
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	17	en	woensdag	18	oktober	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Vergeleken	met	 de	 voorgaande	 dagen	was	 het	 nogal	 fris,	maar	 toch	was	 het	 een	mooie	 herfstdag.	 De	 zon	
scheen,	er	stond	weinig	wind	en	het	was	droog.	Vol	verwachting	stapte	ik	weer	op	de	fiets.	Wat	zou	deze	dag	
brengen?	Het	wordt	steeds	rustiger	op	de	tuinen.	Voor	veel	 insecten	is	het	overwinteren	al	(lang)	begonnen.	
Sommigen	doen	dat	als	volwassen	insect,	maar	de	meesten	als	ei,	larve	/	nimf,	pop	of	rups.	Veel	zou	er	niet	te	
zien	zijn,	maar	je	weet	het	maar	nooit.	Ook	dit	keer	werd	er	tijdens	de	excursie	nog	even	weer	gekeken	bij	en	
onder	een	paar	stukken	hout.	
	

	
	
Deze	 salamander	 zat	 onder	 zo’n	 stuk	 hout.	 Ze	 (waarschijnlijk	 is	 het	 een	 vrouwtje)	werd	 tijdens	 de	 excursie	
voorzichtig	even	“in	het	zonnetje”	gezet.	Zo	kon	iedereen	haar	goed	bekijken	en	ik	maakte	snel	een	paar	foto’s.	
In	 ons	 land	 komt	 een	 zestal	 soorten	 salamanders	 voor,	 slechts	 enkelen	 zijn	 vrij	 algemeen.	 Salamanders	 zijn	
amfibieën,	theoretisch	betekent	dit	dat	ze	water	nodig	hebben	om	zich	voort	te	planten,	de	rest	van	het	jaar	
brengen	ze	op	het	land	door.	Natuurlijk	zijn	er	uitzonderingen	die	hun	hele	leven	in	het	water	doorbrengen.	Bij	
onze	 soorten	 worden	 de	 eitjes	 in	 het	 water	 afgezet	 en	 uitwendig	 door	 het	 mannetje	 bevrucht.	 De	 larven	
ontwikkelen	 zich	 tot	 kleine	 salamandertjes	 en	 verlaten	 nadien	 het	 water.	 Ze	 leven	 doorgaans	 op	 vochtige	
plaatsen	 en	 houden	 een	 winterslaap.	 Waarschijnlijk	 is	 dit	 een	 kleine	 watersalamander,	 dat	 is	 de	 meest	
algemene	soort.	Ook	deze	soort	brengt	het	grootste	deel	van	zijn	leven	op	het	land	door	en	we	vinden	ze	enkel	
tijdens	de	paartijd	in	het	water.	De	kleine	watersalamander	wordt	gemiddeld	11	cm	groot.	
	
Voor	meer	informatie:	https://www.tuinadvies.nl/artikels/soorten_salamanders	
	

	
	

Op	de	onderkant	 van	een	blok	hout	 zag	 ik	 een	paar	 kevertjes.	De	kever	 links	 is	duidelijk	 een	snuitkever.	De	
kever	 rechts	 heeft	 opvallend	 lange	 voelsprieten.	 Beide	 kevers	 zijn	 kleiner	 dan	 een	 centimeter	 (excl.	
voelsprieten).	



	
	
Op	een	ander	stuk	hout	zag	ik	deze	merkwaardige	massa.	Ik	moest	direct	denken	aan	een	slijmzwam.	Bekende	
slijmzwammen	 zijn	 heksenboter	 en	 boompuist.	 Voor	 het	 grootste	 gedeelte	 van	 zijn	 leven	 bestaat	 een	
slijmzwam	uit	een	vrijlevende	massa	van	protoplasma,	het	plasmodium.	Deze	massa	is	slijmerig	bij	aanraking,	
vandaar	 hun	 naam.	 Het	 plasmodium	 kan	 zich	 op	 eigen	 kracht	 verplaatsen	 en	 laat	 meestal	 een	 glanzend	
kruipspoor	achter.	Ten	slotte	verhardt	het	plasmodium	aan	de	buitenkant	en	vormt	daar	sporen,	en	dan	begint	
de	cyclus	opnieuw.	
Ik	keek	woensdag	nog	even	weer	bij	deze	slijmzwam	en	hoopte	er	 (met	een	andere	camera)	een	duidelijker	
detailfoto	van	te	maken.	Zou	de	slijmzwam	zich	al	iets	hebben	verplaatst?	Dat	bleek	niet	het	geval,	alles	wat	ik	
terugvond	was	een	opgedroogde	zwarte	massa	(inzet	–	vanaf	de	andere	kant	gefotografeerd).	
	
https://www.trouw.nl/home/geheimzinnige-slijmzwam-die-kan-kruipen~a9818adf/	
	

	
	
Ik	keek	ook	nog	even	weer	bij	de	vuurwantsen	in	de	geurentuin	van	De	Wiershoeck.	Ze	zijn	er	nog	steeds	en	de	
meeste	wantsen	zijn	intussen	volwassen.	Op	een	paar	meter	afstand	zat	een	mooie	atalanta	te	zonnen.	Helaas	
verdween	die	voordat	ik	ook	maar	enigszins	in	de	buurt	was.	Minder	opvliegerig	was	deze	dagpauwoog	in	het	
labyrint	op	de	Kinderwerktuin.	Dagpauwoog,	gehakkelde	aurelia,	kleine	vos	en	citroenvlinder	zijn	soorten	die	
bij	 ons	 als	 volwassen	 vlinder	 overwinteren.	 De	 atalanta	 kan	 in	 Zuid-Europa	 in	 alle	 stadia	 overwinteren;	 in	
Nederland	overwintert	de	soort	incidenteel	als	vlinder.	



	
	
Tijdens	 de	 excursie	werd	me	 de	 tweetandschildwants	 rechts	 gepresenteerd.	 Voorzichtig	 heb	 ik	 hem	op	 een	
blad	gezet.	Veel	wantsen	scheiden,	als	ze	zich	bedreigd	voelen,	een	stinkende	en	vies	smakende	stof	af.	Voelde	
deze	wants	zich	bedreigd?	Waarschijnlijk	 is	het	druppeltje	aan	het	achterlijf	ontlasting.	De	geurklieren	zitten	
(bij	 o.a.	 de	 groene	 schildwants)	 in	 de	 achterzijde	 van	 het	 borststuk	 en	 die	 monden	 uit	 in	 de	 flanken.	 De	
volwassen	tweetandschildwants	 (12-13	mm)	 is	 te	zien	 in	de	periode	 juli-oktober.	De	soort	overwintert	als	ei,	
soms	als	larve.	Gelet	op	het	opgezwollen	achterlijf	van	de	wants	lijkt	het	waarschijnlijk	dat	dit	een	vrouwtje	is	
die	haar	eitjes	nog	moet	afzetten.	
Later	kwam	ik	in	het	labyrint	nog	een	tweetandschildwants	tegen	(links).	
	

	
	
De	meeste	bloemen	zijn	uitgebloeid.	Dat	geldt	ook	voor	de	cosmea,	maar	gelukkig	staan	sommige	bloemen	nog	
in	bloei.	Op	deze	aangename	najaarsdag	viel	er	daar	voor	deze	werkster	van	de	honingbij	nog	wel	iets	te	halen.	
	



	
	
Ook	 sommige	hommels	 zijn	 nog	 actief,	 zoals	 bijvoorbeeld	deze	 steenhommel	met	 haar	 rode	 achterlijfspunt.	
Het	 is	 ongetwijfeld	 een	 koningin	 (20-22	mm).	De	 steenhommel	 vliegt	 in	de	periode	half	maart-half	 oktober.	
Ook	deze,	minder	actieve,	aardhommel	heeft	een	royaal	formaat	en	het	zal	ook	een	koningin	zijn	(22-28	mm).	
De	vliegperiode	van	de	aardhommel	 is	van	eind	 februari	 t/m	oktober.	Beide	hommels	zullen	binnenkort	een	
overwinteringsplaats	zoeken.	
	

	
	
Deze	vrij	grote,	sterk	en	lang	behaarde	vlieg	is	een	woeste	sluipvlieg.	Sluipvliegen	leggen	hun	eitjes	in	of	bij	de	
larven	 van	 andere	 insecten.	 De	 sluipvlieglarve	 eet	 vervolgens	 de	 andere	 larve	 op.	 Er	 zijn	 heel	 veel	
sluipvliegsoorten	(alleen	al	in	de	Benelux	meer	dan	driehonderd!)	en	elke	soort	is	op	bepaalde	insectensoorten	
gespecialiseerd.	De	woeste	sluipvlieg	is	één	van	de	algemeenste	soorten.	De	ontwikkeling	gaat	razend	snel:	10	
dagen	nadat	het	ei	is	gelegd	kan	er	al	een	nieuwe	vlieg	verschijnen!	
	



	
	
Toen	 ik	woensdag	 ook	 nog	weer	 een	 blok	 hout	 optilde	 bleek	 daaronder	 een	 twintigtal	 sluipwespen	 op	 een	
kluitje	te	zitten.	Ongetwijfeld	was	dat	hun	overwinteringsplaats.	Maar	het	lijkt	me	niet	logisch	dat	hier	een	nest	
heeft	 gezeten	 en	 dat	 de	 sluipwespen	 onlangs	 zijn	 verpopt	 om	 vervolgens	 samen	 als	 imago	 te	 gaan	
overwinteren.	Overwinteren	als	ei,	larve	of	pop	lijkt	logischer.	Maar	nog	onwaarschijnlijker	lijkt	het	me	dat	de	
volwassen	sluipwespen	zich	hier	hebben	verzameld	om	te	overwinteren.	Het	zullen	gewone	sluipwespen	zijn,	
maar	 er	 zijn	 veel	 soorten	 gewone	 sluipwespen.	 Dit	 twintigtal	 leek	 sterk	 op	 elkaar,	 maar	 er	 was	 verschil	 in	
formaat	en	in	de	kleur	van	de	poten.	
	

	
	
Op	 de	 (vochtige)	 onderkant	 van	 een	 stuk	 hout	 zag	 ik	 deze	 fraaie	 “zwamvlok”.	 Over	 het	 algemeen	 zit	 de	
zwamvlok	onder	de	grond.	De	 zwamvlok	of	mycelium	 is	het	netwerk	 van	alle	draden	van	een	 schimmel.	De	
schimmeldraden	zelf	worden	ook	wel	hyfen	genoemd.	Met	de	draden	neemt	de	schimmel	voedsel	op	uit	zijn	
omgeving.	De	paddenstoel	is	de	vrucht	van	de	schimmel	en	die	zorgt	voor	de	voortplanting	(d.m.v.	sporen).	De	
paddenstoel	heeft	dus	dezelfde	functie	als	bijvoorbeeld	de	kastanje	van	een	kastanjeboom.	Zwamvlokken	in	de	
grond	 groeien	 soms	 in	 een	 ringvorm,	 waardoor	 heksenkringen	 kunnen	 ontstaan.	 Dit	 gebeurt	 als	 de	
schimmeldraden	 zich	 naar	 buiten	 uitbreiden	 en	 de	 oudere	 schimmeldraden	 afsterven.	 Omdat	 de	 jongere	
schimmeldraden	vaak	aan	de	buitenkant	van	het	mycelium	zitten,	ontstaat	een	ringvorm.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


