De Wiershoeck-Kinderwerktuin, maandag 17 oktober 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
In principe is de dinsdag gereserveerd voor de excursie op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin.
Na de afsluitende koffie ga ik dan weer ‘aan het werk’ in de hoop nog enkele geschikte foto’s te kunnen maken
voor het verslag. Dit keer was ik echter verhinderd en daarom stapte ik een dag eerder al op de fiets. Het was
prima herfstweer. De vooruitzichten voor de dinsdag waren toen nogal ongunstig, er werd veel regen
verwacht. Maar gelukkig voor de andere ‘vaste’ deelnemers aan de excursie was het weer op dinsdag beter
dan verwacht.
De bloem links stond ook al in het
vorige verslag, maar dan helemaal.
Abusievelijk noemde ik het een
chrysant en daar ging ook de tekst
over. Toen ik het verslag had
verzonden realiseerde ik me dat het
een dahlia was in plaats van een
chrysant. Ik heb al meerdere keren
vermeld dat ik geen deskundige ben
en dat is hierbij maar weer eens
bewezen.
Een plant die ook langere tijd in bloei
staat is de cosmea. De eenjarige plant
behoort tot de composietenfamilie. De
kleuren zijn overwegend rood, diep
roze, vermiljoen en wit. De plant is geschikt als snijbloem. Van de cosmea zijn er meerdere cultivars. De
cultivars kunnen 60–90 centimeter hoog worden. Ze bloeien van juli tot oktober. Cosmea heeft een sterke
aantrekkingskracht op vlinders en bijen.

Ook dit keer kwam ik een paar groene schildwantsen tegen. Twee daarvan hadden schijnbaar nog geen tijd
gehad om zich ‘om te kleden’, nummer drie was echter al in (bruin) winterkleed. De volwassen wantsen
overwinteren en in het voorjaar verkleuren ze weer van bruin naar groen.

In de loop van het jaar heb ik ongetwijfeld al enkele keren een foto van de bessenbandzwever in het verslag
opgenomen. Het was maandag een van de weinige insecten die zich redelijk lieten fotograferen en daarom
mag hij nog een keer in het verslag. De bessenbandzwever, ook bessenbandzweefvlieg genoemd, is een
zweefvlieg met een lengte van 9 tot 13 mm. De soort vliegt van april tot november. De larven voeden zich met
bladluizen.
Maar is het wel een bessenbandzwever? De bessenbandzwever, de kleine bandzwever en de bosbandzwever
lijken sterk op elkaar. De larven van alle drie de soorten leven van bladluizen. Vooral de larven van de
bessenbandzwever zijn erg nuttig, omdat ze gek zijn op bladluizen in bessenstruiken. Gedurende 1 – 2 weken
zijn er drie ontwikkelingsstadia. De larven zien er onopvallend grijswit uit, lijken op afgeplatte, wat ruige
vliegenmaden en bewegen zich als rupsen voort. Er zijn 2 – 3 generaties per jaar en als larve wordt ook de
winter doorgebracht. Veel zweefvlieglarven zijn veel gevoeliger voor insecticiden dan de vaak resistente
bladluizen waarvoor de middelen bedoeld zijn.

De honingbijen vliegen nog steeds, maar er is voor hen steeds minder te halen. Deze bloem heeft niet allen een
honingbij op bezoek, maar ook een kleine cicade (rechtsboven).

Nog niet zo lang geleden zag ik een stinkende kortschildkever. Dit exemplaar is echter kleiner, en kop en
borststuk glimmen veel meer dan dat van het vuilnisbakmonster, zoals de stinkende kortschildkever ook wel
wordt genoemd.
De 0,1- 3 cm grote kortschildkevers zijn glad en langwerpig en gemakkelijk te herkennen aan de sterk verkorte
dekschilden, waardoor ze enigszins aan oorwormen doen denken. Ze missen echter de tangen (cerci) van de
oorwormen aan het achterlijf. Onder de korte dekschilden zitten sterk opgevouwen, maar meestal wel
functionele vleugels. Kortschildkevers zijn meestal zwart of donker gekleurd hoewel felle kleuren ook
voorkomen.
Deze oorworm hield zich lang ‘dood’, maar koos plotsklaps het hazenpad. Het zal de gewone oorworm zijn, die
komt het meest voor. De tangvormig uitsteeksels aan het achterlijf zijn bij het mannetje wat krommer gebogen
dan bij het vrouwtje. De tang wordt gebruikt als verdedigingswapen. De tangen helpen ook bij het beetpakken
van kleine insecten en het ontvouwen van de achtervleugels. Verder spelen ze een rol bij de paring.
Ook oorwormen kunnen vliegen. De achtervleugels zijn zeer ingenieus gebouwd en liggen als een klein pakket
opgeborgen onder de voorvleugels (de dekschilden). De achtervleugels zijn zeer dun en half cirkelvormig.

Een week geleden zag ik deze (volgens mij) lege pop ook al op de brug tussen De Wiershoeck en de
Kinderwerktuin. Nog geen halve meter verder zat nog een tweede exemplaar. Ik heb geen idee wat er uit deze
pop is gekomen.

Dit zijn zeer waarschijnlijk drie gewone sluipwespen. Er zijn nog ongeveer 22.000 andere soorten gewone
sluipwespen. Ze hebben allemaal een zeer dunne 'wespentaille'. De lichaamslengte varieert van 0,3 tot 4,2 cm.
De vrouwtjes hebben een lange legboor waarmee ze eitjes afzetten in de larven of poppen van andere
insecten. De larven eten hun gastheer van binnenuit op. Sluipwespen hebben allemaal lange antennes
(minstens 16 segmenten) en ze zijn solitair. Heel veel soorten zijn helaas vanaf een foto niet te determineren.
Er zijn vele onderfamilies.
Er zijn sluipwespen met zwarte poten, (deels) gekleurde poten, met zwarte antennes en zwart-witte antennes,
met een zwart achterlijf of bijvoorbeeld met een deels rood of geel achterlijf, zonder of met een witte of gele
stip op het borststuk. En ongetwijfeld is deze opsomming nog niet volledig.
Ook de lengte van de legboor is verschillend. De houtsluipwesp heeft een extreem lange legboor, de sluipwesp
links op de foto een erg korte. Zelfs zo kort dat ik twijfel of het wel een vrouwtje is.

Strekspinnen hebben een langer achterlijf dan wielwebspinnen. Ook zeer typerend voor deze spinnen is dat
hun poten zeer lang en fijn zijn. Ze kunnen zich zeer goed camoufleren op de stengel van een plant. Deze
familie bestaat uit 61 geslachten, met ongeveer 955 soorten.
De Tetragnata-soorten zijn typische vertegenwoordigers van de strekspinnen, alle soorten (wereldwijd
honderden) zijn bruin en hebben een langwerpige lichaamsvorm. In rust verankeren de spinnen zich met de
vier achterste poten en camoufleren zich door de voorste vier poten te strekken zodat ze minder opvallen. De
naam tetra - gnatha betekent vierkakig en verwijst naar de extreem grote kaken. De strekspinnen kunnen dicht
bij meren, rivierbanken of moerassen worden gevonden. Ze kunnen over water lopen.

Ik kende deze wants onder de
naam tweedoornwants. Die
naam dankte de wants aan de
kleine
doorns
aan
de
binnenkant van de voorste
poten. Tegenwoordig wordt hij
tweetandschildwants genoemd.
Deze naam dankt de wants aan
de twee puntige, bruine stekels
op de zijkanten van het
halsschild. De wants is 10 tot 13
mm lang, en houdt van lage
bosjes in vochtig terrein. Hij is
donkerbruin
en
op
zijn
halsschild heeft hij twee rode
stippen.
De tweetandschildwants komt
voor van juli tot oktober,
overwintert als ei, soms als larve. Hij eet vooral larven van vlinders en kevers. De nimfen drinken soms ook sap
van planten. De keuze van de prooi is afhankelijk van het seizoen en beschikbaarheid van voedsel.

Dit is een mij onbekende vlieg. Hij viel op door de witte buik en vooral door de gifgroene halters.
Ook deze kleine vlieg behoort tot de orde der tweevleugeligen (Diptera), net als alle andere vliegen en muggen.
Alle andere orden van insecten (behalve de zeer kleine orde van de Strepsiptera) hebben geen of vier vleugels.
Het tweede paar vleugels is bij de Diptera gemodificeerd tot halters, kleine, soms knotsvormig orgaantjes
achter de vleugels die vooral bij de langpootmuggen zeer goed te zien zijn.
Hoe kan de vlieg zulke ingewikkelde en precieze acrobatische manoeuvres uitvoeren? En hoe komt het dat de
vlieg snel kan bijsturen en op koers kan blijven als hij door een windvlaag getroffen wordt? Het heeft
gedeeltelijk te maken met die twee kleine aanhangsels die halters worden genoemd, waarvan er één achter
elke vleugel zit. Een halter is een soort staafje met aan het eind een knopje. Tijdens de vlucht gaan de halters
met dezelfde frequentie op en neer als de vleugels, maar in tegengestelde richting. Wetenschappers hebben
ontdekt dat de halters fungeren als een ingenieus soort gyroscoop en dat ze bijdragen tot stabiliteit tijdens het
vliegen.
Groetjes,
Luit

