
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	16	mei	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was	een	 zomerse	dag	met	vrij	 veel	 zon	en	weinig	wind.	Dat	 laatste	vind	 ik	prettig,	maar	wat	betreft	de	
temperatuur	ben	ik	een	voorstander	van	een	paar	graden	minder.	Gelukkig	komt	er	flink	schot	in	de	groei	van	
de	planten	en	daardoor	wordt	het	nu	weer	echt	interessant	op	de	tuinen.	
	

	
	
Aan	het	begin	van	de	excursie	zagen	we	dit	 leliehaantje.	 Ik	vind	het	een	mooi	 insect,	maar	echt	geliefd	 is	hij	
niet.	Het	is	een	vraatzuchtig	kevertje	van	1	–	1,5	cm	groot	en	is	nauw	verwant	aan	de	gevreesde	coloradokever.	
De	poppen	overwinteren	in	de	grond	en	met	de	eerste	warme	dag	in	het	voorjaar	verschijnen	de	kevers.	Het	
insect	 is	met	 name	 te	 vinden	 op	 diverse	 lelieachtige	 bloemen.	 Aan	 het	 begin	 van	 de	 zomer	 verschijnen	 de	
larven	van	het	leliehaantje	op	het	blad.	Met	name	de	larven	brengen	ernstige	vraatschade	toe	aan	de	bladeren.	
	

	
	

De	doodskopzweefvlieg	is	een	grote,	vrij	bolle	zweefvlieg	met	een	lengte	van	10	tot	14	mm.	Deze	soort	heeft	
een	doodskopachtige	 vlek	bestaande	uit	 korte	beharing	op	de	borststukrug	die	 goed	 lijkt	 op	de	 vlek	 van	de	
doodshoofdvlinder.	Het	voedsel	bestaat	uit	nectar	en	stuifmeel.	De	soort	vliegt	van	april	tot	oktober	in	1	of	2	
generaties.	De	larve	overwintert.	



	
	
In	Nederland	komen	twee	soorten	vuurkevers	voor,	de	zwartkopvuurkever	en	de	roodkopvuurkever.	
De	zwartkopvuurkever	 (15-20	mm)	 is	een	platte,	 scharlakenrode	vuurkever	met	 zwarte	kop.	De	voelsprieten	
van	het	mannetje	 	gekamd,	die	van	het	vrouwtje	(foto)	gezaagd.	Ze	komen	vooral	voor	op	open	bosplekken,	
langs	bosranden	op	bloemen	en	ook	op	oude	boomstammen.	De	larve	is	afgeplat	en	is	bewapend	met	2	doorns	
op	het	laatste,	verbrede	achterlijfssegment.		Ze	leeft	onder	boomschors	en	jaagt	op	allerlei	andere	insecten.	Bij	
voedselgebrek	eten	de	grote	larven	de	kleinere	soortgenoten	op.	De	ontwikkeling	neemt	2-3	jaar	in	beslag.	
	
De	 roodkopvuurkever	 (10-14	mm)	 is	 iets	 zeldzamer	dan	de	 zwartkopvuurkever.	De	kop	en	het	 schild	 van	de	
kever	zijn	geheel	rood	en	de	buik,	poten	en	antennen	zijn	volledig	zwart.	
	

	
	
De	 lengte	 is	11	 tot	15	millimeter	en	de	kleur	 is	 zwart,	het	 lichaam	 is	 sterk	behaard,	en	de	vlieg	 lijkt	uiterlijk	
sprekend	op	een	hommel.	Net	als	hommels	heeft	de	zweefvlieg	ook	witte	en	oranje	kleuren,	maar	deze	zijn	
zeer	variabel.	Er	komen	echter	ook	kleurencombinaties	voor	die	niet	bestaan	bij	hommels.	De	zweefvlieg	is	een	
bijzondere	soort,	omdat	er	verschillende	variaties	bestaan	die	weer	verschillende	soorten	hommels	nabootsen.	
Deze	hommelzweefvlieg	bootst	de	steenhommel	na,	hij	is	geheel	zwart	maar	heeft	net	als	de	steenhommel	een	
oranje	achterlijfspunt.		



	
	
Volgens	 mij	 zijn	 dit	 loopkevers.	 Vertegenwoordigers	 van	 de	 familie	 komen	 over	 de	 hele	 wereld	 voor,	 met	
uitzondering	van	Antarctica.	De	familie	 is,	met	ongeveer	40.000	soorten,	zeer	talrijk.	Loopkevers	hebben	een	
lengte	 die	 varieert	 van	 0,8	 tot	 8	 cm.	 De	 kleur	 is	 variabel.	 Veel	 soorten	 zijn	 bruin	 tot	 zwart,	 soms	 met	
metaalglans,	maar	ook	rood,	geel	en	groen,	blauw	en	paars	komen	voor.	Hoewel	ze	in	grootte	sterk	verschillen,	
zijn	ze	opmerkelijk	uniform	van	uiterlijk,	met	 lange	poten,	krachtige	kaken	en	een	ovaal	tot	 langwerpig	ovaal	
rugschild.	Loopkevers	zijn	dan	ook	meestal	op	het	eerste	gezicht	als	zodanig	 te	herkennen.	Het	borststuk	en	
achterlijf	zijn	duidelijk	gescheiden.	De	poten	zijn	gebouwd	op	hardlopen.	
	
Interessante	site	met	mooie	foto’s	van	allerlei	kevers:	http://www.kerbtier.de/	

	
	
Op	een	paar	plaatsen	kwam	ik	de	
prachtbronsschildwants	 (5-7	
mm)	 tegen	 (ook	 bekend	 onder	
de	 oude	 naam	 andoornwants).	
Imago’s	 kun	 je	 het	 gehele	 jaar	
aantreffen,	ook	 in	de	winter.	De	
wants	komt	het	meest	voor	langs	
de	 grote	 rivieren.	 Verse	 nieuwe	
volwassen	 dieren	 verschijnen	
vanaf	 augustus.	 Deze	 soort	
beperkt	 zich	 meestal	 tot	 twee	
waardplanten:	 bosandoorn	 en	
witte	dovenetel,	hoewel	hij	soms	
te	 vinden	 is	 op	 andere	 planten	
uit	de	lipbloemenfamilie.	
																							

Nieuw	 voor	mij	 is	 slanklijfsapwants,	 het	 is	 een	 bodemwants.	 Deze	 wants	 wordt	 gekenmerkt	 door	 een	 zeer	
slanke	langwerpige	vorm.	Er	zijn	zowel	landvleugelige	vormen	als	kortvleugelige	vormen.	De	basiskleur	van	de	
wants	 is	 zwart.	 De	 onderste	 rand	 van	 het	 halsschild	 is	 bruin,	 de	 voorvleugels	 zijn	 lichtbruin	 met	 een	
donkerbruine	 tekening.	 Het	 doorzichtige	 deel	 (membraan)	 van	 de	 vleugels	 is	 zwart	 met	 witte	 vlekken.	 De	
lengte	is	4	–	6	mm.	De	nimf	heeft	een	rood	achterlijf.		
De	insecten	doen	twee	jaar	over	hun	ontwikkeling.	Overwinterende	imago’s	paren	van	eind	mei	tot	begin	juli.	
In	de	late	herfst	bereiken	de	nimfen	de	derde	tot	vijfde	instar,	waarna	ze	overwinteren.	Vanaf	ongeveer	juli	in	
het	volgende	jaar	voltooien	de	nimfen	hun	ontwikkeling	tot	imago’s.	De	imago’s	zijn	in	de	winter	zelfs	met	lage	
temperaturen	nog	actief.	



	
	
In	deze	solitaire	bij	is	duidelijk	het	roodgatje	te	herkennen.	
	

	
	
Zonder	zo’n	duidelijk	kenmerk	als	de	“roodgouden”	punt	van	het	achterlijf	zijn	solitaire	bijen	meestal	lastig	(of	
niet)	 op	 naam	 te	 brengen.	 Van	 dit	 viertal	 zijn	 de	 bijen	 rechts	 waarschijnlijk	 ook	 roodgatjes	 en	 bij	 de	 bij	
linksonder	is	vaag	een	roodbruine	beharing	aan	de	punt	van	het	achterlijf	te	zien.	
En	 de	 bij	 linksboven	 lijkt	 volgens	 mij	 sprekend	 op	 de	 bij	 rechtsonder.	 Dus	 misschien	 zijn	 het	 alle	 vier	 wel	
roodgatjes.	Het	roodgatje	vliegt	van	eind	maart	tot	half	juni.	
	
	



	
	
Toen	ik	speurend	door	het	labyrint	op	de	Kinderwerktuin	liep	landde	plotseling	deze	wesp	op	een	paaltje	naast		
me.	Waarschijnlijk	ging	ze	hout	schrapen	voor	de	bouw	van	haar	nest.	
	

	
	
Van	 veel	 insecten	 wordt	 gezegd	 dat	 ze	 veel	 op	 wespen	 lijken,	 deze	 overeenkomst	 is	 een	 vorm	 van	
levensverzekering.	Vaak	vind	ik	die	gelijkenis	niet	zo	groot,	maar	het	uiterlijk	van	de	grote	fopwesp	(±	14	mm)	
komt	er	toch	aardig	bij	in	de	buurt.	De	tekening	is	echter	nogal	variabel.	
	
In	Nederland	en	België	komen	vijf	soorten	fopwespen	vrij	algemeen	voor.	Er	zijn	ook	nog	twee	vrij	zeldzame	
soorten	en	drie	soorten	zijn	zeer	zeldzaam	(of	uitgestorven).	De	grote	fopwesp	is	een	van	de	meest	algemene	
soorten,	het	is	een	zweefvlieg.	Deze	zweefvlieg	komt,	tussen	april	en	juli,	algemeen	voor	in	het	binnenland	en	
in	Zuid-Limburg,	maar	is	daarbuiten	zeer	zeldzaam.	Er	is	één	generatie	per	jaar.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


