THEMA

....""T*'-'

balken van 10 tot 12 cm dikte. De openingen zijn
Tot slot
Een insectenmuur is een verrijkende voorziening in
opgevuld met riet, bamboe, vlier etc (niet helemaal
elke tuin. Er zijn ook dierenwoontorensontworpen,
ingevuld getekend).
Natuurlijk kan ook een simpele balk (zie rechter muur) die alles combineren (zie Grasduinen van juni 2001).
vdstaan. Er zijn vele variaties te bedenken en het
De voorzieningen hoeven echter helemaal niet zo
hoog te zijn. Lage muren bieden de mogelijkheid om
beshe laat men zich leden door het beschikbare
materiaal en de beschikbare tijd en financiële ruimte.
er (geel) zand aan de achterkant tegenaan te brengen,
Deze voorzieningen kunnen immen later altijd nog
zodat daarop en op het zand in de muur een rijkhm
aan planten tot ontwikkeling kan komen. Voorwaarde
bijgemaakt worden.
Alk muurkanten kunnen van nesthulp worden
bij alles is namelijk, dat er voldoende drachtplanten
voorzien. Ook aan de kant waar geen zon komt blijken zijn in de omgeving. Als u zich verdiept in de soorten
nestgangen graag te worden gebruikt.
en de voorwaarden die te stellen aan hun leefomHet is aan te bevelen om elk jaar weer wat nieuwe
ft e
geving, dan zijn een heleboel zaken logisch d
bedenken. Gelukkig is er inmiddek van Heiko Bellmann
nesthulp op te hangen ter vervanging van de oude
gescheurde exemplaren, want veel soorten nestelen
een boek verschenen met wat meer informatie ver
bij voorkeur in ongebruikte gangen.
de bijen en wespen die er zijn. Veel genoegen.

Bestrating

Uteratuw

Tmen de muren in en om het muurblok heen zou het
beste een bestrating van kinderkopjes of klinken
kunnen worden aangebracht, met ruime voegen
gelegd in een ondergrond van ten minste 20 cm geel
zand, zodat het een geschikt terrein wordt voor
graafwespen en zandbijen.
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Tuinieren met zweefvliegen
Menno Reemer
Iedereen heeft zweefvliegen in de tuin, maar niet
iedereen reageert er even verheugd op. Di geldt
v00.raI voor mensen die ze niet goed k e w n : door
hun vaak fel gekleurde of behaarde uiterlijk kunnen
mdviiegeri erg op ó i i , hommets of wespen
fijken. Maar steken kunnen ze n i e t We zkh niet
laat afschrikken door hun misleidende uiterlijk, kan
veel plezier beleven aan het bekijken van deze
bhendige vliegers. En omgekeerd kannen
zweeM'ngen, na wat aanpassingen in de tuin, veel
plezier aan u beleven.

wesp of mreehlieg?
In het begin is het soms moeilijk om een 'vermomde'
zweefvlieg te onderscheiden van bijen, hommels en
wespen. T& verraden ze zich al snel door hun
vlie~edrag:zweefvliegen staan vaak als kleine
hdikaptertjes stil in de lucht. Af en toe doen ze een
razendsnelle uitval naar een voorbijvliegend insect,
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waarna ze weer naar hun plekje terugkeren. Wie goed
oplet kan verder zien dat ze karte voelsprieten en eén
paar vleugels hebben, terwijl angeldragers in het bezit
zijn van lange sprieten en twee paar vleugels.

Voedsei
V~lwassenzweefvliegen leven van nectar en stuifmeel
dus ze zijn vaak op bloemen te vinden. Kieskeurig zijn
ze niet, zolang de nectar maar niet te diep in de
bloem ligt. Zweefvliegen hebben namelijk niet zo'n
lange tong als bijen of vlinders. Schermbloemenen
cornpohkten zijn bijvoorbeeld erg geliefd bij
zweefvliegen.
Bij de larven is het wat ingewikkelder. De larven van
de meer dan 30Q uit Mederland bekende zweefvliegsoorten stellen allemaal hun eigen eisen aan hun
voedsel en hun leefomgeving. Grofweg zijn ze onder
te verdelen in de volgende categorieën:
vleeseters (ca. 150 soorten)
Deze soorten leven vrijwel allemaal van bladluizen en
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zijn in uw tuin dus welkome biologische b e s t r i j b
planteneters (ca. 50 soorten)
Deze soorten zijn vaak gespecialiseerd op bepaalde
plantensoorten. Tuinplanten laten ze aardig met rust.
bacteriezevers in water (ca. 60 morten)
Deze soorken leven in rottend organisch materiaal in
waterige omgeving (ook in c d o p e n of
koemest), waar ze zich voeden met micro-organismen.
bacter*mmrs in hutmolm (ca. 55 s o m )
Ook deze saxten meden zich met rrricro-~.sganhen,
die ze filteren uit rmend hout.

Zweefvliegen in de tuin
Orn het zweefvliegen in de tuin naar de zin b maken,
maet er zowel vow de volwassen vliegen ais voor de
larvan iets te halen zijn. Dit betekent dat er in ieder

276 geval n e l bloemen met ondiep-mnde nectar
moeten groeien, zo& schermbloemen en camp os*^.
Veel soorten hebben bovendien een voorkeur voor
witte en gele bloemen. Voorbeelden van tuinplanten
die het goed doen bij zweefdiegen zijn g u l d e m b ,
kfimop, margriet, hnoifstester en nriidmtruilr. Het km
geen h a a d om een hoekje van de tuin een beetje
aan zijn lot over te laten, zodat hier een bioemriike
ruigte kan ontstaan waar vaak vanzelf bloemen gaan
go
rein
dia w r zweefVBegen interessant zijn. Hoewel
een tuinman er vaak niet blij mee is, komen er op
wilde pianten als paardenblm, zevenblad en bermklauw vaak wel zweefvliegen af.
Als u ook voor de liwen van maeirliegen iets wilt
betekenen, dan is het belangrijk om aan hun
uiteenlopendeeisen tegemoet te komen. U kunt
onder adere de dgande maa-len
toepassen:
* Laat dood hout liggen. Ais di gaat rotten, welen
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verschillende h o u m i o l m m n d e s~o&enzich erin
thuis.
Zorg mor
geieidelijk a f l o p a h w e r h uw
tuinvijver, waar moerasplantenk m e n gtmeien (zaak
gele lis, lisdodde etc.]. In Q ' r n a $ e l q ~die
' &r
ontstaan ontwtkkden zicb .-s&illende -n
bijzweelktiegem en p g n d ~ ~ f w s i s g e n .
Stel het máaìen van het gras u& w%m p m b e r of
oktober. BladluD1rsetende
bnjm k&jeri eei de kans zich
te voeden ani een plakje im de stramte zoekw
om zich te werpoppen. Bmmndien hdwm volwassen
zweefvliegen &n nog de fiId om ven de b b n te
snoepen. b r hat rnaaisd *t af, maar
elit op .een
plaats waar u w geen Iaat: w M@
c o ~ o 9 p lDe
. hiiin wmwzigie
dan doorleven, en in de humus die zich vormt kunnen
andere ~ f v l ~ we#
e nhun &jes leggen.
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