knnv afdeling nijmegen
30 jaar Insectenwerkgroep
Kevers, bijen, vlinders, wespen. Iedereen kent ze, maar bijna niemand weet er echt het fijne van.
Waar blijven die wespen eigenlijk in de winter?
Waarom zie ik opeens allemaal andere lieveheersbeestjes dan vroeger in mijn tuin?
Om deze vragen te beantwoorden, zul je eerst moeten weten om welke soorten het gaat. Maar als je
een boekje open slaat, zul je al gauw merken dat er ontzettend veel soorten insecten zijn die soms
ook nog sterk op elkaar lijken. Welke is het nu? Met Google kom je soms best ver, vooral als je op
zoek bent naar fotogenieke insecten zoals vlinders en libellen. Maar de meeste insecten zijn
beduidend minder knap. Totdat je ze onder de microscoop bekijkt! Dat saaie grijze beestje blijkt van
heel dichtbij opeens hele mooie details te hebben...
In de insectenwerkgroep willen we graag kennis verzamelen en uitdragen over insecten in de
breedste zin. De meeste leden hebben zich toegelegd op een eigen soortgroep: mieren, kevers,
gallen, enz. Maar andere leden weten van elke groep wel wat.
We houden één keer per twee weken in de winter een werkavond in het depot van het
Natuurmuseum, dat een grote insectencollectie heeft waar regelmatig door de werkgroep aan gewerkt
wordt. In de zomer trekken we er op uit in de directe omgeving om veldstudie te verrichten. Zo hebben
we in 2008 een inventarisatie gemaakt van insecten in de Heemtuin in Malden. De werkgroep bestaat
momenteel uit 14 leden. Er zijn leden die alleen in het veldwerk meedraaien. We leren van elkaar. Er
is altijd wel iemand die er iets meer van weet of ervaring heeft. Als u zelf een vraag heeft over een
beestje, kunnen en willen we u altijd helpen. Het makkelijkste is het als u de vraag even op papier zet
en afgeeft bij het Natuurmuseum (liefst met het dier zelf in een potje). U kunt natuurlijk ook altijd een
mailtje sturen met een foto erbij. Als u een telefoonnummer of e-mailadres erbij zet, krijgt u altijd
antwoord.
Het bezoekadres van het Natuurmuseum is: Gerard Noodtstraat 121.
Het e-mailadres van de werkgroep is: entomologie@natuurmuseum.nl.
Als u ook gegrepen wordt door het "insectenvirus" bent u altijd welkom om vrijblijvend eens een avond
mee te draaien.
Bent u in het bezit gekomen van een insectencollectie uit deze omgeving en weet u niet goed wat u er
mee moet, ook dan vragen we u om contact met ons op te nemen. entomologie@natuurmuseum.nl

