
De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 18 september 2018 
 
Beste natuurliefhebber/-ster, 
 
Voor de verandering was het weer eens warm, erg warm. De zon scheen ongenadig en de zonnestralen werden 
niet getemperd door enige bewolking. Dat resulteerde weer op een bovenmatige schittering op sommige 
foto’s. Er stond ook een vrij stevige wind. Al met al geen ideale dag om te fotograferen. Maar het was dinsdag 
en dus ‘moest’ ik aan de slag. Ook dit keer was het aantal leuke, interessante onderwerpen zeer beperkt. 
 

 
 
Volgens mij is dit een bruinrode heidelibel. Het is een libel met weinig opvallende kenmerken. Poten zwart met 
gele strepen. Dijen van de voorste poten meestal driekleurig: zwart-geel-zwart. Deze libel heeft geen 
‘hangsnor’. Maar dat is op de foto’s niet te zien. Het is een vrouwtje. Dat is te zien aan de legschede. In 
zijaanzicht staat deze niet haaks maar schuin van het achterlijf af. Niet opvallend, maar wel zichtbaar. 
 

 
 
Waarschijnlijk is dit een mannetje steenrode heidelibel. De pterostigmata (meervoud van pterostigma) zijn 
duidelijk te zien. Het pterostigma is een verdikt en opvallend gekleurd vlekje dat bestaat uit één of meer 
vleugelcellen in de vleugel van een insect. Bij de libellen zijn pterostigmata aanwezig op beide vleugelparen en 
dikwijls zeer opvallend. De plaats van het pterostigma, de grootte en de kleur zijn vaak soortspecifiek en 
kunnen dus als determinatiekenmerk gebruikt worden. De functie van het pterostigma is niet helemaal 
duidelijk; waarschijnlijk zorgt het door zijn tegengewicht voor een betere vleugelslag. Maar het is waarschijnlijk 
ook voor de dieren zelf een onderscheidings- en herkenningsteken. 



 
 
Op de deur van het gebouw van het NDE (Natuur en Duurzaamheideducatie) op de Kinderwerktuin zag ik deze 
lege cocons van een sluipwesp? De rups waarop de larven hebben geparasiteerd heeft, voordat hij stierf, nog 
een beschermend spinsel over de cocons geproduceerd. 
 

 
 
Niet alleen sluipwespen parasiteren op rupsen. Sluipvliegen kunnen dat ook doen. De woeste sluipvlieg Tachina 
fera is zo’n sluipvlieg. Het is een forse sluipvlieg (lengte tot 16 mm). Deze soort is sterk bezet met stekelige 
haren. De achterzijde van de kop is behaard en geelrood. Het achterlijf is eveneens rood en behaard en heeft in 
het midden een brede, zwarte lengtestreep. De woeste sluipvlieg is te zien van april tot oktober op vochtige, 
open plekken in bossen, bij bosplanten en op oevervegetaties. Het vrouwtje legt haar eitjes bij of zelfs bovenop 
rupsen van verschillende dag- en nachtvlinders. De uitgekomen larven boren zich in de rups en eten die van 
binnenuit leeg. 



 
 
Op een dikke plak van een omgezaagde populier groeien deze paddenstoelen. Het is de gewone 
glimmerinktzwam. De hoed is ei- tot klokvormig, Ø 1-3 cm, 10-25 mm hoog, radiair gestreept-gevoord, 
okerkleurig of lichtgeelbruin tot grijszwart, met een inscheurende rand. De steel is 3-10 cm hoog, breekbaar, 
melig witbestoven, met een gelig verkleurende basis. De gewone glimmerinktzwam komt voor in bundels of 
groepen op dode stronken, stammen en dikke takken van loofbomen in loofbossen, parken en wegbermen op 
voedselrijke bodem. Voorjaar-herfst. Saprofiet (recycler van dood organisch materiaal). 
 

 
 
Dit keer was het icarusblauwtje wel te vinden bij de goudsbloemen. Er vlogen er zelfs drie, twee mannetjes en 
een vrouwtje. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje blauw en bij het vrouwtje (meestal) bruin. 
Mannetjes zijn territoriaal of houden patrouillevluchten om vrouwtjes te zoeken. Ze verdedigen hun 
territorium vanuit vaste punten en achtervolgen allerlei vliegende insecten. Het ging hier waarschijnlijk ook om 
een mannetje dat zijn territorium verdedigde tegen een indringer. 



 
 
De kaneelwants (links) kwam ik ‘bij toeval’ tegen. Op de mij twee bekende plekken zocht ik weer naar 
eventueel volwassen vuurwantsen. Die bleken er ruimschoots te zijn. Maar ze laten zich niet gemakkelijk 
fotograferen. De imago’s van de kaneelwants en de vuurwants lijken qua kleur en tekening behoorlijk veel op 
elkaar. Maar de verschillen zijn groot genoeg om ze niet met elkaar te verwarren. 
 

 
 
Naast het icarusblauwtje en het bont zandoogje zag ik ook nog een paar witjes. Aan de vorm van de 
doorschijnende zwarte vleugelpunt is duidelijk te zien dat dit een klein koolwitje is. Ook de zwarte stippen op 
de vleugels zijn te zien. Zowel het mannetje als het vrouwtje heeft op de voorvleugel twee vlekken; bij het 
vrouwtje zijn deze vlekken groter en zwarter dan bij het mannetje. 
 



Veel bladeren van de 
perenbomen zijn weer aangetast 
door de perenroest. Perenroest 
herken je aan een geel-oranje 
vlek met zwarte puntjes op de 
bovenkant van het perenblad. 
Op de onderkant van het blad 
ontwikkelt zich een grote oranje 
bult, later zelfs met lichtbruine 
tot witte "uitgangen". Hier 
vandaan wordt de schimmel 
verspreid. Perenroest heeft een 
ingewikkelde levensloop. Op de 
peer kan ze niet het hele jaar in 
leven blijven. In de 
winterperiode heeft de roest de 
Juniperes (jeneverbes) nodig. De 
ziekteverwekkende schimmel 
wisselt dus van waardplant, 
maar kan op de jeneverbes wel 

het hele jaar blijven leven. In het voorjaar waaien de zogenaamde teleutosporen, die op de jeneverbes zijn 
gevormd, over naar de perenboom. In Nederland werd de ziekte jarenlang niet meer waargenomen. Dit kwam 
doordat er op het platteland over het algemeen weinig Juniperus bomen groeiden. Door de enorme uitbreiding 
van woonwijken bij steden en dorpen worden er in parken en siertuinen veel jeneverbes variëteiten 
aangeplant, zodat de infectiehaarden kort bij de perenbomen gekomen zijn. De gevolgen hiervan zijn in heel 
Nederland zichtbaar. Bestrijding; zeer moeilijk. 
 

 
 
Het aantal (zichtbare) smalle randwantsen was dinsdag veel kleiner dan in de voorgaande weken. Ik zag slechts 
enkele imago’s en ook een paar nimfen (in verschillende stadia). En ik kwam ook nog een groepje lege eitjes 
tegen. Deze volwassen wants kan nagenoeg het hele jaar worden aangetroffen, maar in juni en augustus wordt 
hij het vaakst gezien. Er is één generatie per jaar. De volwassen wants overwintert. 
 
Groetjes, 
 
Luit 


