
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	4	juli	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Wat	mij	betreft	viel	er	dit	keer	op	het	weer	helemaal	niets	aan	te	merken.	Het	was	werkelijk	een	prima	dag.	Er	
vlogen	en	kropen	ook	best	wel	aardig	wat	insecten	(of	ze	zaten	gewoon	stil),	maar	het	was	vooral	veel	van	het	
zelfde.	 Gelukkig	 kwam	 ik	 ook	 nog	 een	 oude	 bekende	 tegen,	 een	 opmerkelijke	 vlieg	 met	 een	 al	 even	
opmerkelijke	naam.	En	ook	dit	keer	zag	ik,	al	tijdens	de	excursie,	weer	een	nieuweling.	
	

	
	
En	dit	is	die	nieuweling.	Het	is	de	bruine	molmboorder,	een	nachtvlinder	uit	de	familie	van	de	sikkelmotten.	In	
grote	delen	van	ons	land	is	het	een	gewone	soort,	vooral	op	zandgronden.	De	vlinders	(spanwijdte	20-28	mm)	
vliegen	vanaf	april	tot	in	begin	september.	De	rups	is	tweejarig	en	leeft	onder	de	bast	van	vermolmd	hout	en	in	
boomzwammen	op	loofhout.	
De	rups	zou	vooral	in	groepsverband	leven.	
	

	
	
Ook	dit	keer	zag	 ik	een	paar	wapenvliegen.	Deze	twee	wapenvliegen	 lijken	sterk	op	elkaar,	maar	er	zijn	toch	
ook	 een	 paar	 verschillen.	 Het	 duidelijkste	 verschil	 zie	 je	 op	 de	 kop.	 De	 linker	 vlieg	 heeft	 boven	 op	 de	 kop	
(tussen	de	ogen)	twee	witte	vlekken.	De	ogen	staan	ver	uit	elkaar,	het	zal	ongetwijfeld	een	vrouwtje	gewone	
langsprietwapenvlieg	zijn.	Tussen	de	ogen	van	de	vlieg	rechts	zit	maar	weinig	ruimte,	het	zal	dus	het	mannetje	
zijn.	



	
	
Dit	zal	ik	de	komende	tijd	ongetwijfeld	vaker	zien,	een	insect	met	mijten.	Dit	is	een	wenkvliegje	/	wappervliegje.	
De	familie	bestaat	uit	moeilijk	uit	elkaar	te	houden,	kleine,	meestal	glimmend	zwarte	vliegjes	die	gemakkelijk	te	
herkennen	zijn	aan	hun	ronde	kop	en	mierachtige	lichaam.	De	meeste	hebben	een	zwart	vlekje	in	elke	vleugel.	
Die	vleugels	houden	ze	vaak	half	gespreid	en	half	omhoog	gericht.	
	

In	 het	 vorige	 verslag	 van	 De	
Wiershoeck-Kinderwerktuin	 stond	
een	 foto	 van	 een	 koevinkje	 met	
gesloten	 vleugels.	 Ook	 dit	 keer	
waren	 de	 koevinkjes	 erg	 actief,	
maar	 zo	af	en	 toe	gingen	ze	even	
zitten	en	soms	zelfs	met	gespreide	
vleugels.	Daardoor	 is	goed	te	zien	
dat	de	vlinder	rechts	een	vrouwtje	
is.	 Zowel	 het	 mannetje	 als	 het	
vrouwtje	hebben	op	de	onderkant	
van	 de	 voorvleugel	 drie	 en	 op	 de	
onderkant	 van	 de	 achtervleugel	
vijf	 grote,	 witgekernde	 en	
geelgeringde	 oogvlekken.	 Bij	 het	
vrouwtje	 zijn	 er	 op	 de	 bovenkant	
soms	ook	ogen	zichtbaar.	

	

	
	
Binnen	 de	 familie	 van	 de	 weekschildkevers	 zijn	 er	 verschillende	 soorten	 die	 nauwelijks	 van	 elkaar	 te	
onderscheiden	zijn.	Dit	is	de	kleine	rode	weekschildkever,	ook	wel	soldaatje	of	rode	weekschild	genoemd.	Het	
is	 een	 van	 de	meest	 algemene	 soorten.	 De	 kleine	 rode	weekschildkever	 heeft	 net	 als	 alle	weekschildkevers	
zachte	dekschilden	en	een	langwerpig	lichaam,	sprieterige	poten	en	lange,	duidelijk	gesegmenteerde	antennes.	
De	lichaamslengte	is	7	tot	11	millimeter,	de	kleur	is	geheel	oranjerood,	de	achterste	punten	van	de	dekschilden	
zijn	 donkerder	 tot	 zwart	 gekleurd.	 Ook	 de	 laatste	 segmenten	 van	 de	 poten	 en	 de	 antennes	 en	 ogen	 zijn	
donkerbruin	 tot	 zwart	 gekleurd.	De	 kleine	 rode	weekschildkever	 is	 van	het	 rood	 soldaatje	 te	 onderscheiden	
door	het	donkere	einde	van	de	dekschilden.	Hij	is	in	de	zomermaanden	niet	zelden	al	parend	in	grote	aantallen	
te	vinden	op	diverse	soorten	schermbloemigen.	



	
	
Het	was	dit	jaar	voor	het	eerst	dat	ik	het	gewoon	knuppeltje	zag.	Het	is	een	vliegensoort	uit	de	familie	van	de	
blaaskopvliegen.	Deze	vlieg	wordt	8	tot	11	millimeter	groot	en	vliegt	van	april	 tot	 juni.	De	basiskleur	van	het	
achterlijf	is	rood	tot	zwart	met	enkele	gele	bandjes,	de	kop	is	geel	met	een	zwarte	band,	de	poten	zijn	rood.	De	
soort	 parasiteert	 op	 diverse	 soorten	 hommels.	 Het	 gewoon	 knuppeltje	 is	 een	 zeer	 algemene	 soort.	 Bij	 een	
naam	als	“gewoon	knuppeltje”	vraag	ik	me	af	of	er	ook	een	ongewoon	knuppeltje	bestaat.	Het	antwoord	is	ja.	
Dat	 “ongewone”	 knuppeltje	heet	echter	 “zwart	 knuppeltje”,	 is	 15	 tot	20	mm	groot	en	 is	 een	 zeer	 zeldzame	
soort.	
	

	
	
Voor	 mij	 als	 leek	 is	 het	 duidelijk,	 dit	 moet	 een	 roodgatje	 zijn.	 Het	 roodgatje	 is	 te	 herkennen	 aan	 de	 bijna	
oplichtende,	 goudglanzende	beharing	 van	de	achterlijfspunt	en	de	geel	doorschijnende	achterschenen.	Deze	
solitaire	 bij	 vliegt	 in	 de	 periode	maart	 t/m	 juli.	 Door	 het	 rijkelijk	 verzamelde	 stuifmeel	 is	 niet	 te	 zien	 of	 de	
achterschenen	geel	doorschijnend	zijn,	maar	de	goudglanzende	beharing	van	het	achterlijfpunt	 spreekt	voor	
zich.	Helaas	heeft	het	roodgatje	“volgens	het	boekje”	een	kaal	en	glanzend	zwart	achterlijf.	Is	het	dan	toch	een	
andere	bij?	
	



	
	
Vaak	kun	je	aan	het	slijmspoor	zien	waar	een	slak	langs	is	gekomen.	Ik	heb	me	nooit	afgevraagd	waar	de	slak	
dat	slijm	afscheidt.	De	slak	moet	natuurlijk	wel	profijt	hebben	van	dat	slijm.	Daarom	zit	de	klier	waarmee	de	
slak	slijm	kan	maken	bij	de	mond.	Dat	slijm	wordt	het	'zilverspoor'	dat	de	slak	achter	laat,	wanneer	hij	over	een	
ruw	oppervlak	kruipt.	
	

	
	
Eerst	ontdekte	 ik	 twee	nog	vrij	 verse	eitjes	 (weinig	kleur)	op	de	bovenkant	van	een	blad	van	de	 rimpelroos.	
Later	 zag	 ik	 nog	 een	 groepje	 van	 vijf	 al	 iets	 oudere	 eitjes	 en	nog	weer	 later	 deze	 zeven	 “lege	doppen”	met	
daarbij	nog	een	zeer	 jonge	smalle	randwants.	Even	eerder	zag	 ik	op	een	rozenbottel	ook	al	zo’n	 jonge	wants	
(linksonder).	 In	 de	 nimfenstadia	 hebben	 deze	 wantsen	 in	 verhouding	 zeer	 forse	 antennes.	 Voordat	 de	
pasgeboren	 wantsen	 er	 uitzien	 als	 het	 volwassen	 exemplaar	 moeten	 ze	 nog	 wel	 even	 groeien.	 Omdat	 het	
uitwendige	skelet	niet	meegroeit,	vervelt	de	wants	meerdere	keren	en	pas	na	de	 laatste	 (5e)	vervelling	 is	hij	
volwassen.	
	
	



	
	
Ik	was	al	aan	het	opruimen	toen	ik	deze	spin	“op	hoge	poten”	zag.	Het	is	een	grote	wolfspin	of	kraamwebspin,	
een	algemeen	voorkomende	spin.	De	kleur	 is	opvallend	variabel	maar	de	tekening	niet.	De	kleur	van	de	spin	
varieert	van	grijs	tot	bruin.	Het	vrouwtje	(foto)	is	tussen	de	10	-	15	mm	groot.	In	het	midden	van	de	zomer	kan	
de	 spin	 in	 grote	 getale	worden	 aangetroffen	 op	 lage	 vegetatie.	De	 spin	 is	 gemakkelijk	 te	 herkennen	 aan	de	
typische	lichte	flapjes	naast	haar	ogen.	
	

	
	
Ik	had	de	camera	al	opgeborgen	toen	ook	nog	deze	forse	“dame”	ten	tonele	verscheen.	Dus	pakte	ik	maar	weer	
uit	om	ook	haar	alsnog	op	de	gevoelige	plaat	te	vereeuwigen.	Het	 is	een	vierbandsmalbok.	Die	heb	 ik	al	wel	
vaker	gezien,	maar	deze	was	duidelijk	groter	dan	die	 ik	eerder	 zag.	Bovendien	viel	het	me	op	dat	de	 laatste	
twee	segmenten	van	de	antennes	licht	gekleurd	zijn	in	plaats	van	zwart.	Waarschijnlijk	is	het	vrouwtje,	net	als	
bijvoorbeeld	bij	de	rode	smalbok,	duidelijk	groter	dan	het	mannetje.	En	 ik	veronderstel	dat	de	antennes	van	
beide	seksen	ook	verschillend	zijn	(bij	het	mannetje	geheel	zwart).	En	zo	ontdek	je	steeds	weer	iets	nieuws.	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	


