
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	1	augustus	2017	

	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	beloofde	een	heel	aardige	dag	 te	worden	en	 ik	 fietste	weer	 “relatief	 vroeg”	 richting	Beijum.	Wat	 zou	 ik	
deze	 keer	 ontdekken	 op	 de	 tuinen	 van	 De	 Wiershoeck	 en	 de	 Kinderwerktuin?	 Het	 is	 steeds	 weer	 een	
verrassing.	Het	was	’s	ochtends	benauwd,	gelukkig	werd	het	in	de	loop	van	de	dag	aangenamer.	Toen	ik	tegen	
kwart	voor	zes	weer	naar	huis	fietste	had	ik	nog	lang	niet	alles	gezien.	Maar	 ik	was	wel	weer	een	paar	 leuke	
waarnemingen	“rijker”.	
	

De	 atalanta	 kan	 in	 Nederland	
tussen	 april	 en	 november	 worden	
waargenomen.	Vanuit	 Zuid-Europa	
trekken	 de	 vlinders	 ieder	 jaar	
richting	 het	 noorden;	 ze	 brengen	
hier	 in	 de	 zomer	 één	 of	 meer	
nieuwe	 generaties	 voort.	 Deze	
twee	 atalanta’s	 zijn	 waarschijnlijk	
van	 dezelfde	 generatie.	 De	 vlinder	
rechts	 mist	 wel	 een	 deel	 van	 de	
voor-	 en	 achtervleugel,	 maar	 is	
beslist	nog	niet	“afgevlogen”.	
	
Ook	 de	 dagpauwoog	 is	 nog	 in	
goede	 conditie.	 Deze	 soort	 is	 het	
hele	 jaar	 aanwezig.	 De	 vlinder	
vliegt	 van	 eind	 juni	 tot	 in	 oktober	

en	na	de	overwintering	van	begin	maart	tot	eind	mei	in	één	generatie.	
	
Het	landkaartje	heeft	een	voorjaarsvorm	en	een	zomervorm	die	uiterlijk	veel	van	elkaar	verschillen.	
Kleur	en	tekening	van	de	twee	generaties	verschillen	aanzienlijk:	de	voorjaarsvorm	 is	oranje	met	een	zwarte	
tekening,	 de	 zomervorm	 zwart	 met	 een	 witte	 tekening.	 Dit	 wordt	 veroorzaakt	 door	 de	 daglengte.	 Deze	
zomervorm-vlinder	 is	duidelijk	afgevlogen.	Het	 landkaartje	vloog	 tot	 zo’n	15	 jaar	geleden	 in	 twee	generaties	
per	jaar;	in	het	voorjaar	en	in	de	zomer.	De	laatste	jaren	zien	we	steeds	vaker	eind	augustus-begin	september	
nog	een	extra	generatie.	
	

	
	

Deze	honingbij	heeft	al	een	mooie	voorraad	pollen	verzameld.	
Stuifmeel	oftewel	pollen	bestaat	uit	de	mannelijke	sporen	(microsporen)	van	de	zaadplanten.	Het	is	afkomstig	
van	de	meeldraden	van	bloemen,	van	katjes	of	van	de	mannelijke	kegels	van	naaktzadigen.	Het	onzijdige	woord	
pollen,	 van	Latijnse	oorsprong,	 is	 in	de	Nederlandse	 taal	een	enkelvoud,	geen	meervoud.	Men	zegt	dus:	het	
pollen	of	stuifmeel	van	de	berk	wordt	door	de	wind	verspreid,	en	niet:	de	pollen	van	de	berk	worden	door	de	
wind	verspreid.	



	
	
Tijdens	 de	 excursie	 zagen	 we	 deze	 grijze	 runderdaas.	 Sommige	 andere	 soorten	 dazen	 hebben	 prachtig	
gekleurde	ogen.	Zo’n	daas	heb	 ik	ook	wel	gezien,	maar	die	had	nog	meer	belangstelling	voor	mij	dan	 ik	voor	
hem/haar.	Die	daas	liet	zich	helaas	niet	fotograferen,	maar	(en	dat	vond	ik	wel	prettig)	gebeten	ben	ik	niet.	De	
grijze	 runderdaas	heeft	 een	 vrij	 puntig	 achterlijf.	Het	 borststuk	 en	het	 achterlijf	 zijn	 grijs-zwart	 gekleurd.	De	
poten	zijn	grijszwart	met	gele	voetjes.	Vliegtijd:	april-september.	Lengte	ongeveer	20	mm.	
	

	
	
De	 rode	 smalbok	 of	 gewone	 smalboktor	 heeft	 een	 lengte	 van	 tien	 tot	 twintig	 millimeter.	 Het	 mannetje	 is	
doorgaans	slanker	en	kleiner	dan	het	vrouwtje.	Ook	qua	kleur	kent	de	rode	smalbok	een	opvallende	seksuele	
dimorfie.	De	dekschilden	en	borstschild	van	het	vrouwtje	zijn	roodbruin	tot	roodoranje.	Bij	het	mannetje	zijn	de	
dekschilden	lichtbruin	tot	licht	okerkleurig	en	het	borstschild	zwart.	De	overige	delen	van	beide	geslachten	zijn	
zwart.	De	middellange	antennes	zijn	bij	het	mannetje	sterker	gezaagd.	
	
De	levensduur	van	de	rode	smalbok	is	twee	à	drie	jaar,	waarvan	het	larvale	stadium	het	grootste	deel	beslaat.	
De	larven	ontwikkelen	zich	in	dood	hout	en	boomstompen	van	naaldbomen	als	dennen,	sparren,	zilversparren	
en	 lorken.	 Hier	 leven	 zij	 van	 beschimmeld	 hout.	 De	 volwassen	 kever	 vliegt	 van	mei	 tot	 september,	met	 de	
grootste	piek	in	de	maanden	juli	en	augustus	



	
	
Regelmatig	zag	ik	een	met	stuifmeel	bedekte	hommel	op	bloembezoek.	Hommels,	honingbijen,	solitaire	bijen,	
vlinders	en	andere	bestuivende	 insecten	delen	een	aantal	 eigenschappen.	 Ze	worden	aangetrokken	door	de	
nectar	en	het	stuifmeel	in	bloemen	en	zorgen	zo	voor	een	efficiënte	bestuiving.	
Er	vlogen	niet	alleen	hommel-werksters,	maar	af	en	toe	kwam	er	ook	een	mooie,	verse	grote	hommel	in	beeld.	
Ongetwijfeld	waren	dat	nieuwe	koninginnen.	
	

	
	
Ik	zag	deze	gewone	wesp	in	het	spinnenweb	vliegen	en	verwachtte	min	of	meer	dat	ze	het	volgende	slachtoffer	
van	de	 spin	 zou	zijn.	Maar	dat	bleek	al	 snel	niet	het	geval.	De	wesp	deed	zich	 tegoed	aan	een	door	de	 spin	
ingesponnen	vleesvlieg	en	hield	zich	daarbij	vast	aan	de	draden	van	het	web.	
De	gewone	wesp	is	(meestal)	te	herkennen	aan	de	zwarte,	naar	onderen	anker-	of	pijlvormige	verbrede,	streep	
op	 het	 voorhoofd.	 Wespen	 leven	 voornamelijk	 van	 koolhydraten	 (suikers).	 Veel	 wespensoorten	 halen	 dit	
voedsel	uit	bloemen	(nectar),	honingdauw	(suikerhoudende	vloeibare	afscheiding	van	bladluizen),	vruchtvlees	
en	sap	van	rijpe	vruchten.	Ze	hebben	dus	ook	behoefte	aan	vloeibare	zoete	voeding	en	genotmiddelen	bestemt	
voor	mensen	 (cola,	 bier,	 limonade,	 stroop	 e.d.).	Wespen	hebben	ook	 eiwitten	nodig	 als	 voedsel,	 niet	 alleen	
voor	 zichzelf	 maar	 ook	 voor	 het	 voeden	 van	 de	 larven.	 Deze	 eiwitten	 verkrijgen	 ze	 door	 het	 vangen	 en	
consumeren	van	andere	insecten,	zoals	muggen	en	vliegen.	



	
	
Ook	op	deze	dinsdag	was	de	smalle	randwants	in	grote	getale	aanwezig,	vooral	op	de	rimpelroos	op	de	tuin	van	
De	 Wiershoeck.	 Naast	 tientallen	 jonge	 wantsen	 in	 diverse	 stadia	 zag	 ik	 ook	 twee	 volwassen	 exemplaren.	
Voordat	 het	 “kakelverse”	 drietal	 er	 uitziet	 als	 de	 volwassen	wants,	moeten	 ze	 flink	 groeien	 en	nog	 vijf	 keer	
vervellen.	
	

	
	

Dit	 zal	 een	 loopkever	 zijn.	 Vertegenwoordigers	 van	 de	 familie	 komen	 over	 de	 hele	 wereld	 voor,	 met	
uitzondering	van	Antarctica.	De	familie	is,	met	ongeveer	40.000	soorten,	zeer	talrijk.	
Loopkevers	hebben	een	 lengte	die	varieert	van	0,8	 tot	8	cm.	De	kleur	 is	variabel.	Veel	 soorten	zijn	bruin	 tot	
zwart,	soms	met	metaalglans,	maar	ook	rood,	geel	en	groen,	blauw	en	paars	komen	voor.	Hoewel	ze	in	grootte	
sterk	verschillen,	zijn	ze	opmerkelijk	uniform	van	uiterlijk,	met	 lange	poten,	krachtige	kaken	en	een	ovaal	tot	
langwerpig	 ovaal	 rugschild.	 Veel	 soorten	 hebben	 goed	 ontwikkelde	 vleugels	 en	 vliegspieren,	 en	 kunnen	
uitstekend	vliegen.	Sommige	soorten	hebben	het	vermogen	tot	vliegen	verloren.	



	
	
Door	een	scheur	in	het	blad	zag	ik	deze	volwassen	kaneelwants.	Gelukkig	kwam	hij/zij	naar	de	bovenkant	van	
het	blad	en	liet	zich	eventjes	goed	fotograferen.	Een	kwartier	eerder	ontmoette	ik	de	jonge	wants	rechtsboven,	
het	is	een	nimf	van	de	kaneelwants.	
	

	
	
Op	 een	muurtje	 van	 gestapelde	 stenen	 zag	 ik	 eindelijk	 weer	 eens	 een	 vuurwants.	 Hij	 (ik	 denk	 dat	 het	 een	
mannetje	 is)	 liet	zich	niet	graag	fotograferen	(links)	en	verdween	al	snel	tussen	de	stenen.	Ruim	een	half	uur	
later	ging	ik	nog	eens	kijken	en	een	paar	meter	verderop	zag	ik	dit	vrouwtje(?)	met	prooi.	
Volgens	mij	heeft	deze	wants	een	opgezwollen	achterlichaam	waardoor	de	dekschilden	iets	omhoog	staan.	Dat	
zou	kunnen	betekenen	dat	ze	binnenkort	eitjes	zal	gaan	leggen.	De	vuurwants	is	een	echte	alleseter.	Hij	zuigt	
aan	planten,	aas	en	dode	insecten,	maar	gaat	ook	zelf	op	jacht	naar	insecten	om	op	te	eten.	In	de	zomer	vaak	
te	 zien	 in	 enorme	 groepen.	 Dit	 zijn	 gemengde	 groepen	met	 volwassen	 dieren	 en	 nimfen	 door	 elkaar	 heen.	
Nimfen	die	niet	voor	de	winter	volwassen	worden	gaan	dood.	Alleen	de	volwassen	dieren	overwinteren.	De	
vuurwants	kan	niet	vliegen,	de	vleugels	zijn	onderontwikkeld.	
	



	
	
Een	grote	libel	 is	altijd	een	dankbaar	onderwerp	voor	een	foto.	Dit	 is	een	mannetje	paardenbijter.	Het	is	een	
sterke	 vlieger	 die	 vaak	 ver	 van	 het	 water	 voorkomt	 en	 regelmatig	 gezien	 wordt	 in	 park	 en	 tuin.	 De	
paardenbijter	is	in	geheel	Nederland	zeer	algemeen.	
Het	vrouwtje	paardenbijter	zet	haar	eitjes	het	liefst	af	op	op	het	water	drijvende	voorwerpen,	zoals	drijfhout.	
De	eitjes	worden	vooral	laat	in	de	zomer	afgezet	en	komen	niet	direct	uit,	maar	overwinteren	eerst.	Pas	in	het	
volgende	voorjaar	komen	de	larven	tevoorschijn.	Zoals	veel	libellenlarve	zijn	ze	vraatzuchtig	en	groeien	ze	snel.	
Toch	 overwinteren	 de	 larven	meestal,	 om	 dus	 pas	 na	 twee	 jaar	 een	 nieuwe	 volwassen	 paardenbijter	 af	 te	
leveren.	De	paardenbijter	wordt	zo'n	63	mm	lang	en	de	spanwijdte	kan	oplopen	tot	zo'n	85	mm.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


