te fotograferen.
Je ziet dan een honingbij met aan het achterlichaam een sliertje bijenpoep.
Ondanks dat het een frisse dag was, zag ik regelmatig een drinkende honingbij. Heeft zo’n bij gewoon dorst, of
haalt ze water voor het koelen van het nest? Bij een temperatuur van ongeveer tien graden lijkt dat laatste niet
erg waarschijnlijk.

Een groepje jonge kruisspinnen. In de herfst worden de eitjes gelegd in een cocon. In het voorjaar komen de
jongen uit. Ze zien er direct spinachtig uit en ze hoeven dus geen metamorfose te ondergaan. Gedurende hun
groeiperiode vervellen ze meerdere malen.
Zodra de jonge spinnen tevoorschijn komen, weven ze een onregelmatige massa van vrijwel onzichtbare dunne
zijden draadjes waarin ze als een bal opeengedrongen zitten. Als ze verstoord worden, rennen ze in alle
richtingen weg en ballen samen zodra de kust weer veilig is. Ze blijven op deze wijze een paar dagen bijeen en
beginnen zich dan te verspreiden.
In dit stadium is er nog weinig verschil tussen de seksen, maar na verloop van tijd groeien de wijfjes sneller dan
de mannetjes. Vooral in de zomer van het tweede jaar, als de wijfjes volwassen worden, groeien ze zeer snel.

Ondanks dat het nogal fris was, was dit oranjetipje toch actief. Gelukkig ging hij even rustig zitten en kon ik
hem fotograferen. Langzaam opende de vlinder zijn vleugels, waarschijnlijk om zich op te warmen in de zon.

Ik kwam ergens een plaatje van een vlieg tegen met enige gelijkenis van de linker vlieg. Maar ondanks dat het
variabel elfje variabel van uiterlijk is, is de vlieg links zo goed als zeker geen variabel elfje. De vlekken op het
achterlijf van het variabel elfje zijn geel. De vlieg met het ‘zilveren’ achterlijf heb ik helaas ook (nog) niet
kunnen vinden.

Deze snuitkever was druk aan het grazen. Toen ik het blad probeerde om te draaien, om hem beter te kunnen
fotograferen, liet hij zich vallen. Soms heb je geluk en soms even niet.

Gelukkig is het vosje, een zandbij, dankzij de opvallende beharing duidelijk herkenbaar.
Het vosje is 12 tot 13 mm, zeer sterk oranjerood behaard en die beharing zit op de gehele bovenkant. Hij doet
wel denken aan een slanke, lange akkerhommel. Het vosje stelt niet veel eisen aan z'n biotoop, heeft een hekel
aan begroeiing en zit het liefst op een zonnige plek. Het is een echte cultuurvolger die ook heel graag nestelt in
bijvoorbeeld de voegen tussen tegels in de tuin, wegkanten enz. De nestgangen kunnen meer dan een halve
meter diep zijn. Er is maar heel weinig voorkeur voor bepaalde planten, hoewel de dieren gek zijn op rode
bessen en kruisbessen en dus nuttige bestuivers in de tuin kunnen zijn. Het vosje vliegt in de periode april en
mei. Het is een zeer algemene soort.
Groetjes,
Luit

