De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 27 juni 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
Ondanks de eerder minder gunstige weersverwachting werd het toch een heel aangename dag. Met af en toe
enige sluierbewolking, maar ook veel (en wat mij betreft iets teveel) zon. Er stond vrij veel wind. Dat was
jammer, want er staat veel in bloei. Vooral op de Kinderwerktuin is het een waar kleurenfestijn. Al die bloemen
trekken veel insecten, maar insecten op heen en weer bewegende bloemen zijn lastig te fotograferen. Niet alle
interessante insecten zaten op “zwiepende” bloemen, dus ook dit keer kon ik wel het een en ander op de
gevoelige plaat vastleggen.

De bloemen van de rimpelroos werden
druk bezocht, vooral door hommels. Ik
had deze hommel met een paar forse
klompen stuifmeel graag (scherp)
gefotografeerd bij het verlaten van de
bloem. Maar zoveel geluk had ik niet.

De sluipwesp (links) is er een uit de familie van de gewone sluipwespen. Dat is een hele grote groep parasitaire
wespen. Wereldwijd telt deze familie ongeveer 22.000 soorten. Ze zijn slank en hebben lange antennes
(minstens 16 segmenten) Ze zijn solitair.
Dit zou de Ichneumon confusor kunnen zijn. Maar veel soorten lijken op elkaar en waarschijnlijk is het uiterlijk
van veel soorten een beetje variabel.
Het groen smalbuikje (rechtsboven) is er niet alleen in een groene vorm (man), maar kan ook koperkleurig zijn
(vrouw). Hij behoort tot de prachtkevers en is 6-7 mm groot en te zien in de maanden juni-juli. Komt voor op
loofbomen, o.a. wilg.
De kleine bij rechtsonder is waarschijnlijk een mannetje blauwe metselbij. Het is een bij met een blauwachtige
(vrouw) of groenachtige metaalglans (man) en is 8-9 mm groot. Deze bij is in het noorden vrij zeldzaam. De
kauwende metselbij lijkt er sterk op, maar die is zeer zeldzaam.

Twee en halve week eerder zag ik voor het eerst een hongerwesp. Dit keer kwam ik er zelfs twee tegen (of zou
het de zelfde zijn geweest?). In ons land komen negen soorten voor. Dit zal de Gasteruption assectator zijn, ze
zit hier op de heiligenbloem. Aan de (vrij korte) legboor is te zien dat het een vrouwtje is. Tijdens het vliegen of
zweven voor een bijennest werken de vergrote achterpoten als evenwichtsorgaan; ze hangen naar beneden en
vormen met het min of meer omhoog geheven achterlijf een rechte hoek. Bij bloembezoek wordt het achterlijf
meestal ook omhoog gehouden. Hongerwespen leggen eieren in nesten van solitaire bijen in hout, stengels en
gallen. De volwassen larve maakt een dunne cocon in het bijennest, overwintert als volgroeide larve om het
volgende voorjaar of zomer te verpoppen en als volwassen insect op zoek te gaan naar bovengrondse
bijennesten en bloemen met gemakkelijk te bereiken nectar.

De hoogveenzweefvlieg wordt ongeveer 13 tot 15 millimeter lang en is daarmee groter dan de meeste soorten.
Op het zwarte achterlijf heeft hij drie heldere, dunne, gele banden, die elkaar meestal net niet raken. Aan het
einde heeft hij nog een gele 'ring'.
De hoogveenzweefvlieg leeft van nectar en stuifmeel van diverse planten. De zweefvlieg is lichtbehaard
behalve de punt van het achterlijf, die is juist dichtbehaard en speelt een rol bij de bestuiving. In Nederland is
de soort vrij algemeen.

Er vlogen niet echt veel vlinders, maar het klein koolwitje was er wel. Het is het meest voorkomende witje in
Nederland. Zowel het mannetje als het vrouwtje heeft op de voorvleugel twee vlekken; bij het vrouwtje zijn
deze vlekken groter en zwarter dan bij het mannetje. Het klein koolwitje heeft niet zo veel zwart op de
vleugeltoppen als het groot koolwitje. Het klein koolwitje overwintert als pop. Nadat de pop een vlinder is
geworden is er vanaf eind maart de eerste generatie klein koolwitjes. De tweede en derde generatie kunnen
we zien vliegen van eind juni tot eind september. Bij gunstige weersomstandigheden is het zelfs mogelijk dat er
tot in oktober nog een vierde generatie koolwitjes in dat jaar rond fladderen.

Op deze nogal vlinderluwe dag liet het koevinkje zich opvallend vaak zien. Het koevinkje is donker gekleurd. De
bovenkant van de geaderde vleugels is bruinachtig tot zwart. Net ontpopt lijkt de mannetjesvlinder meer
zwarte vleugels te hebben dan bruinig, maar langzaam worden ze bruiner. Het vrouwtje heeft op de bovenzijde
van de voorvleugel drie oogvlekken en bij het mannetje zijn het er twee of één (vage) oogvlek(ken) en ook
kunnen ze geheel ontbreken. De vleugelranden zijn wit gewimperd. De onderkant van de vleugels zijn lichter
bruin met 5 geel omrande oogvlekken, zowel bij het mannetje als bij het vrouwtje. De vlinder vliegt van midden
juni tot midden augustus (met een piek in juli). De overwinterende rups kan wel elf maanden rups zijn, voordat
de verpopping voltooid wordt tot vlinder. De vlinder leeft maar twee weken.

Het bleek geen slak te zijn. Maar wat kroop er dan wel door het gras? Met enige moeite werd het zich agressief
verwerende beestje op een stuk blad gezet zodat ik hem kon fotograferen. Het bleek een larve van de grote
spinnende watertor te zijn. De kever wordt tot bijna 5 centimeter lang en is een van de grootste in het water
levende kevers in ons land.
Als de larve uit het ei kruipt is hij slechts enkele millimeters lang. Uiteindelijk bereikt de larve een lengte van
zes tot zeven centimeter. Het lichaam heeft drie paar gelede poten aan de voorzijde. Daar zitten ook de grote,
zwarte en glanzende kaakdelen. De voorzijde van de larve is wat afgeplat, het lichaam is wat ronder, de
achterzijde is puntachtig en draagt twee achterlijfsaanhangsels. De verpopping vindt plaats op het land. De
larve kruipt vlak voor de verpopping op het droge en graaft een holletje met aan het eind een kleine popkamer,
waarin de larve verpopt. Alleen gedurende deze korte tijd is de larve buiten het water aan te treffen. Na enige
tijd komt de volwassen kever uit de popkamer tevoorschijn.

Op de schermbloemigen (pastinaak) in het labyrint zag ik minimaal 10 pyjamawantsen. Sommigen hadden
elkaars gezelschap op gezocht.

Een paar jaar geleden wist ik nog niet van het bestaan van wapenvliegen, maar inmiddels weet ik wel beter. Ze
zijn heel divers van uiterlijk, zowel formaat als tekening en kleur.
Ondanks de geringe grootte (5-7 mm) is het groen verfdrupje een zeer opvallende wapenvlieg. De tekening is
kenmerkend; op het borststuk lengtestrepen, op het achterlijf dwarsstrepen en op de voorkant van de kop ook
nog twee brede gekleurde strepen. Naast het zwart-groene groene verfdrupje is er ook het zwart-gele groene
verfdrupje. Nee, dit is geen vergissing. Vliegtijd: juni-augustus. Wordt relatief weinig waargenomen.
De kleine moeraswapenvlieg (6-9 mm) kom ik regelmatig tegen. De rand van het achterlijf is groen, soms
geelwit. Het midden van het achterlichaam is zwart. Kop, borststuk en schildje zijn donker bronskleurig (lijkt
soms zwart). Op het oog zitten donkere vlekjes. Rechtsboven een mannetje, onder een vrouwtje. Vliegtijd: juniaugustus. Algemeen op grazige, vochtige locaties bij modderige wateren.

Op de grote tuin van De Wiershoeck zat dit vrouwtje grote moeraswapenvlieg hoog op de pastinaak. Gelukkig
ben ik niet de kleinste en daardoor kon ik haar toch (met enige moeite) fotograferen. De vlieg valt op door het
brede achterlijf met geeloranje zijvlekken. Op het gele schildje zitten twee stekels. De grote moeraswapenvlieg
is 12-17 mm groot en vliegt in de periode mei-augustus.
Groetjes,
Luit

