
10                        Oase herfst 2012

Tekst: Jan Jaap Boehlé

Bij mijn eerste waarneming van een kolibrie-
vlinder stond ik perplex en dat duurde een 
poosje. Later vertel je dat aan een ander en 
die maakte warempel hetzelfde mee. Intens 
beleefde waarnemingen, met of zonder 
naamkaartje, blijven je bij. In elke tuin kun je 
bijzondere insecten tegenkomen, en om dan 
ook nog iets meer te weten over wat je aan-
trof is extra leuk. Bovendien, met een goed 
verhaal hangen kinderen aan je lippen. 

Veel kinderen hebben een goed oog 

voor detail en ze kijken vanaf een 

lager standpunt. Dat geeft ze een 

goede positie om kleine beestjes op 

te merken. Die beestjes kom je bo-

vendien makkelijker tegen dan de 

meeste zoogdieren. Een paar hulp-

middeltjes vergemakkelijken het 

leven van de entomoloog in de dop. 

Allereerst een loep of liever nog een 

loeppotje waarin een dier goed be-

keken kan worden. Kleine beestjes 

oppakken is lastig, je knijpt ze gauw 

fijn. Op een papiertje laten lopen of 

opzuigen met een ‘exhauster’, een 

pot met twee slangetjes waarmee je 

een beestje in de pot kunt zuigen, 

is handig. Ook een oude eetlepel 

kan nuttig zijn. Om diertjes even 

in te bekijken zijn jampotjes, door-

zichtige yoghurtemmertjes of an-

dere doorzichtige bakjes ideaal. De 

meeste plekken zijn heel geschikt 

om op jacht te gaan, maar een wat 

vochtige steen of een boomstamme-

tje hebben gegarandeerd succes. Na 

afloop worden de beestjes vanzelf-

sprekend weer teruggezet. Tegen-

woordig zijn er veel macrokijkers in 

de handel. Deze verrekijkers zijn al 

vanaf 1,5-2m scherp in te stellen. 

Daarmee zijn vlinders en tal van 

andere insecten prima te bekijken 

zonder ze te verstoren.

Vooral op beschaduwde en wat 

vochtige plaatsen is het haast altijd 

raak wanneer je een steen of tegel 

optilt: een krioelende massa beest-

jes. Je kunt er donder op zeggen dat 

er pissebedden bijzitten. Deze be-

kende ‘gepantserde’ beestjes hebben 

iets prehistorisch. Dat klopt ook 

want hun verre voorvaderen liepen 

miljoenen jaren geleden al rond. 

Ze behoren tot de kreeftachtigen, 

en zijn de enigen van die groep die 

op het land leven. Als je een pis-

sebed omkeert zie je op het achter-

stuk een aantal witte plaatjes, dat 

Verrassing!
Ontmoetingen met insecten
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zijn kieuwen. Hiermee ademen ze. 

Kieuwen werken alleen als ze nat 

tot vochtig zijn en daarom vind je 

ze op donkere en vochtige plaatsen. 

Om te groeien moeten pissebedden 

vervellen. Dat gebeurt op een aparte 

manier. Eerst vervelt de achterste 

helft en daarna de voorste. Daar-

door zien ze er soms raar uit omdat 

de voorste helft veel bleker is dan de 

achterste. Er is een soort die, wan-

neer er gevaar dreigt, zich oprolt tot 

een balletje, dat is goed te zien als 

je ze op je hand houdt. Ze worden 

‘oproller’ genoemd. Soms zie je een 

inktblauwe pissebed, die is ziek en 

zal het niet lang meer maken. Pis-

sebedden eten planten en afval en 

worden ook zelf veel gegeten. 

 

Duizendpoten zitten ook vaak on-

der stenen of in de strooisellaag. Ze 

hebben dan wel geen duizend poten 

maar 32 is ook niet niks. Hiermee 

kunnen ze razendsnel lopen en pas-

sen in de nauwste ruimten. Het zijn 

echte rovers. Net achter de kop zit-

ten twee poten die omgevormd zijn 

tot angstaanjagende klauwen. Deze 

zijn hol en bevatten een gif waar-

mee ze hun prooi doden. Er zijn een 

aantal soorten duizendpoten. De 

gewone steenloper is roodbruin van 

kleur en vrij kort vergeleken bij de 

grote aardkruiper die tot zeven cm. 

lang wordt. Deze laatste eet naast 

andere beestjes ook plantenwortels. 

Kevers kom je ook vaak tegen. Eén 

kever lijkt niet op een kever, hij 

heeft een lang lijf, een grote kop met 

kaken en vrij korte vleugels op de 

rug. Dit is een kortschildkever. Er 

zijn veel soorten van. De stinkende 

kortschildkever komt algemeen 

voor. Wanner je hem in het nauw 

drijft kromt hij het achterlichaam 

naar je toe en spreidt hij zijn kaken 

open, als een mini-schorpioen. Erg 

imponerend en ze kunnen ook nog 

bijten!

Veel mensen kennen ‘spuugbeest-

jes’. Veel minder bekend is dat in 

het kloddertje spuug de larve van 

de cicade zich ontwikkelt. Als je het 

schuim pakt en voorzichtig weg-

wrijft hou je de nimf over, deze is 

vaak bleek geelwit van kleur maar 

de vorm lijkt al sprekend op de vol-

wassen cicade. Als je tegen een ci-

cade drukt springt hij weg. Er zijn 

diverse soorten die je in struiken 

en op planten vindt. Behalve het 

spuugbeestje vind je vaak de bloed-

cicade en op de rododendrons prak-

tisch altijd de Rhododendroncicade 

die groen is met een rode streep. 

Roofinsecten blijven spannend. De 

meeste maken holletjes in de grond. 

Dit kan in de tuin zijn, bij voorkeur 

op een zonnige plaats of tussen de 

stenen van het terras, in muurholtes 

of zelfs in je bijenhotel. Het blijft 

fascinerend om spinnendoders over 

grote afstanden met spinnen te zien 

slepen die groter zijn dan zij zelf. Er 

wordt heel wat afgesleept: rupsen, 

sprinkhanen, wantsen, je kunt het 

zo gek niet bedenken of er is wel een 

insect dat erop jaagt en ze vervol-

gens naar de broedkamers voor z’n 

jongen sleept. Graafwespen zoals de 

vliegendoder en de groefbijendoder 

Verrassing!
Linkerpagina: Gouden tor kruipt onverwacht een roos 

uit, Kasteeltuin Middachten. (Foto: Machteld Klees)

 

V.l.n.r. Pissebed, kortschildkever, aardrupsendoder met 

prooi op weg naar het hol. (Fotoʼs: Jan Jaap Boehlé)

In zulke gaatjes kunnen allerlei insecten nestelen. 

(Foto: Machteld Klees)
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vervoeren hun prooien vliegend, ze 

houden hun prooi dan onder hun 

lichaam. Een aantal van deze bees-

ten komt waarschijnlijk in je tuin 

voor, ze zitten nogal eens in gaatjes 

tussen de stenen van het terras. Kijk 

er maar eens rustig naar. Het is een 

veel vaker voorkomend schouwspel 

dan je denkt.

Tijdens het werken in de tuin doe 

ik veel leuke waarnemingen. Zo 

vond ik mijn eerste avondrood, een 

dan tilt hij  het achterlijf op en 

pompt het deel met de ogen op om 

de vijand af te schrikken. 

In elke tuin kun je iets leuks tegen-

komen. Variatie in beplanting en 

biotopen werken verrijkend. Op 

een mooie dag is het leuk om te 

zien welke insecten op de verschil-

lende planten afkomen. Mijn favo-

rieten om insecten te spotten zijn 

vlinderstruik en pastinaak. Samen 

met kinderen is het nog leuker om 

te kijken wat er vliegt. Op de vlin-

derstruik vind je insecten met een 

lange tong, bij vlinders kun je die 

soms mooi zien, net een rolfluitje. 

Pastinaak trekt vooral insecten met 

een korte tong, zoals vliegen, kevers, 

graafwespen. Verder is het mooi om 

van sommige soorten grotere aan-

tallen te hebben. Beemdooievaars-

bek, duifkruid, ruig klokje, rapun-

zelklokje, betonie en kroonkruid 

zijn mijn favorieten. Een vijver als 

natuurlijk middelpunt en genieten 

maar. 

pijlstaartvlinder, tijdens het zeisen 

van mijn hooilandje. De rupsen van 

deze vlinder kom je wel eens in de 

tuin tegen, al moet je goed kijken. 

De  meeste kans maak je op don-

kere dagen, de rups is ’s nachts ac-

tief, zodoende. Ze leven ondermeer 

van het bastaardwilgenroosje en 

van Fuchsia. Het zijn donkerbruine 

rupsen, zo groot en dik als een vin-

ger met op de achterkant twee grijze 

ogen, ze worden olifantsrups ge-

noemd. Voelt de rups zich bedreigd 

Avondrood. (Foto: 

Jan Jaap Boehlé)

Speelplek op het voormalige De Kleine Aarde-terrein (Foto: Machteld Klees), 

Larve en pop (Fotoʼs Jan Jaap Boehlé)

Natuurlijk kent iedereen het lieveheersbeest, 
maar hoe zit het met de larve? En de pop?

Oase herfst '12 - 06 def 16-08-2012, 23:2812


