
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	3	mei	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	was	 een	 heel	 aangename	 dag,	maar	 er	was	minder	 te	 zien	 dan	 ik	 had	 gehoopt/verwacht.	 Twee	 dagen	
eerder	 waren	 we	 in	 de	 Hortus	 in	 Haren	 en	 daar	 zagen	 we	 9	 verschillende	 vlinders,	 evenveel	 verschillende	
wantsen	en	nog	het	een	en	ander.	Ondanks	deze	‘tegenvaller’	viel	er	ook	dit	keer	toch	genoeg	te	beleven	op	de	
tuinen	van	De	Wiershoeck	en	de	Kinderwerktuin.	
	

Natuurlijk	 ging	 ik	 ook	 nu	 nog	
even	 weer	 ‘op	 jacht’	 naar	 de	
gewone	 sachembij.	 De	 naam	
‘gewone	 sachembij’	 doet	
vermoeden	 dat	 er	 nog	 meer	
soorten	zijn	en	dat	is	ook	zo.	In	
ons	 land	 zijn	 8	 soorten	
waargenomen,	waarvan	er	één	
inmiddels	 is	 verdwenen.	 De	
gewone	 sachembij	 is	 te	 zien	
van	 maart	 tot	 en	 met	 juni,	 ik	
heb	dus	nog	even	de	tijd	om	er	
nog	 een	 paar	 foto’s	 van	 te	
maken.	
	
De	 grijsbruine	 beharing	 is	 lang	
en	 dicht.	 Het	mannetje	 (rechts	
en	 linksonder)	 is	 te	 herkennen	

aan	de	witte	beharing	op	de	voorkant	van	de	kop	en	aan	de	sterk	verlengde	lange	haren	en	haarkwastjes	op	de	
middenpoten.	 De	 vrouwtjes	 (linksboven)	 zijn	 vaak	 zwart	 behaard	 en	 hebben	 op	 de	 achterpoten	 roodbruine	
verzamelborstels.	
	

	
	
De	 bewoner/-ster	 (hermafrodiet)	 van	 dit	 huisje	 heeft	 zich	 even	 teruggetrokken	 nadat	 hij/zij	 het	 huisje	
zorgvuldig	heeft	vastgeplakt	aan	de	stam.	Het	is	de	gewone	tuinslak,	ook	wel	zwart-	of	bruingerande	tuinslak	
genoemd,	 naar	 de	 donkere	 kleur	 van	 de	 verdikte	 mondrand.	 Bij	 onvolwassen	 exemplaren	 is	 deze	 band	 er	
echter	nog	niet	(dan	is	er	ook	nog	geen	verdikte	mondrand)	en	dan	is	het	verschil	met	de	witgerande	tuinslak	
niet	of	nauwelijks	 te	zien.	De	gewone	tuinslak	kent	een	grote	hoeveelheid	aan	kleurvariaties:	wit,	geel,	 roze,	
lichtbruin,	olijfbruin	en	donkerbruin.	Het	huisje	is	gestreept	en	heeft	geen	tot	vijf	donkerbruine	strepen	die	de	
wentelingen	volgen.	Op	dit	huisje	zijn	slechts	vage	strepen	zichtbaar.	



	
	
Er	komt	steeds	meer	kleur	in	de	tuinen	en	het	vergeet-me-nietje	heeft	daar	een	bescheiden	aandeel	in.	
	

	
	
In	 het	 voorjaar,	 zo	 ongeveer	 vanaf	 eind	maart,	 vliegen	 een	drietal	 algemeen	 voorkomende	 soorten	 solitaire	
bijen	die	met	het	blote	oog	na	enige	oefening	redelijk	goed	te	onderscheiden	zijn:	de	gewone	sachembij,	de	
rosse	metselbij	en	het	vosje.	Het	vosje	(een	zandbij)	nestelt	in	de	grond.	
Van	het	vosje	is	alleen	de	vrouw	goed	herkenbaar	(foto),	ze	lijkt	een	beetje	op	een	hommel.	Over	het	algemeen	
begint	de	vliegtijd	van	vrouwen	wat	later	dan	die	van	mannen.	
De	rosse	metselbij	verzamelt	het	stuifmeel	onder	het	achterlijf	 in	de	buikschuier	-	 rijen	naar	achter	wijzende	
stevige	haren	-	het	vosje	en	de	sachembij	dragen	de	pollen	op	de	achterpoten.	



	
	
Ik	 heb	ook	nog	 even	weer	 bij	 de	walnotenboom	gekeken.	De	 knoppen	 van	de	mannelijke	bloeiwijze	 zijn	 de	
afgelopen	 week	 weer	 gegroeid,	 maar	 zijn	 nog	 steeds	 gesloten.	 Uit	 de	 gladde	 knoppen	 komt	 het	 blad	
tevoorschijn.	 Er	 zijn	 veel	 verschillende	 soorten	walnotenbomen	en	ook	de	bloeiwijze	 is	heel	 verschillend.	Bij	
sommige	 bomen	 verschijnen	 de	 mannelijke	 en	 vrouwelijke	 bloeiwijzen	 ongeveer	 gelijktijdig	 en	 dan	 kan	 er	
zelfbestuiving	 plaats	 vinden,	 maar	 in	 andere	 gevallen	 is	 het	 handig	 als	 er	 nog	 een	 walnotenboom	 in	 de	
omgeving	staat.	
	

	
	
Een	drietal	verschillende	wespbijen,	maar	ik	heb	geen	idee	welke	soorten	het	zijn.	
De	wespbij	is	een	"koekoeksbij".	Zij	probeert	haar	eitjes	te	leggen	in	het	nest	(broedcel)	van	een	andere	soort	
bij	(veelal	een	zandbijensoort).	De	larve	van	de	wespbij	doodt	bij	uitkomst	de	larve	of	het	ei	van	de	gastheer	en	
doet	zich	vervolgens	tegoed	aan	de	voedselvoorraad.	Wespbijen(larven)	eten	geen	vlees,	zoals	wespen,	maar	
gewoon	stuifmeel	en	nectar,	het	zijn	immers	bijen.	



	
	
Deze	 bij	met	mijten	 is	 zeer	waarschijnlijk	 een	 rosse	metselbij	 (Osmia	 rufa	 /	 Osmia	 bicornis).	 De	 nesten	 van	
metselbijen	 kunnen	 worden	 aangetast	 door	 de	 mijt	 Chaetodactylus	 osmiae.	 Het	 beestje	 heeft	 geen	
Nederlandse	naam.	Natuurlijk	heeft	de	bij	last	van	zoveel	mijten	maar	ze	doen	de	bij	niets.	Ze	liften	mee	met	
de	bij	en	komen	zo	in	de	nesten.	Een	mijt	kan	zich	voeden	met	eitjes,	larven	of	met	de	stuifmeelvoorraad.	Ze	
leggen	 daar	 ook	 hun	 eitjes.	 De	 larven	 die	 uitkomen	 voeden	 zich	 ook	met	 het	 opgeslagen	 stuifmeel.	 Als	 het	
voedsel	 opraakt	 klampen	 ze	 zich	 aan	 een	 bij	 vast	 om	 een	 nieuw	 nest	 te	 vinden.	 Ze	 gebruiken	 de	 bij	 als	
transportmiddel	om	snel	en	zonder	veel	energie	te	verliezen	op	een	nieuwe	bestemming	aan	te	komen	waar	ze	
doorgaan	met	hun	levenscyclus.	
Ik	dacht	even	dat	een	bij	met	zoveel	mijten	iets	bijzonders	was,	maar	op	internet	kwam	ik	een	vrijwel	identieke	
foto	tegen.	
	

	
	
Deze	 twee	 solitaire	 bijen	 zouden	 witbaardzandbijen	 kunnen	 zijn,	 maar	 dat	 is	 niet	 meer	 dan	 een	
veronderstelling	van	een	leek.	In	totaal	zijn	er	bijna	360	soorten	solitaire	bijen	ooit	in	Nederland	waargenomen.	



	
	
Deze	wants	ben	ik	volgens	mij	nog	niet	eerder	tegengekomen	(of	ik	heb	hem	toen	foutief	gedetermineerd).	Het	
blijkt	 de	 zuidelijke	 schildwants	 te	 zijn	 (8,5	 tot	 10,5	 mm	 lang).	 De	 wantsen	 zijn	 groenachtig	 bruin	 en	 zwart	
gepuncteerd.	 In	 het	 voorjaar	 en	 in	 de	 zomer	 zijn	 ze	 lichter	 van	 kleur	 dan	 in	 de	 herfst.	 De	 zijkant	 van	 het	
halsschild	 heeft	 een	 lichte	 rand.	 Het	 vierde	 en	 vijfde	 segment	 van	 de	 roodgele	 tot	 roodbruine	 antenne	 zijn	
zwart	geringd.	Het	schildje	(scutellum)	is	wit	aan	het	uiteinde.	De	connexivum	(rand	van	het	achterlichaam)	is	
afwisselend	licht	en	donker	gekleurd.	
	
De	 soort	 heeft	 zich	 van	 uit	 zuidelijk	 Europa	 steeds	meer	 naar	 het	 noorden	 verspreid.	 In	 Nederland	was	 hij	
zeldzaam,	maar	hij	begint	op	veel	plaatsen	algemener	te	worden.	Dit	heeft	hem	de	naam	zuidelijke	schildwants	
opgeleverd.	Niet	helemaal	 terecht,	want	door	de	 klimaatverandering	 verspreiden	meer	wantsensoorten	 zich	
naar	 het	 noorden.	 De	 volwassen	 wants	 overwintert.	 Eind	 juli,	 augustus	 verschijnt	 de	 nieuwe	 volwassen	
generatie.	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	


