De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 24 juli 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
De excursie was i.v.m. het tropische weer afgelast en ik had natuurlijk ook gewoon thuis kunnen blijven. Voor
mij hoeft het niet veel warmer te zijn dan zo’n twintig graden, maar ondanks dat was ik om kwart over negen al
op de tuin. Misschien was er voordat het echt warm zou worden nog iets interessants te zien. Dat viel helaas
tegen en dat werd in de loop van deze tropische dag ook niet beter. Er vlogen wel insecten en ze bezochten
ook wel bloemen, maar ze waren erg druk. Ik zag relatief veel bijen en hommels, en vooral ’s morgens
doodskopzweefvliegen en goudoogdazen. Graag had ik een serie foto’s gemaakt van deze mooie dazen, maar
in plaats van rustig op een blad of bloem te gaan zitten kozen ze steeds mij als “rustplaats”. Lang en rustig liet
ik ze niet zitten. Mannetjes bijten niet, maar ik gunde me (en de dazen) niet de tijd om het geslacht te
onderzoeken. De ontmoeting met de dazen had voor mij geen nare gevolgen, waarschijnlijk hebben enkele
dazen er op z’n minst wel enige “hoofdpijn” aan over gehouden.

Het is nog maar juli, maar het lijkt af
en toe wel herfst. Veel bomen en
struiken verkleuren al en laten hun
bladeren vallen. Door het blad te laten
vallen beschermen ze zich tegen
uitdroging. Het door de wortels
opgenomen water verdampt via de
huidmondjes in de bladeren. Als
bomen en struiken hun bladeren niet
zouden laten vallen dan treedt
verdroging op, doordat de verdamping
groter zou zijn dan de wateropname.

Honingbijen en hommels waren redelijk actief en verzamelden op verschillende manieren (bewust of
onbewust) stuifmeel.

De distelvlinder is een zeer algemene trekvlinder die verspreid over het hele land wordt gezien; de aantallen
wisselen per jaar aanzienlijk. Een invasie distelvlinders valt vaak samen met het binnenkomen van Sahara-zand
in ons land. Waarschijnlijk hebben we dit jaar weinig last van Sahara-zand want ik zie maar weinig
distelvlinders.

De doodskopzweefvlieg is een grote, vrij bolle zweefvlieg met gele vlekken op achterlijf en opvallende witgele
tekening op de zeer donkere borststukrug waar hij zijn naam aan te danken heeft.
Met enige fantasie kun je daar een schedel / doodskop in zien, maar niet bij ieder exemplaar. De lengte
verschilt enigszins per exemplaar en is ongeveer 10-14 millimeter. De doodskopzweefvlieg komt in heel Europa
voor, tot in Noord-Afrika. Het voedsel bestaat uit nectar en stuifmeel van diverse bloemsoorten.

Bij ons thuis hebben de rupsen van het groot koolwitje de rucola volledig kaal gevreten. Op de Kinderwerktuin
doen honderden rupsen zich te goed aan de koolplanten. Rupsen moeten enorme hoeveelheden voedsel
wegwerken omdat ze vaak bladeren eten waar niet veel energie in zit. Bovendien moeten ze sterk groeien; bij
veel soorten is de bijna volgroeide rups duizenden keren groter en zwaarder dan een net uit het ei gekropen
rups. Het zijn hiermee de snelst groeiende organismen uit het dierenrijk. De energie die wordt opgeslagen
wordt niet alleen gebruikt om de verandering van pop tot vlinder mogelijk te maken. Veel vlinders nemen geen
voedsel meer op als ze uit de pop komen. Alle energie die wordt gebruikt om te vliegen, een partner te zoeken
en zich voort te planten is bij deze soorten als rups bij elkaar gegeten. Rupsen vervellen meestal vier tot vijf
keer in hun leven, iedere keer als ze uit hun jasje groeien barst de huid open. Ieder stadium wordt een 'instar'
genoemd, veel soorten zien er als kleine rups anders uit dan in het laatste stadium.
Granen zijn de zaden van
grasachtige
planten.
Granen
zijn
als
voedselgewas voor mens
en dier enorm belangrijk.
We maken er meel van in
allerlei soorten, maar ook
bier, havermout, koekjes
en zelfs whisky, jenever en
rum. De mens is voor bijna
95% van al zijn voedsel
afhankelijk van grasachtige
planten, al dan niet eerst
door
dieren
gegeten.
Wereldwijd is brood het
meest gegeten voedsel.
Door veredeling zijn de
grasachtige granen in de
loop van meer dan 7000
jaar geselecteerd op allerlei
voor de mens nuttige
eigenschappen, zoals opbrengst, variatie en de handigste manier van oogsten. Dat alles in relatie tot de
omgeving. Op zandgrond zijn andere gewassen geschikter dan op klei of veen. Zo zijn honderden selecties
granen ontstaan, in tarwe, rogge, gerst, haver, mais, rijst, spelt en gierst. Maar het herkennen van de
verschillende soorten is voor een leek niet eenvoudig. Links: ?, rechtsboven: tarwe, rechtsonder: haver.

Het was ook dit keer weer “hard
werken” om een redelijk aantal
interessante onderwerpen voor dit
verslag te verzamelen. Bij mijn
zoektocht dook ik (figuurlijk) ook in de
waterbak op de Kinderwerktuin. Ik zag
nog
geen
schaatsenrijders
en
schrijvertjes,
maar
wel
enkele
bootsmannetjes. Een andere, meer
logische, naam voor dit insect is
‘rugge(n)zwemmer’.
Het is middelgroot waterinsect, met de
merkwaardige gewoonte om op de rug
te zwemmen. Het is ook een
succesvolle jager en een van de snelste
slootdieren. Het heeft 2 grote, sterke,
behaarde zwempoten (de achterste) die
als roeispanen worden gebruikt. De
ruggezwemmer behoort tot de grote insectenfamilie van de wantsen. Zoals alle wantsen heeft de
ruggezwemmer een steeksnuit waarmee het muggenlarven en kikkervisjes leegzuigt, maar waarmee het ook
een pijnlijke steek kan toebrengen aan handen. Het lijkt op een bijensteek, daardoor worden ze ook wel
waterbijen genoemd. De ruggezwemmer voert een luchtbel met zich mee waaruit het de zuurstof haalt. Door
deze luchtbel wordt de ruggezwemmer telkens naar de oppervlakte getrokken. Het hangt daardoor onder aan
de wateroppervlakte te wachten op een prooi. Dit dier jaagt met de grote ogen, en heeft dus helder water
nodig. Met de voorste poten wordt de prooi gegrepen, met het tweede paar poten wordt de prooi
vastgehouden en met de bek wordt de prooi doorboort en gif ingespoten.

De kruisspin bouwt het verticaal hangende web op enige hoogte en vangt voornamelijk vliegende insecten. De
levenscyclus is tweejarig; de paring vindt plaats in de herfst en de eitjes overwinteren. In de lente komen ze uit
en pas het volgende jaar worden de spinnen volwassen. Vooral vrouwtjes die eieren dragen hebben een
opvallend dik achterlijf. De kruisspin is erg variabel in kleur (van zeer bleek geelbruin tot bruinrood en bijna
zwart) en intensiteit van het patroon. Op het achterlijf is vrijwel altijd een wit kruis te zien. De kruisspin kent
net als veel andere spinnen een sterke seksuele dimorfie; dit wil zeggen dat de mannetjes en de vrouwtjes er
totaal anders uitzien. De vrouwtjes worden veel groter dan de mannetjes. De vrouwtjes bereiken een
lichaamslengte van 12 tot 17 millimeter, exclusief poten. De eicocons worden in herfst afgezet op verborgen
plekken in planten en zien eruit als een pluk watten met in het midden de gelige eitjes. Het vrouwtje stopt met
jagen en sterft vaak korte tijd nadat haar eiercocon is afgezet.

De stippen van het veertienstippelig lieveheersbeestje (4-6 mm) zijn bijna altijd met elkaar verbonden en
uitgesproken hoekig. De alternatieve naam 'schaakbordlieveheersbeestje' verwijst hier naar. Er is wel wat
variatie binnen de soort; veel exemplaren zijn geel met zwarte vlekken, maar sommige exemplaren hebben
zeer grote zwarte vlekken, en hebben daardoor een overwegend zwarte kleur met gele vlekken. Kenmerkend
voor de soort is ook de tekening van het halsschild. Net zoals veel andere soorten uit de familie
lieveheersbeestjes leeft de veertienstip als larve en als imago uitsluitend van bladluizen. De volwassen kever
kan twee jaar oud worden. Het is een zeer algemene soort, die voorkomt in allerlei biotopen, als er maar
bladluizen zijn om te eten.
De “bijvangst” is een vrouwtje fraaie schijnboktor, een slanke, middelgrote kever met een opvallende
metaalglans. De meeste exemplaren zijn heldergroen, maar de kleur kan variëren van blauw tot violet. De
dekschilden zijn sterk versmald aan de achterzijde, waardoor de achtervleugels voor een deel onbedekt zijn. De
achterpoten van het mannetje hebben sterk opgezwollen dijen.

omdat de onverteerbare zaden hun lichaam weer verlaten.
Groetjes,
Luit

Dit jaar bloeit ook de lijsterbes eerder
dan gebruikelijk. De lijsterbes (Sorbus
aucuparia) is een boom of grote struik
met een overdaad aan bloemen en
vruchten. Het Latijnse woord sorbus
betekent
vrucht
en
aucupor
vogelvangst omdat de Romeinen de
oranje bessen van deze boom als
lokaas gebruikten. De bessen, die in
augustus rijp zijn en de herfst
aankondigen, zijn vooral geliefd bij
merels en lijsters. De oranjerode
vruchten zijn geen echte bessen, maar
steenvruchten,
eigenlijk
miniappeltjes, want zij bezitten 2-3
steenharde zaden. Het vlees is zurig en
heeft een aromatische bijsmaak.
Vogels zorgen voor de verspreiding,

