
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	22	augustus	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was	een	mooie	dag;	lekker	zonnig	maar	niet	te,	er	stond	weinig	wind	en	het	was	droog.	Een	prima	dag	om	
te	fotograferen,	maar	helaas	heb	ik	slechts	weinig	interessante	onderwerpen	op	de	tuinen	gezien.	De	stadsreus	
en	de	gewone	langspriet	wapenvlieg	lieten	zich	wel	fotograferen,	maar	kregen	geen	plaatsje	in	dit	verslag.	
	

De	struiksprinkhaan	behoort	tot	de	
familie	 van	 de	 sabelsprinkhanen.	
Het	 mannetje	 (links)	 bereikt	 een	
lengte	van	10	tot	13	millimeter,	het	
vrouwtje	 (rechts)	 is	 13	 tot	 18	 mm	
lang.	 Het	 lichaam	 is	 bolvormig	 en	
gedrongen,	 de	 lichaamskleur	 is	
groen	tot	geelgroen,	de	knieën	zijn	
meer	 geel-achtig,	 met	 over	 het	
gehele	lichaam	vele	kleine	donkere	
spikkeltjes.	Het	halsschild	heeft	aan	
weerszijden	 een	 witte	 streep.	 De	
legbuis	van	de	vrouwtjes	 is	kort	en	
naar	 boven	 gekromd.	 De	 vleugels	
zijn	 zeer	 klein	 en	 zijn	 bij	 het	
mannetje	 ongeveer	 zo	 lang	 als	 het	
halsschild,	 bij	 het	 vrouwtje	

ongeveer	de	helft.	Het	 achterlijf	 van	het	mannetje	 is	 te	herkennen	aan	 twee	 relatief	 ver	 van	elkaar	 gelegen	
cerci	 die	 licht	 naar	 elkaar	 gekromd	 zijn.	 Deze	 groene	 sprinkhaan	 kom	 in	 heel	 Nederland	 voor.	 De	 habitat	
bestaat	uit	verschillende	biotopen;	van	stadsparken,	heidevelden,	tuinen	en	wegbermen.	Het	voedsel	bestaat	
uit	plantaardig	materiaal,	zowel	bladeren	als	bloemen.	De	imago’s	worden	voornamelijk	aangetroffen	van	juli	
tot	begin	november.	Waarschijnlijk	leven	de	imago’s	niet	langer	dan	een	maand.	Het	vrouwtje	legt	gemiddeld	±	
120	 eieren,	 onder	 optimale	 omstandigheden	 tot	 250.	 De	 meeste	 nymfen	 verschijnen	 het	 daaropvolgende	
voorjaar	 in	mei,	 bij	 lage	 temperaturen	 overwinteren	 ze	 nog	 eenmaal.	 De	 nymfen	 vervellen	 zes	maal	 tot	 ze	
volwassen	zijn.	
	

	
	
De	puntbijvlieg	vliegt	rustig	van	bloem	naar	bloem,	ook	paarvorming	vindt	op	bloemen	plaats.	Voorafgaand	aan	
de	 paring	 zweven	 mannetjes	 langdurig	 boven	 vrouwtjes,	 soms	 met	 meerdere	 boven	 elkaar.	 Ze	 zijn	 niet	
agressief	tegen	elkaar	of	tegen	andere	insecten.	Bij	dit	zweefgedrag	zijn	de	mannetjes	niet	specifiek:	regelmatig	
hangen	ze	kort	boven	andere	soorten	vliegen	of	zelfs	bijen.	



	
	
De	grote	wolbij	kan	vliegen	als	een	zweefvlieg.	Aanwezigheid	van	sterk	behaarde	planten	in	het	territorium	is	
een	voorwaarde,	deze	solitaire	bij	gebruikt	de	'haren'	als	'wol'	om	het	nest	te	bekleden.	Dit	soort	planten	wordt	
veel	 aangeplant	 in	 tuinen:	 daar	 is	 de	 grote	 wolbij	 dan	 ook	 regelmatig	 te	 zien.	 Mannetjes	 verdedigen	 hun	
territorium	vaak	agressief	 tegenover	ander	mannelijke	wolbijen	of	daarop	gelijkende	 insecten.	Het	mannetje	
(foto)	is	o.a.	herkenbaar	aan	de	drie	doorns	aan	het	achterlijf.	
	

	
	
De	 rupsen	 van	 de	witvlakvlinder	met	 hun	 rood	 en	 gele	 vlekken	 en	 bosjes	 haar	 op	 hun	 rug	 behoren	 tot	 de	
mooiste	die	er	bestaan.	De	vrouwelijke	vlinders	hebben	slechts	vleugelstompjes	en	zien	er	uit	als	grijsbruine	
zakjes;	 de	 mannetjes	 daarentegen	 hebben	 oranjebruine	 vleugels	 met	 een	 witte	 vlek	 op	 elke	 voorvleugel.	
Vrouwelijke	rupsen	vreten	een	dag	of	tien	langer	dan	manlijke	rupsen	en	worden	met	een	maximale	lengte	van	
35	mm	 aanzienlijk	 groter.	Manlijke	 rupsen	 worden	 niet	 langer	 dan	 zo'n	 25	mm.	 Dit	 is	 een	 van	 de	 weinige	
gevallen	waar	het	geslacht	al	vóór	het	popstadium	kan	worden	vastgesteld.	Uiteraard	zijn	ook	de	vrouwelijke	
en	manlijke	 poppen	 verschillend	 in	 grootte.	 Rups:	 mei-september.	 De	 volgroeide	 rupsen	 spinnen	 een	 losse	
cocon,	 vaak	 tussen	 bladeren	 of	 op	 een	 takje,	 waarin	 zij	 hun	 lichaamsharen	 verwerken.	 Binnenin	 de	 cocon	
verpoppen	ze.	De	soort	overwintert	als	ei	in	legsels	van	enkele	honderden	eieren	op	de	buitenzijde	van	de	lege,	
aan	de	waardplant	vastgehechte	cocon	van	het	vrouwtje	of	op	een	nabij	gelegen	hek	of	muur.	



	
	
Aan	de	relatief	grote	hoeveelheid	zwart	in	de	vleugelpunt	is	deze	vlinder	te	herkennen	als	het	groot	koolwitje.	
Het	zwart	 loopt	vanaf	de	vleugelpunt	 in	beide	richtingen	ongeveer	even	ver	door.	Het	klein	koolwitje	en	het	
klein	geaderd	witje	zijn	meestal	kleiner	en	hebben	veel	minder	zwart	in	de	vleugelpunt	van	de	voorvleugel;	bij	
het	klein	geaderd	witje	zijn	bovendien	de	aders	op	de	onderkant	van	de	achtervleugel	grijsgroen	bestoven.	
	

	
	
De	 voorjaarsgeneratie	 van	het	 klein	 geaderd	witje	 heeft	 opvallende	 aders,	maar	 de	 zomervlinders	 zijn	 soms	
moeilijk	van	het	klein	koolwitje	te	onderscheiden.	Dat	valt	in	dit	geval	wel	mee.	Merkwaardig	is	dat	rupsen	die	
op	hetzelfde	moment	uit	de	eitjes	zijn	gekomen,	zich	verspreid	over	een	lange	periode	verpoppen.	Ook	de	duur	
van	de	verpopping	per	individu	verschilt	aanzienlijk.	Hierdoor	bestaat	er	een	grote	spreiding	in	het	verschijnen	
van	de	 vlinders.	De	 verpopping	 gebeurt	meestal	 niet	 op	de	waardplant	 zelf,	maar	 laag	 en	 verborgen	 in	 een	
dichte	vegetatie	tegen	stengels,	boomstammen	of	stenen.	De	pop	van	de	laatste	generatie	overwintert.	
	



	
	
De	honingbijen	waren	 redelijk	 actief.	 Bij	 de	bijenstal	 vlogen	de	bijen	 af	 en	 aan.	De	 taken	 van	 een	honingbij	
veranderen	gedurende	haar	leven.	De	jonge,	net	uitgekomen	bijen	hebben	andere	taken	dan	de	oudere	bijen.	
De	 jongere	 exemplaren	 kunnen	 meteen	 vliegen	 maar	 doen	 dit	 zelden,	 ze	 blijven	 in	 het	 nest	 en	 voeren	
huishoudelijke	 taken	 uit.	 Een	 pas	 uitgekomen	 honingbij	 zal	 zich	 voornamelijk	 bezighouden	 met	 het	
schoonpoetsen	van	cellen,	enkele	dagen	 later	 is	zij	ook	 in	staat	de	nectar	te	bewerken.	Ondertussen	kijkt	de	
jonge	werkster	het	uitvoeren	van	een	bijendans	af	van	haar	soortgenoten.	Na	zes	dagen	kan	zij	 jonge	 larven	
verzorgen	en	voeden.	Als	de	werkster	ongeveer	vijftien	dagen	oud	is,	zal	zij	zo	nu	en	dan	bij	de	vliegopening	
gaan	 kijken	 en	 helpt	 daar	 ook	 bij	 de	 bewaking	 van	 de	 woning.	 Als	 zij	 ongeveer	 21	 dagen	 oud	 is,	 vliegt	 de	
werkster	 voor	 de	 eerste	maal	 uit	 om	 nectar	 en	 stuifmeel	 te	 verzamelen.	 Deze	 verandering	 in	 taakverdeling	
verhoogt	de	efficiëntie	van	het	bijenvolk	en	wordt	in	stand	gehouden	door	de	constante	aanvoer	van	nieuwe	
bijen	die	 uit	 hun	pop	 kruipen.	De	bijen	 verspreiden	 zich	hierdoor	 van	binnen	naar	 buiten	het	 nest.	 In	 grote	
volken	kunnen	dagelijks	1000	tot	2000	nieuwe	exemplaren	uitsluipen.	
	

	
	
Ook	nu	weer	zag	ik	tientallen	nimfen	(in	diverse	stadia)	van	de	smalle	randwants.	Op	de	foto	linksboven	is	zo’n	
nimf	in	gezelschap	van	een	nimf	van	de	groene	schildwants.	Ook	de	jonge	groene	schildwantsen	veranderen	bij	
iedere	vervelling	van	uiterlijk.	De	nimf	linksonder	is	duidelijk	jonger	dan	z’n	soortgenoot	linksboven	en	de	nimf	
rechtsonder	is	al	bijna	volwassen.	De	nimf	rechtsboven	zag	ik	op	een	koolplant	en	dat	is	niet	zo	vreemd,	want	
het	is	een	jonge	koolwants.	



	
	
In	Mexico	komt	een	tiental	soorten	wilde	dahlia’s	voor.	De	gekweekte	dahlia's	zoals	wij	die	kennen	zijn	vrijwel	
zonder	uitzondering	hybriden.	De	dahlia's	werden	in	1872	in	Nederland	geïntroduceerd.	Er	bestaan	meer	dan	
20.000	variëteiten.	Dahlia's	worden	veel	gebruikt	voor	dahliacorso's,	Nederland	telt	ruim	twintig	dahliacorso's.	
Lang	niet	alle	dahlia's	zijn	geschikt	voor	corsowagens.	De	geschikte	soorten	zijn	compact	en	constant	van	kleur,	
en	 vallen	 onder	 de	 pompon-,	 ster-	 of	 cactusdahlia's.	 Veel	 corsoplaatsen	 kweken	 hun	 dahlia's	 zelf.	 Het	
Bloemencorso	Zundert	is	het	grootste	dahlia-bloemencorso	ter	wereld.	In	Zundert	bevinden	zich	vele	hectaren	
dahliavelden,	die	uitsluitend	gebruikt	worden	voor	het	corso.	
	

	
	
Een	tijdlang	heb	ik	met	plezier	gekeken	naar	hommels	die	de	springbalsemien	bezochten.	De	hommels	op	de	
bovenste	 foto’s	 zijn	akkerhommels.	Deze	soort	 is	 te	herkennen	aan	de	bruin-	 tot	geelrode	achterlijfspunt	en	
het	(meestal)	bruinrood	behaarde	borststuk	(borststukrug).	De	akkerhommel	is	de	meest	algemene	hommel	en	
de	soort	is	ook	lang	te	zien.	Tot	in	oktober	verzamelen	de	werksters	nog	stuifmeel.	De	akkerhommel	nestelt	op	
de	grond,	onder	mos	of	graspollen.	Een	“staat”	van	de	akkerhommel	telt	gemiddeld	zo’n	200	individuen.	
	



	
	
Uiteraard	 trekt	 de	 springbalsemien	 ook	 ander	 insecten	 dan	 de	 hommel,	 zoals	 bijvoorbeeld	 deze	
doodskopzweefvlieg.	Het	is	een	grote,	vrij	bolle	zweefvlieg	met	gele	vlekken	op	achterlijf	en	opvallende	witgele	
doodshoofdtekening	 van	 korte	 beharing	 op	 borststukrug.	 Lengte	 10-14	 mm.	 De	 soort	 vliegt	 van	 april	 tot	
oktober	in	1	of	2	generaties.	De	schaarse	vroege	en	late	waarnemingen	duiden	niet	op	extra	generaties	maar	
op	een	grote	variatie	in	ontwikkelingstijd	van	de	larven.	Vermoedelijk	ontwikkelen	niet	alle	nakomelingen	van	
de	voorjaarsvliegen	zich	in	hetzelfde	jaar	tot	imago,	maar	verpoppen	sommige	pas	het	volgende	voorjaar.	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	
	
	


