
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	14	juni	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
De	 weersverwachting	 voor	 deze	 dag	 was	 niet	 uitgesproken	 positief	 en	 helaas	 was	 ze	 geheel	 correct.	 De	
ochtend	was	heel	aangenaam,	vroeg	in	de	middag	trok	er	een	onweersbuitje	langs	en	was	het	even	nat,	maar	
tegen	vier	uur	begon	het	 stevig	en	 langdurig	 te	 regenen.	Noodgedwongen	dronk	 ik	nog	maar	weer	een	kop	
koffie.	 Nog	 steeds	 valt	 het	 aantal	 soorten	 insecten	 op	 de	 tuinen	 tegen,	 maar	 het	 begint	 gelukkig	
langzamerhand	interessanter	te	worden.	Het	duurt	volgens	mij	dit	jaar	wel	erg	lang.	De	vorige	week	zag	ik	de	
verse	 bessenglasvlinder,	 dit	 keer	 kwam	 ik	 een	 iets	 afgesleten	 exemplaar	 tegen.	Misschien	 was	 het	 wel	 het	
zelfde	vrouwtje.	
Het	lieveheersbeestje	was	wel	in	grote	getale	aanwezig,	zowel	als	imago	(het	lieveheersbeestje)	en	als	larve	en	
pop.	
	

	
	
Soms	 is	 een	 barnsteenslak	 drager	 van	 het	 larvestadium	 van	 een	 parasitaire	 zuigworm.	 De	worm	 ontwikkelt	
knotsvormige	uitsteeksels	die	meestal	in	de	tentakels	van	de	slak	terechtkomen	waardoor	die	sterk	opzwellen	
en	niet	meer	 ingetrokken	kunnen	worden.	De	tentakels	krijgen	daardoor	meestal	ook	een	groen-witte	kleur.	
Bovendien	maken	de	uitsteeksels	in	de	tentakels	pulserende	bewegingen	waardoor	de	slak	gemakkelijk	opvalt	
en	daardoor	erg	kwetsbaar	wordt.	Vogels	en	verschillende	zoogdieren	zijn	niet	vies	van	een	smakelijke	slak.	
Als	 die	de	 slak	opeten	ontwikkelt	 de	worm	 zich	 verder	 in	hun	darmstelsel	 en	plant	 zich	daar	 voort.	Via	hun	
uitwerpselen	 verspreiden	 de	 ‘gastheren’	 de	 larven	 van	 de	 worm	 waardoor	 nog	 meer	 slakken	 geïnfecteerd	
raken.	Als	de	slak	niet	opgegeten	wordt,	zwellen	de	uitsteeksels	van	de	parasiet	na	enige	tijd	zodanig	op	dat	de	
tentakels	 van	 de	 slak	 openbarsten.	 Ook	 daarbij	 komen	 dan	 nieuwe	 larven	 vrij	 die	 op	 zoek	 gaan	 naar	 een	
volgende	 gastheer.	 De	 worm	 gebruikt	 de	 barnsteenslak	 zo	 om	 zijn	 larven	 sneller	 en	 efficiënter	 bij	 andere	
gastheren,	vooral	vogels,	te	krijgen.	
	
Bekijk	de	video:	https://www.youtube.com/watch?v=jZaIP-thL8Y	
	
	



	
	
De	 groene	 bladwesp	 /	 zaagwesp	 Tenthredo	 mesomela	 kom	 ik	 regelmatig	 tegen.	 Bladwespen	 zijn	 solitaire	
insecten,	 ze	 hebben	 geen	 'wespentaille'	 en	 steken	 niet.	 Het	 borststuk	 is	 vergroeid	 met	 het	 achterlijf.	 Het	
vrouwtje	bezit	een	legboor.	Bladwespen	kunnen	hun	vleugels	niet	vouwen	en	leggen	deze	recht	naar	achteren	
op	de	rug	wat	gewone	wespen	niet	doen.	De	lichaamslengte	varieert	van	0,3	tot	2,2	cm.	
Ook	de	 zwart-steenrode	bladwesp	Dolerus	 germanicus	 is	 een	opvallende	 verschijning.	Deze	wespen	 zijn	 iets	
variabel	 in	 tekening,	 maar	 de	 knieën	 zijn	 altijd	 roodbruin,	 vooral	 die	 van	 de	 voorste	 poten	 (mannetjes	 en	
vrouwtjes).	
	

	
	
Nimf	van	de	rode	halsbandwants	(vroeger	bekend	als	Deraeocoris	ruber)	en	mannetje	grote	klokjesbij.	
De	rode	halsbandwants	wordt	zo'n	6	tot	8	mm	lang	en	is	erg	variabel.	In	de	basis	is	hij	zwart	met	een	variabele	
hoeveel	geel.	Het	geel	kan	geheel	ontbreken	en	dan	is	het	beestje	helemaal	zwart,	op	twee	rode	vlekken	vlak	
voor	de	top	van	de	bovenvleugels	na.	Ook	het	schildje	kan	geheel	geel	zijn,	of	geheel	zwart.	Vaak	vormt	het	
geel	een	soort	tekening,	dikwijls	sterk	lijkend	op	een	hartje.	De	nimfen	zijn	zwart	met	een	roze	rug.	
	
De	grote	klokjesbij	vliegt	uitsluitend	op	klokjes	en	nestelt	in	hout	of	rietstengels.	De	mannetjes	slapen	vaak	in	
de	bloempjes	 (ook	bij	donker	weer)	door	zich	met	hun	kaken	vast	 te	klemmen.	Het	 is	een	bijna	1	cm	groot,	
zwart	bijtje	met	wat	korte	bruine	beharing.	Aan	de	rand	van	de	rugsegmenten	wittige,	dunne	haarbandjes.	De	
vrouwtjes	zijn	op	alle	klokjes	in	tuinen	te	vinden.	
	



	
	
De	gewone	graafbijendoder	/	groefbijendoder	(soort)	heeft	een	zeer	variabel	getekend	achterlijf,	met	enkele	
volledig	 zwarte	 en	 enkele	 geel	 gevlekte	 segmenten.	 Elk	 segment	 is	 aan	 de	 voor-	 en	 achterkant	 trapsgewijs	
versmald,	zodat	het	achterlijf	op	regelmatige	afstanden	 ingesnoerd	 lijkt.	Deze	knoopwesp	(familie)	heeft	een	
lengte	tot	12	mm	en	komt	van	juli	tot	september	voor	in	open,	zandige	gebieden,	ook	in		stedelijke	gebieden.	
De	wesp	vangt	graafbijen,	groefbijen	en	bloedbijen.	De	bijen	worden	in	de	vlucht	achtervolgd,	na	de	vlucht	met	
steken	van	de	angel	verlamd	en	vervolgens	naar	het	nest	gevlogen.	
	

	
	
Knotswantsen	 worden	 ook	 wel	 glasvleugelwantsen	 genoemd.	 De	 naamknotswants	 danken	 ze	 aan	 de	 iets	
verdikte	 laatste	segment	van	hun	antennes.	Deze	wantsen	hebben	een	klein	glasachtig	en	doorzichtig	 stukje	
(venstertjes)	 in	 de	 harde	 gedeelten	 van	 de	 voorvleugels.	 Daaraan	 refereert	 de	 Nederlandse	 naam	
glasvleugelwantsen.	Helaas	 is	 de	 kaneelknotswants	een	beetje	een	uitzondering,	want	 zijn	 glazige	 gedeelten	
zijn	zwart	en	ondoorzichtig.	Hij	dankt	zijn	naam	aan	de	kaneelachtige	geur	die	hij	zou	verspreiden.	De	 lengte	
van	de	kaneelknotswants	is	9	tot	12	mm.	



	
	
Als	 je	 de	 pop	 van	 een	 lieveheersbeestje	 bekijkt	 dan	 kun	 je	 bij	 de	 kant	 waarmee	 hij	 zich	 op	 het	 blad	 heeft	
vastgezet	vaak	de	oude	huid	en	de	pootjes	nog	zien.	Daardoor	dacht	ik	dat	de	larve	zich	met	de	voorkant	op	het	
blad	vastzet.	Maar	dat	blijkt	niet	zo	te	zijn.	Als	hij	een	goede	plaats	gevonden	heeft,	kromt	hij	zich,	waardoor	hij	
plots	korter	en	dikker	lijkt,	beweegt	nauwelijks	nog,	en	neemt	geen	voedsel	meer	tot	zich.	De	larve	zet	zich	niet	
vast	met	zijn	pootjes,	maar	met	zijn	achterlijf.	Bij	het	verpoppen	zakt	zijn	broek	(de	oude	huid)	als	het	ware	op	
zijn	 enkels.	 In	 deze	 zogenaamde	 prepop-fase	 en	 ook	 tijdens	 de	 verpopping	 is	 hij	 erg	 kwetsbaar,	 zowel	 voor	
sluipvliegen	als	voor	soortgenoten	en	andere	predatoren.	Op	en	neer	bewegen	is	dan	nog	zijn	enige	afweer.	
	

	
	
Dit	is	zeer	waarschijnlijk	de	miersikkelwants.	Er	is	echter	ook	een	boomsikkelwants	en	ze	lijken	als	een	eeneiige	
tweeling	op	elkaar.	Alleen	aan	de	lengte	van	de	antennes	zijn	ze	te	onderscheiden.	De	miersikkelwants	kan	8-
10,5	mm	 lang	worden.	 Ze	 hebben	 roodbruine	 vleugels	met	 een	 spanwijdte	 van	 8-10	mm.	 Er	 komen	 zelden	
volledig	 gevleugelde	 exemplaren	 voor	 en	 ook	 die	 kunnen	niet	 vliegen.	De	nimfen	 zijn	 geheel	 vleugelloos	 en	
lijken	 in	 de	 eerste	 fase	 sterk	 op	 mieren.	 De	 wetenschappelijke	 naam	 mirmicoides	 verwijst	 ook	 naar	 deze	
gelijkenis.	 Waarschijnlijk	 heeft	 dit	 uiterlijk	 voordelen	 omdat	 mieren	 minder	 worden	 gegeten	 door	 andere	
dieren.	



	
	
Deze	snuitkevertjes	zijn	slechts	enkele	millimeters	‘groot’.	Ze	zijn	niet	aan	het	paren.	De	onderste	kever	heeft	
een	gaatje	in	de	stengel	gemaakt.	Misschien	krijgt	hij	/	zij	wel	goedbedoelde	adviezen	van	de	meelifter……..	
	

	
	
De	 tuinwolfspin	 (Pardosa	amentata)	heeft	 forse	poten	en	kaken.	Wolfspinnen	maken	geen	web,	maar	 jagen	
actief	op	hun	prooien,	die	met	een	sprong	overweldigd	worden.	De	naam	Pardosa,	van	het	Griekse	Pardos	=	
panter	wijst	op	deze	manier	van	jagen.	De	prooi	wordt	met	de	stevige	kaken	vermalen.	De	vrouwtjes	worden	
5,5	tot	8	mm	groot,	de	mannetjes	5	tot	6,5	mm.	De	spin	is	variabel	qua	uiterlijk.	Het	achterlijf	kan	bruin	of	grijs	
zijn.	Het	vrouwtje	draagt	de	eicocon	achter	aan	het	lichaam,	ze	verdedigt	haar	eicocon	met	haar	leven.	Als	de	
eicocon	wordt	afgenomen	accepteert	ze	alles	wat	als	vervanging	kan	dienen,	zoals	een	stuk	kurk	of	een	propje	
papier.	Na	ongeveer	 twee	weken	komen	de	eitjes	uit.	De	moeder	bijt	de	cocon	open	en	de	 jongen	klimmen	
meteen	op	haar	en	blijven	daar	 tot	de	eerste	vervelling.	Al	die	 tijd	dat	de	 jongen	op	de	 rug	van	de	moeder	
verblijven	eten	ze	niets.	Ze	hebben	voldoende	voedsel	opgeslagen	om	te	overleven	tot	de	eerste	vervelling.	



	
	
Vlekogen	 zijn	 gemakkelijk	 te	 herkennen.	 Er	 zijn	 twee	 soorten	 de	 kustvlekoog	 en	 de	 weidevlekoog.	 De	
kustvlekoog	zal	je	bij	ons	niet	zo	gauw	tegenkomen,	maar	de	weidevlekoog	is	van	(maart)	april	tot	in	oktober	
een	 algemeen	 voorkomende	 verschijning.	 Op	 het	 borststuk	 van	 deze	 kleine	 zweefvlieg,	 met	 relatief	 kleine	
vleugels,	 bevinden	 zich	 vijf	 grijzige	 lengtestrepen,	 die	 vooral	 bij	 het	 vrouwtje	 erg	 opvallen.	 De	
achterlijfssegmenten	zijn	niet	geheel	glimmend	maar	dof	 in	het	midden.	Ze	zitten	veel	op	bloemen,	waar	 ze	
actief	met	 foerageren	bezig	 zijn.	 Ze	 zijn	 overal	 te	 vinden,	maar	 vooral	 in	wat	 nattere	omgevingen	 zoals	 aan	
slootranden.	
De	kustvlekoog	heeft	een	zwak	tot	ongestreept	borststuk	en	een	geheel	glimmende	achterlijf.	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	
	
Een	leuke	mogelijkheid	om	informatie	op	te	vragen	is	via	de		vernieuwde	site	van	Naturlexicon:	
http://www.natuurlexicon.be/index.html	
	
	
	


