De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 27 september 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
En al weer was het een prima dag om op de tuinen rond te scharrelen. De zon scheen, de temperatuur was
aangenaam en de wind was niet hinderlijk. Wat wil een mens nog meer? Nou, ik weet het wel. Interessante
onderwerpen om te fotograferen. En zelfs die waren aanwezig, niet in grote getale, maar ze waren er wel.
Gelukkig lieten enkelen zich ook nog naar tevredenheid fotograferen.
Al vroeg tijdens de excursie zag
ik een blauwtje vliegen, maar ze
ging steeds laag op een struik of
op de grond zitten. En voordat
ik (op de knieën) een foto kon
maken, was ze al weer
verdwenen.
Na
meerdere
mislukte pogingen had ik toch
nog succes en kon ik dit
boomblauwtje fotograferen.
De bovenkant van de vleugels is
bij het mannetje waterig
lichtblauw met smalle zwarte
randen en bij het vrouwtje
lichtblauw met brede tot zeer
brede zwarte randen. De
vlinder is met name goed te
herkennen aan de zilverwitte tot lichtblauwe onderzijde van de vleugel waarop zwarte stippen te zien zijn. Het
boomblauwtje vliegt in Nederland en België in twee generaties per jaar. De eerste generatie van april tot juni
en de tweede generatie in juli, augustus en begin september. Soms is er een derde generatie die vliegt van eind
augustus tot halverwege oktober.

Op de bladeren van de wilg zaten tientallen kleine ‘zwarte’ en bronskleurige kevertjes. Het zijn wilgenhaantjes,
ze vreten gaten in de bladeren. Omdat er meerdere generaties per jaar zijn, kunnen bij een zware aantasting
jonge bomen afsterven. Het imago heeft een lengte van 4-5 mm. Het lichaam is afgerond en heeft een metalen
glans. Er zijn twee soorten, de bronzen wilgenhaan (foto) heeft een bronskleur, de blauwe wilgenhaan is
(donker)blauwgroen van kleur.

De eerste keer dat ik de hoornaar voor de lens kreeg zat ze helaas in de schaduw. Gelukkig kwam ik haar later
nog weer tegen en nu zat ze wel mooi in het licht. Ik heb geen idee hoe groot de hoornaar precies was. Een
koningin kan tot 4 cm groot worden, werksters zijn 18 tot 25 mm groot en de mannetjes maximaal 28 mm. De
hoornaar was de afgelopen weken negatief in het nieuws omdat fietsers werden aangevallen. Over het
algemeen valt de hoornaar de mens niet lastig. De werksters jagen op allerlei insecten, die vervolgens worden
ontdaan van de niet bruikbare (niet voedzame) delen. Het deel dat overblijft wordt fijngekauwd en naar het
nest gebracht als voedsel voor de larven. Volwassen hoornaars zijn “vegetariër”, ze eten geen dierlijk voedsel
meer.

Volwassen hoornaars voeden zich met suikerrijke plantensappen. Dat deed deze hoornaar ook. Ze kwam
steeds weer terug naar de beschadigde stengel van een zonnebloem. De hoornaar stoorde zich minder aan
mijn aanwezigheid dan aan die van enkele ‘gewone’ wespen, die ook wel houden van suikerrijke
plantensappen. De hoornaar werd meerdere keren door twee wespen verjaagd, maar kwam steeds even later
weer terug.

In de loop van de middag zag ik weer een kleine blauwe vlinder vliegen. Dit keer was het echter een mannetje
icarusblauwtje. Mannetjes zijn aan de bovenzijde egaal blauw, veel vrouwtjes zijn van boven bruingekleurd met
oranje vlekjes. Het icarusblauwtje komt algemeen voor in heel Europa, ook in Nederland en België is de vlinder
zeer algemeen. De vliegtijd is van april tot en met oktober. De rups overwintert.

Er blijken meer dan 1000 soorten bonen te zijn. Bonen worden wel armeluisvoedsel genoemd, maar het is dan
soms wel heel mooi armeluisvoedsel. Deze paars-zwarte boon is waarschijnlijk de Stiense pronkboon: elke
paars-zwarte boon is een mini-schilderijtje.
Bonen dragen mooie verhalen met zich mee. Zo groeide het Wieringer boontje al op Wieringen toen het nog
een Zuiderzee-eiland was. Helaas werd de boon vervangen door de bruine boon, en verdween uit Nederland.
Stichting De Oerakker vond met de opkomst van internet in de jaren ’90 echter een online zadenlijst uit de VS
met de Wieringer boon erop, waardoor hij weer naar Nederland kon worden teruggehaald.
Het jaar 2016 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Boon.

In ons land komen 14 soorten
bijvliegen voor en de meeste
lijken sterk op elkaar. Dit zou de
kleine bijvlieg kunnen zijn.
Baltsende mannetjes van de
kleine bijvlieg zweven vlak
boven de vrouwtjes en volgen
ze van bloem tot bloem. Dit
mannetje dook af en toe op het
foeragerende vrouwtje om
direct daarna er weer boven te
zweven.

Ik heb lang getwijfeld. Is het een gewone kruisspin of toch een viervlekwielwebspin? Gelukkig vond ik op het
net het antwoord op deze prangende vraag. De speciale manier waarop spinnen afvalstoffen in hun lichaam
verwerken, heeft invloed op de kleuren die we zien. Tijdens de vertering en bij de afbraak van eiwitten komen
gevaarlijke en giftige afvalstoffen (ammoniumionen) vrij. De spin zet deze stoffen om in guanine.
Guanine is in water zo goed als onoplosbaar en kristalliseert gemakkelijk. Spinnen scheiden niet alle guanine
uit, maar slaan een groot deel als kristallen op in speciale cellen aan de uiteinden van de darmblindzakken.
Deze lichtreflecterende kristallen drukken van binnen tegen de spinnenhuid. Als de spinnenhuid weinig
pigment bevat, zijn deze topjes zichtbaar in de vorm van witte vlekken, wat bij een kruisspin vaak resulteert in
een kruisvormige witte tekening.
Heeft de spinnenhuid wel veel pigment, dan vormt deze guanine een reflectielaag in de huid waarmee de spin
prachtige kleuren kan krijgen. In het najaar scheiden nogal wat exemplaren meer guanine af en verliezen
daardoor hun witte kruistekening. De kruisspin kan dan erg verschillen in kleur en tekening. Ze kan bleekgeel,
oranjerood tot bruin gekleurd zijn. Hierdoor zijn ze beter gecamoufleerd in een omgeving waarin de bladeren
en andere plantendelen vaak bruin verkleuren. Dat zorgt bij een aantal waarnemers voor verwarring, want hoe
herken je een kruisspin zonder kruistekening? Goed kijken is dus de boodschap.
Info: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=18473

Meidoorn is een struik of boom waarvan we zowel in de lente als ook in het najaar kunnen genieten: van de
stralend witte bloesem in mei en van de vele rode besjes in het najaar en de winter. Deze meidoorn op de
Kinderwerktuin heeft niet alleen rode bessen, maar ook nog weer een klein aantal bloemen. Het geslacht
omvat honderden soorten, daarvan komen in de Benelux drie soorten inheems voor. Dit moet de eenstijlige
meidoorn zijn. De bloemen zijn 0,8-1,5 cm breed. De komvormige kroonblaadjes overlappen elkaar
gedeeltelijk. Er zijn meeldraden met paarse helmknoppen. Er is maar één stijl, vandaar de naam.

In het vorige verslag ging het o.a. over de Graphomyia maculata (links), een heel mooi lid van de
huisvliegenfamilie. Dit keer zag ik een vlieg van ongeveer het zelfde formaat en ook met vlekken op het
achterlijf (rechts). Maar de ogen zijn anders van kleur en de tekening op het borststuk is ook heel anders. Ook
het ‘schildje’ op de grens van het borststuk en het achterlijf ziet er anders uit. Ik heb uitgebreid gezocht op het
net, maar ik ben geen vergelijkbare vlieg tegengekomen. Als je denkt te weten welke vlieg het is dan hoor ik
dat graag.
Groetjes,
Luit

