
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	maandag	14	en	dinsdag	15	augustus	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Er	werd	ook	dit	keer	voor	de	dinsdag	minder	aangenaam	weer	verwacht:	veel	regen	en	onweer.	Daarom	nam	ik	
maandag	ook	alvast	een	kijkje	op	de	 tuinen.	Net	als	een	week	eerder	 viel	het	dinsdag	ook	wel	mee	met	de	
regen	en	het	onweer.	Maar	voor	alle	zekerheid	hield	ik	het	dinsdag	tegen	vier	uur	toch	maar	voor	gezien.	Bij	
onweer	ben	ik	bij	voorkeur	binnenshuis.	Het	was	maandag	beslist	geen	topdag	wat	betreft	het	aantal	insecten	
en	dinsdag	was	het	 lange	 tijd	 niet	 anders.	Dinsdagmiddag	 tijdens	mijn	 rondje	door	het	 labyrint	 vroeg	 ik	me	
halverwege	af	of	het	niet	verstandig	zou	zijn	om	op	de	 fiets	 te	stappen.	Omdat	het	met	de	onweersdreiging	
nogal	meeviel	besloot	ik	de	“nooduitgang”	te	negeren	en	ook	het	tweede	deel	van	het	labyrint	te	verkennen.	
Het	bleek	een	goede	gok.	Binnen	een	kwartier	kwam	ik	daar	nog	drie	interessante	insecten	tegen.	
	

	
	
Het	“hoogtepunt”	van	maandag	was	de	ontdekking	van	meerdere	nimfen	van	de	andoornschildwants.	Ze	zaten	
op	en	tussen	de	zaaddozen	van	uitgebloeide	teunisbloemen.	Eerst	zag	 ik	enkele	vroege	nimfen	(slechts	2	à	3	
mm	groot),	 toen	 een	 paar	 iets	 grotere	 exemplaren	 en	 even	 later	 zelfs	 een	 tweetal	 volwassen	wantsen.	Dat	
maakte	 het	 op	 naam	 brengen	 een	 stuk	 gemakkelijker.	 Ook	 op	 de	 teunisbloem	 zag	 ik	 de	 eitjes,	 maar	
waarschijnlijk	zijn	het	niet	de	eitjes	van	de	andoornschildwants.	De	jonge	wantsen	(nimfen)	zijn	in	de	loop	van	
hun	ontwikkeling	nogal	verschillend	van	kleur.	Maar	de	nimf	rechtsboven	is	een	vreemde	eend	in	de	bijt,	het	is	
een	 nimf	 van	 de	 groene	 schildwants.	 Via	 onderstaande	 link	 kom	 je	 op	 een	 mooie	 site	 met	 foto’s	 en	
(engelstalige)	informatie	van/over	de	wants.	
	
http://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Pentatomidae/eysarcoris_venustissimus.html	
	
Al	 weer	 ruim	 een	 maand	 geleden	 zag	 ik	 in	 het	 labyrint	 op	 de	 dovenetel	 tientallen	 nimfen	 van	 de	
dovenetelwants.	Volwassen	wantsen	heb	ik	echter	nog	niet	gezien.	Ze	blijken	hun	heil	elders	te	zoeken,	later	in	
het	seizoen	zie	je	ze	ook	weer	in	tuinen	om	daar	te	foerageren	op	fruit	en	tuinplanten.	
	
	



	
	
Deze	“grijsaard”	is	zeer	waarschijnlijk	een	mannetje	van	de	gewone	koekoekshommel.	Deze	hommel	vliegt	van	
april	t/m	begin	oktober.	De	hoofdvliegtijd	van	de	mannetjes	is	eind	augustus.	Mannetjes	zijn	15-17	mm	groot,	
vrouwtjes	17-22	mm.	
	

	
	
Er	worden	dit	 jaar	veel	 schorpioenvliegen	waargenomen.	Wereldwijd	 zijn	ongeveer	500	soorten	beschreven,	
verdeeld	over	een	vijftal	geslachten.	Kenmerkend	voor	sommige	schorpioenvliegen	(soorten	welke	behoren	tot	
de	familie	van	de	Panorpidae)	is	het	tangvormig	orgaan	dat	mannetjes	aan	het	achterlijf	hebben,	dat	omhoog	
gekruld	wordt	gedragen	en	dat	daarom	enigszins	doet	denken	aan	de	staart	van	een	schorpioen,	maar	geen	
angel	heeft	en	verder	 volkomen	ongevaarlijk	 is.	Het	 insect	gebruikt	het	alleen	bij	de	paring.	De	vleugels	 zijn	
vaak	gevlekt.	De	lichaamslengte	varieert	van	0,9	tot	3,0	cm.	Schorpioenvliegen	zijn	roofinsecten,	die	naast	dode	
insecten	en	ander	aas,	ook	worden	aangetrokken	door	plantaardig	voedsel.	De	soort	Panorpa	communis	(foto)	
komt	 algemeen	 voor	 in	 Nederland	 en	 België,	 meestal	 kan	 hij	 worden	 gevonden	 op	 lage	 vegetatie	 op	 wat	
vochtige,	beschaduwde	plekken.	Voeding:	dode	insecten,	honingdauw.	Lengte:	25	-	30	mm.	



	
	
Het	 hart	 van	 de	 zonnebloem	 vertoont	 een	 opvallend	 beeld.	 Maar	 niet	 alleen	 bij	 de	 zonnebloem	 komt	 dit	
verschijnsel	“fibonacci”	voor.	Via	onderstaande	link	kun	je	daar	meer	over	lezen.	
	
https://www.vwo.be/vwo/vorige-edities/de-posters/2000-2001-wiskunde-en-zonnebloemen	
	

	
	
Op	de	koolplanten	op	de	Kinderwerktuin	zag	 ik	 tientallen	rupsen	van	het	groot	koolwitje	en	minstens	zoveel	
lege	 huidjes	 van	 vervelde	 rupsen.	De	bladeren	 van	de	 koolplanten	worden	 volledig	 kaal	 gevreten,	 alleen	de	
(dikkere)	nerven	blijven	over.	Ik	zag	slechts	één	(lege)	pop,	maar	waarschijnlijk	zullen	er	binnenkort	wel	meer	te	
vinden	 zijn.	 De	 pop	 is	 hoekig	 en	 maakt	 zich	 met	 een	 zijdedraad	 vast	 aan	 de	 verpopplaats.	 Dit	 heet	 een	
gordelpop.	 In	 dit	 stadium	 verandert	 de	 rups	 in	 de	 volwassen	 vlinder.	 Om	 te	 verpoppen	 zoeken	 de	 rupsen	
(meestal)	 naar	 een	 beschutte	 plek	 bij	 een	 muur,	 boomstam	 of	 stengel	 van	 een	 houtige	 plant.	 Deze	 plaats	
bekleden	 ze	met	een	dunne	 laag	 zijden	 spinsel,	waarop	 ze	 zich	 verpoppen.	De	pop	van	de	 tweede	of	derde	
generatie	overwintert	daar	ook.	



	
	
De	grote	wolbij	vliegt	nog	een	paar	weken	(tot	begin	september)	en	is	dan	tot	eind	mei	weer	van	het	toneel	
verdwenen.	De	grote	wolbij	 is	een	cultuurvolger	en	komt	verspreid	over	het	hele	 land	voor,	onder	andere	 in	
tuinen	en	parken.	Het	vrouwtje	nestelt	in	spleten	tussen	metselwerk,	in	bestaande	holten	in	hout	en	leem,	en	
in	 holle	 plantenstengels.	 Voor	 de	 bouw	 van	 de	 broedcellen	 wordt	 het	 'dons'	 van	 bladeren	 en	 stengels	 van	
planten	 gebruikt.	 Lengte	 vrouwtje	 10-13	mm,	mannetje	 10-16	mm.	 Beide	 seksen	 vliegen	 gemiddeld	 tachtig	
dagen.	Overwintert	als	prepop	in	de	cocon.	
	

	
	
De	grote	groene	sabelsprinkhaan	(28-42	mm)	is	overwegend	groen,	heeft	bruine	delen	op	de	rug	en	de	poten	
kunnen	 soms	 gelig	 van	 kleur	 zijn.	 De	 zeer	 lange	 vleugels	 reiken	 verder	 dan	 de	 knie	 van	 de	 achterpoot.	 Het	
vrouwtje	 heeft	 een	 lange	 legboor,	 die	 bij	 volwassen	 dieren	 tot	 aan	 de	 vleugelpunten	 reikt.	 Heeft	 zich	 aan	
allerlei	leefomgevingen	aangepast	en	komt	zowel	in	natuurgebieden	als	in	tuinen,	parken	en	gevelbegroeiingen	
voor	tot	midden	in	de	stad.	Overal	algemeen,	van	juli	tot	oktober.	
	



	
	
Dit	 is	 de	 eerste	 van	 het	 drietal	 interessante	 insecten	dat	 ik	 op	 de	 valreep	nog	 zag.	 Ze	 zaten	 alle	 drie	 op	de	
blauwe	knoop.	Aangezien	de	blauwe	knoop	tot	in	september,	en	vaak	nog	tot	in	oktober	bloeit,	 is	deze	plant	
van	groot	belang	voor	o.a.	bijen,	omdat	veel	andere	soorten	dan	al	uitgebloeid	zijn	en	dus	geen	nectar	meer	te	
bieden	hebben.	Helaas	heb	ik	niet	kunnen	ontdekken	welke	vlieg	ik	heb	gefotografeerd.	
	

	
	
Het	gewoon	knuppeltje	kwam	ik	deze	zomer	al	een	paar	keer	tegen,	maar	dit	zal	misschien	voorlopig	wel	de	
laatste	zijn	geweest.	Deze	blaaskopvlieg	(10-18	mm)	is	te	zien	van	mei	tot	eind	augustus.	
De	 larven	 leven	 parasitair	 in	 hommelnesten.	 Naast	 de	 steenhommel	 worden	 ook	 de	 akkerhommel,	 de	
aardhommel	 en	 de	 tuinhommel	 lastig	 gevallen.	 Dat	 de	 soort	 zo	 variabel	 is	 in	 lengte	 heeft	 te	maken	welke	
hommel	als	gastheer	heeft	gediend.	De	akkerhommel	levert	veel	kleinere	exemplaren	op	dan	de	veel	grotere	
aardhommel.	
	



	
	
De	stadsreus	wordt	groter	dan	de	meeste	andere	soorten	zweefvliegen	en	kan	2,5	centimeter	bereiken.	Het	is	
zoals	 alle	 zweefvliegen	 een	 onschuldig	 diertje	 dat	 leeft	 van	 nectar	 en	 stuifmeel,	 maar	 sprekend	 op	 een	
gevaarlijke	 soort	 lijkt.	 Deze	 soort	 lijkt	 door	 zijn	 grootte	 en	 oranjebruine	 kleuren	 op	 de	 hoornaar	 en	 wordt	
daarom	ook	wel	 hoornaarzweefvlieg	 genoemd.	Het	 vrouwtje	 legt	 haar	 eieren	 in	wespennesten.	Waarom	 ze	
daarbij	 niet	 wordt	 gedood	 is	 niet	 bekend.	Waarschijnlijk	 heeft	 ze	 een	 geur	 bij	 zich	 die	 de	 agressie	 van	 de	
wespen	onderdrukt.	De	larven	genieten	dezelfde	bescherming.	Ze	zoeken	onderin	het	nest	naar	dode	wespen	
en	afval	en	leven	daarvan.	In	de	herfst	verlaten	de	wespen	het	nest	en	sterven.	De	larve	van	de	vlieg	blijft	als	
enige	achter	en	verpopt	zich	om	na	de	winter	uit	te	komen	waarna	de	geschiedenis	zich	herhaalt.	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	
	
	
	
	


