
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	17	mei	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Over	deze	dinsdag	kan	ik	kort	zijn.	Het	was	een	heerlijke	lentedag.	Ondanks	dat	de	aantallen	insecten	nog	niet	
overweldigend	zijn,	zie	je	toch	dat	er	steeds	meer	soorten	weer	aanwezig	zijn.	
	

De	 grote	 zeefwesp	 (dus	 geen	
zweefwesp)	 is	 rijkelijk	 vroeg.	 Volgens	
‘het	boekje	vliegt	deze	graafwesp	in	de	
periode	juni-september.	De	wesp	is	11-
17	 mm	 lang.	 Alleen	 de	 mannetjes	
hebben	de	merkwaardige	schilden	aan	
de	voorpoten.	Waarschijnlijk	spelen	de	
schilden	een	rol	bij	de	paring.	
Deze	wesp	 kan	men	 zomers	 vaak	 zien	
op	 schermbloemen,	 waar	 beide	
geslachten	 vaak	 met	 meerdere	
exemplaren	 tegelijk	 nectar	 zuigen.	 De	
vrouwtjes	 bouwen	 hun	 nesten	 in	 de	
grond	 en	 jagen	 op	 vliegen	 die	 dienen	
als	voedsel	voor	de	larven.	
	

	

	
	
Het	muntvlindertje	is	‘terug	van	weggeweest’	en	dat	geldt	ook	voor	de	pinksterbloemlangsprietmot,	
	
Het	muntvlindertje	is	een	dagactieve	nachtvlinder	uit	de	familie	grasmotten	en	komt	verbreid	voor	in	Europa,	
Afrika	en	Azië.	Men	vindt	ze,	meestal	in	talrijke	mate,	terug	op	zonnige	plaatsen	zoals	droge	weidegronden	en	
grasvelden.	In	Nederland	komt	de	soort	vrij	algemeen	voor.	Het	is	met	een	spanwijdte	van	10	tot	15	millimeter	
een	zeer	klein	vlindertje.	De	vlinder	lijkt	sterk	op	het	purpermotje	dat	net	iets	groter	is.	De	waardplant	is	zoals	
de	naam	al	doet	vermoeden	munt.	Het	muntvlindertje	vliegt	in	twee	overlappende	generaties	per	jaar	van	april	
tot	september.	
	
De	 pinksterbloemlangsprietmot	 is	 ook	 een	 dagactieve	 nachtvlinder,	 maar	 eentje	 uit	 de	 familie	
langsprietmotten.	De	spanwijdte	van	de	vlinder	bedraagt	 tussen	de	10	en	12	millimeter.	De	vleugels	hebben	
een	metallische	rood-paarse	glans.	De	larven	leven	in	de	zaden	van	de	pinksterbloem.	De	vlinder	overwintert	
als	pop.	Het	is	een	vrij	algemene	vlinder	in	Nederland,	maar	je	ziet	hem	minder	vaak	(en	minder	talrijk)	dan	het	
muntvlindertje.	De	vliegtijd	is	mei	en	juni.	



Naast	 de	 gewone	 snuitvlieg	 is	 er	 ook	
nog	 de	 rode	 snuitvlieg	 en	 de	 Rhingia	
austriaca.	 Deze	 laatste	 heeft	 een	
kortere	snuit	in	komt	bij	ons	niet	voor.	
De	drie	 soorten	zijn	moeilijk	uit	elkaar	
te	 houden,	 en	 hebben	 een	 gelijke	
levenswijze.	 De	 gewone	 snuitvlieg	 is	
echter	 het	 meest	 algemeen	 en	 er	 is	
meer	 over	 bekend.	 Het	 lichaam	 is	
gedrongen;	 het	 achterlijf	 erg	 rond	 en	
geel-	 tot	 donkerbruin	 met	 drie	
duidelijke	 donkere	 en	 dunne	
dwarsstrepen,	een	zwartgrijs	borststuk	
met	 donkere	 lengtestrepen	 en	 twee	
grote,	 ovale	 ogen	 die	 vaak	 rood	 tot	
bruin	van	kleur	zijn.	De	vleugels	zijn	 in	

rust	helemaal	over	elkaar	op	de	rug	gevouwen.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	meeste	vliegen	en	hierdoor	doet	deze	
soort	aan	een	kleine	wesp	denken.	
	
De	naam	'snuitvlieg'	duidt	op	het	kegelvormige,	gepunte	uitsteeksel	vooraan	de	kop	dat	bruin	van	kleur	is.	Dit	
uitsteeksel	dient	niet	om	mee	te	steken,	maar	om	nog	dieper	in	de	bloem	door	te	dringen	om	zo	meer	nectar	
op	te	kunnen	zuigen.	Veel	andere	soorten	zweefvliegen	eten	zowel	nectar	als	stuifmeel,	maar	deze	soort	heeft	
geen	stuifmeel	nodig	als	voedsel.	Onder	de	verlenging	van	de	kop	zit	de	eigenlijke	zuigsnuit;	een	zwarte,	nog	
veel	langere	gelede	'snuit',	die	als	de	snuitvlieg	niet	eet	opgevouwen	wordt	en	dan	niet	zichtbaar	is.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
De	gewone	pendelvlieg	(Helophilus	pendulus)	 is	een	insect	uit	de	familie	zweefvliegen.	De	wetenschappelijke	
naam	betekent	 zoiets	als	 "bungelende	van	 zon	houder"	 (van	het	Griekse	Helios,	 "zon",	phil,	 "liefde",	 Latijn	 -
pend,	"hangen").	
	
Evenals	 de	 andere	 soorten	 van	 het	 geslacht	 Helophilus	 heeft	 de	 vlieg	 zwarte	 en	 gele	 lengtestrepen	 op	 het	
borststuk.	Het	achterlijf	heeft	een	patroon	met	gele,	zwarte	en	grijze	vlekken.	Midden	op	de	kop	zit	een	streep.	
De	lengte	van	de	vleugel	is	8,5	-	11,25	mm.	Het	dier	is	door	middel	van	het	kleurpatroon	van	de	pootjes	en	de	
kale	zwarte	lengtestreep	op	het	hoofd	te	onderscheiden	van	andere	Helophilus	soorten.	
	
Deze	 in	Nederland	 zeer	 algemene	 soort	 kan	 van	 april	 tot	 oktober	overal	 op	bloemen	gevonden	worden.	De	
larven	 leven	 in	en	bij	het	water	van	grote	meren	en	rivieren	maar	ook	 in	gebieden	zo	klein	als	sloten,	kleine	
vijvers	 of	modderige	 plassen.	 Larven	 zijn	 zelfs	 aangetroffen	 in	 natte	 koeienmest	 of	 zeer	 nat	 oud	 zaagsel	 en	
voeden	zich	met	rottend	organisch	materiaal	zoals	afgevallen	bladeren.	



	
	
Hommels	 zijn	 er	 in	 vele	 soorten	 en	 maten.	 Een	 van	 die	 soorten	 is	 de	 steenhommel.	 Steenhommels	 zijn	
veelvoorkomend	in	Nederland	en	goed	te	herkennen	aan	hun	zwarte	behaarde	lichaam	met	rode	achterkant.	
Ze	nestelen	voornamelijk	onder	of	in	de	buurt	van	stenen.	Denk	hierbij	aan	spleten	of	scheuren	in	muren.	Ook	
in	stallen	kunnen	nesten	worden	aangetroffen.	Nesten	bestaan	uit	een	kleine	300	werksters,	een	koningin	en	
darren	die	de	koningin	bevruchten.	
	
Steenhommels	 hebben	 soms	 behoorlijk	 last	 van	 de	 rode	 koekoekshommel,	 die	 sterk	 op	 de	 koningin	 van	 de	
steenhommels	 lijkt.	 Deze	 koekoekshommel	 legt	 eitjes	 in	 het	 nest	 van	 de	 steenhommel	 en	 laat	 de	 jongen	
grootbrengen	door	de	werksters	van	het	nest.	
	

	
	
De	zwavelzwam	is	een	éénjarige	grote	houtzwam	die	meestal	is	opgebouwd	uit	een	toef	vlezige	spatelvormige	
hoeden.	 Helaas	 is	 dit	 exemplaar	 nogal	 ‘saai’	 van	 vorm,	 maar	 misschien	 verandert	 dat	 nog.	 Vooral	 in	 het	
beginstadium	van	hun	ontwikkeling	bezitten	de	hoeden	allerlei	gradaties	van	witte,	gele	en	oranje	kleuren	met	
overgangen	 daartussen.	 In	 een	 later	 stadium	 verdwijnen	 de	 felle	 kleuren.	 Het	 vlees	 van	 de	 zwam	 is	wit	 en	
sappig,	oude	exemplaren	kunnen	erg	taai	zijn.	In	het	Engels	heet	de	zwavelzwam	Chicken	of	the	woods,	en	de	
textuur	 en	 smaak	 doen	 inderdaad	 erg	 aan	 kip	 denken.	 Oude	 exemplaren	 worden	 wit	 en	 brokkelig	 als	
geitenkaas.	De	zwavelzwam	komt	op	klei-	en	veengronden	minder	vaak	voor	dan	op	zandgronden.	



De	geblokte	knotswants	 is	
een	kleine,	maar	kleurrijke	
en	opvallende	wants.	Kop,	
pootjes	 en	 borststuk	 zijn	
oranje	 bruin.	 Het	 schildje	
en	 de	 punten	 van	 de	
voorvleugels	zijn	rood.	Het	
voorste	 gedeelte	 van	 de	
voorvleugels	 is	 wit,	 maar	
transparant.		
De	 achtervleugels	 zijn	
geheel	 transparant	 en	
laten	 het	 wit	 gestreepte	
zwarte	 achterlijf	 zien.	 Het	
beestje	 is	 ongeveer	 7,5	
mm	lang.	De	antennes	zijn	
ongeveer	 4	 mm	 lang,	
bruin	en	het	laatste	lidje	is	
enigszins	verdikt.		

De	gehele	wants	is	tamelijk	zwaar	behaard.	
	
De	 geblokte	 knotswants	 overwintert	 als	 volwassen	 insect	 en	 leeft	 vrij	 lang.	 Volwassen	 dieren	 en	 de	 larven	
kunnen	daarom	gelijktijdig	worden	gezien.	Nieuwe	volwassen	exemplaren	 verschijnen	 vooral	 in	 augustus.	 In	
Nederland	een	algemene	soort	op	de	lichtere	zandgronden.	Op	kleigrond	veel	zeldzamer.	
	

	
	
De	 gewone	 rode	 bladloper	 lijkt	 eigenlijk	 helemaal	 niet	 op	 een	 zweefvlieg	 maar	 heeft	 meer	 weg	 van	 een	
wapenvlieg.	Toch	is	het	een	heuse	zweefvlieg,	hoewel	het	zweefgedrag	niet	vertoond	wordt.	
Het	insect	heeft	een	lengte	van	12	–	13	mm.	Het	is	een	erg	mooie	vlieg	met	een	prachtig	goudkleurig	borststuk	
dat	het	meest	opvalt	bij	de	vrouwtjes.	De	mannetjes	zijn	een	fractie	kleiner	en	donkerder.	
	
De	 zweefvlieg	 wordt	 vooral	 aangetroffen	 tijdens	 een	 zonnebad	 op	 een	 blad.	 Bloemen	 vormen	 geen	
aantrekkingskracht	 voor	 deze	 soort,	wat	 de	 naam	 al	 aangeeft.	 Ook	 speuren	 ze	 de	 bladeren	 af	 naar	 voedsel	
waarbij	 ze	 zenuwachtig	 over	 het	 bladoppervlak	 heen	 en	 weer	 lopen.	 Ze	 leven	 van	 pollenkorrels	 die	 via	
verstuiving	op	de	bladeren	terecht	komen.	Het	is	een	algemeen	voorkomende	soort.	
Deze	gewone	rode	bladloper	was	zich	uitgebreid	aan	het	poetsen.	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Deze	bijen	heb	 ik	niet	op	naam	kunnen	brengen.	Misschien	 zijn	het	 zandbijen,	maar	dat	 is	 slechts	 een	 vaag	
vermoeden.	Als	je	denkt	te	weten	welke	bijen	het	zijn,	dan	hoor	ik	het	graag.	
	

	
	

De	 kleuren	 van	 de	 zwartkopvuurkever	 (ook	wel	 zaagsprietkever	 genoemd)	 zijn	 onmiskenbaar;	 een	 knalrood	
borststuk	 en	 achterlijf,	 de	 rest	 van	het	 lichaam	 is	 gitzwart.	 Kenmerkend	 zijn	 ook	de	 twee	 tasters	 die	 bij	 het	
vrouwtje	sterk	getand	zijn	en	enigszins	doen	denken	aan	de	tanden	van	een	zaag	en	bij	het	mannetje	gekamd	
zijn.	Maar	zijn	deze	tasters	nu	‘getand’	of	‘gekamd’?	De	lengte	van	de	zwartkopvuurkever	is	ongeveer	15	tot	20	
millimeter.	
	
De	zwartkopvuurkever	leeft	in	liefst	bossige	omgevingen.	Dat	is	geen	toeval	want	de	larven	leven	twee	tot	drie	
jaar	in	rottend	hout	van	diverse	boomsoorten.	In	tegenstelling	tot	veel	andere	in	dode	en	vermolmde	bomen	
levende	 larven	 lusten	 ze	 echter	 geen	 hout,	 maar	 juist	 de	 hout-etende	 larven	 van	 andere	 insecten	 zoals	
boktorren	 en	 andere	 dieren	 als	 wormen.	 Het	 zijn	 dus	 echte	 jagers	 en	 hebben	 stevige	 kaken	 en	 zes	 kleine	
pootjes.	De	volwassen	kevers	eten	voornamelijk	stuifmeel	en	andere	plantendelen.	In	Nederland	is	deze	soort	
zeldzamer	aan	het	worden	doordat	veel	omgevallen	bomen	worden	opgeruimd,	en	daarmee	de	prooien	die	er	
van	 eten.	 In	 lichtbegroeide	 of	 kruidachtige	 begroeiingen	 en	 in	 tuinen	worden	 ze	 niet	 vaak	 aangetroffen.	De	
volwassen	kever	leeft	van	mei	tot	begin	juni	en	de	larve	overwintert.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


