
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 17 juli 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
Het was weer een mooie, zomerse dinsdag. Er stond, vooral na de middag, een nogal stevige wind. Ook dit keer 
was niet de wind, maar vooral het geringe aantal insecten de grootste handicap bij het fotograferen. Gelukkig 
was het niet volledig uitgestorven, maar van een gezellige drukte was nou ook weer geen sprake. Ik kwam 
welgeteld één larve van het lieveheersbeestje tegen, en van het geringe aantal imago’s werd ik ook niet vrolijk. 
Gelukkig schijnt met redelijk eenvoudige maatregelen de insectenwereld (dus ook de onze) nog gered te 
kunnen worden. En het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als “we” het gebruik van schadelijke stoffen op 
korte termijn drastisch gaan beperken. Je kan wel mensen naar Mars willen sturen, maar wat heeft dat voor zin 
als we de Aarde intussen verpesten? 
 

 
 
De kaneelwants (rechts) is erg honkvast. Op de plek waar ik steeds weer tevergeefs naar een vuurwants zoek, 
kom ik regelmatig een kaneelwants tegen. Deze hoofdzakelijk rood-zwarte wantsen lijken sterk op elkaar, maar 
de tekening is duidelijk verschillend. 
De breedsprietwants (links) is een algemeen voorkomende bloemenwants met sterk in de breedte vertakte 
antennes. Deze kleine donkere blindwants (± 4,5 mm) heeft groene poten. De wetenschappelijke naam is 
Heterotoma planicornis. Ik ken hem als breedsprietwants, maar hij wordt ook wel slanke diksprietblindwants 
genoemd. Het is niet bekend waar die extreem gevormde antennes voor dienen. De wants voedt zich  
voornamelijk met bladluizen, eieren en andere kleine prooien. 
 

Op dezelfde plek waar ik het 
landkaartje een week eerder 
fotografeerde zag ik hem / 
haar nu weer. Ook dit keer liet 
de vlinder zich in eerste 
instantie niet fotograferen, 
maar het spreekwoord luidt 
niet voor niets "de aanhouder 
die wint". Regelmatig maakte 
de vlinder een rondje door de 
tuin, maar steeds keerde hij / 
zij terug naar min of meer 
dezelfde plek. En zo kon ik een 

paar foto’s maken. Thuis ontdekte ik dat het om twee verschillende vlinders ging, een afgevlogen exemplaar en 
een verse soortgenoot. 



 
 
In enkele vorige verslagen schreef ik al dat de vlinders in deze tijd van negatieve berichtgeving over insecten 
een aangename uitzondering zijn. Ook op deze dinsdag zag ik redelijk veel vlinders en dit paartje citroenvlinder 
liet zich goed fotograferen. Het mannetje van de citroenvlinder is in veel gevallen mooi geel. Het vrouwtje is 
bleekgeel of soms bijna wit. De onderkant van de vleugels is groenachtig van kleur. 
 

 
 
Ik keek ook nog even weer een paar keer bij de plant waarop ik de afgelopen weken het gewoon knuppeltje 
zag. Het “knuppeltje” zag ik er dit keer niet, maar wel een andere oude bekende, de roestbruine kromlijf. Dat is 
niet verwonderlijk, want op deze plant zie ik ook steeds hommels. De roestbruine kromlijf is een algemeen 
voorkomende blaaskopvlieg en hij parasiteert op hommels. Bij meerdere insecten verbaas ik me over de 
schijnbaar onlogische naam, maar dat is bij de roestbruine kromlijf niet het geval. 



 
 
De Franse veldwesp was ook weer aanwezig. Hij / zij vloog bij een veldje met korenbloemen (?). Merkwaardig 
genoeg bezocht de wesp alleen de uitgebloeide bloemen. 
 

 
 
Het is steeds weer leuk om te zien hoe het mannetje van de grote wolbij jacht maakt op alles wat in zijn 
territorium komt. Ook nu weer vlogen er een paar vrouwtjes van bloem tot bloem. Terwijl een vrouwtje zich 
tegoed doet aan wat de bloem te bieden heeft, wordt ze regelmatig plotseling “bevlogen” door het mannetje. 
Daarna gaat het ritueel gewoon weer verder. 



 
 
Twee dagen eerder was het me, tijdens een bezoek aan Domies Toen in Pieterburen, opgevallen dat veel 
bloemen van het jacobskruiskruid bedekt waren met een bolletje schuim. Op de tuin van De Wiershoeck was 
het al niet anders. Zou dat het werk zijn van schuimcicade’s, of zou het een andere oorzaak hebben? Ik weet 
het niet. 
 

 
 
Ik verbaas me ieder jaar weer over grote verscheidenheid in kleur en vorm van de zinnia. De plant komt van 
oorsprong voor in vegetaties met verspreide struiken en droog grasland in een gebied dat zich uitstrekt van het 
zuidwesten van Noord-Amerika tot Zuid-Amerika. Het zwaartepunt van het verspreidingsgebied is Mexico. De 
solitaire, lang-gesteelde bloemen hebben verschillende vormen: van een enkele rij bloemblaadjes tot 
koepelvormig, in de kleuren wit, chartreuse, geel, oranje, rood, paars en lila. Deze zomerbloem werd aan het 
eind van de 18e eeuw ingevoerd in Europa. 



 
 
Het schildpadtorretje is geen opvallend insect, je loopt er gemakkelijk aan voorbij. Maar er zijn verschillende 
soorten en de mate van onopvallendheid varieert sterk. Dit bijna geheel groene torretje zou de Cassida 
sanguinolenta kunnen zijn, met nadruk op ‘zou kunnen’. 
Op internet kwam ik in “De Levende Natuur”, tijdschrift voor natuursport, onder redactie van E Heijmans, J. 
Jaspers jr. en Jac. P. Thijsse (eerste jaargang - 1897) het volgende artikeltje tegen: 
Uit duizend te kennen zijn ook de schildpadtorretjes,  doch ze komen niet zoo menigvuldig voor als de 
snuitkevers en de kniptorren. Zeldzaam zijn ze echter volstrekt niet. De rugzij van hun lichaam vormt een schild 
dat heel breed is, zoodat kop, sprieten en pooten er met gemak onder kunnen worden verborgen. Is zoon diertje 
groen, dan zal men het zien zitten, zonder op te merken, 
dat het een kevertje is; het lijkt dan een gezwelletje op de plant. Heeft het eene andere kleur, dan houdt men 
het, als het zoo stil zit, misschien voor een plat slakkenhuis, misschien voor een dauwdroppel, maar niet licht 
voor wat het eigenlijk is, een kevertje. Hier hebben wij dus weer een voorbeeld van vermomming. 

 
 
 
 
 
 
Deze hommel op de kaardenbol 
zou een mannetje veldhommel 
kunnen zijn. De veldhommel 
lijkt op de aardhommel, maar is 
lichter van kleur. De mannetjes 
hebben gele beharing op het 
lichaam en zijn ruig behaard. Ze 
zijn bovendien zeer variabel van 
kleur. Bij oudere dieren kan het 
geel tot grijzig of wittig 
vervagen. De veldhommel is 
een echte cultuurvolger, die 
zich door menselijke activiteit 
nauwelijks laat verstoren. 
 

Groetjes, 
 
Luit 


