
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	woensdag	8	juni	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Op	 deze	 druilerige	 woensdagochtend	 fietste	 ik	 naar	 Sipkes	 in	 de	 stad	 (Groningen)	 met	 in	 de	 fietstas	 oude	
fotoapparatuur	en	mijn	spiegelreflex	met	daarop	de	standaard	zoomlens	(18-55	mm).	De	oude	apparatuur	kan	
interessant	zijn	voor	een	verzamelaar	en	ik	wilde	graag	een	macrovoorzetlens.	Ik	ben	lang	niet	altijd	tevreden	
over	 de	 scherpte	 van	 de	 foto’s	 die	 ik	maak	met	mijn	 85	mm	macrolens.	Met	 de	 combinatie	 standaardlens-
macrovoorzetlens	zou	de	scherptediepte	(iets)	groter	zijn.	Een	compactcamera	(kleinere	sensor)	in	combinatie	
met	een	macrovoorzetlens	geeft	volgens	de	deskundigen	nog	een	grotere	scherptediepte.	Voorlopig	probeer	ik	
het	 echter	 met	 mijn	 standaard-zoomlens	 en	 de	 nu	 aangeschafte	 voorzetlens.	 Gelukkig	 klaarde	 het	 na	 de	
middag	 op	 en	 kon	 ik	 direct	 mijn	 nieuwe	 aanwinst	 uitproberen	 op	 de	 tuinen	 van	 De	 Wiershoeck	 en	 de	
Kinderwerktuin.	De	resultaten	heb	ik	verwerkt	in	dit	verslag.	
	

	
Zou	 de	 aardhommel	 links	 een	
vrachtje	stuifmeel	naar	het	nest	
hebben	 gebracht	 en	 rust	 ze	 nu	
even	uit	 om	 straks	weer	 ijverig	
te	 beginnen	 aan	 de	 volgende	
‘haalvlucht’?	Een	hommel	heeft	
een	 vrij	 lange	 tong	 en	 als	 de	
nectar	niet	 te	diep	 in	de	bloem	
zit	 dan	 is	 die	 normaal	 te	
bereiken.	Er	hoeft	dan	dus	niet	
te	worden	‘ingebroken’.	
Hoeveel	 nectar	 zou	 een	
hommel	 kunnen	 vervoeren?	 Ik	
weet	 het	 niet,	 maar	 een	
honingbij	 verzamelt	 per	
‘haalvlucht’	20	tot	40	milligram.	
40	mg	is	 iets	meer	dan	de	helft	

van	het	lichaamsgewicht	van	de	‘haalbij’.	
	

	
	
Deze	hommel	heeft	al	een	flinke	portie	stuifmeel	verzameld,	maar	is	schijnbaar	nog	niet	tevreden	en	duikt	
daarom	nog	maar	eens	diep	in	de	bloem	van	de	rimpel(?)roos.	



	
	
Na	intensief	speurwerk	op	het	net	en	het	steeds	maar	weer	vergelijken	van	foto’s	‘heb	ik	besloten’	dat	dit	een	
mannetje	gele	halvemaanzweefvlieg	is.	Er	is	ook	een	witte	halvemaanzweefvlieg,	maar	die	heeft	witte	vlekken.	
Soms	zijn	de	vlekken	erg	licht	geel	en	dan	wordt	het	determineren	nog	lastiger	dan	gebruikelijk.	Die	tekeningen	
lijken	wel	wat	op	halve	manen,	vandaar	de	naam.	Het	is	een	vrij	kleine	zweefvliegensoort	(12-16	mm).	Het	is	
één	van	de	zweefvliegen	die	graag	bloemen	in	de	tuin	bezoeken	en	zich	daarbij	vaak	tussen	vlinders,	bijen	en	
hommels	ophouden.	De	halvemaanzwever	overwintert	 vaak	als	 volwassen	vlieg.	De	 larven	van	deze	 soorten	
zijn	nuttig	in	de	tuin,	want	ze	eten	bladluizen.	
	

	
	
Ook	dit	keer	kwam	ik	zowel	de	hommelzweefvlieg	/	hommelreus	(Volucella	bombylans)	als	de	hommelbijvlieg	
tegen.	De	hommelbijvlieg	(rechts)	lijkt	op	een	hommelzweefvlieg,	maar	is	een	aan	de	blinde	bij	verwante	soort.	
Het	borststuk	is	donkerbruin,	het	achterlijf	aan	de	basis	gelig	en	van	achteren	wit	behaard.	Meestal	is	hij	van	
april	 tot	 september	 te	 vinden	 op	 vochtige	 terreinen	 en	 bosranden.	 Ondanks	 het	 feit	 dat	 het	 hier	 om	 een	
algemeen	 voorkomende	 soort	 gaat,	 wordt	 hij	 niet	 zo	 vaak	 opgemerkt.	 Dat	 komt,	 omdat	 hij	 maar	 zelden	
bloemen	bezoekt.	Deze	soort	ontwikkelt	zich	niet,	zoals	de	Volucella-soorten	in	hommelnesten,	maar	de	larve	
is	een	rattenstaartlarve	die	in	stilstaand,	organisch	verontreinigd	water	leeft	van	rottend	plantenmateriaal.	
	



	
	
Het	 was	 ook	 nu	weer,	 net	 als	 de	 voorgaande	weken,	 nogal	 rustig	 op	 de	 tuinen.	 De	 honingbijen	waren	 het	
talrijkst	aanwezig,	maar	dat	is	niet	zo	verwonderlijk	met	een	bijenstal	op	de	tuin	van	De	Wiershoeck.	Vooral	de	
bijen	met	helder	gekleurde	stuifmeelklompjes	vallen	op.	Voor	mij	zijn	ze	steeds	weer	een	leuk	onderwerp	voor	
een	foto.	
	

	
	
Er	 zijn	 ongeveer	 1800	 soorten	 oorwormen	 beschreven;	 in	 vergelijking	 met	 andere	 insecten	 vormen	 de	
oorwormen	een	 relatief	 kleine	groep.	 In	ons	 land	komen	vijf	 verschillende	soorten	voor.	De	bekendste	 is	de	
grote	of	gewone	oorworm.	Deze	soort	wordt	10	tot	16	millimeter	lang,	heeft	een	donkerbruine	kleur	en	grote	
tangachtige	 achterlijfsaanhangsels	waarvan	 de	 lengte	 echter	 variabel	 is.	 De	 tangvormig	 uitsteeksels	 aan	 het	
achterlijf	 zijn	 bij	 het	 mannetje	 wat	 krommer	 gebogen	 dan	 bij	 het	 vrouwtje.	 De	 tang	 wordt	 gebruikt	 als	
verdedigingswapen.	De	 tangen	helpen	ook	bij	het	beetpakken	van	kleine	 insecten	en	het	ontvouwen	van	de	
achtervleugels.	Verder	spelen	ze	een	rol	bij	de	paring.	
De	achtervleugel	is	als	een	klein	pakket	opgeborgen	onder	de	voorvleugel	(dekschildje).	De	vleugels	zijn	kort,	ze	
bedekken	 een	 klein	 gedeelte	 van	 de	 bovenzijde	 van	 het	 insect.	 De	 voorvleugels	 zijn	 zeer	 dun	 en	 half	
cirkelvormig.	
Een	oorworm	wordt	meestal	niet	ouder	dan	18	maanden.	De	paring	is	in	het	najaar.	Na	7	of	8	dagen	komen	de	
eitjes	uit,	de	larven	vervellen	meerdere	keren.	



	
	
Tijdens	de	excursie	van	dinsdag	zag	ik	een	larve	van	het	lieveheersbeestje	met	heldergele	poten.	Meestal	zijn	
de	 poten	 donker	 van	 kleur	 (bijna	 zwart).	Maar	 ook	 dit	 keer	 zag	 ik	 een	 larve	met	 gele	 pootjes.	Het	 lijkt	 niet	
waarschijnlijk	dat	het	om	zojuist	vervelde	exemplaren	gaat	want	het	lichaam	is	al	duidelijk	uitgekleurd.	De	kleur	
van	de	pootjes	zal	wel,	net	als	de	andere	gekleurde	delen	van	de	larve,	afhankelijk	zijn	van	de	soort.	
	

	
	
De	Limnephilus	 lunatus	 is	een	schietmot.	Schietmotten	hebben	een	onopvallend	gekleurd	 lichaam,	variërend	
van	lichtbruin	tot	zwart.	Ze	zijn	herkenbaar	aan	de	halvemaan-vormige	vlek	aan	de	achterkant	van	de	vleugel,	
vandaar	de	wetenschappelijke	naam	‘lunatus’	(luna	=	maan).	
Deze	schietmot	is	in	Nederland	algemeen.	De	larven	van	deze	wijdverspreide	soort	komen	voor	in	allerlei	zoete	
wateren.	
	
Schietmotten	hebben	een	onopvallende	kleur	en	lijken	wat	betreft	lichaamsbouw	op	nachtvlinders.	De	vleugels	
zijn	echter	niet	beschubd	zoals	bij	vlinders,	maar	behaard.	De	meeste	soorten	bereiken	een	lichaamslengte	van	
enkele	millimeters	 tot	een	centimeter.	De	grootste	 soorten	worden	 iets	meer	dan	 twee	centimeter	 lang.	De	
monddelen	van	 schietmotten	 zijn	 sterk	gereduceerd	en	hoogstens	geschikt	 voor	het	opnemen	van	vloeibaar	
voedsel.	Ze	leven,	afhankelijk	van	de	soort,	enkele	dagen	tot	een	aantal	maanden.	



Deze	 alledaagse	 schijnboktor	
(bloemenkever)	 is,	 voor	 de	
gemiddelde	liefhebber,	niet	op	
naam	 te	 brengen.	 Er	 zijn	 een	
paar	kevers	die	als	de	bekende	
druppels	 op	 elkaar	 lijken.	 Het	
moet	 een	 vrouwtje	 zijn,	 want	
veel	 mannetjes	 van	 deze	
familie	 hebben	 heel	 dikke	
dijen.	 De	 kevers	 zijn	 metallic	
groen	of	blauw.	Je	vindt	ze	op	
bloemen,	 waar	 ze	 stuifmeel	
eten.	 De	 eitjes	 worden	 in	
stengels	 gelegd.	 Daarin	
ontwikkelen	zich	de	larven.		De	
kever	wordt	5	 -	9	mm	 lang	en	
komt	voor	zowel	 in	Europa	als	
in	Noord	Afrika	en	Azië.	

	

	

	
	
De	zweefvlieg	links	 is	ongetwijfeld	een	vrouwtje	bessenbandzweefvlieg	/	bessenbandzwever.	Het	 is	het	enige	
vrouwtje	van	het	geslacht	Syrphus	met	geheel	gele	dijen.	Lengte:	9	 tot	13	mm.	Vliegtijd:	april-november.	De	
larven	leven	van	bladluizen.	
	
De	 rechter	 zweefvlieg	 was	 wat	 lastiger	 om	 op	 naam	 te	 brengen,	 maar	 het	 is	 (volgens	 mij)	 een	
terrasjeskommazweefvlieg	(boven	vrouwtje,	onder	mannetje).	Deze	soort	lijkt	sterk	op	de	grote	kommazwever	
en	 de	 gele	 kommazwever,	 maar	 bij	 de	 terrasjeskommazweefvlieg	 lopen	 de	 drie	 paar	 gele	 komma's	 op	 het	
achterlijf	 door	 tot	de	 zijnaad	 van	het	 lichaam.	Bij	 het	 vrouwtje	 zijn	het	 altijd	drie	paar	 gele	 komma-vormige	
vlekken,	bij	het	mannetje	kunnen	de	gele	vlekken	ook	tot	banden	zijn	versmolten.	Net	als	andere	zweefvliegen	
leeft	 de	 terrasjeskommazweefvlieg	 van	nectar	die	uit	 bloemen	wordt	 gezogen.	 Lengte:	 7	 -	 11	mm.	Vliegtijd:	
april	-	november.	De	larven	eten	bladluizen.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


