De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 9 mei 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was beslist geen onaardige dag. De zon scheen regelmatig, er stond een matige wind, maar het was nogal
fris. Een week eerder vlogen er meerdere vlinders, maar nu bleef het beperkt tot een oranjetipje en een bont
zandoogje. Schijnbaar hadden de bijen van Bart de imker “huisarrest”, slechts een enkeling had zich daaraan
niet gestoord. Tijdens de excursie viel er nog wel het een en ander te bewonderen, maar toen ik na de middag
alleen op de tuinen rondscharrelde was er niet veel te beleven. Een uur eerder dan gebruikelijk hield ik het
voor gezien en stapte ik maar weer op de fiets richting Bedum. Maar ik had een paar leuke onderwerpen
kunnen fotograferen, dus ontevreden was ik zeker niet.
In ons land komen 9 soorten
bandzweefvliegen voor. Het zijn
middelgrote tot grote vliegen (7-14
mm). Ze hebben (bijna altijd) gele
banden op het achterlijf, een geel
gezicht en lange afstaande haren
aan de zijkant van het borststuk. De
bessenbandzweefvlieg (9-13 mm) is
te herkennen aan de combinatie
van onbehaarde ogen en de zeer
kleine zwarte haartjes op de top van
buitenzijde van de achterdij. Het
vrouwtje (foto) is bovendien te
herkennen aan de gele achterdij.
Vliegtijd: april t/m oktober. Dit
vrouwtje was zich uitgebreid aan
het poetsen.

Er zijn twee soorten driehoekzweefvliegen, de gewone en de slanke driehoekzweefvlieg. Bij de mannetjes zijn
de oranje-gele vlekken op het achterlijf groot en vierkant. Bij de vrouwtjes zijn de achterlijfsvlekken min of
meer driehoekig. Bij het vrouwtje gewone driehoekzweefvlieg hebben de vlekken een bolle achterrand, bij het
vrouwtje slanke driehoekzweefvlieg hebben de vlekken een holle achterrand. Dit moet dus een “gewoon”
vrouwtje zijn. Lengte: 5-7 mm, vliegtijd: april t/m oktober.

Vanuit het labyrint kwam de kreet “Luit, een vuurwants.” Een kaneelwants leek me waarschijnlijker, maar ook
daarvoor onderbreek ik graag mijn eigen speurtocht. Zowel de vuurwants als de kaneelwants zijn rood-zwart
getekend. Toch is het verschil met de vuurwants goed te zien: de tekening is wat slordiger, de snuit is rood en
de kaneelwants kan vliegen. De vuurwants heeft een heel strakke tekening, de snuit is geheel zwart en hij kan
niet vliegen. De kaneelwants is 9 tot 12 mm lang, de volwassen wants overwintert.

Spinnen zijn geen insecten. Insecten hebben zes poten, spinnen hebben er acht. Bij de grote wolfspin links
ontbreken er echter drie.
Veel spinnen kunnen als beschermingsmechanisme een poot op de grens tussen coxa en trochanter zelf
amputeren (autotomie) als deze door een vijand wordt beetgepakt. De poot groeit na een aantal vervellingen
weer aan, dat wordt regeneratie genoemd. De coxa of heup is bij geleedpotigen een onderdeel van de poot.
Het is het eerste lid van de poot gezien vanaf het lichaam en is bij veel soorten ook het dikste deel. De
trochanter zit tussen de coxa en het femur (dij).

Tot nu toe zag ik weinig metselbijen, maar afgelopen dinsdag kreeg ik er twee in beeld.
Het lichaam bereikt een lengte van acht tot twaalf millimeter, het mannetje (foto) blijft kleiner dan het
vrouwtje. Het lichaam is relatief breed en gedrongen. De rosse metselbij is vrij sterk behaard op zowel de kop,
het borststuk als het achterlijf en lijkt hierdoor enigszins op een hommel. De dichte en lange beharing is
roodbruin van kleur. Bij de oudere exemplaren zijn de lichaamsharen vaak verbleekt. De mannetjes hebben
witgekleurde haren op het clypeus, dat ook wel als het 'gezicht' van het insect wordt gezien. De vrouwtjes
hebben een zwarte gezichtsbeharing en hierbij ontbreken deze witte haartjes. Bij oudere exemplaren worden
alle haren wat lichter zodat het verschil moeilijker is te zien. Het vrouwtje heeft twee naar voren gerichte
hoorntjes aan de voorzijde van de kop. Het mannetje wordt gekarakteriseerd door lange voelsprieten.
De rosse metselbij vertoont net als andere metselbijen een bijzondere vorm van broedzorg, waarbij de eieren
worden beschermd en tevens worden voorzien van een voedselvoorraad. De rosse metselbij is in Nederland de
meestvoorkomende soort uit het geslacht van de metselbijen.

De bergkorenbloem (bergcentaurie) groeit van nature in de bergen van Midden- en Zuid-Europa tot op een
hoogte van 2100 meter. De plant bloeit van mei tot oktober met grote luchtige bloemen.
Grote, tweekleurige, alleenstaande hoofdjes (Ø 3-5 cm), buitenste buisbloemen blauwpaars, binnenste
cyclaamroze. Omwindselbladen met zwarte rand. Stengel rechtop, tot 60 cm hoog. Langs de stengel aflopende,
lange, lancetvormige bladeren met gegolfde rand. De plant is behaard.
De bloem komt in Nederland alleen als sierplant voor.

Je zou toch denken dat deze solitaire bij gemakkelijk op naam te brengen moet zijn. Helaas, ik heb een andere
ervaring. “Googelen” op bijvoorbeeld ‘witbehaarde solitaire bij met zwart achterlichaam’ levert heel veel,
vooral niet relevante, plaatjes op.

Ik zie op het moment op veel plaatsen regelmatig wespbijen (Nomada) vliegen. Er zijn van Nederland 46
soorten bekend. De wespbij is een parasitaire bij, verzamelt dus geen stuifmeelpollen en de daarvoor
benodigde middelen (korfjes aan de achterpoten of extra beharing) ontbreken dan ook.
De genusnaam Nomada betekent zwerver. Deze naam danken de wespbijen aan het feit dat ze vaak laag over
de grond vliegen, rondzwervend en zoekend naar nestplaatsen van gastheren. De Nomada’s verschijnen
ongeveer tegelijkertijd met hun gastheer en vliegen gedurende ongeveer
dezelfde periode. Veel soorten vliegen daarom al vroeg in het voorjaar.
De kleine wespbij links zag ik voor het eerst, het is waarschijnlijk de kleine gewone wespbij. De wespbij rechts is
groter en het achterlichaam is anders getekend. Het zou de gewone wespbij kunnen zijn. Maar die lijkt sterk op
de sierlijke wespbij.

Doornsprinkhanen zijn een familie van
rechtvleugeligen die behoort tot de
onderorde van de sprinkhaanachtige
kortsprietigen. Er zijn meer dan 1000
verschillende soorten, maar in Europa
komen slechts 12 soorten voor.
Daarvan komen er 5 in België en
Nederland
voor:
zeggendoorntje,
zanddoorntje,
gewoon
doorntje,
bosdoorntje en kalkdoorntje.
De doornsprinkhanen hebben een
afwijkende indeling van de vleugels. Bij
de meeste rechtvleugeligen beschermt
het halsschild de kwetsbare poot- en
vleugelaanhechtingen. De verharde,
lederachtige voorvleugels beschermen de vliezige achtervleugels, waarmee gevlogen wordt. Bij de
doornsprinkhanen echter is het halsschild sterk uitgegroeid tot vaak achter de achterlijfspunt. Het halsschild
heeft een doornachtige vorm en heeft de beschermende functie van de voorvleugels volledig overgenomen. De
voorvleugels zijn bij volwassen exemplaren sterk gedegenereerd en nauwelijks zichtbaar als een soort flapje
onder het halsschild achter de kop.
Alleen volwassen doornsprinkhanen zijn op naam te brengen, dit is misschien nog een nimf.

Ook dit keer zag ik meerdere keren de 4 tot 6 mm lange grote schermboorvlieg (selderijboorvlieg). De naam
grote schermboorvlieg doet vermoeden dat er ook een kleine variant moet zijn, maar daar heb ik niets over
kunnen vinden. Het viel me op dat het vliegje steeds haar tong uitstak en weer introk. Ik vind het een nogal
forse tong voor zo’n klein beestje.
“Boorvliegen” verwijst naar de legboor bij de wijfjes die de eitjes afzetten in plantaardig materiaal, meestal op
soortspecifieke planten. De volwassen exemplaren leven meestal niet erg lang. Deze kleine vliegjes (2 à 6 mm)
trekken de aandacht door hun speciale vleugeltekeningen en hun gedragingen bij paringsrituelen of
territoriumafbakening.
Via onderstaande link kom je op een site met foto’s van o.a. meerdere soorten boorvliegen.
http://www.cebe.be/insect/tephritidae/
Groetjes,
Luit

