
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, donderdag 3 mei 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
De excursie van dinsdag ging i.v.m. het miezerige weer niet door. Gelukkig was het donderdag wel aangenaam 
weer en dus fietste ik toen maar weer richting Beijum. Helaas viel er minder te zien (en te fotograferen) dan ik 
had gehoopt. De nachten waren nog koud en dat is voor veel insecten reden genoeg om nog even de kat uit de 
boom te kijken. 
 

 
 
De bloesem van de appelboom is een lust voor het oog. Iedere bloem heeft 5 bloemblaadjes en in het midden 
staat een kransje meeldraden rondom enkele stampers. Boven aan elke meeldraad zit een geel propje 
stuifmeel. Het lieveheersbeestje (geen idee welke soort het is) eet geen stuifmeel. De meeste 
lieveheersbeestjes voeden zich voornamelijk met bladluis en schildluis, maar ook andere kleine diertjes zoals 
kleine larven van andere insecten, bladhaantjes, trips en spintmijten worden gegeten. Zelfs eieren van vlinders 
en jonge rupsen kunnen op het menu staan. 
 

Ook de Bessenbandzweefvlieg is weer 
‘terug’. Deze gele vlieg met zwarte 
banden op het achterlijf wordt 
gemiddeld 12 mm groot. De 
Bessenzweefvlieg heeft een dof 
koperkleurig borststuk en een beetje 
snorvormige gele banden. 
Determinatie is lastig want er zijn een 
paar ‘look-alikes’. Vrouwtjes 
Bessenzweefvliegen verschillen door de 
gele (niet deels zwarte) achterdijen. 
Mannetjes zijn alleen met een loep van 
de andere soorten te onderscheiden. 
De soort leeft in bossen, aan bosranden 
en op plekken met veel struweel. Ze 
komt ook regelmatig in tuinen voor. De 
vliegtijd van de Bessenbandzweefvlieg 
is van april tot november. 



 
 
De Doodskopzweefvlieg (links) is gemakkelijk te herkennen. Het is een forse, grote zweefvlieg met op de 
borststukrug een donkere tekening die met enige fantasie op een doodskop lijkt: vooraan twee vlekken als 
ogen, onderaan een grote, grijnzende vlek als mond. Achterlijf met gele vlekken. De soort zit op bloemen en bij 
bosranden en jaagt vaak fanatiek andere (zweef)vliegen weg. De larve overwintert. De eitjes die vroeg in het 
jaar of in voedselrijk substraat zijn gelegd, kunnen zich nog binnen het jaar tot vlieg ontwikkelen, maar de 
meeste larven zullen het pas na de winter tot imago brengen. 
De zweefvlieg rechts is een vrouwtje Grote kommazweefvlieg. Imago’s van de Grote kommazweefvlieg zijn 
meestal in lage vegetatie te vinden, maar mannetjes zweven soms op enkele meters hoogte. Beide seksen 
zweven kortstondig als ze van bloem tot bloem vliegen. De vliegen paren vanaf vier dagen oud. De paring vindt 
plaats in de lucht en duurt 1-2 seconden. De larven leven van bladluizen op veel verschillende kruiden, struiken 
en bomen. De larvale ontwikkeling duurt 8-15 dagen. Overwintering vindt plaats in het popstadium. 
 

 
 

Deze honingbij had zo te zien dorst. 



 
 
Evenals de andere soorten van het geslacht Helophilus heeft de Gewone pendelvlieg zwarte en gele 
lengtestrepen op het borststuk. Het achterlijf heeft een patroon met gele, zwarte en grijze vlekken. Midden op 
de kop zit een streep. Het dier is door middel van het kleurpatroon van de pootjes en de kale zwarte 
lengtestreep op het hoofd te onderscheiden van andere Helophilus-soorten. Deze zeer algemene soort kan van 
april tot oktober overal op bloemen gevonden worden. De vlieg heeft een voorkeur voor vochtige graslanden 
met enige beschutting (struiken, struwelen, bosrand). 
 

 
 
Op dood hout kan je de mooiste versieringen aantreffen net onder de schors. Dit is vermoedelijk het werk van 
een schorskever, ook wel bastkever genaamd. Een mannelijke kever boort zich allereerst in een boom, graaft 
vervolgens een paringskamer en lokt daar de vrouwtjes naartoe door een chemische stof uit te scheiden. 
Eenmaal bevrucht graaft het vrouwtje een gang net onder de schors, de moedergang. Dit is het middelpunt van 
de versiering, herkenbaar als een wat rechte gang. Het vrouwtje legt aan weerszijde van deze gang tientallen 
eitjes. De larven die hier uitkomen, eten zich vervolgens stuk voor stuk door het hout. Deze vraatsporen staan 
doorgaans dwars op de moedergang. Als de larven volgroeid zijn, verpoppen ze zich. Na een aantal weken 
komen de kevers uit de poppen, boren zich naar buiten en vliegen uit 



 
 
De vlieg links zou een Puntbijvlieg kunnen zijn. Hij (in dit geval een ‘zij’) heeft een kale zwarte middenstreep op 
het gezicht. Hij heeft een zeer kleine pterostigma in de vleugel dat vierkant of zelfs breder dan lang is. De 
vleugels zijn helder. De gele zijvlekken kunnen bij het vrouwtje ontbreken. De Puntbijvlieg lijkt veel op de Kleine 
bijvlieg. Die heeft een geheel wit behaard gezicht. Helaas zijn zowel de kale zwarte streep op het gezicht als de 
witte beharing niet te zien. Dus is deze zweefvlieg niet op naam te brengen. De hoeveelheid geel op het 
achterlijf is mede afhankelijk van de temperatuur tijdens het popstadium. 
 
Tot voor kort wist ik niet van het bestaan van de Enkele-bandzweefvlieg. Deze zweefvlieg heeft grote vlekken 
op rugplaatje 2 en een smal bandje op rugplaatje 3. Zelden een smal bandje op rugplaatje 4. Lengte 10-12 mm. 
Hij komt voor in loofbossen, parken en tuinen. Deze zweefvlieg is vrijwel overal te vinden waar de combinatie 
van bomen of struiken met open ruimte aanwezig is. Maar er zijn 15 verschillende bandzweefvliegen, dus ook 
in dit geval zou het misschien ook wel een andere bandzweefvlieg kunnen zijn. 

 
Dit is het eerste 
schildpadtorretje van dit 
jaar. Meestal zie ik zo 
goed als volledig groene 
exemplaren, dan is het 
(zeer waarschijnlijk) een 
Groene schildpadtor, ook 
luisterend naar de naam 
Muntschildpadtor. Het is 
een keversoort uit de 
familie Bladhaantjes. 
Wereldwijd komen 
ongeveer 165 soorten 
voor, in ons land ongeveer 
20. Dit kevertje met 
bruine vlek is een 
Distelschildpadtor/kever. 
Hij is 5,5 – 7 mm lang. 
Wanneer er gevaar dreigt 
dan drukt hij zich tegen de 
grond (het blad) en 

worden kop, antennes en poten teruggetrokken onder het schild. 
 



 
 
Dit is een Gewone sluipwesp, hij behoort tot een hele grote groep parasitaire wespen. Het is inderdaad een ‘hij’ 
want deze sluipwesp heeft geen legboor. Gewone sluipwespen zijn slank en hebben lange antennes (minstens 
16 segmenten). Ze zijn solitair. Ze parasiteren vaak op rupsen, maar ook op veel andere insecten. Er zijn vele 
onderfamilies, dit is waarschijnlijk een Gewone sluipwesp uit de onderfamilie Banchinae. 
 

 
 
Tot slot nog weer een wespbij. Het is een wespbij met duidelijke tekening. Ik had verwacht dat het een 
eenvoudig te determineren soort zou zijn. Dat viel weer eens tegen. Ondanks nijver speurwerk in de gidsen en 
op het net heb ik niet kunnen ontdekken welke soort wespbij het is. Maar ondanks dat is het natuurlijk wel een 
mooi insect. 
 
Groetjes, 
 
Luit 
 


