
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	30	mei	2017	
	
Het	was	opnieuw	een	aangename	dag.	Zonnige	perioden	werden	afgewisseld	met	 lichte	bewolking.	Er	stond	
een	stevige	wind	en	het	bleef	de	hele	dag	droog.	Het	was	nog	geen	topdag,	maar	er	was	toch	redelijk	veel	te	
zien.	 Zowel	 lieveheersbeestjes	 als	 hommels	 waren	 nadrukkelijk	 aanwezig,	maar	 ik	 richtte	mijn	 aandacht	 op	
andere	 tuinbezoekers.	 Het	 liefst	 zou	 ik	 iedere	 week	 andere	 insecten	 fotograferen,	 maar	 zo	 werkt	 het	 niet.	
Daarom	 staan	 er	 in	 dit	 verslag	 weer	 een	 aantal	 “oude	 bekenden”,	 maar	 gelukkig	 ook	 een	 paar	 foto’s	 van	
nieuwe	“ontmoetingen”.	
	

	
	
In	het	labyrint	zag	ik	één	kaneelwants	en	het	is	dezelfde	als	vorige	week.	De	gestreepte	schildwants	heb	ik	een	
paar	 weken	 niet	 gezien.	 Hij	 wordt	 ook	 wel	 gevangeniswants	 genoemd,	 maar	 is	 vooral	 bekend	 als	
pyjamaschildwants.	De	wants	is	gemakkelijk	te	herkennen:	een	zwarte	schildwants	met	vijf	brede	rode	strepen	
op	het	 (hals)schild.	Aan	de	onderkant	zijn	de	wantsen	rood	met	zwarte	stippen.	De	wetenschappelijke	naam	
van	de	schildwantsen	(Pentatomidae)	verwijst	 	naar	het	aantal	geledingen	van	de	antennes	(penta	=	vijf).	De	
vorige	week	kwam	ik	ook	al	een	zwartkopvuurkever	tegen.	Ik	vind	het	een	fraai	gekleurd	drietal.	
	

	
	
Wespen	 kun	 je	 in	 	 twee	 groepen	 indelen,	 met	 taille	 en	 zonder	 taille.	 Bladwespen	 (ook	 wel	 zaagwespen	
genoemd)	hebben	geen	wespentaille	 zoals	bijvoorbeeld	de	bekende	“limonadewespen”.	Ze	maken	ook	geen	
nest.	De	larven	van	een	bladwesp	lijken	op	een	rups,	ze	hebben	6-8	paar	schijnpoten	(buikpoten)	en	worden	
bastaardrupsen	 genoemd.	 Een	 rups	 heeft	 er	 maximaal	 5	 paar.	 De	meeste	 bladwespen	 zijn	 heel	 moeilijk	 te	
determineren.	De	bladwesp	 links	zag	 ik	nog	niet	eerder.	De	zwart-groene	bladwesp	kom	ik	regelmatig	tegen.	
Het	is	de	Tenthredo	mesomela,	lid	van	de	familie	van	echte	bladwespen	(Tenthredinidae).	De	zwarte	bladwesp	
met	de	brede	rode	band	op	het	achterlijf	(abdomen)	lijkt	ook	wel	op	een	bloedbij,	maar	volgens	mij	is	het	een	
bladwesp.	Waarschijnlijk	behoort	hij	ook	tot	de	familie	van	de	echte	bladwespen.	



	
	
Ik	 had	 geen	 idee	welke	 bij	 dit	 zou	 kunnen	 zijn	 totdat	 ik	 de	 naam	 fluitenkruidbij	 tegenkwam	 in	 een	 onlangs	
aangeschaft	interessant	boekje	(Bijen	&	Hommels).	Dit	spaarzaam	behaarde	bijtje	is	door	de	onderbroken	witte	
haarbandjes	 op	 het	 achterlijf,	 bruin	 getinte	 vleugels	 en	 gespecialiseerd	 bloembezoek	 goed	 herkenbaar.	 De	
soort	wordt	vrij	weinig	waargenomen	 in	Zuid-Limburg	en	het	Midden-Nederlandse	rivierengebied.	De	 laatste	
jaren	blijkt	dat	Andrena	proxima	ook	op	verschillende	andere	plekken	voorkomt.	De	fluitenkruidbij	verzamelt	
haar	 stuifmeel	 uitsluitend	 op	 schermbloemen,	 in	 ons	 land	 is	 ze	 vooral	 waargenomen	 op	 fluitenkruid	 en	
zevenblad.	Vliegtijd:	april	t/m	juli.	Lengte:	8	tot	10mm.	
	
Voor	bijenliefhebbers	zijn	de	volgende	sites	volgens	mij	erg	interessant:	
	
http://www.bijenhelpdesk.nl/CursusWildeBijen/Bloembezoek/Specialisten/Specialisten.html	
	
http://sapoll.eu/nl/downloaden/posters/poster-wilde-bijen/	
	

	
	

Er	bestaan	enkele	tientallen	soorten	schildpadtorretjes	Hoeveel	soorten	er	in	ons	land	voorkomen	weet	ik	niet.	
Het	is	een	keversoort	uit	de	familie	bladhaantjes.	Het	groene	schildpadtorretje	Cassida	viridis	is	ongetwijfeld	de	
meest	voorkomende	soort,	hij	wordt	ook	wel	distelschildpadtorretje	genoemd	en	is	maximaal	10	mm	lang.	In	
rust	 zijn	de	 sprieten	en	de	poten	verborgen	onder	het	halsschild	en	de	dekschilden.	Deze	soort	komt	vooral	
voor	op	lipbloemigen.	Er	is	ook	een	groen	schildpadtorretje	met	de	naam	Cassida	rubiginosa.	Misschien	zijn	het	
verschillende	namen	voor	het	zelfde	beestje.	Soms	is	de	naamgeving	nogal	verwarrend.	
	



	
	
Al	 een	 paar	 weken	 zie	 ik	 tuinwolfspinnen	 met	 een	 eicocon	 aan	 het	 achterlijf	 rondlopen	 in	 de	 tuinen.	
Wolfspinnen	dragen	hun	eicocon	aan	hun	spintepels.	 Ik	ben	benieuwd	wanneer	 ik	de	eerste	spin	zie	met	op	
haar	rug	de	tientallen	net	uit	het	ei	gekropen	jongen.	Grote	wolfspinnen	met	een	groot	wit,	rond	eicocon	onder	
het	lichaam	zie	je	veel	minder	vaak.	Maar	afgelopen	dinsdag	zag	ik	de	eerste.	Ze	dragen	hun	eicocon	met	hun	
kaken.	Vlak	voordat	de	eieren	uitkomen,	weeft	de	spin	een	tent	van	zijde	om	de	eicocon.	De	eicocon	wordt	dan	
voor	een	gedeelte	geopend	en	de	“moeder”	blijft	waken	bij	de	tent.	De	jongen	blijven	in	de	tent	tot	ze	voor	de	
eerste	keer	gaan	vervellen.	
	

	
	
De	 vlinder	 rechts	 is	 onmiskenbaar	 een	 vrouwtje	 oranjetipje.	 Ze	 is	 goed	 herkenbaar	 aan	 de	 geel-groen	
gemarmerde	onderkant	van	de	vleugels.	De	kleine	vlinder	 links	heb	 ik	nog	niet	eerder	gezien.	Het	blijkt	een	
“oosterse	schone”	te	zijn.	Het	 is	een	vlinder	uit	de	familie	sikkelmotten.	De	vlinder	heeft	een	spanwijdte	van	
12,5	tot	16	mm	en	is	in	ons	land	vrij	zeldzaam.	De	vlinder	stamt	uit	Turkije	en	is	waarschijnlijk	in	de	20e	eeuw	
geïmporteerd	in	Nederland	en	vanuit	hier	heeft	ze	grote	delen	van	West-	en	Midden-Europa	veroverd.	Gezien	
de	oorsprong	van	de	soort,	is	de	naam	oosterse	schone	ontstaan.	



	
	
De	hommelreus	(lb),	de	hommelbijvlieg	(lo)	en	de	grote	narcisvlieg	(ro)	kwam	ik	de	vorige	week	ook	al	tegen.	
Nieuw	is	echter	de	ivoorzweefvlieg	(rb).	
	
De	ivoorzweefvlieg	(ook	witte	reus	genoemd)	is	een	vrij	algemene	hommelzweefvlieg.	De	vlieg	meet	tot	16	mm	
en	komt	van	mei	 tot	augustus	voor	op	open	plekken	 in	bossen	en	bij	bloemrijke	hagen,	soms	ook	 in	 tuinen.	
Deze	 vlieg	 is	 opvallend	 groot	 en	 breed	 gebouwd.	 Het	 lichaam	 is	 overwegend	 zwart	 gekleurd.	 Het	 tweede	
achterlijfssegment	 is	wit	gekleurd.	Het	borststuk	 is	 zwart	met	 zwarte	beharing.	Het	vrouwtje	dringt	het	nest	
van	 sociale	wespen	binnen	 (zoals	 de	Duitse	wesp	en	de	 gewone	wesp)	 en	 legt	 daarin	haar	 eitjes.	De	 larven	
leven	 in	 de	 nesten	 van	 afval	 en	 dode	wespenlarven.	 Bij	 het	 binnendringen	 laten	 de	 bewakers	 en	 de	 in-	 en	
uitvliegende	wespen	de	zweefvlieg	met	rust,	zelfs	bij	direct	contact.	Het	vrouwtje	verspreidt	wellicht	een	geur	
die	de	agressie	van	de	nestbewakers	onderdrukt	of	die	minstens	de	wespen	misleidt.	De	ivoorzweefvlieg	legt	
alleen	eitjes	in	ondergrondse	wespennesten.	
	

	
	
Meestal	duikt	een	bij	of	hommel	diep	in	een	bloem	om	zich	tegoed	te	doen	aan	de	nectar	(of	slaat	die	op	voor	
transport	naar	het	nest).	Bij	 sommige	bloemen	zit	de	nectar	zo	diep	dat	het	op	deze	manier	onbereikbaar	 is	
voor	de	bij	 en	 sommige	hommelsoorten.	Daar	hebben	deze	 insecten	 iets	op	gevonden:	 ze	breken	 in.	Op	de	
plaats	waar	de	nectarklieren	zitten	maken	ze	een	gaatje	in	de	bloem	en	zo	bereiken	ze	toch	nog	hun	doel.	



	
	
Op	 een	 blad	 ontdekte	 ik	 een	 groepje	 larven.	 Het	 zijn	 waarschijnlijk	 de	 larven	 van	 een	 bladhaantje	 (blauwe	
muntgoudhaan,	 elzenhaantje,	 wilgenhaantje?).	 Ook	 kwam	 ik	 weer	 een	 hele	 kluit	 (twee	 zelfs)	 jonge	
kruisspinnetjes	 tegen.	 Leuk	 om	 te	 zien.	 Maar	 nog	 leuker	 vind	 ik	 een	 ontmoeting	 met	 een	 goudwesp.	
Goudwespen	hebben	een	hard,	metaalachtig	blauw,	groen	of	rood	pantser.	Wereldwijd	zijn	er	ongeveer	3000	
soorten	goudwespen,	in	Nederland	en	België	komen	meer	dan	60	soorten	voor,	die	meestal	niet	makkelijk	zijn	
te	determineren.	De	lichaamslengte	varieert	van	3	tot	12	mm.	
De	gewone	goudwesp	(foto)	is	een	mooi	gekleurde	wesp,	die	andere	nesten	van	bijen	en	wespen	gebruikt	om	
haar	 eieren	 in	 te	 leggen.	 De	 gewone	 goudwesp	 wordt	 daarom	 ook	 koekoekswesp	 genoemd.	 Volwassen	
exemplaren	van	de	gewone	goudwesp	kunnen	sterk	in	grootte	verschillen.	
	

	
	
In	ons	land	komen	14	soorten	bijvliegen	voor,	het	is	een	zweefvliegensoort.	De	zweefvlieg	links	zou	heel	goed	
een	 puntbijvlieg	 (vrouwtje)	 kunnen	 zijn.	 Deze	 soort	 is	 in	 heel	 Nederland	 zeer	 algemeen.	Meestal	 wordt	 hij	
bloembezoekend	 waargenomen.	 Vliegt	 rustig	 van	 bloem	 naar	 bloem,	 ook	 paarvorming	 vindt	 op	 bloemen	
plaats.	Voorafgaand	aan	de	paring	zweven	mannetjes	 langdurig	boven	vrouwtjes,	soms	met	meerdere	boven	
elkaar.	Ze	zijn	niet	agressief	tegen	elkaar	of	tegen	andere	insecten.	
	
De	puntbijvlieg	is	te	herkennen	aan	o.a.	een	puntvormig	stigma	en	een	duidelijke	kale	zwarte	middenstreep	op	
het	 gezicht.	Dat	 van	de	 stigma	geloof	 ik	 graag,	 stigmata	 (meervoud	 van	 stigma)	 zijn	de	 ademopeningen	 van	
insecten.	De	puntbijvlieg	is	10	tot	13	mm	lang.	Hij	lijkt	veel	op	de	kleine	bijvlieg.	Ik	heb	het	al	vaak	genoemd,	
het	op	(de	 juiste)	naam	brengen	van	een	 insect	 is	niet	gemakkelijk.	Zou	de	zweefvlieg	rechts	 (mannetje)	ook	
een	“puntbijvlieg”	zijn?	Ik	weet	het	niet.	



	
	
Paren	 is	 voor	 insecten	 essentieel	 omdat	 ze	 zich	 daarmee	 voortplanten	 en	 het	 overleven	 van	 de	 soort	 veilig	
stellen.	 Daartoe	 hebben	 ze	 een	 verbazingwekkende	 verscheidenheid	 aan	 paringssignalen	 en	 -gedragingen	
ontwikkeld.	 Bloedcicades	 paren	 bijvoorbeeld	 zij	 aan	 zij	 en	 het	 paringswiel	 van	 libellen	 is	 algemeen	 bekend.	
Voorafgaand	 aan	 dit	 paringswiel	 (paringsrad	 of	 paringslus)	 zitten	 of	 vliegen	 de	 libellen	 /	 juffers	 eerst	 in	 de	
tandem-houding.	Daaraan	moest	ik	denken	toen	ik	deze	parende	sluipwespen	zag.	
	

	
	
Op	het	blad	van	een	bessenstruik	op	de	Kinderwerktuin	zaten	twee	mooie	rupsen.	Het	blijken	rupsen	van	de	
gehakkelde	aurelia	te	zijn.	Volgens	“het	boekje”	lijken	de	rupsen	op	een	vogelpoepje.	Mijn	fantasie	schiet	weer	
eens	 tekort.	Het	vrouwtje	gehakkelde	aurelia	 legt	haar	eieren	elk	apart	op	een	bladrand	van	de	waardplant:	
vooral	 grote	 brandnetel,	 maar	 ook	 hop,	 iep,	 ribes	 en	 wilg.	 Uit	 de	 eieren	 komen	 oranje-zwarte	 rupsen	met	
stekels	en	een	witte	vlek.	De	rupsen	zijn	te	zien	van	begin	mei	tot	oktober.	De	verpopping	vindt	plaats	 in	de	
vegetatie,	op	of	in	de	buurt	van	de	waardplant.	De	soort	overwintert	als	vlinder	vlak	bij	de	grond,	bijvoorbeeld	
aan	de	onderkant	van	boomwortels,	in	een	holle	boom	of	tussen	takkenbossen	of	afgevallen	bladeren;	zelden	
in	 gebouwen.	Op	 een	 blad	 in	 dezelfde	 struik	 zag	 ik	 ook	 nog	 een	 oud	 huidje	 van	 een	 rups	met	 veel	 stekels.	
Waarschijnlijk	is	dit	een	oud	huidje	van	een	van	de	beide	rupsen.	
	
	
Groetjes,	
	
Luit	


