
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	3	november	2015	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
De	dag	begon	mistig,	maar	 in	de	 loop	van	de	ochtend	brak	de	zon	door	en	werd	het	alsnog	een	aangename	
najaarsdag.	Geheel	in	al	in	overeenstemming	met	de	weersverwachting.	Je	kan	in	november	niet	zo	bijzonder	
veel	meer	verwachten.	Ik	deed	toch	nog	een	paar	leuke	waarnemingen,	maar	iets	nieuws	zit	er	niet	tussen.	
	
	

	
	
Op	 zo’n	 mooie	 zonnige	 dag	 zijn	 er	 nog	 steeds	 hommels	 (koninginnen)	 die	 op	 de	 nog	 bloeiende	 planten	
profiteren	van	het	late	voedselaanbod.	Ik	zag	nog	meerdere	koninginnen	van	de		aardhommel.	
	

De	 compostduizendpoot	 heeft	 een	
extreem	 lang	 en	 dun	 lichaam	 met	
groot	 aantal	 segmenten.	 Aan	 ieder	
segment	 zit	 één	 paar	 kleine	 pootjes	
variërend	van	77	tot	83	paar.	De	kleur	
is	witachtig	 geel,	 de	 kop	 en	 voorzijde	
van	 het	 lichaam	 zijn	meer	 oranje	 van	
kleur.	 De	 lengte	 van	 een	 volwassen	
exemplaar	 is	 ongeveer	 7	 centimeter.	
Maar	omdat	de	duizendpoot	vaak	half	
opgerold	of	in	een	kluwen	ligt,	 lijkt	hij	
kleiner.	De	breedte	is	op	het	breedste	
punt	 slechts	 1,5	millimeter.	 De	 grote,	
lange	 en	 brede,	 oranjekleurige	
antennes	 vallen	 goed	 op	 en	 aan	 de	
achterzijde	 van	 het	 lichaam	 zijn	 twee	
sprieterige	tastorganen	aanwezig.	

	
De	compostduizendpoot	 leeft	 in	humusrijke	bodem	tot	organisch	materiaal	en	 is	vaak	ondergronds	of	onder	
stenen	en	houtblokken	te	vinden.	Op	het	menu	staan	kleine	ongewervelden	als	wormen,	slakken	en	insecten,	
maar	ook	plantendelen	worden	wel	gegeten.	Het	is	een	van	de	weinige	soorten	duizendpoten	die	schade	aan	
planten	veroorzaakt	door	aan	de	wortels	te	knagen,	normaal	gesproken	zijn	alleen	de	verwante	miljoenpoten	
schadelijk,	de	meeste	duizendpoten	jagen	uitsluitend	op	prooien.	De	schade	bestaat	uit	kleine	onregelmatige	
kleine	vraatsporen	aan	wortels	of	jonge	groene	delen,	van	vlak	onder	de	grond	tot	enige	tientallen	centimeters	
diep.	



	
	
Ook	deze	gehakkelde	aurelia	genoot	nog	even	van	het	zonnetje.	Deze	vlinder	wordt	nog	vrij	regelmatig	gezien.	
De	soort	overwintert	als	vlinder	en	kan	vaak	al	weer	vroeg	in	het	voorjaar	vliegend	worden	waargenomen.	
	
	

	
	
Er	vlogen	ook	nog	twee	koolwitjes.	Ik	heb	een	paar	foto’s	kunnen	maken	en	dat	bleek	steeds	het	zelfde	klein	
koolwitje	te	zijn.	Dus	kan	ik	niets	met	zekerheid	zeggen	over	dat	andere	witje.	
	
Op	 de	 site	 van	 de	 Vlinderstichting	 (http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1025)	 staat	 de	
volgende	informatie:	
De	zwarte	vlek	op	de	bovenkant	van	de	voorvleugelpunt	 loopt	 langs	de	vleugelrand	niet	door	tot	beneden	de	
zwarte	vlek	op	het	midden	van	de	voorvleugel.	Bovendien	eindigt	deze	vlek	aan	de	onderkant	in	een	rechte	lijn.	
Zowel	het	mannetje	als	het	vrouwtje	heeft	op	de	voorvleugel	twee	vlekken;	bij	het	vrouwtje	zijn	deze	vlekken	
groter	en	zwarter	dan	bij	het	mannetje.	
	
Gelet	op	het	aantal	zwarte	vlekken	op	de	voorvleugel	zou	je	veronderstellen	dat	dit	geen	klein	koolwitje	is.	Op	
de	 site	 van	 de	Vlinderstichting	 staat	 echter	 ook	 een	 vlinder	met	 slechts	 één	 stip	 op	 de	 voorvleugels.	 In	 het	
fotoalbum	staan	wel	vlinders	met	twee	stippen	op	de	voorvleugels.	
	



	
	
Op	een	aantal	planten	kwam	ik	nog	groene	schildwantsen	tegen.	De	volwassen	exemplaren	waren	allemaal	al	
in	 (bruin)	winterkleed.	Maar	 ik	 zag	 ook	 nog	 een	 nimf.	 Het	 is	 een	 laatste	 ‘instar’	 en	moet	 dus	 nog	 één	 keer	
vervellen,	daarna	is	hij	volwassen.	Waarschijnlijk	zal	hij	ook	nog	wel	verkleuren.	In	het	 late	najaar	worden	de	
meeste	dieren	 in	één	à	 twee	weken	bruin,	om	na	de	overwintering	 in	ongeveer	dezelfde	 tijd	weer	groen	 te	
worden.	
	

	
	
De	 hulst	 is	 een	 plant	 uit	 de	 hulstfamilie	 die	 van	 nature	 voorkomt	 in	 het	westen	 en	 zuiden	 van	 Europa,	 het	
noordwesten	van	Afrika	en	het	zuidwesten	van	Azië.	Het	is	de	enige	groenblijvende	loofboom	die	van	nature	
voorkomt	in	de	Benelux.	
	
De	 langzaam	groeiende	boom	kan	 tot	 10	m	hoog	worden	en	wordt	 gemiddeld	100	 jaar	oud.	De	 leerachtige	
bladeren	 van	 de	 hulst	 zijn	 (meestal)	 getand	 en	 voorzien	 van	 stekels.	 De	 hulst	 is	 een	 tweehuizige	 plant;	 de	
mannelijke	en	de	 vrouwelijke	bloem	komen	op	 verschillende	planten	 voor.	De	bloeitijd	 loopt	 van	mei	 tot	 in	
juni.	
	
De	hulst	wordt	 veel	 gebruikt	 in	hagen	en	wordt	door	 insecten	bestoven.	Voor	mensen	 zijn	de	bessen	giftig,	
maar	voor	vogels	niet.	Hout	van	de	hulst	wordt	gebruikt	voor	meubilair	en	inlegwerk.	
Hulst	 is	 een	 symbolische	 plant	 vanwege	 zijn	 altijd	 groene	 verschijning.	 Volgens	 oud	 bijgeloof	 zou	 hulst	
bescherming	bieden	tegen	blikseminslag	en	tegen	vijandige	machten	zoals	demonen	en	heksen.	



	
	

Bij	de	bijenstal	was	nog	redelijk	veel	activiteit,	maar	op	de	tuinen	zag	ik	slechts	een	enkele	honingbij.	

	

	
	
Het	bellenblazen	is	een	activiteit	die	door	veel	vliegen	wordt	beoefend.	De	bel	(eigenlijk	een	druppeltje)	wordt	
altijd	weer	 ingezogen.	Er	zijn	allerlei	theorieën	over	 in	omloop	onder	vliegenkenners;	zo	wordt	wel	geopperd	
dat	het	een	manier	 is	om	op	 te	warmen.	Het	 schijnt	dat	 vliegen	dit	 altijd	met	hun	kopje	naar	de	 zon	doen.	
Anderen	denken	dat	het	iets	te	maken	heeft	met	het	bevorderen	van	de	spijsvertering.	Weer	anderen	menen	
dat	bellenblazen	het	vloeibaar	maken	 is	van	vast	voedsel.	Vliegen	kunnen	namelijk	niet	eten,	alleen	drinken.	
Daarom	zouden	ze	maagsappen/maaginhoud	herkauwen	tot	het	voedsel	vloeibaar	genoeg	is	om	te	drinken.	
	
Het	laatste	lijkt	aannemelijk,	maar	is	het	volgens	mij	niet.	Omdat	een	vlieg	geen	vast	voedsel	kan	opnemen,	is	
er	volgens	mij	geen	sprake	van	herkauwen.	
	
Wikipedia:	De	monddelen	van	de	huisvlieg	zijn	gespecialiseerd	in	zuigen.	In	tegenstelling	tot	de	meeste	insecten	
kunnen	 vliegen	 geen	 voedsel	 verkleinen	 met	 kaken	 zoals	 veel	 kevers	 dat	 doen.	 Ze	 hebben	 een	 slurfachtige	
zuigsnuit	die	eindigt	in	een	stempelachtig	orgaan	dat	alleen	vloeibaar	voedsel	naar	de	maag	kan	brengen.	



	
	
Het	aantal	zweefvliegen	was	beduidend	groter,	het	waren	vooral	bijvliegen	die	nog	druk	planten	bezochten.	In	
het	radioprogramma	van	‘Vroege	Vogels’	hoorde	ik	dat	zweefvliegen	nu	nog	druk	bezig	zijn	met	het	afzetten	
van	eitjes	en	dat	ze	daarna	sterven.	Het	is	te	hopen	dat	veel	eitjes	goed	de	winter	doorkomen.	
	
	

	
	
Ook	 dit	 keer	 kwam	 ik	 weer	 een	 miersikkelwants	 tegen.	 Dat	 is	 niet	 zo	 verwonderlijk.	 Het	 is	 een	 algemeen	
voorkomende	wants	en	de	imago’s	overwinteren.	De	dieren	jagen	op	andere	insecten,	zijn	zowel	's	nachts	als	
overdag	actief	en	leven	op	de	grond	of	in	lage	planten.	
	
	

	



	
	
Dit	vliegje	met	mooi	getekende	vleugels	zal	een	boorvlieg	zijn.	
Boorvliegen	 worden	 ook	 wel	 fruitvliegen	 genoemd,	 maar	 de	 bekende	 soorten	 fruitvliegen	 uit	 het	 geslacht	
Drosophila	behoren	tot	een	andere	 familie.	Boorvliegen	onderscheiden	zich	van	deze	soorten	en	van	andere	
insecten	door	de	mooie	tekeningen	van	vlekken,	banden	of	zigzagstrepen	op	de	vleugels.	Zij	danken	hun	naam	
aan	het	feit	dat	de	vrouwtjes	de	eitjes	in	een	plant	leggen	met	behulp	van	hun	puntige	legboor,	die	vaak	langer	
is	dan	de	rest	van	het	lichaam.	De	lichaamslengte	bedraagt	maximaal	1,5	cm.	Het	vliegje	op	de	foto	is	ongeveer	
een	halve	centimeter	‘groot’.	
Over	de	hele	wereld	komen	4500	soorten	boorvliegen	voor,	in	Europa	240,	in	Nederland	83.	De	meeste	vliegen	
tussen	mei	en	oktober,	maar	zijn	ook	's	winters	(in	de	sneeuw!)	te	zien.	
	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	


