De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 15 mei 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was weer een zomerse voorjaarsdag, daar zal ik niet over klagen. Maar ook dit keer viel het aantal insecten
nogal tegen. In de loop van de jaren is het aantal insecten op de tuinen van De Wiershoeck en de
Kinderwerktuin steeds kleiner geworden. Dat is geen goed teken, maar het is helaas geheel in
overeenstemming met het landelijk beeld. Het is te hopen dat ‘men’ dit probleem niet nog eens tien jaar gaat
bestuderen. Volgens mij is het tijd om drastische maatregelen te nemen.
Mijn ‘werkdag’ op de tuinen resulteerde ook nu weer in een verontrustend (relatief) gering aantal foto’s. Maar
gelukkig kom ik nog steeds voldoende leuke en interessante insecten tegen voor het maken van een verslag.

Met mijn camera kan ik ook panoramafoto´s maken. Dat had ik nog nooit gedaan en dat moest toch maar eens
gebeuren. En dit is het resultaat, een overzicht van een deel van de grote tuin van De Wiershoeck.

Ik heb volgens mij al eerder genoemd dat het aantal juffertjes in verhouding opvallend groot is. Naast de erg
licht gekleurde juffers zag ik ook meerdere azuur(water)juffers. De azuurjuffer behoort tot een groep van bijna
15 blauwe waterjuffers. Het is niet eenvoudig al die soorten uit elkaar te houden. Bij mannetjes kijken we
vooral naar het figuurtje op segment 2. Bijna elke soort heeft daar een unieke tekening. Bij de azuurjuffer zien
we daar een blauwe U-tekening. De mannetjes zijn bovendien flink blauw, want er is slechts één segment zwart
aan de bovenkant. Daarmee zijn ze de meest blauwe juffers van allemaal. De vrouwtjes kunnen blauw zijn,
maar meestal zijn ze lichtgroen, soms wat wittig. Met een lengte van 30 tot 35mm en een spanwijdte die
uiteenloopt van 4 tot 5cm één van de grootste blauwe juffers.

De gewone pendelvlieg / pendelzweefvlieg heeft een grote zwarte onbehaarde streep midden op het gezicht
en de dunne witte streepjes op het achterlijf raken elkaar niet. De citroenpendelvlieg heeft ook een grote
streep op het gezicht, maar die is geel. En de witte strepen op het achterlijf bij de citroenpendelvlieg raken
elkaar wel. Dit is dus overduidelijk een citroenpendelvlieg.

De hommelzweefvlieg / hommelreus (11-17 mm) is een middelgrote, hommelachtig behaarde zweefvlieg
waarvan in Europa drie genetisch bepaalde kleurvariaties voorkomen: zwart met oranjerode achterlijfspunt
(bombylans), geel met zwarte banden midden op borststuk en achterlijf en een geelwitte (plumata) of rode
(haemorrhoidalis) achterlijfspunt. In het buitenland, waar andere hommelsoorten voorkomen, komen ook
andere kleurvormen van deze zweefvlieg voor. Dit is de variatie die de tuinhommel nabootst: Volucella
bombylans plumata.

Honingbijen bevliegen alleen ‘drachtplanten’ waarvan ze de nectar en/of stuifmeel kunnen bereiken, en die in
een voldoende hoeveelheid bloeien. De honingbij is bloemvast, en als er van een bepaalde plant maar weinig
bloemen zijn dan levert een vlucht te weinig op. Speurbijen beoordelen een drachtplant derhalve niet alleen op
nectar en/of stuifmeel per bloem, maar ook op hoeveelheid bloemen. De honingbij heeft een veel kortere tong
dan veel vlinders, ze kunnen de nectar van o.a. de akelei niet via de bloem bereiken en daarom breken ze in. Ze
bijten, op de plek waar de nectar zit, een gaatje in de ‘spoor’ van de bloem.

Op een paar plekken kwam ik de kaneelwants tegen. Het achterlichaam zit verscholen onder de dekschilden en
de vleugels. Je ziet dus bijna nooit welke kleur het achterlijf heeft. Of je moet geluk hebben dat de wants op
het punt staat om op te vliegen.

Ik zag ook mijn eerste pyjamawantsen van dit jaar. Ze zaten met z’n vijven op een schermbloemige.
Deze schildwants (± 10 mm) werd in 1975 voor het eerst in Vlaanderen gezien en wordt steeds vaker
gesignaleerd. Net als de meeste wantsen heeft deze soort aan de onderkant van het lichaam 2 openingen die in
contact staan met stinkklieren. Bij belaging geeft deze wants een bijtende, giftige en stinkende vloeistof af. De
opvallende kleuren van deze wants houden bovendien een visuele waarschuwing in voor eventuele belagers.
Het is een warmteminnende soort, die vooral op schermbloemigen voorkomt, waar sappen uit de planten of de
zaden worden gezogen. De geelachtige eitjes worden in het voorjaar in pakketjes afgezet aan de onderzijde van
de bladeren van de waardplant. De eitjes komen na ongeveer een week uit. De larven zijn van juni tot
september te zien. In juli zijn de eerste (verse) volwassen dieren te zien. De overwintering duurt van oktober
tot in mei. De nimfen zijn bruin gekleurd. De jonge wantsen doorlopen 5 vervellingsstadia. Jonge exemplaren
zijn nog niet gestreept.

Deze vrij kleine solitaire bij (op look-zonder-look) zag ik al een paar keer eerder. Maar ik heb nog steeds geen
idee welke soort het is.

Dit zou de kleine beer kunnen zijn. Het is een roodbruin gekleurde beervlinder, die voorkomt in diverse
biotopen. Deze nachtvlinder komt zeer algemeen voor en is zowel dagactief als nachtactief .
Begin april-eind augustus in twee generaties, soms een partiële derde generatie van september-begin oktober.
Vlinders van de eerste generatie zijn vaak overdag aan te treffen, vlinders van de tweede generatie vliegen
vaker ´s nachts. Rups: september-april en juni-juli. De soort overwintert als volgroeide rups.

Ruim twee weken geleden zag ik mijn eerste schildpadtorretje van dit jaar. Het was niet zoals meestal een
geheel groen torretje, maar hij had bruine delen op de dekschilden. Een schildpadtorretje met geheel bruine
dekschilden zag ik nog niet eerder. Ik heb uitgebreid op het net gezocht, maar ik ben deze soort niet
tegengekomen. Voorlopig weet ik dus nog niet welke soort het is.

Het zwartpootsoldaatje (11-15 mm) wordt ook wel donker soldaatje of gewone weekschildkever genoemd. De
kop en antennes zijn zwart, met uitzondering van de oranjerode monddelen en eerste antennesegmenten. Het
halsschild is oranjerood met in het midden een zwarte vlek. Deze raakt de voorrand, maar loopt soms ook als
een zwarte band tot de geheel zwarte dekschilden. Ook het achterlijf is oranjerood en steekt vaak in een punt
onder de dekschilden uit. Het donker soldaatje heeft zwarte poten en is aan de onderzijde geheel oranjerood
gekleurd. De volwassen kever vliegt van mei tot juni en is dan vaak op schermbloemen te vinden.
Vorig jaar was een topjaar voor de coloradokever. Hij behoort tot de familie van de bladhaantjes en wordt
ongeveer een centimeter lang. De coloradokever voedt zich uitsluitend met bladeren en bloemen van planten
uit de nachtschadefamilie. De kever overwintert onder de grond en in de lente leggen de vrouwtjes honderden
eitjes. Hoewel de kevers en hun larven giftig zijn, hebben ze in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied
(zuidelijk Noord-Amerika) verscheidene natuurlijke vijanden.
Groetjes,
Luit

