
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	maandag	26	juni	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Omdat	 de	 vooruitzichten	 voor	 dinsdag	 minder	 gunstig	 waren,	 ging	 ik	 maandag	 alvast	 op	 onderzoek	 op	 de	
tuinen.	Het	was	een	prima	dag	en	ik	zag	weer	een	aantal	interessante	insecten.	Gelukkig	lieten	de	meesten	zich	
ook	nog	goed	fotograferen.	Na	bijna	een	volledige	“werkdag”	ging	ik	tegen	half	zes	tevreden	naar	huis.	Wat	wil	
je	nog	meer?	
	

	
	
Ik	vond	het	maar	een	merkwaardige	bij.	Thuis	op	de	computer	zag	ik	wat	er	zo	bijzonder	was,	de	bij	zit	onder	
de	 mijten.	 Je	 ziet	 dat	 wel	 vaker.	 Het	 zijn	 waarschijnlijk	 geen	 parasitaire	 mijten,	 maar	 mijten	 die	 de	 bij	 als	
transportmiddel	 gebruiken.	 Mijten	 zijn	 kleine	 tot	 zeer	 kleine	 spinachtigen,	 meestal	 niet	 groter	 dan	 een	
millimeter.	Anders	dan	bij	spinnen	is	hun	lichaam	niet	duidelijk	verdeeld	in	een	kop	en	achterlijf.	
	

	
	
Dit	 is	één	van	de	ongeveer	15	soorten	dikkopjes	die	in	ons	land	voorkomen.	Is	het	een	groot	dikkopje	of	een	
geelspriet	dan	wel	zwartsprietdikkopje?	Ik	weet	het	niet.	Ze	lijken	nogal	op	elkaar.	Het	is	een	mannetje.	Dat	is	
te	zien	aan	de	dunne	zwarte	streep	midden	op	de	voorvleugel,	de	zogenaamde	geurvlek.	Deze	vlek	verspreidt	
geursporen.	De	dikkopjes	bezitten	 stevige	 antennes	met	 verdikte	uiteinden.	De	dikkopjes	danken	hun	naam	
aan	de	dikke	kop.	In	de	kop	bevindt	zich	de	roltong,	die	in	vergelijking	met	die	van	vlinders	uit	andere	families	
erg	lang	is.	De	meeste	dikkopjes	hebben	in	verhouding	tot	hun	zware	lichaam	vrij	kleine	vleugels.	



	
	
Ik	vraag	me	regelmatig	af	“Is	het	een	kommazweefvlieg	of	een	halvemaanzweefvlieg?”	In	eerste	instantie	dacht	
ik	dat	dit	een	gele	halvemaanzweefvlieg	was,	maar	het	zal	een	vrouwtje	terrasjeskommazweefvlieg	zijn.	
	
De	 terrasjeskommazweefvlieg	 is	 een	 algemene	 zweefvlieg.	 Deze	 soort	 heeft	 drie	 paar	 gele	 komma's	 op	 het	
achterlijf,	die	doorlopen	tot	de	zijnaad	van	het	lichaam.	Bij	het	vrouwtje	is	het	voorhoofd	bovenaan	zwart,	de	
rest	is	geel.	Deze	zweefvlieg	meet	7	tot	10	mm.	De	vlieg	komt	van	april	tot	november	voor	in	tuinen,	zelfs	tot	
op	balkons	 van	 appartementsgebouwen.	De	 vlieg	 vertoont	 een	 voorkeur	 voor	 beschutte	 plekken	 in	 tamelijk	
open	gebieden.	
	

	
	
Tijdens	mijn	speurtocht	door	het	labyrint	op	de	Kinderwerktuin	landde	deze	gewone	oeverlibel	vlak	voor	me	op	
een	 blad.	 Schijnbaar	 had	 de	 libel	 geen	 moeite	 met	 de	 navigatie	 en	 dat	 met	 slechts	 drie	 vleugels.	 Na	 het	
larvestadium	 is	 de	 vierde	 vleugel	 bij	 het	 “oppompen”	 niet	 in	 vorm	 gekomen.	Maar	 daar	 leek	 de	 libel	 geen	
hinder	van	te	ondervinden.	Ik	verwonder	me	daarover	ook	wel	eens	bij	“afgevlogen”	vlinders.	Ze	missen	soms	
een	groot	deel	van	de	vleugel(s)	en	vliegen	toch	dapper	door.	



	
	
Torren	 zijn	 kevers,	 en	 hebben	 dus	 kaken.	 Ze	 kunnen	 bijten.	 Dat	 onderscheidt	 ze	 van	 andere	 insecten	 met	
zuigsnuiten.	Kevers	maken	ook	een	volledige	gedaanteverwisseling	door	 (eitje,	 larve,	pop,	volwassen	 imago).	
De	 larven	 van	 de	 boktorren	 kunnen	 op	 een	 rupsje	 lijken.	 Wat	 ze	 vrijwel	 altijd	 onderscheidt	 van	 andere	
langwerpige	kevers	zijn	de	extreem	lange	tasters,	die	vaak	minstens	zo	lang	zijn	als	het	lichaam	maar	meestal	
langer,	hoewel	er	uitzonderingen	zijn.	De	larven	van	vrijwel	alle	soorten	leven	van	planten	en	met	name	in	al	
dan	niet	dood	hout.	
De	 kleine	 zwarte	 smalboktor	wordt	 gezien	 in	de	periode	mei-juli,	maar	 vooral	 in	 juni.	Hij	 komt	o.a.	 voor	op	
berk,	haagbeuk	en	hazelaar.	De	ontwikkeling	en	verpopping	vinden	plaats	in	het	hout.	
	

	
	
De	grote	knoopwesp	ben	ik	al	meerdere	keren	tegen	gekomen	en	dat	zal	voorlopig	nog	wel	vaker	gebeuren.	Hij	
vliegt	 in	 de	 periode	mei-september.	 Het	 vrouwtje	 (foto)	 is	 11-15	mm	 groot,	mannetjes	 zijn	 iets	 kleiner.	 Elk	
segment	 van	 het	 achterlijf	 is	 aan	 de	 voor-	 en	 achterkant	 trapsgewijs	 versmald,	 zodat	 het	 achterlijf	 op	
regelmatige	afstanden	ingesnoerd	lijkt.	De	nestkamers	van	de	wesp	zitten	in	de	grond	(10-40	cm	diep).	Voor	de	
daarin	opgroeiende	larven	staan	snuitkevers	op	het	menu.	De	wesp	wordt	daarom	ook	wel	snuittorrendoder	
genoemd.	De	wesp		transporteert	de	kevers	vliegend	naar	het	nest.	Ze	houdt	de	kever	met	haar	kaken	vast	aan	
een	voelspriet	of	een	poot	en	klemt	hem	met	de	middenpoten	onder	haar	lichaam.	



	
	
De	groei	van	de	larve	van	het	lieveheersbeestje	kent	vier	fasen.	Omdat	de	huid	niet	meegroeit	moet	de	larve	
vervellen.	Als	de	larve	volgroeid	is,	dan	zoekt	hij	een	plaats	om	te	gaan	vervellen	tot	pop.	Dit	is	de	prepopfase.	
Als	hij	een	goede	plaats	gevonden	heeft,	 zet	hij	 zich	met	zijn	uiteinde	vast	en	kromt	zich,	waardoor	hij	plots	
korter	en	dikker	lijkt.	Hij	beweegt	nauwelijks	nog,	en	neemt	geen	voedsel	meer	tot	zich.	Op	dit	moment	is	hij	
erg	 kwetsbaar,	 zowel	 voor	 sluipvliegen	 als	 voor	 soortgenoten	 en	 andere	 predatoren.	 “Wild”	 op	 en	 neer	
bewegen	is	nog	zijn	enige	afweer,	met	het	reflexbloeden	(afscheiden	van	een	onsmakelijke	en	meestal	giftige	
vloeistof).	
	
De	laatste	larvehuid	barst	open,	en	toont	een	pop.	De	huid	van	de	verse	pop	moet	nog	uitharden	en	op	kleur	
komen.	Bij	sommige	soorten	blijft	de	oude	huid	van	de	larve	nog	om	de	'voet'	van	de	pop	zitten,	en	is	zo	nog	op	
naam	te	brengen.	De	resten	van	de	huid	hebben	nog	de	borstels	en	aan	de	vorm	daarvan	is	soms	de	soort	nog	
te	herkennen.	
	

	
	
Ook	 dit	 keer	 kwam	 ik	 deze	mooie	 zweefvlieg	met	 de	 verwarrende	 naam	 stipfopwesp	 tegen.	 Niet	 alleen	 de	
tekening	is	opvallend,	maar	ook	de	voor	zweefvliegen	lange	antennes.	De	stipfopwesp	
meet	9	tot	13	mm	en	vliegt	van	eind	april	tot	half	september	in	structuurrijke,	kruidenrijke	graslanden	en	droge	
heideterreinen.	De	vlieg	wordt	ook	in	dichte	en	soms	vochtige	bossen	gevonden.	Oppervlakkig	gezien	lijkt	hij	
op	de	hoogveenzweefvlieg.	Die	zie	je	in	het	volgende	verslag.	



	
	
In	het	labyrint	viel	mijn	oog	op	deze	uit	de	kluiten	gewassen	vlinder.	Het	bleek	een	ligusterpijlstaart		te	zijn.	De	
familie	pijlstaarten	dankt	haar	naam	aan	de	“pijl”	op	het	achterlijf	van	de	rups.	De	rups	van	de	ligusterpijlstaart	
is	erg	mooi	van	kleur	en	wordt	wel	10	cm	lang.	Om	te	verpoppen	kan	hij	zich	15	cm	diep	in	de	grond	ingraven.	
De	ligusterpijlstaartvlinder	is	een	nachtvlinder	met	een	spanwijdte	van	9	tot	12	centimeter.	Hij	komt	met	name	
voor	bij	ligusterhagen.	De	voorvleugels	van	deze	grote	pijlstaart	zijn	bruin	met	twee	zwarte	vlekken	en	strepen.	
De	ondervleugels	 zijn	 lichtroze,	met	 twee	 zwarte	banden.	Het	opvallendst	 aan	deze	pijlstaart	 zijn	 de	 zwarte	
thorax	(borststuk)	en	de	donkerroze	staart.	Ook	op	de	staart	heeft	hij	zwarte	dwarsbanden.	De	soort	komt	voor	
in	heel	Europa	en	naar	het	oosten	toe	tot	Japan.	Hij	vliegt	in	één	generatie	van	begin	mei	tot	begin	september.	
	

	
	
Ook	dit	keer	zat	er	bij	de	lamp	op	de	buitenmuur	van	de	boerderij	een	(mij	onbekende)	vlinder.	Hij	zat	 in	de	
schaduw	en	daarom	liet	ik	hem	voorzichtig	overstappen	op	een	takje.	Het	bleek	de	peppel-orvlinder	te	zijn.	Het	
witte	 getal	 '80'	 op	 de	 voorvleugel	 is	 kenmerkend	 voor	 de	 vlinder.	 Twee	 relatief	 dunne	 centrale	 dubbele	
dwarslijnen	krommen	beide	min	of	meer	om	de	‘80’.	Het	is	 in	ons	land	een	gewone	soort,	die	verspreid	over	
het	hele	gebied	voorkomt.	De	vliegtijd	is	van	begin	mei	tot	half	augustus	in	één	generatie.	De	waardplant	van	
de	peppel-orvlinder	is	ratelpopulier	en	in	mindere	mate	andere	populiersoorten	(peppel	=	populier).	Uiteraard	
heb	ik	de	vlinder	weet	teruggebracht	naar	zijn	rustplek.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


