
Tuindiertjes 2021



In 2021 zat ik noodgedwongen thuis vanwege een sterk verminderde fysieke en mentale 
belastbaarheid. Gelukkig was mijn achtertuin een welkome afleiding waar ik, ondanks het 
relatief koele weer dit jaar, veel plezier aan beleefde. Het fotograferen was ook nog eens 
goede therapie vanwege de vereiste coördinatie en concentratie. 
Ik heb in 2021 meer dan 6000 foto’s in mijn tuin gemaakt en in totaal 694 diersoorten 
waargenomen. Een selectie hiervan is hier weergegeven. In dit document benoem ik op 
alle pagina’s de foto’s vanaf linksboven en vervolgens met de klok mee.

Vrijwel alle foto’s zijn in mijn tuin gemaakt met een Nikon D7200 met een Tamron 90mm 
macro objectief. Veel kijkplezier!

Voorpagina: tuin, kolibrievlinder, icarusblauwtje en steenhommel. 
Deze pagina: akkerhommel, honingbij, stadsreus en viervlek



De eerste soorten in februari, deels tijdens een kougolf. 
Houtduif, Huiszebraspin, het springstaartje Entomobrya
nivalis, een krabspin, Kraamwebspin, een wolfspin, 
Muurkaardespin en een versufte stormmeeuw die een 
te groot stuk brood te snel op at. 



De eerste bijen in maart, opwarmend 
in de heg. Vrouwtje zandbij uit de 
Helvolagroep, man Gehoornde 
metselbij, vrouw Tweekleurige zandbij, 
vrouw Rosse metselbij, koningin 
Boomhommel en het harige mannetje 
Zwart-Rosse zandbij.



De heg leverde al in maart en begin april leuke 
bijensoorten op. Roodzwarte dubbeltand, man 
vroege zandbij (hele tour om te identificeren), 
Blauwe metselbij, de in het noorden zeldzame 
Variabele wespbij (man), vrouwtje Vosje en 
man Wimperflankzandbij.



Andere beestjes in de heg in maart. Gele 
halvemaanvlieg, Zwarte langsprietslakvlieg, 
Helina evecta, een nog bruin gekleurde 
Komkommerspin, Bruine winterjuffer (de enige 
nieuwe libellensoort in 2021) en Onvoorspelbare 
bijvlieg, zo genoemd vanwege het 
onvoorspelbare voorkomen in Nederland. Dit 
voorjaar was er een opvallende influx van deze 
zweefvliegensoort.



Enkele bijensoorten in de heg in 
april. Mannetje Viltvlekzandbij, 
mannetje Meidoornzandbij, de 
in het noorden zeldzame 
Roodsprietwespbij (een 
koekoeksbij), Grijze rimpelrug
(de gastvrouw van de 
Roodsprietwespbij) en een 
vrouwtje Grijze zandbij. 



Bloembezoek in april en mei: Gewone 
sachembij op Longkruid en Tuingitje, 
parende Rosse metselbijen, een 
franjegroefbij, Steenhommel, Grasbij, 
Tweekleurige zandbij en Gewone 
pendelvlieg op Koolzaad.



Bloembezoek op Koolzaad en Scherpe 
boterbloem in mei. 
Langkopsmaragdgroefbij, 
Biggenkruidgroefbij, Roodpotige 
groefbij, Gewone geurgroefbij, de 
zweefvlieg Weidedoflijfje en Roodgatje.



Enkele zweefvliegen in 
het voorjaar. Enkele-
bandzweefvlieg, een 
‘zwevende’ Kegelbijvlieg, 
de weinig algemene 
Stipfopwesp –een echte 
verrassing!-, een Slanke 
driehoekszweefvlieg en 
de erg algemene 
Snorzweefvlieg.



Een greep uit de bak ‘overige’.  De fraai 
getekende Gevlekte langsprietmot, 
Grauwe schildwants, Gewone 
witvlekmot, Groene struiksnuitkever, 
Rozenkever, Groene bladsnuitkever, 
Smalle randwants en Bonte zaagpoot.



Gebruikers van het bijenhotel. Tronkenbij, 
diens parasiet Kleine tubebij (loei-
zeldzaam in het noorden, maar bijna de 
hele zomer present), Grote klokjesbij, 
Bonte knotswesp (parasiet), Rosse 
metselbij en Kleine knotswesp (ook verre 
van algemeen, maar zeker 7 present…).



Enkele leuke soorten van de zomer. Pottenbakkerswesp, de slankpootvlieg Dolichopus
ungulatus, een muurwesp met een rups als prooi, de altijd fraaie maar lastig verder op 
naam te krijgen goudwesp, Zwartpootsoldaatje, de erg fraai getekende Rotsheidenetwants
en een waarschijnlijke Groen smalbuikje (een Prachtkever).



Enkele leuke bijensoorten in de 
zomerperiode. Op de bovenste rij 
Mannetje Gewone koekoekshommel, 
vrouwtje Klokjesdikpoot, mannetje 
veldhommel en vrouwtje Wormkruidbij op 
Margriet omdat de Boerenwormkruid in 
m’n tuin nog niet bloeide. 
Links de grootste verrassing op 
bijengebied: een mannetje Lathyrusbij. 
Hiervan zijn er in Noord-Nederland en 
Fryslân in het bijzonder nog niet veel 
waarnemingen. Hij zat een hele middag en 
nacht op dezelfde Knoopkruidbloem. 
Uiterst links verder nog een haren 
verzamelend vrouwtje Grote wolbij (op 
Prikneus) en vrouwtje Parkbronsgroefbij.  



Zwart-geel geweld in de zomer. 
Blaasklopvlieg spec (zeldzaam!), 
Franse veldwesp, maar let op de 
verschoven achterlijfsegmenten: 
hier zit het Veldwespwaaiertje 
onder; een parasiet (zeldzaam!), 
Zuidelijke citroenzweefvlieg 
(zeldzaam!, en na twee 
waarnemingen in de wijk eindelijk 
in mijn tuin), vrouwtje 
Weidemaskerbij (Rode lijst), 
urntjeswesp spec, man Gewone 
maskerbij en een Bijenwolf die 
(terecht) lastig gevallen wordt door 
een man Wormkruidbij. Even rustig 
nectar nuttigen tussen het bijen 
vangen door is haar niet gegund!



Enkele voorbeelden van drie erg lastig te herkennen soorten 
(foto’s rechts en onder), die, als je goede foto’s kunt maken 
van bepaalde (hand)kenmerken (foto’s links), toch op naam 
te brengen zijn. Rechtsboven een man Pantserbloedbij, 
rechtsonder een vrouw Brede dwergbloedbij en hieronder 
een vrouwtje Slanke kegelbij. Voor details, zie:
Pantserbloedbij - Sphecodes gibbus - Waarneming.nl
Brede dwergbloedbij - Sphecodes crassus - Waarneming.nl
Slanke kegelbij - Coelioxys elongatus - Waarneming.nl

https://waarneming.nl/observation/220663510/
https://waarneming.nl/observation/224475151/
https://waarneming.nl/observation/219105797/


Uiteraard had ik de nodige nachtvlinders, al waren 
er amper zwoele zomeravonden. Omdat ik de 
‘loklamp’ als buitenlamp gebruikte en niet bij een 
laken krijg je veel muurfoto’s ☺.

Hierbij een selectie uit de meer dan 
200 soorten die ik zo in 2021 zag. 
Berkenbrandvlerkvlinder, Kleine 
hermelijnvlinder, Goudvenstertje, 
Veelkleurige lichtmot, Oranje 
bruinbandspanner, het zeldzame 
Gemarmerd koolmotje en Gelobd 
halmuiltje.



Zittend op het raam komen nachtvlinders mooi uit als je ze 
inflitst.  Kooluil, Schimmelspanner, Witte eikenvouwmot, 
Oranjegeel halmuiltje, Braamvlinder, Eikenprocessierups en 
Kortzuiger. Op de foto direct rechts staat een Wortelhoutspanner.



Ondanks het koele weer was het ook overdag 
een verrassend vlinderjaar. Icarusblauwtje, Bruin 
zandoogje, het inmiddels jaarlijkse 
Scheefbloemwitje, Gehakkelde aurelia, 
Citroenvlinder, Groot koolwitje, Eikenpage (pas 
voor de tweede keer zittend in de tuin), de altijd 
leuke Kolibrievlinder en de grootste verrassing 
van 2021: het ernstig verdwaalde Heideblauwtje 
op 31 juli, op >7km van de dichtstbijzijnde heide.



Een greep uit de najaarsbeestjes. Glasvleugelspinnendoder met de bepaald 
niet trage roofspin Schorsmarpissa als prooi, Brede kronkel (een miljoenpoot), 
Berkensmalsnuit, Snuitkeverschildwants met zevenstippelig lieveheersbeestje 
als prooi (een echte carnivoor dus), de kleine snuitkeversoort Sitona
puncticollis en Stinkende kortschildkever.



Bedankt voor het kijken!

Pluimvoetbij, Tuinbladsnijder en een 
‘lucky shot’ van Weidemaskerbij: de 
60e bijensoort in m’n tuin.


