De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 29 mei 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
Ook dit keer was het zeer warm en lange tijd onbewolkt. De matige wind bracht maar weinig verkoeling. In de
loop van de middag kwam er enige bewolking en omdat er was gewaarschuwd voor onweer met regen en
eventueel hagel bleef ik een uurtje korter op de tuinen dan gebruikelijk. Ach, bovendien had ik het wel gezien.
Nee, dat is niet waar. Ik had ook dit keer veel niet gezien. Het is niet zo dat er helemaal geen insecten zijn, maar
er zijn veel minder soorten dan normaal. En van de meeste soorten die er wel zijn, zijn de aantallen heel gering.
Het speuren naar een leuk onderwerp wordt helaas steeds meer als het zoeken naar een speld in de hooiberg.
Ik maak nu tien jaar foto’s op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin en in die tien jaar is het
aantal insecten op de tuinen sterk achteruitgegaan. De achteruitgang is dit jaar wel erg opvallend.
Bij mijn speurtocht door de tuinen zag
ik veel bloemen die (op dat moment)
door geen enkel insect werden
bezocht. Bij deze plant vloog dit lid van
‘aardhommel-complex’ van bloemetje
naar bloemetje. Het ‘aardhommelcomplex’ is makkelijk te herkennen:
borststuk zwart met aan de voorkant
duidelijk een gele band, achterlijf zwart
met een brede gele band en een witte
kont. Tot dit ‘complex’ behoren de
aardhommel, de veldhommel, de grote
veldhommel en de wilgenhommel. Ze
lijken sprekend op elkaar, met
uitzondering van het mannetje van de
veldhommel. (info: Basisgids Hommels)

Dit is overduidelijk een ‘haalbij’. Deze werkster heeft al een flinke hoeveelheid pollen verzameld. En niet alleen
aan haar achterpoten, maar ook op de voorkant van haar kop en op deze manier draagt ze bij aan de bestuiving
van de bloemetjes.

De gewone oeverlibel is onze grootste en meest algemene oeverlibel uit de familie van de korenbouten. Deze
libel heeft een pijlvormig achterlijf: het begint breed, eindigt in een punt en heeft rechte zijkanten. Het gezicht
is geel tot bruin. De pterostigmata (de vlekjes in de vleugeluiteinden) zijn zwart. Uitgekleurde mannetjes
hebben een blauwberijpt achterlijf met een duidelijke zwarte punt. Aan de buitenranden van de segmenten
staan gele streepjes, die bij oude mannetjes verdwijnen onder nog meer blauwe berijping. Het borststuk is
bruin, zonder blauwe berijping. Jonge mannetjes die nog geen berijping op het achterlijf hebben, zien eruit als
vrouwtjes: de grondkleur van het lichaam (zowel achterlijf als borststuk en gezicht) is geel. Op de bovenkant
van het achterlijf lopen twee dikke zwarte lengtestrepen. De lichaamslengte van volwassen dieren ligt tussen
44 en 50 millimeter en de spanwijdte is 70 tot 80 mm. De vliegtijd van de gewone oeverlibel is van begin mei
tot eind september, met de hoogste aantallen in juni, juli en de eerste helft van augustus.

In een vorig verslag schreef ik dat zowel de hommelreus (hommelzweefvlieg) als de grote narcisvlieg sterk
lijken op een hommel. En van beide vliegen komen meerdere (kleur)variaties voor. Beide vliegen lijken ook
sterk op elkaar. Er zijn een paar verschillen, de hommelreus heeft een donkere vlek in de vleugels. Bovendien
heeft de hommelreus een spitse snuit, die heeft de grote narcisvlieg niet.

Bladrollertjes vormen een zeer
grote familie van kleine, maar
vaak kleurrijke nachtvlindertjes.
In Nederland komen bijna 370
soorten voor. Veel bladrollertjes
houden in rust de vleugels als
een dakje en lijken daarmee op
miniatuur uiltjes. De meeste
hebben een spanwijdte tussen
10 en 20 mm. De rups rolt vaak
een blaadje op en leeft in dat
rolletje,
vandaar
de
familienaam. Er zijn echter ook
rupsen bij die in het begin van
hun leven een blad mineren of
die boren in plantenstengels. Dit
zou de grote witvlakbladroller
kunnen zijn. Mannetjes en
vrouwtjes zijn op de kleur van de
achtervleugel na gelijk. Met een
spanwijdte die uiteenloopt van 16 tot 21 mm is dit een typisch bladrollertje. In juli worden de meeste eitjes
gelegd. Dat gebeurt in kleine groepjes van meestal twee of drie eitjes bovenop het blad van de voedselplant.
De rupsen spinnen vaak twee bladeren samen en zitten daar dan tussen. Maar in het vroege voorjaar worden
ook wel alle jonge blaadjes van een uitloper van de plant aan elkaar gesponnen.
Het oranjetipje (rechts) is een kleine dagvlinder, waarvan het mannetje opvalt door de oranje vlek op de
vleugels. Bij het vrouwtje (foto) ontbreekt deze karakteristieke vlek. De onderkant van de achtervleugel is
geelgroen gemarmerd.

Dit opvallende insect ben ik al eens eerder tegengekomen. Het is een zogenaamde hongerwesp, een
sluipwespenfamilie. In ons land (vooral in het zuiden) komen negen soorten voor. Hongerwespen zijn
herkenbaar aan o.a. het feit dat het achterlijf aan de bovenkant van het borststuk vastzit. Hongerwespen
parasiteren bijen en ook nog andere vliesvleugeligen. Het vrouwtje legt haar eitjes in
insectennesten, de larven eten en overwinteren daar, verpoppen zich en vliegen uit. Hun naam zouden ze
danken aan de zeer dunne (uitgehongerde?) taille. Maar de larven zijn ook nog al vraatzuchtig.

Tijdens de excursie had ik de kolibrievlinder al gezien, maar die was erg rusteloos en niet te fotograferen. Bij
onze tweede ontmoeting was het niet veel anders, maar ik kon toch noch een (niet echt geslaagde) foto
maken. En daarna verdween de vlinder uit mijn blikveld. De kolibrievlinder is, net als de atalanta, een
trekvlinder die vanuit Zuid-Europa naar Nederland komt. De vlucht van deze vlinder is erg opvallend: overdag
vliegt hij snel heen en weer en blijft stil in de lucht hangen als hij nectar uit de bloemen zuigt. Hij lijkt daarbij
net een kolibrie! Het is een nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is

Het hart van een pioenroos. De botanische naam (Paeonia) van de pioenroos gaat terug op de antieke oudheid.
Paieon was de god van de genezing in het Oude Griekenland. De pioen komt van oorsprong uit China. Daar
werd de bloem vooral voor haar wortels geteeld. Deze zouden een koortsverlagende en bloedstelpende
werking hebben. Tegenwoordig is het niet meer aan te raden om de wortels van de gekweekte pioen te eten.
De pioen kwam vanaf ongeveer 1780 naar Europa. Ondanks dat de naam het suggereert is de pioenroos géén
familie van de roos, maar van de paeoniaceae-familie. Er zijn wel meer dan duizend soorten verkrijgbaar, in
allerlei vormen en kleuren. Paeoniaceae is een botanische naam, voor een familie van tweezaadlobbige
planten. https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweezaadlobbigen

De platbuik is een forse libel, die extra groot oogt vanwege het zeer brede achterlijf. Zowel voorvleugels als
achtervleugels aan de basis met donkere vlek. De aders in de donkere vlekken zijn opvallend geel. Schouders
met crèmekleurige streep. Mannetje: achterlijf na het uitsluipen oranje, met gele zomen aan de
segmentranden. Na verloop van tijd raakt het achterlijf steeds meer blauw berijpt. Bij oude mannetjes is het
achterlijf geheel blauw. Vrouwtje: achterlijf na het uitsluipen vergelijkbaar met mannetje: oranje met gele
zomen langs de segmentranden. Bij uitgekleurde vrouwtjes is het oranje verkleurd naar bruin, terwijl de gele
zomen zichtbaar blijven. Erg oude vrouwtjes kunnen enige blauwe berijping op het achterlijf vertonen, maar
zelden zo uitgebreid als bij het mannetje. De platbuik vliegt van eind april tot begin september, met een piek in
de tweede helft van mei en de eerste helft van juni.

Op een paaltje van het ‘schapenhek’ waarmee het labyrint is gemaakt zag ik dit harig ‘aanhangsel’. Ik denk dat
het de pop van de een of andere insect is. Maar ik heb geen idee van welk insect.
Groetjes,
Luit

