
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	2	mei	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was	een	beetje	wisselvallige	dag.	In	het	begin	was	het	bewolkt,	en	in	het	eerste	half	uur	heb	ik	bijna	geen	
insect	gezien.	
Gelukkig	klaarde	het	op	en	toen	werd	het	ook	interessanter.	’s	Middags	was	het	soms	zonnig	en	soms	bewolkt.	
Tegen	half	vijf	werd	de	bewolking	dikker	en	grijzer	en	werd	het	tijd	om	naar	huis	te	gaan.	
In	de	loop	van	de	dag	heb	ik	een	paar	leuke	insecten	kunnen	fotograferen.	Enkelen	daarvan	zag	ik	dit	jaar	voor	
het	eerst.	Altijd	weer	leuk.	
	

Al	vrij	vroeg	tijdens	de	excursie	
werd	er	met	aandacht	gekeken	
naar	 iets	 dat	 leek	 op	
vlindereitjes.	 Een	 aantal	
daarvan	 stond	 min	 of	 meer	
rechtop	 op	 het	 blad.	 De	
gedachte	 aan	 vlindereitjes	
werd	 natuurlijk	 versterkt	 door	
de	 aanwezigheid	 van	 het	
koolwitje.	
	
Het	 vrouwtje	 van	 het	 groot	
koolwitje	legt	haar	eitjes	in	een	
mooie	groepje	 tegen	elkaar	op	
de	 onderkant	 van	 het	 blad.	 In	
het	 voorjaar	 zijn	 het	 kleine	
groepjes	 eitjes,	 in	 de	 zomer	
worden	 de	 eitjes	 in	 grote	

plakkaten	(vaak	meer	dan	honderd	eitjes)	afgezet.	De	eitjes	van	het	klein	koolwitje	worden	afzonderlijk	afgezet,	
soms	in	zeer	kleine	groepjes,	zowel	op	de	boven-	als	de	onderkant	van	het	blad.	Maar	het	komt	ook	voor	dat	
het	eitje	midden	op	het	blad	wordt	afgezet.	De	vermeende	eitjes	bleken	‘verbrokkelde’	bijenpoep	te	zijn.	
	

	
	
Bij	 een	 koolwitje	 met	 gesloten	 vleugels	 is	 het	 bijna	 onmogelijk	 om	 te	 zien	 of	 het	 een	 groot	 dan	 wel	 klein	
koolwitje	is.	Bij	dit	koolwitje	is	aan	de	vorm	van	de	donkere	vleugelpunten	te	zien	dat	het	een	klein	koolwitje	is.	
Een	klein	koolwitje	is	altijd	nog	aanzienlijk	groter	dan	het	muntvlindertje.	
Dit	was	het	enige	muntvlindertje	dat	ik	deze	dag	zag,	maar	binnenkort	zullen	er	wel	weer	tientallen	rondvliegen	
op	de	tuinen.	



	
	
Dit	 vliegje	 (4-6	 mm)	 is	 bekend	 onder	 de	 namen	 selderijvlieg,	 gewone	 schermbloem-mineerder	 en	 grote	
schermbloemboorvlieg.	 De	 wetenschappelijke	 naam	 is	 Euleia	 heraclei.	 Er	 zijn	 twee	 generaties	 per	 jaar.	 Het	
vrouwtje	van	deze	boorvlieg	 is	glanzend	zwart,	maar	de	zomergeneratie	 is	bruingeel.	Het	vrouwtje	 legt	haar	
eitjes	 in	 het	 blad	 van	 een	 schermbloemige.	 De	 larven	 mineren	 (maken	 gangen)	 in	 verschillende	
schermbloemige	 planten,	 zoals	 reuzenberenklauw,	maar	 ook	 in	 selderij,	 peterselie	 en	 pastinaak.	 De	 poppen	
overwinteren	in	de	grond.	Bij	het	vrouwtje	is	duidelijk	te	zien	waar	de	legboor	naar	buiten	komt.	
	

	
	
De	berkenkielwants	(8,5	–	11	mm)	ben	ik	op	de	tuinen	van	De	Wiershoeck	en	de	Kinderwerktuin	nog	niet	vaak	
tegengekomen.	 Kielwantsen	 hebben	 een	 soort	 naar	 voren	 gericht	 wigvormig	 pennetje	 (doorn)	 aan	 de	
onderkant	van	hun	lichaam.	Het	beestje	is	niet	schadelijk.	
	
Zoals	 de	 naam	 al	 aangeeft,	 zal	 je	 de	 berkenkielwants	 vooral	 aantreffen	 bij	 berkensoorten,	 maar	 ook	 bij	
bijvoorbeeld	 de	 els	 vind	 je	 hem.	 Hij	 wordt	 vaak	 verward	 met	 de	 grotere	 meidoornkielwants	 (ca.	 2	 cm).	
Belangrijkste	kenmerken	zijn	verder	de	spitsere	snuit,	de	lichtgroene	poten	en	de	kleur	van	zijn	ogen.	Die	kleur	
is	zwart	en	bij	de	meidoornkielwants	zijn	de	ogen	rood	van	kleur.	
	
Net	als	veel	andere	wantsensoorten	hebben	kielwantsen	ook	stinkklieren.	Ze	kunnen	een	onaangename	geur	
verspreiden	door	een	oranje	vloeistof	af	te	scheiden	uit	speciale	openingen	in	het	borststuk.	



	
	
Dit	is	één	van	de	ruim	2000	soorten	sluipwespen	die	in	Nederland	en	België	voorkomen.	De	soortenrijke	familie	
telt	wereldwijd	enige	honderdduizenden	soorten.	Sluipwespen	bezitten	een	legboor	die	aangepast	is	om	zeer	
verschillende	 typen	gastheren	aan	 te	prikken	en	er	vervolgens	eieren	 in,	op	of	bij	 te	 leggen.	De	bouw	en	de	
grootte	van	de	legboor	is	per	soortengroep	opmerkelijk	verschillend.	
	

	
	
Ik	zag	dit	keer	relatief	veel	“papierwespen”.	Het	waren	ongetwijfeld	allemaal	koninginnen,	ook	deze	gewone	
wesp.	 Deze	 soort	 is	 11-19	 mm	 groot,	 de	 koningin	 is	 aanzienlijk	 groter	 dan	 de	 werksters	 en	 de	 darren.	 De	
gewone	 wesp	 is	 in	 principe	 herkenbaar	 aan	 de	 zwarte	 naar	 onderen	 ankervormig	 verbrede	 streep	 op	 het	
voorhoofd.	De	zwart-gele	tekening	op	het	achterlichaam	is	tamelijk	variabel.	In	de	loop	van	de	zomer	worden	
naast	werksters	ook	nieuwe	koninginnen	en	mannetjes	geproduceerd.	Alleen	de	koninginnen	overwinteren	na	
de	paring	en	beginnen	in	het	volgend	voorjaar	een	nieuw	nest.	Onder	gunstige	omstandigheden	kan	het	nest	
een	grootte	van	wel	50	cm	bereiken,	soms	zelfs	tot	bijna	1	m	in	doorsnede.	De	kolonie	kan	dan	uit	meer	dan	
7000	 individuen	bestaan.	Het	 is	de	meest	algemene	plooivleugelwesp	 in	ons	 land.	De	soort	komt	voor	 in	de	
meest	uiteenlopende	biotopen,	ook	veel	in	stedelijke	omgeving.	



	
	
Het	is	niet	voor	het	eerst	dat	ik	beweer	dat	determineren	een	vak	apart	is,	zeker	als	je	dat	moet	doen	aan	de	
hand	 van	 foto’s.	 Bovendien	 zijn	 de	 beschrijvingen	 op	 de	 diverse	 sites	 ook	 niet	 altijd	 met	 elkaar	 in	
overeenstemming.	Ik	denk	dat	dit	twee	roodgatjes	zijn,	links	een	vrouwtje	en	rechts	een	mannetje(?).	
	
Roodgatjes	hebben	een	zwart	glanzend	achterlijf	en	de	bovenkant	van	het	borststuk	is	roestbruin/bruinachtig	
behaard.	 Kenmerkend	 is	 verder	 de	 glanzende	 roodbruine	 punt	 achter	 aan	 het	 achterlijf,	 waarnaar	 de	
Nederlandse	naam	verwijst.	Bij	het	vrouwtje	is	de	kop	wit	behaard	en	de	bovenkant	van	het	borststuk	dicht	en	
kort	 roestbruin	 behaard,	 het	 achterlijf	 is	 vrijwel	 kaal,	 duidelijk	 gepuncteerd	 en	 zonder	 haarbanden.	 De	
achterschenen	en	–tarsen	zijn	 roodgeel	en	doorschijnend.	De	verzamelharen	zijn	witachtig.	Bij	het	mannetje	
zijn	 kop	 en	 borststuk	 geelbruin	 behaard,	 en	 het	 achterlijf	 is	 dun	 en	 kort	 geel-	 tot	 witachtig	 behaard.	 Een	
belangrijk	deel	van	de	achterschenen	is	doorschijnend	geel.	
	
Bij	de	bij	 links	gaat	het	achterlichaam	schuil	onder	de	vleugels	en	bij	de	bij	rechts	zijn	de	achterpoten	niet	te	
zien.	En	het	licht	(wel	of	geen	zon)	bij	beide	foto’s	is	ook	verschillend.	

	
Ik	kwam	deze	dinsdag	ook	voor	
de	 eerste	 keer	 dit	 jaar	 enkele	
schorsvliegen	 tegen.	 Deze	 vlieg	
valt	 voornamelijk	 op	 door	 zijn	
grootte.	 Hij	 wordt	 tot	 13	 mm	
lang	 en	 is	 zwart	 van	 kleur.	 De	
vleugels	zijn	aan	de	basis	oranje	
van	kleur	en	daarna	doorzichtig	
met	 duidelijke	 donkere	 aderen.	
De	 ogen	 zijn	 bruin,	 de	 rest	 van	
de	 kop	 heeft	 dezelfde	 oranje	
kleur	als	de	vleugelbasis.	Je	kunt	
ze	 vinden	 op	 lichte	 plekken	 in	
het	 bos,	 langs	 bosranden,	
wegbermen	 en	 akkerranden.	
Vanaf	 mei	 kun	 je	 ze	
tegenkomen	 en	 ze	 zijn	 vrij	

algemeen.	De	schorsvlieg	voedt	zich	vooral	met	nectar.	De	larven	ontwikkelen	zich	in	paarden-	en	rundermest	
en	voeden	zich	met	de	daarin	levende	larven	van	andere	vliegensoorten.	
	



	
	
Ook	de	pyjamawants	zag	ik	dit	jaar	voor	het	eerst.	Deze	wants	van	ongeveer	10	mm	groot	is	op	de	bovenkant	
rood-zwart	gestreept.	De	onderzijde	van	het	lichaam	is	zwart	gestipt	(op	rode	ondergrond).	Net	als	de	meeste	
wantsen	heeft	deze	soort	aan	de	onderkant	van	het	lichaam	2	openingen	die	in	contact	staan	met	stinkklieren.	
Bij	belaging	geeft	deze	wants	een	bijtende,	giftige	en	stinkende	vloeistof	af.	De	opvallende	kleuren	van	deze	
wants	houden	bovendien	een	visuele	waarschuwing	in	voor	eventuele	belagers.	De	geelachtige	eitjes	worden	
in	het	voorjaar	in	pakketjes	afgezet	aan	de	onderzijde	van	de	bladeren	van	de	waardplant.	De	eitjes	komen	na	
ongeveer	een	week	uit.	De	larven	zijn	van	juni	tot	september	te	zien.	De	nimfen	zijn	bruin	gekleurd.	
	
Groetjes,	
Luit	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


