
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	23	augustus	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was	een	warme,	zeer	warme	dinsdag.	De	zon	scheen	volop	en	er	stond	weinig	wind.	Wat	mij	betreft	zou	
‘de	thermostaat	iets	lager	mogen’,	maar	daar	wordt	geen	rekening	mee	gehouden.	Er	was	voldoende	activiteit,	
veel	bloemen	werden	druk	bezocht.	Met	name	bijen	en	bijvliegen	waren	actief.	Maar	bijvliegen	zijn	moeilijk	op	
naam	 te	 brengen.	 Bovendien	 heb	 ik	 ze	 al	 vrij	 vaak	 gefotografeerd.	 Ik	 richt	 de	 lens	 daarom	 bij	 voorkeur	 op	
andere	 onderwerpen	 (uiteraard	 vooral	 insecten).	 Maar	 die	 waren	 ook	 dit	 keer	 niet	 in	 grote	 aantallen	
(zichtbaar)	aanwezig.	Vooral	na	de	middag	was	de	oogst	bijzonder	mager.	
	

Deze	 jonge	wantsen	vielen	niet	
op	door	hun	formaat,	maar	wel	
door	 het	 kleurcontrast	 met	 de	
achtergrond.	 Het	 zijn	 nimfen	
van	 de	 behaarde	 wants.	 Een	
variabele	 wants	 wat	 betreft	
kleur	 en	 tekening.	 De	
volwassen	 wants	 (4,7-5,7	 mm)	
is	 grijs,	 bruin	 of	 groenachtig	
bruin,	 soms	 bruin	 of	 rood	
getint.	 De	 wants	 heeft	 een	
dichte	 beharing,	 waardoor	 de	
wants	 enigszins	 minder	
glanzend	 lijkt.	 De	 behaarde	
wants	komt	zeer	algemeen	voor	
in	 ons	 land.	 Er	 zijn	 twee	
generaties	 in	 een	 jaar.	 Eerste	
generatie	 volwassen	 wantsen	

vanaf	juli,	tweede	generatie	volwassen	wantsen	vanaf	september.	Overwintering:	Als	volwassen	wants.	
Zowel	de	nimfen	als	de	 imago’s	van	de	behaarde	wants	scheiden	bij	het	aanprikken	van	de	plant	een	giftige	
substantie	af.	Hierdoor	sterft	de	omgeving	van	de	plaats	waar	de	wants	gegeten	heeft	af.	De	plant	kan	zich	dan	
niet	meer	goed	ontwikkelen.	Wanneer	vruchten	worden	aangeprikt,	kan	vruchtafstoting	optreden.	
	

	
	
Het	hart	van	de	bonte	ganzenbloem	is	een	kunstwerk	op	zich.	Het	is	een	prachtige	perk-	en	snijbloem	en	zeer	
aantrekkelijk	voor	bijen	en	hommels.	De	bloem	bloeit	van	juli	tot	oktober.	



	
	
Aan	het	einde	van	de	middag	kwam	deze	 smalbok	nog	even	aanvliegen.	Zijn	verschijning	werd	met	vreugde	
begroet	en	natuurlijk	moest	hij	op	de	foto.	Volgens	mij	is	het	de	vierband	smalbok.	Zoals	je	uit	een	vorig	verslag	
hebt	begrepen,	kan	het	op	naam	brengen	van	deze	smalbok	nogal	lastig	zijn.	De	naam	gevlekte	smalbok	wordt	
gebruikt	voor	zowel	de	vierband	smalbok	als	voor	de	geringelde	smalbok.		
	
Boktorren	 zijn	 gemakkelijk	 te	 herkennen	 aan	 hun	 lange	 voelsprieten	 die	 vaak	 in	 gebogen	 vorm	 worden	
gehouden,	waaraan	ze	hun	naam	danken.	Die	 sprieten	kunnen	bij	 sommige	 soorten	veel	 langer	 zijn	dan	het	
hele	lichaam.	Boktorren	hebben	altijd	een	slanke	vorm	met	lange	poten	en	zijn	steeds	bont	gekleurd.	Voordat	
ze	boktor	zijn	bestaan	ze	als	witte	of	geelachtige,	bijna	pootloze	larven	met	zeer	sterke	kaken,	waarmee	ze	in	
het	hardste	hout	hun	gangen	 knagen.	Die	 larven	 zijn	de	 kwaaddoeners,	 hoewel	de	meeste	 soorten	gelukkig	
nooit	massaal	voorkomen.	Wel	 leven	er	over	de	hele	wereld	ongeveer	17.000	soorten	en	niemand	kan	zelfs	
maar	schatten	hoeveel	 individuen	er	totaal	voorkomen.	Enkele	van	die	vele	soorten	zijn	berucht	als	vijanden	
van	de	bosbouw.	
	

	
	
Ook	 het	 op	 naam	 brengen	 van	 de	 pendelvliegen	 is	 soms	 lastig.	 Is	 het	 de	 gewone	 pendelvlieg	 of	 de	
citroenpendelvlieg?	Je	zou	het	moeten	kunnen	zien	aan	de	(citroen)gele	vlekken	op	het	achterlijf.	De	vlekken	
zijn	variabel	en	dat	maakt	determinatie	nogal	moeilijk.	Gelukkig	is	er	nog	een	ander	onderscheid.	De	gewone	
pendelvlieg	heeft	voor	op	de	kop	een	zwarte	streep,	de	citroenpendelvlieg	heeft	daar	een	(grotendeels)	gele	
streep.	 Dit	 zijn	 dus	 overduidelijk	 gewone	 pendelvliegen.	 Bij	 de	 meeste	 zweefvliegen	 is	 het	
geslachtsonderscheid	 eenvoudig	 vanwege	 de	 ogen	 die	 bij	 mannetjes	 tegen	 elkaar	 liggen,	 bij	 vrouwtjes	 uit	
elkaar.	Bij	deze	soort	is	dat	echter	niet	het	geval,	wel	heeft	een	mannetje	een	iets	smaller	achterlijf.	



	
	
Ook	 dit	 keer	 kwam	 ik	 weer	 meerdere	 soorten	 wantsen	 tegen,	 zowel	 imago’s	 als	 nimfen.	 Van	 de	 groene	
schildwants	zag	ik	slechts	één	volwassen	exemplaar,	maar	meerdere	nimfen.	De	net	uit	het	ei	geslopen	nimfen	
hebben	 een	 zeer	 gedrongen	 bouw	maar	 vervellen	 al	 snel	 waarna	 ze	 deels	 groen	 worden	 en	 al	 iets	 op	 de	
volwassen	 dieren	 lijken.	 De	 vier	 nimfen	 op	 de	 foto	 zijn	 nimfen	 van	 de	 vierde	 ‘instar’.	 Voordat	 en	 wants	
volwassen	 is	 (imago)	 doorloopt	 hij	 vijf	 stadia.	 Deze	 stadia	worden	 ‘instar’	 genoemd.	De	 overgang	 tussen	 de	
verschillende	 instar	wordt	 steeds	begrensd	door	een	vervelling.	Opmerkelijk	 is	hierbij	 dat	 ieder	nimfstadium	
een	eigen	bouw	maar	ook	kleurpatroon	kent.	De	nimfen	van	de	groene	schildwants	die	eerder	in	het	jaar	uit	
het	 ei	 kruipen	 zijn	bovendien	 vaak	 groen	 van	 kleur,	 exemplaren	die	 later	 in	 het	 jaar	 het	 ei	 verlaten	hebben	
meer	 zwarte	 lichaamsdelen.	 De	 wants	 leeft	 in	 totaal	 ongeveer	 een	 half	 jaar	 doordat	 een	 overwintering	
plaatsvindt.	Er	is	daardoor	één	generatie	per	jaar.	
	

	
	
Een	nog	volledig	gaaf	klein	geaderd	witje,	zelfs	de	franje	langs	de	vleugels	is	nog	niet	beschadigd.	
	
Het	klein	geaderd	witje	vliegt	van	begin	april	tot	begin	juni,	en	van	eind	juni	t/m	september	in	drie	generaties;	
de	 tweede	en	derde	generatie	overlappen	elkaar.	 In	 sommige	koele	en	natte	 jaren	vliegt	de	 soort	 slechts	 in	
twee	generaties.	In	zeer	warme	jaren	vliegt	er	mogelijk	een	kleine	vierde	generatie;	het	kan	echter	ook	zijn	dat	
zo´n	late	opleving	in	de	vliegtijd	wordt	veroorzaakt	door	verschillen	in	ontwikkelingstijd	van	rupsen	en	poppen.	
Rups:	half	mei-begin	 juli	en	begin	augustus-begin	oktober.	De	soort	overwintert	als	pop,	hangend	tegen	een	
stam,	een	steen	of	iets	dergelijks.	



	
	
De	grondkleur	van	de	rode	halsbandwants	(6,5-7,5	mm)	kan	variëren	van	roodoranje	tot	(met	uitzondering	van	
de	 cuneus)	 volledig	 zwart.	 De	 cuneus	 van	 de	 glanzende	 voorvleugels	 blijft	 ook	 bij	 de	 zwarte	 exemplaren	
roodoranje.	 Geelbruine	 poten,	 waarvan	 het	 bovenste	 deel	 van	 de	 dijen	 zwart	 is.	 De	 wants	 op	 de	 inzet	
fotografeerde	ik	onlangs	op	de	Heemtuin	in	Muntendam.	
De	kop	is	vrij	klein.	Van	de	antenne	zijn	segmenten	3	en	4	veel	dunner	en	korter,	dan	segment	2.	Het	uiteinde	
van	segment	2	is	vaak	dikker.	Tussen	halsschild	en	kop	zit	een	duidelijke	ring.	
Voorkomen:	In	Nederland	zeer	algemeen.	In	alle	provincies,	niet	op	de	Waddeneilanden.	
Ontwikkeling:	Volwassen	wantsen	van	begin	juni	tot	in	oktober.	Eén	generatie	per	jaar.	Overwintering:	Als	ei.	
	

	
	
De	volwassen	smalle	randwants	is	12	tot	15	mm	lang	en	is	roodbruin	en	gelijkmatig	zwart	gepuncteerd.	Hij	is	
vooral	te	zien	op	besdragende	struiken.	Maar	ook	een	smalle	randwants	moet	klein	beginnen.	
Ontwikkeling:	Na	paring	in	juni,	worden	de	eieren	in	groepen	tot	15	stuks	afgezet	op	bladeren	en	takken.	In	juli	
tot	 september	 zijn	 er	 nimfen.	De	nimfen	hebben	 een	 groen	 achterlichaam	 (abdomen).	 Eind	 augustus,	 begin	
september	 verschijnt	 de	 nieuwe	 generatie	 volwassen	 wantsen.	 De	 volwassen	 wants	 overwintert	 in	 de	
strooisellaag.	Het	hele	jaar	door	zijn	er	(volgens	het	boekje)	volwassen	wantsen	te	zien,	maar	tot	nu	toe	heb	ik	
er	maar	heel	weinig	gezien.	En	toch	moeten	ze	er	zijn	(geweest),	want	op	de	rimpelroos	zag	ik	een	eitje	en	vrij	
veel	 nimfen	 in	 verschillende	 stadia	 (instar).	 Uit	 zo’n	 eitje	 komt	 natuurlijk	 een	 heel	 klein	 wantsje.	 De	 twee	
nimfen	op	de	foto	zijn	waarschijnlijk	al	een	keer	verveld,	maar	zijn	slechts	een	paar	millimeter	‘groot’.	



	
	
Ik	hoop	steeds	weer	een	nieuw	insect	te	zien	(en	als	zodanig	te	herkennen),	maar	dat	wordt	steeds	lastiger.	Dit	
keer	 had	 ik	 geluk.	 Achter	 op	 de	 Kinderwerktuin	 zag	 ik	 plotseling	 een	 vrij	 groot	 zwart	 insect.	 Hij	 was	 nogal	
onrustig	 en	 veel	 tijd	 om	een	paar	 foto’s	 te	maken	had	 ik	 niet.	 Bij	 het	 bekijken	 van	de	 foto’s	was	het	 direct	
duidelijk,	het	 is	een	kortschildkever.	Dat	 te	weten	maakt	het	zoeken	op	 inteernet	een	stuk	eenvoudiger.	Het	
blijkt	de	stinkende	kortschildkever	te	zijn.	
	
Deze	soort	 is	te	herkennen	aan	een	diepzwarte	kleur,	een	 langgerekt	 lichaam,	zeer	korte	dekschilden	en	een	
gesegmenteerd	achterlijf.	De	vleugels	zitten	opgevouwen	onder	de	korte	dekschilden	en	de	twee	tasters	zijn	
ongeveer	 zo	 lang	 als	 de	 kop.	 De	 kop	 is	 groter	 dan	 het	 halsschild	 en	 de	 maximale	 lengte	 is	 ongeveer	 30	
millimeter.	De	stinkende	kortschildkever	komt	regelmatig	voor	in	tuinen	vanwege	de	vele	schuilplaatsen.	Veel	
mensen	 kennen	 dit	 dier	 dan	 ook	 als	 het	 vuilnisbakmonster	 dat	 tevoorschijn	 komt	 als	 de	 vuilnisbak	 of	
minicontainer	wordt	 verplaatst.	 Bij	 verstoring	wordt	een	dreighouding	aangenomen;	de	 kaken	worden	open	
gesperd,	de	 tasters	 steken	 recht	 vooruit	 en	de	 staart	wordt	net	 als	bij	 een	 schorpioen	naar	 voren	gekromd.	
Indien	de	predator	niet	onder	de	indruk	is,	wordt	een	stinkende,	melkwitte	vloeistof	afgescheiden	waaraan	de	
naam	te	danken	is.	Het	is	echter	niet	de	staart	die	te	vermijden	valt,	maar	de	stevige	bovenkaken	(mandibels)	
waarmee	een	pijnlijke	beet	gegeven	kan	worden.	

	
De	 zinnia	 kent	een	 lange	bloeiperiode	
en	 daardoor	 zie	 je	 steeds	 bloemen	 in	
verschillende	 stadia.	 Van	 oorsprong	
komt	de	soort	voor	 in	 struikgebied	en	
droog	 grasland	 in	 een	 gebied	 dat	 zich	
uitstrekt	 van	 het	 zuidwesten	 van	
Noord-Amerika	 tot	 Zuid-Amerika.	 De	
soort	komt	het	meest	voor	 in	Mexico.	
Kenmerkend	 voor	 zinnia's	 zijn	 de	
solitaire	 lang-gesteelde	 bloemen,	 in	
een	scala	van	heldere	kleuren.	
De	 bloemen	 hebben	 verschillende	
vormen:	 van	 een	 enkele	 rij	
bloemblaadjes	tot	koepelvormig,	in	de	
kleuren	 wit,	 chartreuse,	 geel,	 oranje,	
rood,	 paars	 en	 lila.	 De	 zeldzaamste	

zinnia's	zijn	de	witte.	Zinnia's	zijn	geliefd	bij	vlinders	en	veel	tuiniers	planten	zinnia's	als	vlinderplant	aan.	Het	is	
ook	een	goede	nectarplant	voor	bijen.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


