De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 21 augustus 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was een prima dag. In de loop van de dag werd het warmer, een beetje benauwd zelfs en wat mij betreft
had er iets meer (sluier)bewolking mogen zijn. Met het fotograferen is dat wel zo prettig. Er vlogen redelijk veel
insecten, vooral vlinders (witjes) en op de rimpelroos zaten zoals gebruikelijk veel smalle randwantsen. Een
week geleden zag ik nog maar een paar volwassen exemplaren, nu enkele tientallen. Maar er zijn ook nog
steeds nimfen van de smalle randwants.

Ik had ze al een paar weken niet meer gezien, de eitjes van de smalle randwants. Maar ik kwam dit keer twee
groepjes van drie lege eitjes tegen. Zouden deze twee volwassen exemplaren er iets mee te maken hebben? Of
is de jonge wants op de achtergrond enige tijd geleden tevoorschijn gekropen uit één van de eitjes?

De bessenschildwants kom ik op
De
Wiershoeck
en
de
Kinderwerktuin niet vaak tegen.
Dat is niet zo vreemd want
ondanks dat het een van de
algemeenste grote wantsen is
(10-12 mm), is hij op de
kleigebieden zeldzaam. Het is de
enige wants met een (licht)
behaard
halsschild.
De
volwassen wants overwintert en
kan gedurende een groot deel
van het jaar als volwassen dier
worden gevonden. De meeste
waarnemingen komen uit de
periode april tot november.

Op de kool zag ik zowel een cluster eitjes van het groot koolwitje (links) als van een wants. Een aantal eitjes van
het groot koolwitje zijn aan het verkleuren, de rupsen zijn in ontwikkeling. Het is maar de vraag of dit
uiteindelijk zal resulteren in de ‘geboorte’ van nieuwe vlinders. Op de eitjes scharrelt een klein insect,
waarschijnlijk een sluipwesp. Sluipwespen vallen niet alleen rupsen en poppen aan, er zijn ook soorten die hun
gehele ontwikkeling in vlindereitjes kunnen voltooien. De eitjes rechts zijn zeer waarschijnlijk eitjes van een
wants. Maar welke? Het zouden eitjes van de koolwants kunnen zijn, maar misschien zijn er ook andere
wantsen die hun eitjes afzetten op kool.

De groene ogen blijken aan de bovenkant zwart te zijn.

Dat de Franse veldwesp
geen zeldzaamheid meer is
moge duidelijk zijn. Ik kwam
hem/haar de afgelopen
weken regelmatig tegen. Dit
keer was het overduidelijk
een mannetje. Mannetjes
zijn te herkennen aan de
gekromde uiteinden van de
voelsprieten en aan de
groene ogen. Maar deze
kenmerken zijn niet altijd
duidelijk zichtbaar. Op de
linker foto zijn de gekromde
uiteinden duidelijk te zien.
Maar de ogen lijken zwart.
Als we dezelfde wesp vanuit
een
ander
standpunt
bekijken zijn de ogen goed
te zien, maar vallen de
gekromde uiteinden niet op.

Een vlinder die we op de tuinen niet vaak zien is de kleine vuurvlinder. Deze vlinder vliegt in de periodes eind
april-half juni, eind juni-begin oktober en begin september-eind oktober in drie generaties. De derde generatie
varieert van jaar tot jaar sterk in omvang. De kleine vuurvlinder leeft in vrij open en meestal droge gebieden.
Dit zijn vooral schrale plekken op de zandgronden in graslanden, heidevelden, kapvlakten, duinen,
braakliggende gronden, tuinen en bermen. De soort overwintert als halfvolgroeide rups in de strooisellaag. De
verpopping vindt plaats onder of tussen de bladeren van de waardplant of in de strooisellaag.

Naast de kleine vuurvlinder zag ik dus veel witjes, waaronder het klein geaderd witje, enkele gehakkelde
aurelia’s (zowel een afgevlogen exemplaar als een mooie verse), een paar bont zandoogjes, een atalanta en
een paar keer het landkaartje. Op dit moment zie je uiteraard de zomervorm van het landkaartje, bij de
voorjaarsvorm is de bovenkant van de vleugels oranjebruin met een zwart vlekkenpatroon. De onderkant van
de vleugels vertoont altijd het karakteristieke landkaartpatroon waar de soort haar naam aan heeft te danken.

Tijdens de excursie hadden we ons er nog over verwonderd dat we geen pyjamaschildwantsen zagen. Toen ik
na de middag in mijn eentje mijn zoektocht naar interessante beestjes voortzette, ontdekte ik op de
Kinderwerktuin een achttal van deze mooie wantsen. De tekening is kenmerkend en bestaat uit een knalrode
basiskleur met brede zwarte lengtestrepen over de gehele bovenzijde van het lichaam. Het lichaam is erg rond
en de lengte ligt tussen de 8 en 12 mm. Kenmerkend is ook het grote schildje, dat tot de achterlijfspunt reikt en
de voorvleugels grotendeels bedekt.
De pyjamaschildwants leeft van diverse schermbloemigen langs bosranden en begroeide delen van
heidevelden. Zonnige plekken hebben de voorkeur en bij bewolking blijven de wantsen in de schuilplaatsen
zitten zoals scheuren in boombast. Het is een typische boomwants die niet vaak op de bodem komt.
Het mannetje van de
gewone schorpioenvlieg ziet
er gevaarlijk uit met zijn
omhoog gekrulde staart.
Zeker met het verdikte
uiteinde lijkt die op de
staart van een schorpioen.
Ook de puntige bek lijkt
gemaakt om mee te steken.
Schorpioenvliegen
zijn
echter ongevaarlijk. Ze eten
vooral dode insecten en
honingdauw: de zoete
uitscheiding van bladluizen.
Zijn staart gebruikt het
mannetje tijdens de paring.
Hij
grijpt
met
het
tangvormige uiteinde het
vrouwtje vast.
Daarna spuugt hij als
'bruidsgeschenk' een bruine
vloeistof op een blad dat het vrouwtje vervolgens opdrinkt. De gewone schorpioenvlieg behoort samen met
ongeveer 360 soorten 'echte schorpioenvliegen' en 170 soorten hangvliegen tot een aparte orde insecten. In
ons land komen vijf soorten schorpioenvliegen voor.

Het is een woeste sluipvlieg, maar welke? ‘De’ woeste sluipvlieg is één van de ruim 300 soorten sluipvliegen die
in ons land voorkomen. Hij dankt zijn naam aan de lange haren op het lichaam. Maar er zijn twee soorten
woeste sluipvlieg en ze lijken als eeneiige tweelingen op elkaar. Waarschijnlijk is het de Tachina fera, want die
komt veel meer voor dan de Tachina magnicornis. Net als de larven van sluipwespen, leven de larven van
sluipvliegen in larven van andere insecten. De ‘fera’ parasiteert op enkele grotere uilen, zoals de hyena
(nachtvlinder). De ontwikkeling gaat razend snel: 10 dagen nadat het ei is gelegd kan er al een nieuwe vlieg
verschijnen!

Tot slot nog even weer de smalle randwants. De wants links in een mooi volwassen exemplaar. De wants in het
midden zal kort geleden voor de laatste keer zijn verveld en is nu volwassen, maar hij is nog niet uitgekleurd.
Smalle randwantsen hebben lange voelsprieten, vooral bij de nimf (jonge wants) zijn ze in verhouding erg
groot.
Groetjes,
Luit

