De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 24 mei 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het weer stond in schril contrast met dat van vorige week dinsdag. Het was sterk bewolkt, er stond vrij veel
wind en vooral ’s morgens miezerde het regelmatig. Gelukkig was het ’s middags zo goed als droog. De meeste
insecten waren schijnbaar ‘thuis gebleven’. Dat had ik natuurlijk ook kunnen doen, maar dan had ik alleen maar
kunnen veronderstellen dat er niet veel viel te beleven op de tuinen, nu weet ik het zeker. Toen ik aan het
einde van de middag weer naar huis fietste zag ik in het plas-dras weiland naast het Krimstermolenpad een
slobeend, enkele tureluurs een paar grutto’s en een lepelaar.

Natuurlijk ging ik ook even weer
bij de zwavelzwam kijken. Zou
hij gegroeid zijn en hoe zou de
vorm nu zijn? De foto links ken
je al, die maakte ik een week
eerder. De foto rechts laat zien
dat er in een week tijd heel wat
kan
veranderen.
Deze
zwavelzwam is ‘op de goede
weg’. Ik blijf hem in de gaten
houden en ben benieuwd hoe
groot (en mooi) hij uiteindelijk
zal worden.

Nee, het was beslist geen ‘vlinder-weer’. Ik heb geen enkele vlinder zien vliegen. Wel kwam ik een rustend
muntvlindertje tegen, een idem ‘witje’ (met gesloten vleugels) en dit klein geaderd witje.

De kleine wespenbok is een tot
15 millimeter lange kever uit de
familie
boktorren.
Er
is
overigens ook een 'gewone'
wespenbok, die er niet op lijkt
en ook niet voorkomt in
Nederland.
De kleine wespenbok is bij ons
een vrij algemene soort die
vooral leeft in loofbossen en
voornamelijk op boomschors en
bladeren wordt aangetroffen.
Hij heeft een langwerpig lijf, vrij
lange antennes en sprietige
poten. De kleur is zwart met
gele dwarsstrepen, ook op de
buik. Er komen echter ook
andere kleurpatronen voor
zoals geel met zwarte strepen en vlekken.
De kleine wespenbok leeft voornamelijk van stuifmeel. Een vrouwtje eet zo af en toe een ander insect omdat
de eitjes extra voedingsstoffen nodig hebben. Vrouwelijke muggen zuigen om de zelfde reden bloed bij
zoogdieren. Volwassen kevers leven slechts enkele weken, en zijn voornamelijk van mei tot juli te zien.

Op de achterkant van een groot stuk boomschors, dat los tegen de stam stond, zag ik een vrij forse spin. Het
was ongetwijfeld een springspin en gelet op het formaat zal het een vrouwtje zijn. Dit soort spinnen hebben
een paar mooie, grote ogen. Ik vind het leuk om te proberen die ogen te fotograferen. Het is jammer dat het zo
bewolkt was, met meer licht was het resultaat (waarschijnlijk) beter geweest. De spin werkte ook niet echt
mee, ze draaide steeds van de camera weg.
De schorsmarpissa is een in Nederland algemene spin, behorend tot de springspinnen. Het mannetje wordt 6
tot 8 mm groot, het vrouwtje 8 tot 13 mm. Ze houdt zich bij voorkeur op zonnige verticale vlakken zoals bomen
of palen op, mits er een gaatje in de buurt is waar ze bij onraad snel kan wegkruipen. De prooi wordt beslopen
en dan onverhoeds besprongen. Zoals alle springspinnen heeft de schorsmarpissa een buitengewoon goed
ontwikkeld gezichtsvermogen. Van de acht spinnenogen zijn er twee, de voormiddenogen, veel groter dan de
andere. De achterzijogen staan ver naar achteren, ze zijn op de foto rechts zichtbaar halverwege het
kopborststuk.

De barnsteenslak is een klein landslakje die te vinden is rondom het water. Hij is ook in het water te vinden. De
slak kan een gedeelte van de benodigde zuurstof door de huid binnen krijgen, maar moet toch naar de
oppervlakte voor zuurstof. Er zijn niet veel dieren die dagelijks onder en boven het water leven, maar het
barnsteenslakje wel. Het slakje draagt een zeer dun schild, waarvan de eerste winding opgeblazen is. Het
schildje is zo dun dat zonlicht er door heen schijnt, en een barnsteenachtig effect geeft.
Barnsteenslakken hebben regelmatig last van een parasiet (een platworm) die de oogstelen aantast: Die
oogstelen worden dan groen-wit gekleurd en dat, in combinatie met een pulserende beweging, trekt vogels
aan. Kijk maar eens op: https://www.youtube.com/watch?v=jZaIP-thL8Y
De parasieten leven in de vogelmaag, ze komen via het besmette vogelpoepje in de barnsteenslak terecht en
gaan zich daar vermeerderen, vooral in de voelsprieten. De slak valt daardoor op en wordt door een vogel
opgegeten…. en zo kan alles weer opnieuw beginnen. Als het slakje niet opgegeten wordt, zwellen de tentakels
op totdat ze open barsten. De parasieten gaan dan op zoek naar een nieuw slachtoffer om zo uiteindelijk weer
in een vogelmaag terecht te komen. Het barnsteenslakje op de foto ziet er nog gezond uit.

In de loop van de middag dronk ik even een kop koffie bij de ‘buren’ (Boerderijum). Toen ik weer terugliep naar
de tuinen zag ik in de sloot naast de Beijumerweg deze blauwe reiger staan. Het is niet het meest voor de hand
liggende onderwerp voor een foto met een macro-lens, maar ik kon het niet laten.
Een blauwe reiger wordt gemiddeld 25 jaar oud. De broeddichtheid in Europa is nergens zo groot als in
Nederland.

De
bloemetjes
links
fotografeerde ik begin mei.
De struiken met deze
bloemetjes staan tussen de
andere bessenstruiken. “Is
dit wel een bessenstruik?”
werd mij gevraagd. Ik heb
het nagevraagd en kan de
vraag gelukkig bevestigend
beantwoorden. Het is de
jostabes. Intussen zijn de
bessen ‘in ontwikkeling’
(rechts).
De jostabes is ontstaan uit
een complexe kruising van
de zwarte bes, de kruisbes
en de worcesterbes. De
naam is afkomstig van de
Duitse namen Schwarze Johannisbeere (zwarte bes) en Stachelbeere (kruisbes). De bes is diepzwart, circa 1,2
cm groot en heeft een smaak die lijkt op zoetere zwarte bessen. De jostabes bloeit in april met trossen. De bes
is in juni en juli rijp. De bessen zitten met drie tot vijf bijeen.

Dit moet wel de groene blad- of zaagwesp Tenthredo mesomela zijn. Het is een veel voorkomende, grote,
langgerekte bladwesp. Bijna de gehele bovenzijde is zwart. En dat geldt ook voor de bovenzijde van de pootjes,
met uitzondering van de voorpootjes. Opvallend groen in al dit zwart zijn het schildje en wat vlekjes aan nek en
kop. Aan de onderkant is het dier geheel groen. De volwassen dieren zien we veel op witte (scherm)bloemen,
waar ze nectar en pollen eten. Maar de volwassen dieren jagen ook wel op kleine vliegjes en mugjes die ze leeg
zuigen, opmerkelijk gedrag voor de meestal vegetarische zaagwespen.
De bladwespen van enkele families lijken sterk op elkaar. De meeste dieren zijn zwart met geel of zwart met
groen, ofwel bijna geheel geel of groen. De families kunnen aan de hand van de stand van de ogen uit elkaar
worden gehouden. De Tenthredo-soorten hebben relatief korte antennes.

Door het koude weer waren de insecten niet erg beweeglijk. Daardoor had ik ook de tijd om de groene
bladwesp ‘frontaal’ te fotograferen. Dat lukte ook bij de honingbij. De bouw van de ‘bek’ (kaken) is erg
verschillend. De kaken van bijen zijn relatief klein, aangezien ze niet meer gebruikt worden om te knippen.
Andere vliesvleugeligen hebben wel ontwikkelde kaken omdat ze deze veel gebruiken. Voorbeelden zijn
plooivleugelwespen die insecten tot een papje vermalen.

Mei en juni zijn dé maanden van de pioenroos. Wie valt voor de charmes van de pioenroos, heeft geluk: er zijn
wel meer dan duizend soorten verkrijgbaar, in allerlei vormen en kleuren. Zo zijn ze er bijvoorbeeld met een
enkele rij bloemblaadjes, met half dubbele of dubbele bloemen. Ook qua kleur kun je je hart ophalen: de
vrolijke pioen is er in zachtgeel, romantisch wit, zuurstokroze of donkerrood. En de geur van pioenrozen is
bijzonder aantrekkelijk, heerlijk zoet!
Volgens mij baalde deze pioenroos ook een beetje van het miezerige weer. Hij kijkt een beetje triest en er
biggelt een traan langs z’n wang.
Groetjes,
Luit

