
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	13	juni	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Na	 de	 gebruikelijke	 dinsdagochtend-excursie	 op	 een	 ongebruikelijke	 locatie	 (Volkstuinen	 Froukemaheerd)	
spoedde	 ik	 mij	 richting	 De	 Wiershoeck	 om	 het	 gebruikelijke	 verslag	 van	 mijn	 waarnemingen	 op	 mijn	
gebruikelijke	“werkterrein”	te	kunnen	maken.	
	

	
	
Gewoontegetrouw	keek	ik	eerst	weer	op	de	hedera	tegen	de	muur	van	de	boerderij.	Vlak	bij	de	lamp	zag	ik	een	
klein	 oranje-bruin	 puntje	 onder	 een	 blad	 uitsteken.	 Dat	 leek	 me	 de	 punt	 van	 een	 vlindervleugel.	 Heel	
voorzichtig	draaide	ik	het	blad	om	en	inderdaad	er	zat	een	vlinder	op	het	blad.	De	vlinder	bleef	rustig	zitten	en	
liet	zich	gewillig	fotograferen.	Het	bleek	een	oranje	bruinbandspanner	te	zijn.	Deze	vlinder	komt	algemeen	voor	
in	de	kustprovincies	en	op	diverse	plaatsen	in	het	binnenland.	Ze	vliegen	vanaf	de	schemering	vaak	in	de	buurt	
van	 de	waardplant	 en	 komen	op	 licht.	 Er	 is	 één	 generatie	 en	 die	 vliegt	 van	 eind	mei	 tot	 eind	 juli.	 De	 soort	
overwintert	als	ei	op	de	waardplant;	diverse	soorten	wilde	en	gekweekte	roos.	
	

Even	later	zag	ik	deze	microvlinders.	
Ze	zaten	op	een	afstand	van	slechts	
enkele	meters	van	elkaar,	maar	dat	
zal	toeval	zijn	geweest.	Volgens	mij	
zijn	het	brandnetelrollers,	 links	een	
verse	 vlinder	 en	 rechts	 een	
afgevlogen	exemplaar.	Hij	 is	min	of	
meer	 bruin	 gemarmerd	 met	 een	
paar	 vegen	 van	 zilverkleurige	
schubbetjes.		
Op	 ongeveer	 tweederde	 van	 de	
bovenvleugels	 loopt	 een	 wat	
donkerder	 band.	 De	 soort	 is	 qua	
tekening	 licht	 variabel.	 In	 kleur	 zijn	
grotere	 variaties	 mogelijk.	 Er	 zijn	
twee	 generaties,	 de	 vliegtijd	 is	
daardoor	 lang;	 van	 half	 april	 tot	

eind	september.	Kan	in	zeer	grote	aantallen	voorkomen.	
	



	
	
Er	 zijn	 meerdere	 soorten	 zweefvliegen	 met	 een	 zwart	 achterlijf	 met	 daarop	 gele	 banden	 of	 vlekkenparen.	
Kommazweefvliegen	 horen	 daar	 ook	 bij.	 Ze	 hebben	 o.a.	 een	 (vrijwel)	 geheel	 geel	 gezicht.	 Met	 namen	 als	
variabele	 kommazweefvlieg	 en	 veranderlijke	 kommazweefvlieg	 lijkt	 determinatie	 een	 lastige	 klus.	
Waarschijnlijk	is	dit	de	gele	kommazweefvlieg	want	die	komt	in	ons	land	algemeen	voor.	
	

	
	
In	ons	land	zijn	54	soorten	wapenvliegen	waargenomen.	Wapenvliegen	zijn	bloembezoekers	met	een	lengte	die	
kan	 variëren	 van	 2	 tot	 30	 mm.	 Meerdere	 soorten	 hebben	 prachtige	 kleuren.	 Bij	 de	 mannetjes	 raken	 de	
bolvormige	facetogen	elkaar	boven	op	de	kop	terwijl	de	ogen	bij	de	vrouwtjes	meestal	van	elkaar	gescheiden	
zijn.	
Deze	 wapenvlieg	 met	 een	 breed,	 zwart	 achterlijf	 met	 lichte	 zijvlekken	 is	 waarschijnlijk	 een	 gewone	
langsprietwapenvlieg.	Hij	is	11	tot	17	mm	lang	en	vliegt	in	de	periode	mei-augustus.	
	
Een	mooie	site	over	wapenvliegen:	http://www.wikiwand.com/nl/Wapenvliegen	
	
	



	
	
Ook	dit	is	en	wapenvlieg,	maar	ik	heb	niet	kunnen	ontdekken	welke	soort	het	is.	
Wapenvliegen	danken	hun	naam	aan	 soms	meer,	 soms	geen	 lange,	 spitse	doorns	aan	het	 thoracale	 schildje	
(scutellum).	Over	de	functie	van	die	doorns	is	niets	bekend	en	bij	een	aantal	geslachten	ontbreken	ze	ook.	
	

	
	
Schijnbaar	 hadden	 deze	 insecten	 haast	 waardoor	 ik	 slechts	 een	 enkele	 foto	 kon	 maken.	 De	 blauwe	 kever	
behoort	tot	de	familie	van	de	prachtkevers.	Ze	zijn	over	het	algemeen	vrij	slank	en	hebben	een	naar	achteren	
toegespitst	lichaam.	Ze	kunnen	een	lengte	bereiken	tussen	2	en	65	mm	en	hebben	vaak	heldere	kleuren:	groen,	
rood	of	blauw	met	stippen,	strepen	of	banden	en	een	metaal-achtige	of	iriserende	glans	waardoor	veel	soorten	
ondanks	de	geringe	lengte	als	ware	kunstwerkjes	worden	beschouwd	en	veel	geld	waard	zijn	voor	verzamelaars	
met	een	 insectencollectie.	 In	ons	 land	komen	ongeveer	25	 soorten	voor.	Dit	 is	 zeer	waarschijnlijk	de	Agrilus	
cyanescens,	hij	wordt	4	tot	7	mm	lang.	
	
Het	glidkruidhaantje	is	een	kever	met	een	lengte	tot	7	mm.	Hij	behoort	tot	de	goudhanen.	Hij	leeft	op	vochtige	
plaatsen	langs	moerassen	op	glidkruid-soorten.	De	dekschilden	hebben	4	vlekken.	Dit	bladhaantje	is	5	tot	8	mm	
groot.	
	



	
	
Al	 een	 paar	 keer	 kwam	 ik	 deze	 (links)	 solitaire	 bij	 tegen	 met	 het	 opvallende	 “eivormig”	 achterlijf	 met	
haarbandjes.	 De	 geelachtige	 haarbandjes	 verbleken	 echter	 vrij	 snel.	 Het	 zou	 een	 vrouwtje	 tuinbladsnijder	
kunnen	zijn.	Het	vrouwtje	heeft	een	geelbruine	beharing	die	op	de	bovenkant	van	de	kop	en	het	borststuk	iets	
donkerder	is.	Buiten	dorpen	en	steden	wordt	ze	weinig	aangetroffen	en	lijkt	dan	ook	een	echte	cultuurvolger.	
Deze	behangersbij	bekleedt	het	nest	met	stukjes	blad	van	bijvoorbeeld	roos	en	wilde	wingerd	en	soms	ook	met	
gekleurde	bloemblaadjes.	De	soort	nestelt	in	allerlei	bestaande	holten	zoals	muurspleten,	in	hout,	nestblokken,	
bamboestokken,	braamstengels,	 in	takken,	maar	ook	in	de	bodem.	Lengte	vrouwtje	9-12	mm,	mannetje	8-11	
mm.	Vliegperiode:	eind	mei	tot	begin	augustus.	
De	 bij	 rechts	 heeft	 een	 donkere	 gezichtsbeharing	 en	 het	 achterlijf	 is	meer	 “rechthoekig”.	 Ik	 heb	 geen	 idee	
welke	soort	het	is.	
	

	
	
Op	 een	hoopje	 oud	hout	 zag	 ik	 de	 afgelopen	weken	 al	 regelmatig	 tuinwolfspinnen	met	 een	 eicocon	 aan	de	
spintepels.	Ook	nu	zaten	er	weer	meerdere	spinnen,	maar	bij	een	van	hen	waren	de	jonge	spinnetjes	al	uit	de	
cocon	gekropen	en	hadden	plaats	genomen	op	de	rug	van	hun	moeder.	Daar	blijven	ze	tot	de	eerste	vervelling.	



	
	
De	viervlek	is	een	algemeen	voorkomende	libel	uit	de	familie	van	de	korenbouten.	Het	is	een	middelgrote	libel	
met	een	vrij	breed	achterlijf	dat	taps	toeloopt	en	in	een	punt	eindigt.	Mannetjes	en	vrouwtjes	zijn	vergelijkbaar	
getekend,	maar	onderscheiden	zich	in	de	achterlijfaanhangsels.	De	achtervleugels	hebben	een	donkere	vlek	in	
de	basis;	de	aders	in	de	donkere	vlekken	zijn	opvallend	geel.	Halverwege	de	voorranden	van	de	vleugels	staat	
een	donker	vlekje,	dat	niet	voorkomt	bij	andere	 libellensoorten.	De	 lichaamslengte	van	volwassen	dieren	 ligt	
tussen	40	en	48	millimeter.	
	

	
	
Halvemaanzweefvliegen	worden	ook	wel	maanvlekzweefvliegen	of	halvemaanzwevers	genoemd.	
Er	zijn	twee	vrij	algemene	soorten;	de	witte	halvemaanzweefvlieg,	omdat	de	vlekken	bij	deze	soort	witter	zijn,	
en	de	gele	halvemaanzweefvlieg,	die	meer	gele	vlekken	heeft.	Dit	verschil	in	kleur	is	het	belangrijkste	verschil	
tussen	de	soorten,	maar	is	in	het	veld	niet	altijd	duidelijk	te	zien	vanwege	een	lichte	overlap.	Dit	lijkt	me	toch	
duidelijk	een	witte	halvemaanzweefvlieg.	
Deze	zweefvlieg	wordt	10	tot	15	mm	lang	en	dankt	de	naam	aan	de	kenmerkende,	halve	maanvormige	vlekken	
in	 twee	rijen	van	drie	aan	weerszijden	op	het	achterlijf.	Het	voedsel	bestaat	uit	nectar	en	stuifmeel	en	deze	
soort	is	vaak	op	bloemen	te	zien	en	speelt	een	rol	in	de	bestuiving	ervan.	Zoals	alle	zweefvliegen	heeft	ook	deze	
soort	 een	 razendsnelle	 vleugelslag	 tot	 wel	 300	 slagen	 per	 minuut.	 Hierdoor	 kan	 de	 halvemaanzweefvlieg	
razendsnel	wegschieten,	maar	ook	stil	 in	de	 lucht	hangen.	Vliegperiode:	half	maart	tot	oktober	met	een	piek	
eind	juli	–	begin	augustus.	



	
	
De	 duizendschoon	 werd	 ook	 bezocht	 door	 een	 kleine	 vos	 en	 een	 atalanta.	 Terwijl	 ik	 bezig	 was	 met	 het	
fotograferen	van	de	atalanta	kwam	er	iets	anders	in	mijn	blikveld.	Het	was	een	kolibrievlinder	en	direct	liet	ik	
de	atalanta	voor	wat	het	was	en	richtte	ik	mijn	aandacht	en	de	lens	op	de	nieuwkomer.	De	kolibrievlinder	vloog	
snel	van	bloem	naar	bloem	en	bleef	er	steeds	maar	heel	kort	voor	hangen	om	te	foerageren.	Dan	 is	het	een	
kwestie	 van	 snel	 reageren	 en	 hopen	 dat	 je	 de	 vlinder	 herkenbaar	 op	 de	 foto	 krijgt.	 Het	 is	 geen	 opvallende	
vlinder	en	veel	mensen	hebben	hem	nog	nooit	gezien.	Maar	toch	is	het	een	zeer	algemeen	voorkomende	soort,	
die	 in	 vrijwel	 alle	 biotopen	 voorkomt;	 ook	 in	 tuinen.	 De	 vlinder	 vliegt	 in	 de	 periode	 februari-november.	 De	
meeste	waarnemingen	worden	gedaan	in	augustus	en	september.	
	
	
Groetjes,	
	
Luit	


