PDF 6 (insecten en vlinders)

Op pad voor de 6e wandeling op de
Slikken vd Heen oost. Ik kan je
verzekeren dat de eenzame
wandelaar zich niet eenzaam voelt.

Het panorama (foto boven) zie je als
je bij de bunker staat bij het
Benedensas. Links ons telgebied de
Slikken vd Heen oost. Rechts van het
water de Dintelse Gorzen en
helemaal rechts de Steenbergse Vliet.

Hoofddoel van onze bezoeken was de vogeltelling. Maar het kleine grut had
voortdurend mijn aandacht. Rechts het vrouwtje van het Icarusblauwtje
(Polyommatus icarus). Het is de meest algemene blauwtjessoort van Nederland.
Het zou me niet verbazen als het mannetje (boven) zijn kans zit af te wachten.

Bruin Zandoogje (Maniola jurtina)

Oranje Zandoogje (Pyronia tithonus). De
twee witte puntjes op de voorvleugel zijn
helaas geen betrouwbaar kenmerk. Gelukkig
zijn er nog genoeg andere verschillen.

Het Bont Zandoogje (Pararge aegeria)
heeft oogjes genoeg.

Kleine Vos (Aglais urticae)
De eitjes worden bij voorkeur afgezet op jonge
brandnetels. Er is ook nog een Grote Vos, maar die
is als standvlinder uit Nederland verdwenen.

De Distelvlinder (Vanessa cardui) heeft, net als
zoveel andere insecten en vogels, een voorkeur
voor de Akkerdistel (Cirsium arvense).

Klein Koolwitje (Pieris rapae) op een wilgentakje.
In Nederland heb je nog het Groot Koolwitje en het
Klein Geaderd Witje.
Tegenwoordig kan er zelfs nog een vierde soort
worden gespot. Het Scheefbloemwitje.
Alleen het Klein Geaderd Witje is goed van de
anderen te onderscheiden.

Er is dus geen enkele reden voor boeren of natuur
beherende instanties deze waardevolle plant als
een bedreiging te beschouwen. Zeker niet met de
intensiteit waarmee landbouwgronden
tegenwoordig worden bewerkt!
Het Waterschap Brabantse Delta ging speciaal op
pad om de Akkerdistel te maaien op plaatsen waar
dat helemaal niet nodig was! Ik had het niet
geloofd als ik het zelf niet had gezien!
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De Variabele Grasmot (Agriphila tristella). Als ze eenmaal op een
grasstengel zitten zijn ze nauwelijks zichtbaar. Je moet dus kijken waar
ze gaan zitten en dan voorzichtig dichterbij proberen te komen.
Er zijn vele soorten Grasmotten. Meestal zitten ze met de kop omlaag.
Opvallend is de lange, behaarde, snuit.

De Citroenpendelvlieg (Helophilus trivittatus) kan meer dan 1,5
cm groot worden. Ze lijken een beetje op wespen, maar steken
doen ze niet. Je kunt op de foto trouwens al zien dat het geen
wesp is. (geen wespentaille!)
Opvallend is de kronkel in een van de vleugel-aders (foto boven)

Insecten vindt ik sowieso boeiend, maar zweefvliegen
hebben een streepje voor.
De Grote Langlijf (Sphaerophoria scripta) is minder groot
dan zijn naam doet vermoeden. Met een millimeter of 9
houdt het wel op. Als je er niet op let zie je ze niet eens.
Hij zit hier op de bloem van Fraai Duizendguldenkruid.

De Grote Kommazweefvlieg
(Eupeodes luniger).
Er zijn meerdere soorten
kommazweefvliegen.
Gedetermineerd heb ik ze
niet. Misschien is het wel de
Gele Kommazweefvlieg
(Eupeodes latifasciatus)

Vanuit menselijk oogpunt
bezien zijn ze nuttig, want
de larven eten bladluizen.

De Blinde Bij (Eristalis tenax) is een zweefvlieg. Géén Bij dus en hij is
allesbehalve blind. De larve van deze zweefvlieg is de zogenaamde
Rattenstaartlarve. De lange ‘staart’ is een ademhalingsbuis. Hij kan
die boven water uitsteken om te ademen.

Een zweefvlieg met gevlekte ogen moet
bijna wel de Weidevlekoog (Eristalinus
sepulchralis) zijn. Marc Brouwer legde
die gevlekte ogen beter vast dan ik!

De Gewone Wesp (Vespula vulgaris)
is wat minder aaibaar dan een
zweefvlieg!

Op de schermbloem zat ook nog
een Sluipwesp (Pimpla instigator)
met een korte stevige legboor.

De Kool-langpootmug (Tipula
oleracea) heeft een lief snuitje!
Door zijn stomp achterlijf kun je zien
dat het een mannetje is. Vrouwtjes
zijn achteraan namelijk voorzien van
een spitse legboor.
Bij de rode pijl op de rechtse foto zie
je een van de haltertjes. Knotsvormige
orgaantjes die een functie hebben bij
het evenwicht. Oorspronkelijk waren
het de achtervleugels.

Pelsdieren zitten er ook op de
Slikken vd Heen. O.a. de Grote
Aardhommel (Bombus terrestris)

Deze grote, bijna geheel zwarte hommel, kende ik niet
en ik kon hem ook niet in mijn boeken vinden. Ik
stuurde hem op naar Waarnemingen.nl waar nogal wat
specialisten zitten, maar tot nu toe geen reactie.

De Steenhommel (Bombus lapidarius) op
de Knikkende Distel (Carduus nutans)

Op de foto’s rechts de Akkerdisteldansvlieg (Empis livida).
Het mannetje van deze vlieg biedt het vrouwtje in de paartijd
een vlieg aan. Terwijl ze die aan het leegzuigen is paart hij
met haar! Het ene plezier is het andere waard!
Dick Belgers maakte er deze prachtige foto van. Let op de
lange snuit die tot onder het borststuk komt!
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De Groene Vleesvlieg (Lucilia caesar).
Populair zijn vleesvliegen niet, maar
mooi zijn ze wel. Bij het ouder worden
krijgen ze een soort koperglans.

Op de vleugels is te zien dat een van de
aders een vrij scherpe knik maakt. Dat
is een van de kenmerken van deze
vlieg. (zie rode pijltjes)

De zwarte vlekken op het blad
van een duizendknoop. Het kan
Perzikkruid zijn (Persicaria
maculosa) of Beklierde
Duizendknoop (Persicaria
lapathifolia).
Om dat zeker te weten had ik
moeten kijken of er kliertjes aan
de onderkant van het blad zaten.
Toevallig zat er op het blad ook
een prachtige Kortschildkever
(Paederus littoralis).

Gewoon Spitskopje (Conocephalus
dorsalis). De benaming Rietsprinkhaan
kwam ik ook tegen.

Libellen op naam brengen is geen dagelijkse
bezigheid. Hij was flink aan de maat dus
vermoedelijk een van de soorten Glazenmakers.

Mogelijk een soort Heidelibel. De naam
is misleidend, want ze komen ook op
andere plaatsen voor.

In augustus 2001 vonden we op het
schelpstrandje meer dan 100
nestgaatjes van de Pluimvoetbij
(Dasypoda hirtipes). Ze maken balletjes
van stuifmeel zodat de larven die uit het
ei komen meteen kunnen gaan eten.
De ‘pluimvoeten’ zijn uitermate
geschikt om stuifmeel te verzamelen.
Het vrouwtje kan soms een hele tijd bij
de ingang van het nest op de uitkijk
zitten.
De ruimte is hier te beperkt, maar In
het verslag 1988-2015 over de Slikken
van de Heen oost komt de Pluimvoetbij
uitgebreid ter sprake.

Het was mei en de Elzenhaantjes (Agelastica alni) hadden er zin in.
Later in het jaar leek het wel of deze
Kruisspin (Araneus diadematus) zijn kleur
had aangepast aan de zuringplant.

Foto boven: Op de katjes
van de Amandelwilg
(Salix triandra) had zich
de gal ontwikkeld van de
Wilgrozetgalmug
(Rabdophaga heterobia).
De rozetjes die later
worden gevormd zie je
heel de winter nog aan
de takken hangen.
In een vlaag van
verstandsverbijstering
heb ik geprobeerd zo’n
rozetje te tekenen.

Ik was blij dat ik de kloddertjes
schuim van de Schuimcicade
(Philaenus spumarius) niet hoefde te
tellen. Je kon eigenlijk niet over het
schelpstrandje lopen zonder er op te
trappen.

De Akkerdistel heeft bezoek
gekregen van de
Distelgalboorvlieg (Urophora
cardui). De larven van dit
vliegje boren zich in de
stengel en de distel reageert
(noodgedwongen!) met
galvorming. De gal dient als
huisje voor de larven.
De foto van het prachtige
boorvliegje is van Rinus
Baayens.

Het heeft lang geduurd voor ik wist
van wie deze coconnetjes waren op
de bladeren van het Duinriet.
Een specialist wist te vertellen dat ze
veroorzaakt werden door een Dopluis
(Eriopeltis lichtensteinii).

Hij gebruikte de foto’s later voor zijn
werkstuk over dit onderwerp.

Op sommige plekken op het schelpstrandje stond zoveel Watermunt (Mentha
aquatica) dat je de heerlijke geur al kon ruiken als je er doorheen liep.
De foto's hierboven laten allebei Watermunt zien. Alleen de rechtse plant is aangetast
door de Watermuntbloesemmijt (Aceria megacera). Heel de bloeiwijze aan de top is
verandert in witbehaarde vergroende bloemen. Toch wel knap dat een galmijt van
enkele millimeters op deze manier voor zijn onderkomen kan zorgen .

Op mijn vaste rustplek langs het
schelpstrandje even herstellen van al
dat insectengeweld. In de verte vaart
een boot over het Volkerak naar het
Schelde-Rijnkanaal.
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