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Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
De dag begon grijs en met enig gespetter, maar toen ik op m’n fiets stapte was het droog. In de loop van de dag 
brak de zon regelmatig door en het bleef droog. Het wordt een eentonig verhaal, maar ook dit keer was het 
zoeken naar insecten. Elke week hoop ik dat het dit keer weer een beetje als vanouds zal zijn, maar dat is 
hopen tegen beter weten in. Het maakt het kiezen voor de foto’s voor het verslag wel gemakkelijker, er valt 
niet zo veel te kiezen. Zo zie je maar weer “Elk nadeel, heeft z’n voordeel.” 
 

Tijdens de excursie zagen we deze spin 
met mijten. De spin is een gewone 
tandkaak. Deze sluwe moordenaar 
behoort tot de familie van de 
kogelspinnen. In tegenstelling tot de 
meeste kogelspinnen maakt de 
gewone tandkaak geen uitgebreid 
vangweb. Ze beperkt zich tot wat 
kriskras gespannen draden. Onder een 
dakje van bloemetjes wacht ze 
geduldig op allerlei insecten die zich 
komen voeden met nectar. Daarbij 
schrikt deze spin er zelfs niet voor 
terug om het gevecht met grote 
wespensoorten aan te gaan. De spin 
werpt met haar achterste poten sterke 
en kleverige draden over haar prooi. 
Hierbij moet ze heel voorzichtig te 

werk gaan, want een wespensteek kan dodelijk zijn voor deze spin. Zodra ze kans ziet, bijt ze de wesp in een 
poot of voelspriet en injecteert ze haar krachtige gif. De spin kan verschillende kleuren hebben. Meestal is ze 
wit tot geel, maar je vindt ook regelmatig exemplaren met twee rode lengtestrepen op de rugzijde van het 
achterlijf. Bij sommige exemplaren is die rugzijde zelfs helemaal rood. Lichaamslengte (mannetje/vrouwtje): 3-
5 mm / 4-6 mm. 
 

 
 
De Weidevlekoog heeft opvallende ogen, ze zijn geel-wit met donkere vlekjes. Het achterlijf is bij het vrouwtje 
grotendeels glimmend; bij het mannetje zijn er grote, doffe delen. De achterpoten zijn gekromd. Deze vlieg 
meet 7 tot 11 mm. Het is een zeer algemene zweefvlieg die van begin april tot half september voorkomt in 
diverse open, zonnige biotopen. De vlieg overwintert als larve. 



 
 
In het labyrint zocht ik op de dovenetel tevergeefs naar nimfen van de dovenetelgraafwants, maar op de 
phlomis had ik meer geluk. Zowel bij de dovenetel als bij de phlomis staan de bloemen in kransen rond de 
stengel. Na de bloei vallen de bloemetjes af en vormen zich de decoratieve zaaddozen. Maar in de tussentijd 
worden de ruimtes waarin de bloemetjes zaten ‘verankerd’ vaak gebruikt als ‘kraamkamer’ voor de 
dovenetelgraafwants. Diep in het groen ontdekte ik een nimf die op het punt stond om buiten te kijken 
(boven). Op een andere bloemenkrans zag ik een iets oudere soortgenoot (linksonder). Ruim twee maanden 
geleden fotografeerde ik (ook in het labyrint) een volwassen wants (rechtsonder). 
 

 
 

Sinds en paar weken zie ik af en toe weer een mannetje grote wolbij vliegen. De grote wolbij dankt zijn naam 
aan de manier waarop het vrouwtje het nest bouwt. Ze gebruikt voor de binnenbekleding van de nestcellen de 
‘wolharen’ van diverse tuinplanten. De grote wolbij vliegt vanaf half mei tot begin september. Het mannetje 
(foto) heeft gebogen doorns op het eind van het achterlijf.  
De gewone goudwesp zag ik ook al een paar keer eerder. 



 
 
Nog niet zo lang geleden kwamen we deze langpootmug ook al eens tegen. In ons land komen ongeveer 90 
soorten langpootmuggen voor, waarvan 81 inheems. De volwassen insecten hebben een robuuste en 
tegelijkertijd slanke lichaamsbouw, met lange vleugels, een lang achterlijf en uitzonderlijk lange poten die 
gemakkelijk afbreken. Ze hebben, vergeleken met de meeste andere muggen, gereduceerde monddelen, 
waarmee ze alleen wat vocht kunnen opnemen. Met een lichaamslengte die varieert van 10 tot 35 mm 
behoren ze tot de grootste muggen die we in ons land kennen. Mannetjes en vrouwtjes zijn gemakkelijk te 
onderscheiden. Bij de mannetjes eindigt het achterlijf in een min of meer verdikt en afgerond copulatieorgaan 
en bij de vrouwtjes is dit orgaan, dat tevens dienst doet om de eieren af te zetten, doorgaans langgerekt. 
Langpootmuggen steken niet. 
 

 
 
In mijn vorig verslag kwam de zwarttip smalboktor ook al in beeld. De foto links laat duidelijk zien waaraan 
deze boktor zijn naam te danken heeft. De dekschilden bedekken net niet het gehele zwarte achterlichaam. 
 



 
 
Het mag dan wel slecht gaan met de insecten, met de wolfspin gaat het schijnbaar goed. De spin is geen insect. 
De afgelopen weken zag ik tientallen wolfspinnen met een eicocon achter aan het lichaam. Dit is een ronde zak 
van draad. Na ongeveer twee weken komen de eitjes uit. De moeder bijt de zak open en de jongen klimmen 
meteen op de rug van de moeder en blijven daar tot de eerste vervelling. 
In tegenstelling tot de wolfspinnen (fam. wolfspinnen) dragen grote wolfspinnen (fam. kraamwebspinnen) hun 
eizak met hun kaken in plaats van ze aan hun spintepels te bevestigen. Voordat de spinnetjes worden geboren, 
wordt de cocon in een tentvormig kraamweb gehangen. De jonge spinnetjes worden tot hun tweede vervelling 
bewaakt door de moeder, waarna ze een zelfstandig leven tegemoet gaan. Kraamwebspinnen danken hun 
Nederlandse naam aan hun vorm van broedzorg waarbij een web wordt gemaakt dat dient als een soort 
kraamkamer. 
 

Het (veelkleurig) Aziatisch 
lieveheersbeestje heeft veel 
verschillende mogelijke 
tekeningen, van vrijwel geheel 
oranje tot bijna zwart. Drie van 
de vele verschijningsvormen 
komen in Nederland veelvuldig 
voor. 
De meest voorkomende vorm 
is bleekgeel tot diep rood, met 
nul tot 19 zwarte stippen. 
Een zwarte vorm met vier rode 
stippen. Twee grote vooraan 
en twee kleinere achteraan. 
En een vorm die zwart is, met 2 
grote stippen vooraan op het 
schild (foto).  
Voordat een lieveheersbeestje 
een lieveheersbeestje is 
doorloopt hij o.a. vier 

larvefasen. De larven groeien doordat hun huid als een harmonica uit kan zetten bij de plooien tussen de 
segmenten. Daardoor veranderen ze ook van kleur als meer van de huid, die tussen de plooien verstopt zat, 
zichtbaar wordt. De huid van insecten groeit niet. Het is immers het uitwendige skelet van het diertje. Wanneer 
de larve zoveel is gegroeid dat de huid niet meer past, moet hij vervellen (rechts). 



 

 
 
De regendaas bereikt een lichaamslengte van acht tot twaalf millimeter. De vleugels met een fijn donker 
vlekkenpatroon worden dakvormig boven het achterlijf opgevouwen. De ogen hebben een fraai geslingerd en 
iriserend streeppatroon. Bij de mannetjes liggen de ogen tegen elkaar aan, bij de vrouwtjes staan ze duidelijk 
uit elkaar. De regendaas ontleent zijn naam aan de verhoogde activiteit kort voor en tijdens de regen. Deze 
daas kan zeer hinderlijk zijn voor de mens, in tegenstelling tot andere soorten dazen. Alleen de vrouwtjes 
bijten, op zoek naar bloed. De beet is zeer pijnlijk en de daas laat niet los als zij wordt ontdekt. De regendaas is 
voornamelijk actief van mei tot oktober. 
 
Groetjes, 
 
Luit 
 
 
 


