De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 5 juli 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Volgens Buienradar zou het van 11 tot 12 regenen, en dat deed het ook. Helaas was het de rest van de dag ook
niet helemaal droog. Het was zwaar bewolkt en er stond een stevige wind. Het was gewoon een slechte dag om
te fotograferen. De excursie begonnen we onderdak met een kop koffie. Gezellig ‘keuvelend’ wachten we tot
het droog werd en toen gingen we alsnog de tuin in. In de loop van de middag moest ik nog een paar keer
schuilen. Aan het eind van de middag fietste ik onder een dreigend wolkendek naar huis. Gelukkig bleef het
toen wel droog. De oogst was beperkt, maar voldoende voor een verslag.
De brandnetelmot / bonte
brandnetelroller zit bij voorkeur
aan de onderkant van het blad.
Dat was dit keer ook het geval.
Ik draaide het blad voorzichtig
om….. en de vlinder was
gevlogen. Gelukkig ging hij even
verderop bovenop een blad
zitten en kon ik hem toch
fotograferen.
De brandnetelmot of bonte
brandnetelroller is een vrij grote
dagactieve vlinder uit de familie
grasmotten. De spanwijdte van
de vleugels is 24 tot 28 mm.
De brandnetelmot lijkt enigszins
op de bonte bessenvlinder; deze laatste heeft echter een duidelijke gele vlekkenbaan over de vleugels. De
vliegtijd van de brandnetelmot is juni en juli.
De waardplant voor de vlinder is voornamelijk de brandnetel. De andoorn en munt worden door de rupsen
gebruikt als voedsel.

De brandnetelwants is een blindwants met een lichaamslengte van 3,5 tot 5 millimeter. Het is een in ons land
zeer algemeen voorkomende wants. Het dier voedt zich door te zuigen op brandnetel. Volwassen dieren
worden ook wel op andere planten gezien, maar of ze daar ook van eten is onduidelijk. De soort kent één
jaarlijkse generatie. De eitjes worden in april gelegd. In mei verschijnen de larven, die geheel groen zijn. In juli
verschijnen de verse imago’s. Van de vorige generatie leven dan echter ook nog exemplaren. De soort
overwintert als imago.

Het groot dikkopje is een mobiele soort die leeft in allerlei beschutte, vrij vochtige graslanden en ruigten.
Voorvleugellengte: 12-15 mm. De onderkant van de achtervleugel is geelachtig, met duidelijke lichte vlekken.
Het mannetje (foto) heeft op de bovenkant van de voorvleugel een duidelijke (donkere) geurstreep. Een
algemene standvlinder. De soort vliegt op de zand- en veengronden en in grote delen van de duinen. Op de
meeste kleigronden ontbreekt hij en op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg is hij wat schaarser.
Vliegtijd: Begin juni-half augustus in één generatie. De mannetjes voeren 's morgens vaak patrouillevluchten
uit. 's Middags vertonen ze territoriaal gedrag, vaak vanaf steeds dezelfde uitkijkposten.

Deze sierui ging dinsdag nog goed gemutst door het leven. Inmiddels zal dat wel anders zijn.

Na de bloeiperiode van de papaver (klaproos) blijft de zaaddoos nog lange tijd een blikvanger. Het viel me op
dat het aantal ‘ribben’ bovenop de zaaddozen erg verschillend is. Ik heb daar geen verklaring voor kunnen
vinden. Ik vond wel de volgende ‘nuttige’ informatie:
Klaprozen voorspellen het weer. Bij regenweer klapt de bloem dicht, vandaar de naam klaproos. In Vlaanderen
wordt de klaproos ook wel onweersbloem of donderbloem genoemd. In Wallonië spreekt men van tonnoire.
Daarmee verwijst men naar tonnerre of de donder.
In vroegere tijden probeerde men ook onweders te bezweren met behulp van de klaproos. Men plukte grote
boeketten met donderbloemen om die in de kerk te laten zegenen. Kwam er nadien onweersdreiging opzetten,
dan stak men de gezegende planten in brand. "Beginnen donderwolken op te doemen, stook dan vlug uw
donderbloemen" luidde dan ook het spreekwoord aan het begin van de twintigste eeuw.

Nee, de zomers zijn ook niet meer wat ze zijn geweest. Ik beweer niet dat het een herfstige dag was, maar het
was geen dag voor T-shirt en korte broek. Deze rimpelroos heeft zich al aardig aangepast.

Klokje (Campanula) is een geslacht van ongeveer 300 soorten planten uit de klokjesfamilie (Campanulaceae).
Het geslacht bevat zowel eenjarige, tweejarige als overblijvende soorten, in hoogte variërend van minder dan 5
cm voor enkele subpolaire en bergsoorten tot bijna 2 m hoge soorten in graslanden en bossen in gematigde
streken. De kleur is meestal blauw tot paars of soms wit tot roze. De bloemkroon is klokvormig, opgebouwd uit
vijf vergroeide kroonbladen en vaak 2-5 cm lang.
Klokjes komen in de vrije natuur nog maar spaarzaam voor, maar maken vaak deel uit van borders in tuinen.
Klokjesbijen doen het dan ook goed in tuinen en parken. Op de tuinen van De Wiershoeck kom ik regelmatig
klokjesbijen tegen. Ze zitten vaak diep weggedoken in de klokjes. Mannetjes klokjesbijen willen nog wel eens
slapend in of aan de bloemen worden aangetroffen, ook overdag bij bewolkt weer. Ze klemmen zich aan de
plant vast met hun kaken. De grote klokjesbij heeft een smalle lichaamsbouw en is ongeveer 10 mm groot.

Heeft deze bij witbehaarde achterpoten, of is het stuifmeel? Ik denk dat het witte haartjes zijn.

Het insect soldaatje, wordt ook wel weekschildkever genoemd en het is een langwerpig diertje dat in heel
Europa voorkomt in bossen en open gebieden, waar ze vooral te vinden zijn op bloemen en struiken waar ze op
zoek zijn naar voedsel. In Nederland en België zijn er ongeveer 50 soorten weekschildkevers. Ze komen voor in
rode en donkere kleuren. De naam soldaatje heeft hij te danken aan zijn langwerpige vorm dat doet denken
aan een oud soldatenuniform.
De kleine rode weekschildkever is een van de meest algemene soorten soldaatjes. Ze worden ongeveer 7 tot 11
millimeter groot. De kleur is helemaal oranjerood, waarbij de achterste punten van de dekschilden donkerder
zijn of soms zelfs zwart. De uiteinden van de pootjes en antennes kunnen ook donkerder tot zwartgekleurd zijn.

Nog niet zo lang geleden stond er ook al een foto van de weidevlekoog in het verslag. Het is een vrij algemeen
voorkomende zweefvlieg met opvallende ogen. Altijd weer goed voor een plaatje.

Eerlijk is eerlijk, in eerste instantie dacht ik dat het opgedroogde bijenpoep was. Dat kon ik mooi gebruiken
voor dit verslag van een ‘shit-dag’. Maar het is geen bijenpoep. Wat is het dan wel? Na enig speurwerk op het
net ben ik tot de conclusie gekomen dat deze vergroeiing waarschijnlijk is veroorzaakt door de rietloopmijt.
Helaas heb ik over de rietloopmijt geen informatie kunnen vinden.
Loopmijten (weekhuidmijten) zijn witglanzende tot lichtbruine mijten die vrij dik zijn maar zeer klein en daarom
meestal met het blote oog niet waarneembaar. Met hun stilettovormige monddelen boren ze plantencellen
aan en zuigen er de sappen uit. Zij scheiden hierbij ook stoffen af die het inwaarts krullen van de bladeren
veroorzaken. Er komen zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren voor maar de voortplanting is in de regel
parthenogenetisch (ongeslachtelijk).
Groetjes,
Luit

