
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	20	september	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
De	dag	begon	een	beetje	fris,	maar	het	werd	in	de	loop	van	de	dag	steeds	aangenamer	en	’s	middags	was	het	
zelfs	warm.	Maar	gelukkig	niet	zo	warm	(zeg	maar	bloedheet)	als	een	week	eerder.	 Ik	heb	met	plezier	op	de	
tuinen	rondgescharreld.	In	het	begin	(tijdens	de	excursie)	was	er	nog	niet	veel	te	zien,	maar	ook	dat	werd	later	
beter.	Al	met	al	een	prima	dag.	
	

De	 akkerhommel	 is	 de	 meest	
algemene	 hommel	 van	
Nederland,	 te	 herkennen	 aan	
de	 roodbruine	 haren	 op	 het	
borststuk	en	achterlijfspunt.	De	
akkerhommels	 in	 het	 Westen	
van	 Nederland	 zijn	 donkerder	
van	 kleur	 dan	 die	 in	 het	
Oosten.	 Daar	 zijn	 de	 zwarte	
haren	 van	 het	 achterlijf	
vervangen	 door	 grijze	 of	 gele	
haren.	 Akkerhommels	 vliegen	
op	meerdere	soorten	bloemen.	
De	 akkerhommel	 kan	 nectar	
peuren	 uit	 diepe	 bloemkelken,	
de	 tonglengte	 is	 8,6	 mm	
gemiddeld.	
	

De	 akkerhommel	 bouwt,	 net	 als	 alle	 Europese	 hommels,	 eenjarige	 staten.	 Het	 overwinterde,	 bevruchte	
vrouwtje	(de	koningin),	verschijnt	in	het	voorjaar	en	zoekt	na	opname	van	nectar	een	geschikte	plaats	om	een	
nest	te	beginnen.	Graag	worden	verlaten	muizenholletjes	gebruikt.	Een	volk	bestaat	uit	80	tot	200	exemplaren.	
Vliegtijd:	half	april	t/m	begin	oktober.	Lengte	werkster:	9-15	mm.	
	

	
	

De	zonnebloemen	waren	erg	in	trek	bij	de	honingbijen	(en	hommels).	
	



	
	
Er	 vlogen	 veel	 atalanta’s,	 enkele	 bonte	 zandoogjes	 en	 dagpauwogen	 (meerdere	 witjes)	 en	 ook	 een	 mooi	
landkaartje.	 Na	 een	 matig	 voorjaar	 is	 het	 landkaartje	 nu	 op	 veel	 plekken	 meer	 aanwezig	 dan	 normaal.	
Waarschijnlijk	 heeft	 de	 vochtigheid	 dit	 voorjaar	 goed	 gewerkt	 voor	 de	 rupsen.	 Het	 landkaartje	 had	 vroeger	
twee	 generaties	 per	 jaar,	maar	 door	 de	 klimaatverandering	 is	 er	 nu	 jaarlijks	 een	 extra	 derde	 generatie,	 die	
vliegt	in	september	en	begin	oktober.	
	

	
	
Graphomyia	maculata	 is	een	heel	mooi	 lid	van	de	huisvliegenfamilie.	Het	mannetje	 is	een	 tamelijk	kleurrijke	
vlieg	en	 is	te	herkennen	aan	de	oranje-achtige	vlekken	op	het	achterlijf.	De	vrouwtjes	hebben	niet	de	oranje	
kleuren	 op	 het	 achterlijf	 maar	 zijn	 zwart-wit	 getekend.	 Overigens	 zijn	 vooral	 de	 mannetjes	 erg	 variabel.	
Sommige	hebben	een	bijna	geheel	oranje	achterlijf,	andere	alleen	kleine	oranje	vlekjes.	De	 larven	vinden	we	
vooral	 in	 de	 strooisellaag	 onder	 bomen	 waar	 zij	 jagen	 op	 andere	 insecten(larven).	 Deze	 algemeen	
voorkomende	vlieg	 is	 te	vinden	 in	de	buurt	van	weiden,	houtwallen	en	wegbermen	op	zoek	naar	nectar	van	
verschillende	 bloemen,	 vooral	 schermbloemigen.	 Vliegtijd:	 mei	 tot	 september/oktober.	 Mannetjes	 hebben	
meestal	 grotere	ogen	dan	de	vrouwtjes	en	die	grotere	ogen	 raken	elkaar	vaak	bijna.	De	wijfjes	hebben	veel	
kleinere	en	verder	uit	elkaar	staande	ogen.	



	
	
Natuurlijk	 zag	 ik	 ook	 dit	 keer	 enkele	wantsen.	 De	 gewone	 bloemwants	 (links)	 is	 3,5	 tot	 4,5	mm	 groot.	 Het	
pronotum	 (rug-	 of	 halsschild)	 is	 zwart.	 De	 voorvleugel	 is	 glimmend	 transparant	 met	 oranjebruin	 en	 een	
opvallende	 zwarte	 stip	 in	 het	 midden.	 Op	 de	 achtervleugel	 bevindt	 zich	 aan	 de	 vleugelpunt	 een	
zandlopervormige	kenmerkende	zwarte	vlek.	Deze	algemene	soort	 leeft	van	bladluizen	en	 is	bijna	het	gehele	
jaar	rond	aanwezig.	Van	de	pyjama(schild)wants	zag	ik	zowel	een	imago	als	een	nimf	(3e	instar).	De	volwassen	
wants	 overwintert	 (van	 oktober	 tot	 in	 mei).	 Ook	 de	 andoornschildwants	 (rechts)	 liet	 zich	 dit	 keer	 goed	
fotograferen.	
	

De	 goudbes	 (Physalis	 peruviana),	
ananaskers,	 incabes,	 Kaapse	
kruisbes	of	Kaapse	goudbes	is	een	
tot	 twee	 meter	 hoge,	 eenjarige,	
kruidachtige	 plant	 uit	 de	
nachtschadefamilie.	 De	 bloemen	
komen	solitair	uit	de	bladoksels	en	
vertakkingen	 van	 stengels.	 De	
klokvormige	 kelk	 bestaat	 uit	 vijf	
driehoekige	 delen.	 Na	 de	 bloei	
vormt	 de	 kelk	 zich	 tot	 een	
omhulsel	van	de	bes.	
De	 vrucht	 is	 een	 oranje,	 1-2	 cm	
grote	 bes,	 die	 omhuld	 blijft	 door	
de	 lichtbruine	 kelk.	 Het	 sappige,	
lichtoranje	 vruchtvlees	 bevat	
kleine	 zaden.	 Het	 smaakt	

aromatisch	 en	 zoet	 tot	 zoetzuur.	 In	 gedroogde	 vorm	 worden	 ze	 wegens	 vermeende	 voordelen	 voor	 de	
gezondheid	 aangeboden	als	 superfood	onder	naam	 incabes.	De	 goudbes	 komt	 van	nature	 voor	 in	 de	Andes	
maar	wordt	wereldwijd	in	tropische	en	subtropische	gebieden	gekweekt.	In	Nederland	en	België	komt	de	plant	
verwilderd	voor	en	kan	hij	als	kamerplant	of	in	de	tuin	worden	gekweekt.	
	
De	naam	Kaapse	kruisbes	is	een	foutieve	vertaling	van	de	Engelse	naam	cape	goosberry,	naar	het	omhulsel	van	
de	vrucht	dat	eruitziet	als	de	cape	of	capuchon	die	door	monniken	werd	gedragen.	Het	verwijst	dus	niet	naar	
Kaap	de	Goede	Hoop.	
	
	
	



	
	
Het	lijkt	wel	of	deze	sluipwesp	uit	de	familie	van	de	gewone	sluipwespen	met	gymnastische	oefeningen	bezig	is	
(o.a.	opdrukken).	Dat	was	niet	het	geval,	maar	hij	was	wel	erg	actief.	
	

	
	
Ook	dit	keer	zag	ik	weer	een	afzetting	van	een	paar	honderd	verse	(nog	niet	verkleurde)	piepkleine	eitjes.	Ze	
zaten	 op	 een	 heel	 dun	 takje	 van	 een	 struik	 met	 opvallend	 gekleurde	 bladeren	 en	 heel	 kleine	 rode	
bloemknopjes.	
	
	



	
	
Ik	zag	deze	gele	honingbij	voorbijvliegen.	Gelukkig	 landde	ze	niet	ver	bij	me	vandaan	op	een	blad	om	‘in	alle	
rust’	het	stuifmeel	van	haar	 lichaam	af	 te	poetsen.	Waarschijnlijk	had	ze	zojuist	een	zonnebloem	bezocht	en	
daar	(ongewild)	een	hele	vracht	stuifmeel	verzameld.	
	

	
	
En	nog	steeds	zat	de	rups	van	de	peper	en	zoutvlinder	(ook	wel	 luisterend	naar	de	naam	berkenspanner)	op	
dezelfde	herfstaster.	Volgens	‘het	boekje’	wordt	de	rups	tot	60	millimeter.	Ik	vond	de	rups	vrij	groot	en	omdat	
ik	donderdag	toch	naar	de	stad	(Groningen)	moest	nam	ik	een	centimeter	mee	om	de	lengt	te	controleren.	De	
rups	bleek	ruim		zes	en	halve	centimeter	lang.	
Misschien	zie	ik	de	rups	komende	dinsdag	nog	weer,	maar	de	kans	daarop	wordt	steeds	kleiner.	Rupsen	van	de	
peper	en	zoutvlinder	zijn	te	zien	van	juli	tot	begin	oktober.	De	soort	overwintert	als	pop	in	de	grond.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


