
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 10 juli 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
De dag begon grijs en miezerig, maar toen ik richting Beijum fietste was het droog. Volgens het weerbericht 
zou het in de loop van de dag vanuit het noorden opklaren en dat was hoopvol. Men had niets teveel beloofd, 
het werd zonnig en zelfs warm. Maar helaas stond er een stevige wind en dat maakte het ‘werken’ nogal lastig. 
Ik zag een redelijk aantal insecten, maar het was vooral veel van hetzelfde. Dit keer kwam ik geen ‘nieuw’ 
insect tegen of eentje die ik al een paar jaar niet meer had gezien. Dus richtte ik de lens hoofdzakelijk op de 
min of meer bekende onderwerpen. Maar daar zitten toch wel een paar leuke insecten tussen. 
 

 
 
Het mag dan slecht gaan met de insecten in z’n algemeenheid, maar ik kom toch regelmatig meerdere soorten 
hommels tegen. Zoals bijvoorbeeld de aardhommel, of beter gezegd een lid van het aardhommelcomplex. Tot 
dit complex behoren de sterk op elkaar lijkende aardhommel, veldhommel, grote veldhommel en 
wilgenhommel. Ze hebben allemaal een zwart borststuk met aan de voorkant een gele band, een zwart 
achterlijf met een brede gele band en een witte kont. De kleur (intensiteit) van de gele banden is nogal 
variabel. 
 

Het icarusblauwtje is vooral een 
graslandvlinder, die vrij algemeen 
voorkomt op bloemrijke plaatsen. 
Blauwtjes zijn genoemd naar de 
helderblauwe bovenzijde van de 
voorvleugels. Bij het vrouwtje van het 
icarusblauwtje heeft de voorvleugel 
een variabele hoeveelheid bruin. Je 
herkent het icarusblauwtje vooral aan 
de onderzijde van de vleugels, goed te 
zien wanneer de vlinder met de 
vleugels gesloten zit. Naast een zwart 
vlekkenpatroon zitten er dichtbij de 
vleugelrand ook oranje vlekjes. Erg 
bruine varianten van vrouwelijke 
icarusblauwtjes kunnen verward 
worden met het bruin blauwtje. In 
tegenstelling tot boomblauwtjes zie je 

het icarusblauwtje vaak vrij dichtbij de grond, op zoek naar nectar. 



 
 
Het zegekruid groeit in Nederland in het wild, maar ook in tuinen. De grote plant met blauwe trechtervormige 
bloemen staat bekend om de decoratieve zaaddozen en gebruik in droogboeketten. Planten van de 
nachtschadenfamilie, ca. 2500 soorten, zijn vaak te vinden in de tropische en gematigde streken. Éen daarvan is 
het zegekruid. Planten uit deze familie zoals euphorbium en bitterzoet zijn giftig, maar het zegekruid niet. In 
het land van herkomst, Peru, gebruikte men de bessen bij blaas-en nierkwalen. Het is waarschijnlijk samen met 
andere planten die uit Zuid-Amerika geïmporteerd werden, zoals tomaat en aardappel, in Europa beland. De 
bloemen worden bezocht door o.a. hommels en honingbijen. 
 

 
 
Op de tuin van De Wiershoeck zag ik al een gewoon knuppeltje, maar die liet zich niet fotograferen. Gelukkig 
had ik op de ‘vaste plek’ bij het labyrint op de Kinderwerktuin meer geluk. Het knuppeltje was nogal druk en 
was vaak al weer vertrokken voordat ik hem/haar kon fotograferen. Maar met een ‘beetje’ geduld lukte het me 
toch om enkele geslaagde foto’s te maken. Er waren zelfs minimaal twee gewoon knuppeltjes aanwezig. Tussen 
de bladeren ontdekte ik een (waarschijnlijk) parend paartje. 



 
 
Weinig vlinders hebben zo’n apart gedrag als de kolibrievlinder. Het gedrag maakt de kolibrievlinder nagenoeg 
onmiskenbaar. Gewoonlijk hangt hij stil voor bloemen, waaruit hij met zijn roltong nectar haalt. Deze 
zenuwachtige vlinder is meestal niet gemakkelijk te fotograferen. Aan dat gedrag dankt hij ook zijn alternatieve 
naam ‘onrust’. Van alle bloembezoekende insecten in ons land heeft de kolibrievlinder de langste tong: tot 28 
mm. De gelijkenis met een kolibrie (met een lange, rechte snavel) wordt daardoor nog groter. De oranje 
achtervleugels vallen veel meer op dan de grijze voorvleugels. Op een gemiddelde dag bezoekt de vlinder 500 
bloemen, wat nogal veel energie kost door zijn zenuwachtige foerageerwijze. De vlinder slaat namelijk 70 tot 
80 keer per seconde met zijn vleugels, waardoor honderd keer meer energie verbruikt wordt dan in 
rusthouding. De kolibrievlinder overwintert als volwassen vlinder, maar doet dat zelden in West-Europa. 
Doorgaans zijn de winters er te koud voor deze soort. In het voorjaar trekken vlinders vanuit Zuid-Europa naar 
het noorden, soms in grote aantallen. 
 

 
 

Een paar weken geleden zag ik de eerste eitjes en nu kom je op verschillende plekken jonge smalle 
randwantsen tegen. Sommige zijn nog erg klein, anderen (een volgende instar) zijn al iets groter en zien er dan 
ook al weer iets anders uit. Maar de instars (fase tussen twee vervellingen) en de volwassen wants lijken nou 
niet direct als de bekende twee druppels water op elkaar. De volwassen wants fotografeerde ik een paar 
weken geleden. 



 
 
In het voorjaar hult het landkaartje zich in oranje kleuren, de bovenkant van de vleugels is oranje met zwarte 
vlekken en fijne, witte lijntjes. Deze voorjaarsgeneratie heeft een voorvleugellengte van 16 tot 18 mm. De 
landkaartjes die in de zomer uit hun pop sluipen, zien er heel anders uit, de bovenkant van de vleugels is zwart, 
met een witte band op de voor- en achtervleugels. Soms heeft de achterrand van de achtervleugels enkele 
oranje vlekjes. De zomergeneratie is iets groter dan de voorjaarsgeneratie en heeft een voorvleugellengte van 
17 tot 21 mm. Beide generaties hebben een duidelijk landkaartpatroon op de onderkant van de vleugels, 
vandaar ook de naamgeving van deze vlinder. 
 

 
 
In een vorig verslag stond ook al een keer een foto van een vrouwtje tuinbladsnijder. Ook nu zag ik er weer een 
paar met hun mooie buikschuier. Maar op de alent (Inula) zag ik ook een andere bij die me sterk doet denken 
aan de tuinbladsnijder. Het zou een mannetje kunnen zijn. 



Ik schijn een oog voor wantsen te 
hebben. Misschien komt dat doordat ik 
het een interessante insectensoort 
vind. Ook dit keer zag ik meerdere 
soorten, waaronder de weidewants en 
de vierpuntsierblindwants. 
Weidewantsen worden ook wel 
weideschaduwwantsen genoemd. Ze 
behoren tot de familie van de 
blindwantsen en worden 3 tot 6 
millimeter groot.  De kleuren lopen 
sterk uiteen van groen, bruin tot rood 
met variërende tekeningen op de rug. 
Toch is de soort makkelijk te herkennen 
aan het driehoekig schildje op het 
midden van de rug. Hierop merk je een 
licht hartvormig vlekje dat best wel 
opvalt. Het lichaam zelf is ovaal en plat 

van vorm. De ogen, de poten en de antennes zijn meestal rood gekleurd. 
Ook de vierpuntsierblindwants is een wants uit de familie van de blindwantsen. De geelgroenachtige tot 
groenachtige wants heeft een lichtbruine tekening en kan 8 tot 10 mm groot worden. Het lichaam is bedekt 
met fijne zwarte beharing. Op het halsschild zijn vaak vier zwarte stippen aanwezig, vandaar de 
wetenschappelijke naam (Adelphocoris quadripunctatus). Soms zijn het slechts twee vlekken of zijn ze helemaal 
afwezig. De soort lijkt sterk op de luzernesierblindwants, maar volgens mij ook op de 
aardappelprachtblindwants. Zeer waarschijnlijk heb ik in het verleden deze wants regelmatig niet juist 
gedetermineerd. 
 

 
 
De zuringwants kom ik regelmatig tegen. Ze zitten graag in de zon omdat ze dan sneller worden. Het is een 
gemakkelijk te herkennen soort met de platte rand om het lichaam en de opstaande brede ‘schouders’. De 
soort is ook te herkennen aan de vierledige antennes met een rode kleur en zwart uiteinde. De wants is 
ongeveer 15 millimeter lang. Mannetjes hebben iets langere antennes dan vrouwtjes. Ook hier gaat de 
vergelijking ‘als twee druppels water’ mank, maar het verschil tussen de jonge en de volwassen wantsen is niet 
zo groot als bij de smalle randwants. 
 
Groetjes, 
 
Luit 
 


