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Afb.19 Sommige zweefvliegen lijken op
wespen, daardoor is de kans om langer
te leven groter. Dit heet mimycry. Je
zou kunnen zeggen dat dit een schaap
in wolfskleren is.
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VLIEGEN (NL) DIPTERA


FLIEGEN (D)


FLIES (GB)


MOUCHES, DIPTÈRES (F)


Vliegen staan  me  eigenlijk  tegen,  vooral  de  soorten  die  op
voedsel zitten en de bloedzuigende, zoals pramen en dazen. In
de moestuin heb ik enkele jaren paardenmest gebruikt. Nog
nooit zaten er toen zoveel bloedzuigende vliegen. En toch
kunnen vliegen van dichtbij zo mooi zijn. Er zijn ontzettend veel
soorten. Het mooiste zijn de zweefvliegen, zij lijken op wespen
en worden daar ook vaak mee verwisseld. Zij maken gebruik
van wespenmimicry, zij hebben het uiterlijk van een wesp maar
zijn  het  niet.  Deze  manier  van  mimicry  noemt  men  ook  de
mimicry  van  Bates.  Zij  hebben  zodoende  meer  kans  te
overleven. Dat het werkt blijkt, omdat erg veel mensen denken
dat het wespen zijn. Sommige zweefvliegen hebben zelfs een
"gouden" borststuk.


Afb.20-21 Zweefvliegen kunnen perfect stil in de
lucht blijven vliegen. Beide afbeeldingen zijn van
dubbelbandzweefvliegen. Veel mensen denken
dat het wespen zijn. Dit betekent dat de mimicry
perfect werkt. Wat een prachtige overlevingsstra-
tegie!
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlieg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlieg%23Vleesvliegen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlieg%23Vleesvliegen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mimicry
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Afb.22-23 Dubbelband – of pyama zweefvlieg, een zweefvlieg met een gouden borststuk (thorax).


Afb.24-27 Blinde bij, een forse zweefvlieg. Een van de kenmerken van alle vliegen is dat ze allen
zonder uitzondering één paar vleugels hebben. Bijen en wespen hebben twee paar vleugels, die in
rust over elkaar schuiven. Deze zweefvlieg is zo genoemd vanwege zijn zoemgeluid en niet zijn
uiterlijk. Op afb.27 is te zien hoe zij nectar peurt op de schermbloem van de zaadvenkel. Let op de
afbeeldingen van de vliegen ook eens op de  stand en de grootte van de ogen. Bij veel soorten
komen die vaak boven op het hoofd net niet tegen elkaar.
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Er  zijn  ook  vliegen  die  lijken  op  bijen,  zoals  bijvoorbeeld  de
blinde bij. Het is echter een zweefvlieg! Hoe kun je nu een vlieg
van een bij of wesp onderscheiden? Theoretisch is dat heel
gemakkelijk, àlle vliegen hebben één paar vleugels. Alle bijen
en wespen hebben twee paar vleugels. Dit ezelsbruggetje in de
praktijk toepassen is echter moeilijk omdat de vleugels van alle
bijen in rust over elkaar schuiven zodat het op een paar
vleugels  lijkt.  Zo  ook  bij  de  solitaire  wespen.  Bij  de
plooivleugelwespen worden de vleugels als een waaier
samengevouwen. Daardoor weet je meteen al dat je met een
(plooivleugel)wesp te maken hebt. Er is voor zover mij bekend
geen  enkele  vlieg  die  dit  kan.  Een  ander  kenmerk  is  dat  de
(facet)ogen  van  vliegen  vaak  boven  op  het  hoofd  bijna  tegen
elkaar komen, maar niet altijd. Als je vaker naar insecten
gekeken hebt zie je het verschil steeds beter...


Afb.28 Bladwesp, twee paar vleugels.
Afb.29 Franse veldwesp, behoord tot de plooivleugelwespen en heeft twee paar vleugels.
Afb.30 Wegwesp met verdoofde prooi, heeft twee paar vleugels. (In rust over elkaar geschoven)
Alle wespen hebben ook twee paar vleugels


302928
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Afb.31 Grote wolbij, ook alle bijen heb-
ben twee paar vleugels. In rust schuiven
deze over elkaar.


Afb.32 Dambordvlieg, alle vliegen hebben
ook één paar vleugels.


3231
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Zo is het me jaren geleden overkomen om bij een presentatie
voor entomologen een roofvlieg met een luis in de "bek" als een
voor mij onbekende wesp aan te kondigen. In de boeken kon ik
het insect niet vinden omdat ik door het uiterlijk van de vlieg
misleidt was en er vanuit ging dat het een wesp was. Dat was
natuurlijk foute boel!


Ik ga er ook niet prat op insectenkenner te zijn want dat ben ik
niet. Door zelfstudie, contacten met entomologen, zoals
broeder Vergilius Lefeber en observatie aan de nestwand meen
ik toch meer te weten dan de gemiddelde Nederlander. Neemt
niet weg dat determinatie aan de hand van foto’s erg moeilijk
en soms onmogelijk is. Voordat ik me bezig ben gaan houden
met insecten dacht ik dat er misschien 10 verschillende soorten
vliegen bestonden en van solitaire bijen en – wespen had ik
nog nooit iets gehoord of gezien. Volgens Wikipedia zijn er
echter meer als 160.000 vliegen (wereldwijd)! In alle mogelijke
kleuren, maten en leefwijzen. Zo zijn er ook vliegen die een
parasitaire leefwijze ontwikkelt hebben bij solitaire bijen en
hommels. Zoals bijv. het metselbijvliegje (Cacoxenus


indagator),  familie  van  het
fruitvliegje. Dit piepkleine vliegje
kan  een  ware  plaag  worden  voor
metselbijen (gehoornde – en rosse
metselbij).  Omdat  er  nog  geen
Nederlandse naam voor dit vliegje
is noem ik het metselbijvliegje. Zij
bezoekt het nest van een metselbij
die afwezig is (stuifmeel en nectar


verzamelen) en legt tientallen eitjes op de daar aanwezige


Afb.33-34 Roofvlieg,  door  het versmalde achterlijf was  ik  er  vanuit  gegaan  dat  het  een  solitaire  wesp
was. Omdat de vleugels over elkaar geschoven waren kon ik het vliegenkenmerk niet toepassen. Wereld-
wijd meer als 7.000 soorten.


33 34
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mmeettsseellbbiijjvvlliieeggjjee
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Afb.36 Geïnfecteerde nesten van de gehoornde metselbij. Nog voordat de resterende
metselbijen in het nest uitkomen heeft het metselbijvliegje zich al een uitgang gemaakt.


Afb.37 Metselbijvliegje op zoek naar een geschikte bijencel om eieren af te zetten.


voedselvoorraad, het stuifmeel en de nectar. De vliegeneitjes
komen uit en eten het eitje van de metselbij en daarna het
stuifmeel met de nectar op. Vaker blijft het niet bij een cel,
maar ”kraken“ zij de naburige cel ook. Daarna verpoppen zij
zich en komen volgend jaar net vóór de metselbijen uit.  Of er
nesten van metselbijen geïnfecteerd zijn is goed te zien aan de
nestafsluiting in  het  voorjaar.  Er  zit  dan  een  gaatje  in
nestafsluiting dat veel kleiner is als een speldenknop. Daar zijn
de metselbijvliegjes uitgekropen.


Zijdebijen kunnen last hebben van satelietvliegen. Deze liggen
bij stuifmeel en nectar producerende planten op de loer totdat
er  een  zijdebij  aan  komt  verzamelen.  De  zijdebij  wordt  dan
door  deze  vlieg  achtervolgd  tot  aan  het  nest.  Zij  vliegt  een
tiental centimeters achter/boven de zijdebij (als een sateliet).
Vliegt de zijdebij het nest in, dan ziet de satelietvlieg dit en
wacht voor de nestingang. Verlaat de zijdebij het nest om weer
stuifmeel en nectar te verzamelen, gaat de satelietvlieg naar
binnen en legt een ei op de aanwezige voedselvoorraad.


UUiittggaanngg vvaann mmeettsseellbbiijjvvlliieeggjjee


Afb.38 Satel-
lietvlieg. Para-
siteerd bij zij-
debijen. Soms
liggen zij op
loer in de buurt
van de bijen-
nestwand en
proberen zo,
als de zijdebij
terugkomt van
een verzamel-
vlucht het nest
te achterhalen.
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Als ik aan de nestwand stond heb ik vaak doldwaze taferelen
meegemaakt van terugkerende zijdebijen die gevolgd werden
door een satelietvlieg. Op de een of andere manier merkten de
zijdebijen dat zij tijdens de terugkeer naar het nest gevolgd
werden. Ze vlogen dan niet direct het nest in, maar landden op
het dak van de nestwand en wachtten daar enkele minuten. De
satelietvlieg zat dan ook heel stil op tientallen centimeters van
de zijdebij. In de waan dat het veilig was vloog de zijdebij haar
nest  in.  De  satelietvlieg  wist  nu  waar  het  nest  was.  Bij  het
aanvliegen van het nest maakten de zijdebijen scherpe,
hoekige bochten en onverwachtse vliegbewegingen om te
ontkomen. Misschien om te kijken of ze achtervolgd werden? Je
kunt het een beetje vergelijken met de auto achtervolgingen in
misdaadfilms. Chicago-achtige (Al Capone) taferelen zoals
tijdens de “drooglegging”. In de tuin stond een zwarte toorts in
bloei op een meter afstand van de nestwand. Regelmatig zat
daar in het topje een satelietvlieg op de loer/uitkijk naar een
zijdebij die terugkeerde van een verzamelvlucht en
nietsvermoedend in haar nest vloog. Een andere parasitaire
vlieg bij solitaire bijen is de zwarte wolzwever (anthrax
anthrax).


Afb.39-40 Zwarte wolzwever (anthrax anthrax).
Een parasitaire vlieg bij solitaire bijen. Heeft een
kenmerkende manier van vliegen dat veel lijkt op
een  vlinder.  Anthrax  is  ook  bekent  van  de
terroristische poederbrieven. Ook in de biolo-
gische oorlogsvoering is anthrax in gebruik.


Afb.41 Eitjes worden al dan niet tijdens het
vliegen voor de nestingang afgezet. Deze blijven
bij  terugkeer  van  de  solitaire  bij  aan  de  poten
plakken en zo het nest in gesleept.


Afgezet eitje 41


40
39
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Een indrukwekkende verschijning die goed van andere
vliegende insecten te onderscheiden is. Al vliegende deponeert
zij een eitjes voor de nestingangen. Komt de nesteigenares
terug van een verzamelvlucht blijft het ei aan haar poten
kleven. Zo nemen zij de eitjes mee naar binnen. Daar komen
zij pas uit als de larve van de zijdebij de voedselvoorraad bijna
opgegeten heeft, het is dan een vette bijenlarve. Dan pas eten
zij  de  bijenlarve  op.  Het  jaar  daarna  komen  de  nieuwe
wolzwevers uit. De soort komt al jaren aan de nestwand voor.
Zij heeft een speciale manier van vliegen en je hoort ook geen
vlieggeluid. Dit jaar is zij weer aanwezig.


Thijs de Graaf
Paul Westrich
http://insecten.verzamelgids.nl/
Insecten van H. Bellmann & W.R.B. Heitmans
Ook effe kijke bij Jan
Wildbienen



http://www.tuin-thijs.com/

http://www.wildbienen.info/

http://insecten.verzamelgids.nl/

http://nlbif.eti.uva.nl/bis/insecten.php?menuentry=soorten&id=89

http://www.fotojanwindhouwer.nl/images/dieren/vliegen/index.html

http://www.wildbienen.de/
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Afb.1 Klein vliegend hert ♀. Vrouwtjes hebben niet zo’n indrukwekkend gewei als de mannetjes.
Kleine vliegende herten komen in Zuid-Limburg algemeen voor.
Afb.2 Pelsbijenoliekever, een zeldzame verschijning. Deze oliekever parasiteert bij (gewo-
ne)sachembijen. In de negentiger jaren van de vorige eeuw voor het laatst gezien in Nederland.
In 2007 aan mijn nestwand gefotografeerd, minstens 20 exemplaren. In een kort gesprek (2007)
met Theo Peters tijdens de begrafenis van Broeder Vergilius Lefeber zou het wel eens Sitaris
muralis kunnen zijn. In de insectengidsen is niets te vinden over deze zeldzame oliekever.


KEVERS (NL) COLEOPTERA


KÄFER (D)


BEETLES (GB)


COLÉOPTÈRES (F)


Mijn interesse ligt bij de solitaire bijen en -wespen. Daarnaast
fotografeerde ik een enkele keer andere “beesten” die ik in de
tuin tegenkwam. Het is niet mijn streven om zoveel mogelijk
insecten te fotograferen en zo een collectie op te bouwen. De
Kevers, wantsen en vliegen zijn samengevoegd omdat ik er
weinig fotomateriaal van heb. Kevers, een grote groep met
wereldwijd meer dan 300.000 soorten, in Europa 20.000 en in
Nederland en België vertegenwoordigd met ongeveer 4.000
soorten. Het is, zoals met veel insecten, vaak heel moeilijk om
aan de hand van foto’s of afbeeldingen te achterhalen wat je
gezien  hebt.  Kevers  zijn  er  hier  in  de  tuin  niet  veel  maar  wel
enkele heel bijzondere. Zoals het kleine vliegend hert♀ of de
pelsbijenoliekever (sitaris muralis).


Op de echte valeriaan heb ik een keer twee rode smalbokken
en een penseelkever gezien. Sitaris muralis, een kever die in de
reguliere insectengidsen ontbreekt omdat hij zo zeldzaam is.
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Afb.3-6 Vrijende pelsbijenoliekevers in 2007. Enkele dagen later was van hun aanwezigheid niets
meer te zien. Zij waren verdwenen. In dat jaar waren de sachembijen ook verdwenen. Daarom
heb ik in 2008 de bak met klei, die een steile wand moet nabootsen, met nieuwe klei gevuld. Dit
voorjaar hebben enkele gewone sachembijen er weer gebruik van gemaakt en er hun nesten in
gebouwd.


6


Zoek maar eens op sitaris muralis/pelsbijenoliekever in de
insectengids, je zult het niet vinden. Deze oliekever (meloidae)
parasiteert in de nesten van gewone sachembijen. De laatste
keer is de soort in Nederland gezien in de negentiger jaren van
de vorige eeuw en hij was toen al zeldzaam.


In 2007 weer in Nederland, Maastricht, gezien aan mijn
solitaire bijennestwand. Een leuke primeur die er helaas ook
voor gezorgd heeft dat er in 2008 geen enkele sachembij is
uitgekomen aan mijn nestwand. De leefwijze van deze parasiet
is mij onbekend, maar in de schaarse literatuur staat dat zij
eerst het ei van de sachembij opeten en daarna de
voedselvoorraad, het stuifmeel met de nectar. Het voorkomen
van deze kever aan mijn bijennestwand ging als een lopend
vuurtje binnen de entomologische kringen. Een wetenschapper



http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliekevers





www.tuinwild.nl                                                © 2009 All rights reserved by C.J.F. Evers
www.natuurnabij.nl


3


uit Duitsland, Dr.Manfred Niehuis was geïnteresseerd in de
beelden voor zijn nog uit te komen boek over de meloïden
(oliekevers), “Die Meloïden der Länder Rheinland-Pfalz und
Saarland”. Ik ontving onderstaande E-mail.
Lieber Herr Evers,
 mein Freund Dré Teunissen hat mir mitgeteilt, dass Sie bereit seien, uns Ihre
interessanten Sitaris-Bilder bzw. die Fotos der Brutstätten ihrer Wirte zur Verfügung zu
stellen. Das ist ausgesprochen freundlich von Ihnen, und dass wir bei den Bildern den
Bildautor zitieren, ist doch selbstverständlich.


Ich möchte Sie kurz darüber informieren, um was es geht. In einer Serie von Bänden, in
der bisher die Lurche und Kriechtiere von Rheinland-Pfalz (?1998), die Bockkäfer der
Länder Rheinland-Pfalz und Saarland (2001), die Prachtkäfer der Länder Rheinland-
Pfalz und Saarland (2004), die Tagfalter der Pfalz (2007) und die Fledermäuse der
Pfalz (2007) erschienen sind, sollen 2008 die Meloiden der Länder
Rheinland-Pfalz und Saarland erscheinen. Angestoßen habe ich den Band, erstellt wird
er gemeinsam mit Dr. J. Lückmann, der europaweit einen sehr guten Ruf als Meloiden-
Spezialist hat. Ein Teil des Textes ist von beiden Autoren fertig gestellt, für den Rest liegt
mein Text vor, der von Lückmann überarbeitet wird. Wir sammeln schon seit einiger
Zeit Bildmaterial, ein Teil ist bei Lückmann, ein Teil bei mir gespeichert.


Wir haben problemlos Meloidenfotos von Dr. H. Bellmann und Prof. Dr. E. Wachmann
erhalten, um nur zwei renommierte Namen zu nennen. Wenn alles so klappt, wie ich
mir das vorstelle, sollte der Text in diesem Winter fertig werden. Das Geld steht
„irgendwie“ zur Verfügung, daran wird es nicht scheitern.
Wenn Sie uns Ihre Fotos schicken, können wir sie bei der Auswahl berücksichtigen, was
uns sehr freuen würde. Am besten wäre aus meiner Perspektive, wenn wir sie als JPG
abgespeichert bekommen könnten, damit habe ich die geringsten Probleme, ggf. auf CD.
 Mit den besten Grüßen
Manfred Niehuis


Overigens een alleraardigste man die ik bij wijze van uitzon-
dering enkele beelden van de pelsbijenkever voor zijn boek ter
beschikking heb gesteld. Alleen jammer dat ik vergeten ben,
als het boek is uitgekomen, een exemplaar te bedingen.
Helaas, maar de gedachte dat er portret van een Maastrichtse
kever in een Duits standaardwerk staat “ist auch ganz nett”.
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Von: Cor Evers
Gesendet: Freitag, 13. Februar 2009 09:29
An: Dr. Manfred Niehuis
Betreff: Sitaris


Bester Herr Niehuis,


alles gut bei Ihnen? Wie ist es mit Ihrem Buch? Ist es schon im Buchhandel? Ich hatte
Ihnen damals unbearbeitete Bilder geschickt. Heute bin ich durch Software in der Lage
Bilder besser zu verarbeiten. Schade das ich dass nicht eher konnte. Als Vorbild füge ich
mal ein Bild zu. Gleizeitig möchte ich fragen, wir haben nie darüber gesprochen, ob ich
auch ein "Druck" bekomme?


Grüsse aus Maastricht, Cor Evers.


----- Original Message -----
From: Dr. Manfred Niehuis
To: 'Cor Evers'
Sent: Saturday, February 14, 2009 5:17 PM
Subject: AW: Sitaris


Lieber Herr Evers,
das Foto kommt für uns leider zu spät. Hier laufen die letzten Korrekturdurchgänge. Der
Band wird nach unserer Schätzung zwischen 450 und 500 Seiten umfangreich werden
und im Frühjahr erscheinen. Das kann theoretisch schon im April sein, früher eher nicht.


Leider muss ich Sie auch bezüglich eines Gratisexemplars enttäuschen. Große Verlage wie
Eugen Ulmer können sich das leisten, ein kleiner ehrenamtlich tätiger Verein von etwa
700 Leuten hat größte Probleme, die Kosten für Redaktion und Druck (anfangs auf
53.000 € geschätzt) aufzubringen. Da bitte ich um Verständnis. Lückmann und ich
investieren seit Jahren fast die gesamte freie Zeit in den Band und bekommen dafür
keinen Pfennig. Wir freuen uns über Ihren Beitrag, hoffen, dass Sie sich wie wir über das
hoffentlich gelungene Werk und über Ihr Foto im Band freuen, aber mehr können wir
leider nicht tun, obwohl wir es sehr gerne täten. Herzliche Grüße,
Manfred Niehuis


Verder heb ik nog twee kevers aan de nestwand gezien en
gefotografeerd, een ruigkever/wolkever en een anthrenus soort
die lijkt op de museumkever. De ruigkever/wolkever op afb.13
zat te scharrelen in het oude stuifmeel van de tronkenbijen, die
het met de schoonmaak van de oude, niet uitgekomen cellen
naar buiten hadden gegooid. Het piepkleine kevertje/tor van
twee millimeter op afb. 14 zit veel in de nestwand, vooral als
het warm is. Wat het daar precies doet is niet te observeren. In
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de literatuur is dergelijk kevertje op een afbeelding terug te
vinden als museumkever. Dat zou goed mogelijk kunnen zijn
omdat dit kevertje gedroogde insecten eet. Het is een
”opruimer“ van dierlijke resten. Jaarlijks zijn er de nodige
cocons van solitaire  bijen  die om  de een of andere reden  niet
zijn uitgekomen. Mogelijkerwijs worden zij door de museum-
kevers “opgeruimd”. Een andere vaste bewoner in de tuin is het
leliehaantje.


Al jaren zijn zij elk voorjaar te  bewonderen op de kievitsbloem.
Een bolgewas dat in het wild voorkomt maar de bloembolletjes
zijn ook in de tuincentra te krijgen. Het leliehaantje is vrij klein
maar door zijn schrikkleur (signaalkleur) valt  hij  enorm  op.
Zelfs de eitjes die zij op de bladeren van de kievitsbloem
leggen zijn roodachtig. Als je zo’n beestje van dichtbij ziet
besef je pas hoe mooi de natuur en de insecten zijn.
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Afb.7-9 Leliehaantje.
Deze opmerkelijke
kever  is  een  lust  voor
het oog. Hij zit elk
voorjaar op de
kievietsbloem.
Op afb.9, (drie samen-
gevoegde dia’s), wordt
gepaard. Enkele dagen
later zijn er rode eitjes
afgelegd.


Afb.7 en 8 zijn  zonder
flits met een Canon
Ixus 700 gemaakt.


Afb.9 Parende lelie-
haantjes op de kievits-
bloem. Zelfs de eitjes
zijn rood gekleurd!


9
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eitjes



http://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkleur
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Afb.10 Ruigkever/wolkever.
Leeft van het stuifmeel op bloemen. Hier gefotografeerd bij
het eten van oud stuifmeel dat de tronkenbijen bij het
schoonmaken van oude nesten naar buiten hebben gegooid.
Hij/zij zit zelf ook onder het stuifmeel.


Afb.12 Museumkever? Komt veel voor
aan de nestwand, vooral als het warm is.
Dan zijn zij regelmatig te zien. Is enkele
millimeters groot.


Afb.13 Groene snuitkever. Is hier bezig haagbeukblad
te eten. Niet aan de rand maar in het blad en daar
steekt een voelspriet door. Heeft knopjes aan de voel-
sprieten en een koperspaankleur


10
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Afb.11 Meikever. Deze is net uit-
gekomen en zat op het raamhor.
Heeft vermoedelijk door zijn  wor-
telvraat de blauwe regen naar de
mallemoer geholpen. Klik hier of
op  de  afbeelding  om  te  lezen  op
blz.5 hoe het hem verder vergaan
is.


11


Afb.14 Twee rode smalboktorren zijn op de ech-
te valeriaan bezig stuifmeel en nectar te eten.


Afb.15 Penseelkever die ook bezig is stuifmeel te
eten.
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WANTSEN (NL) HEMIPTERA


WANTZEN (D)


BUGS (GB)


HÉMIPTÈRES (F)


De enige wants die in de tuin veel voorkomt is de groene
stinkwants. Het is een algemeen voorkomende wants die aan
bladeren vreet, hier met name van de haagbeuk en een (echte)
laurier. In de herfst veranderd hij van kleur en wordt dan bruin.


In het voorjaar en de zomer is hij groen. Wereldwijd zijn er
meer als 50.000 soorten, Europa 8000 en in Nederland ±617
soorten. Ooit benaderde een natuurliefhebber me met een
vraag over vuurwantsen.  Hij  was  via,  via,  bij  mij  terecht
gekomen. Er zaten grote hoeveelheden vuurwantsen bij zijn
moeder in de tuin, op een struik. Of ik
wist of het misschien de Aziatische
vuurwants was? Zijn moeder had af-
gelopen zomer be- zoek uit Azië
gehad. Misschien zijn er Aziatische
vuurwantsen ”meege- reisd“ in een
koffer?, was zijn vermoeden. Dat
was niet het geval, het was de al-
gemeen voorkomende Europese vuur-
wants.


scutellum


dekschild


vleugels Afb.15 Groene stinkwants.
Wantsen zijn te herkennen aan
het driehoekje (scutellum) op
de dekschilden.


Afb.15A Het jonkie (juveniel of
nymf)  krijgt  pas  na  ettelijke
vervellingen het volwassen
uiterlijk. Wat opvalt is een
relatief klein hoofd op een
groot achterlijf en de speciale
vorm.


Afb.15B “What a beautiful
shape”! Het heeft wel iets weg
van de stealth-techniek zoals
deze bij vliegtuigen en andere
oorlogsmachines toegepast
wordt. Nymf die nog volwassen
moet worden.


15
15A


15B


©© CC..JJ..FF.. EEVVEERRSS MMAAAASSTTRRIICCHHTT



http://nl.wikipedia.org/wiki/Wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurwants
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Afb.18 Nog een onbekende. Een juveniele wants
die van de bloemblaadjes gegeten heeft.


Als u vragen heeft over een onbekend insect of ander dier in de
tuin mail me gerust dan zal ik, voor zover mogelijk, proberen te
achterhalen wat het is. Het beste gaat het met een foto erbij. U
begrijpt natuurlijk ook wel dat er op een vraag zoals bijv. ”er zit
een groen insect in mijn tuin“ moeilijk het juiste antwoord op te
geven is. De website van Thijs de Graaf is zeker een bezoek
waard  en  bevat  o.a.  veel  foto’s  over  wantsen).  Een  van  de
kenmerken van wantsen is het scutellum, het kleine driehoekje
op de rug waar gedeeltelijk de dekschilden onder zitten.


Dekschilden zijn een soort
bescherming (schild) die
over de vleugels heen zitten
zodat deze niet beschadigen.
Wantsen lopen meer dan dat
ze vliegen. Alleen als het
echt noodzakelijk is wordt er
gevlogen. Het grote pro-
bleem voor wantsen en
kevers is dat de dekschilden
tijdens het vliegen geopend
moeten zijn. Daardoor zor-
gen de dekschilden voor veel
turbulentie, hetgeen tot ge-


volg heeft dat kevers als dronkenmannen ”zwalkend in het
zwerk“ vliegen. Het is heel moeilijk om te sturen.


http://www.veluwe-insecten.nl/
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Afb.17 Onbekende wants. Door het scutel-
lum is te zien dat het een wants moet zijn.


Afb.16 Groene stinkwants in winterkleed. Is die
verkleuring camouflage?


18



http://www.tuin-thijs.com/kevers.htm

http://www.veluwe-insecten.nl/



