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Verslag 148e Winterbijeenkomst

Traditioneel is de Winterbijeenkomst een 
moment om samen te komen, vangsten 
en verhalen uit te wisselen, en te luiste-
ren naar voordrachten van mede-leden. 
Dit jaar vond dit plaats op 13 februari in 
Utrecht. Er waren 70 deelnemers aanwe-
zig. De voorzitter heette iedereen van 
harte welkom en leidde de dag in. 

Liekele Sijstermans beet het spits af 
met een fascinerend inzicht in de wereld 
van de ei-parasitoïde Mymarommatidae 
(Hymenoptera). Deze taxonomisch pro-
blematische groep wespjes verzamelt 
hij met een unieke sleepmethode: al het 
sleepsel gaat in een tonnetje met water 
en een beetje zeep en wordt pas thuis 
uitgezocht. Zo krijgt niets de kans om 
te ontsnappen. Dit is wel een grote klus 
om uit te zoeken, maar levert bijzondere 
vondsten. Hij sloot zijn verhaal af met de 
vondst van Alaptus globosicornis die van 
kleefvallen uit een kas kwamen. Uitein-
delijk bleken deze afkomstig uit de eieren 
van de stofluizen (Psocoptera) die in zak-
jes zemelen meeliften. Deze zemelen zijn 
bedoeld als voer voor de mijten welke 
dienen als voedsel voor de roofmijten die 
weer als biologische bestrijder in de kas-
sen worden ingezet. 

Martijn Kos presenteerde het bij-
zondere resultaat van zijn Aculeaten-
inventarisatie op één dode grauwe abeel 
in de Meijendel. Deze lokatie heeft zeld-
zaamheden als Chrysis fulgida en Osmia 
leiana. Hieruit blijkt dat wanneer het mi-
crohabitat toevallig perfect geschikt  
is voor bijen en hun kleptoparasieten, 
deze op onverwachte plaatsen kunnen 
opduiken. Dan moet er wel een waar- 
nemer is om dit op te merken. 

Wopke Wijngaard toonde prachtige 
opnamen van insectengedrag. Deze wa-
ren in sommige gevallen tot wel 400× ver-
traagd om dit gedrag zichtbaar te maken. 
Zo zagen we Polistes dominula vechten op 
bloemhoofden van klimop, Bembix rostrata 
een nest graven door zand weg te harken 
zonder de prooi te laten vallen, en Rodo-
dendroncicades opspringen en wegvlie-
gen. Deze laatste maken dan voor korte 
tijd een versnelling van 300 m/s2 door.

Daan Verstergaard had enkele lades 
met ‘historische vlinders’ meegebracht. 
Bij elke soort hoorde een verhaal. Zo za-
ten er enkele uitzonderlijke aberraties 
van de kleine vuurvlinder tussen, een 
zwart exemplaar van de tauvlinder en 
een zeldzame vorm van het koningin-

nepage. Deze was ook al door Bolt verza-
meld en zelfs door Brueghel geschilderd. 
Van Gogh heeft een zeer goed herkenbare 
grote nachtpauwoog geschilderd, maar 
deze wordt foutief in de kunstliteratuur 
beschreven als een doodshoofdvlinder.

Luc de Bruijn hield twee presentaties. 
De eerste was een film van het paar- en 
nestgedrag van de grote zijdebij. Dit lijkt 
voor met name de mannen een risico-
volle onderneming, aangezien de vleu-
gels vaak flink beschadigd zijn. Na deze 
film presenteerde hij zijn studie aan de 
invloed van de omgevingstemperatuur 
op de zang van Tettigonia viridissima. Uit 
de voorlopige resultaten blijkt dat bij zeer 
lage temperatuur en verlaging van de ge-
luidsfrequentie optreedt. Ook neemt het 
aantal sjirps per seconde lineair toe met 
de omgevingstemperatuur. 

Paul van Wielink presenteerde de 
resultaten van de jaarvangst van een 
potval in de Kaaistoep. Deze val stond in 
een kuil vol rottende, stinkende kreeften-
kadavers. Een kleine greep uit de vangst: 
10.292 larven van Fanniidae, waarschijn-
lijk acht soorten Sphaeroceridae nieuw 
voor Nederland, 138 soorten kevers (maar 
de kortschilden moeten nog...). Som-
mige abundante soorten laten duidelijk 
fenologische patronen zien. Ook zaten er 

weer vele Laboulbeniales en Uropodina 
tussen. Die mijten op steeltjes liften met 
name mee op doodgravers (Nicrophori-
nae).

Peter Koomen had een gigantisch 
aantal macrofoto’s van spinnen van 
Zuidoost-Azië. Hij was daar op uitno-
diging van een onderzoeksgroep om de 
lokale soorten vast te leggen voor een 
publicatie. In drie weken tijd heeft hij 
daar 753 exemplaren op de foto gezet. 
Deze werden door een leger van spin-
nenvangers op verschillende manieren 
verzameld. Hierbij werd ook de ‘fogging’-
methode toegepast: het vernevelen van 
een verdovend gas in het bos om de 
insecten uit de boomtoppen te laten  
vallen. Nu moeten alleen nog alle soorten 
geïdentificeerd worden en alle teksten 
geschreven worden, maar gelukkig doen 
de Chinese collega’s dat.

Zoals elk jaar sloot Kees van Achter-
berg de dag af met een ‘Entomologisch 
Allerlei’ van opmerkelijke insecten-
nieuwsberichten uit het afgelopen jaar. 
Het is onmogelijk deze vermakelijke 
informatiestroom hier samen te vatten. 
Wie niet snapt waar ik het hier over heb, 
zal toch eens naar de Winterbijeenkomst 
moeten komen.
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