Spektordoder nieuw in Nederland
In de Nieuwsbrief van de Nederlandse Entomologische Vereniging wordt melding gemaakt van een nieuwe,
exotische platwesp in Nederland: de spektordoder (Laelius pedatus Say, 1836). Laelius-soorten zijn
parasitoiden van de larven van spektorren en museumkevers. Deze platwesp is uiterlijk herkenbaar aan
o.a. de reusachtige zwarte borstels op de vleugeladers.
Karakteristiek voor Laelius pedatus is het feit dat de wespen geen nest maken, maar de gastheer in een
holletje trekken waar na enige tijd de ovipositie plaatsvindt. Het holletje wordt niet afgesloten en de gastheer wordt direct daarna door het vrouwtje verlaten. Ook zeer karakteristiek is het epileren van de abdominale, ventrale haren op de plaats waar de eieren worden geplakt; een opmerkelijke vorm van moederlijke
zorg. Het vrouwtje ka,n enige tientallen gastheren parasieteren en vermoedelijk tegen de 100 eieren leggen.
Gastheren in slechte conditie of heel kleine gastheren dienen uitsluitend als voedings- en vochtbron
(host feeding). Beneden de l 5°C kan de wesp zich waarschijnlijk niet meer handhaven.
Kieskeurig in de gastheersoort is de platwesp geenszins. Vermoedelijk is deze platwesp de belangrijkste
natuurlijke vijand geworden van de, mogelijk met het Amerikaanse leger naar Europa meegereisde,
driebandkever (frogoderma angustum Solier, 1849-51). Deze kevers kunnen goed vliegen en worden sterk
aangetrokken door daglicht. Ze tasten zelden natuurlijk textiel aan. Ook de wespen kunnen goed vliegen;
zij doen dat vooral bij warme temperaturen. De wesp is -net als zijn gastheer- goed aangepast om binnenshuis te overleven.

Zaaddonor tegen wil en dank
De kastanjebruine rijstmeelkever (fribolium castaneum Herbst) kan pas in graan leven als de
graankorrels min of meer verbrokkeld zijn, bijvoorbeeld door een primaire aantaster, zoals de
graanklander (Sitophilus granarius L.). De rijstmeelkever wordt daarom een secundaire
beschadiger genoemd. Ook in een ander opzicht zit deze rijstmeelkever soms tweede rang.
Het is namelijk mogelijk dat het vrouwtje bevrucht wordt door het zaad waarmee aanvankelijk haar concurrente bevrucht was; tweedehandszaad dus.
Voordat de mannetjeskever paart met een vrouwtje, zal hij zich ervan vergewissen dat hij op
de eerste plaats komt. Mocht hij nog zaad van zijn voorganger aantreffen in het vrouwtje, dan
zal hij dat er eerst uit peuteren. Dat doet hij met zijn voortplantingsorgaan. Zo kan het
gebeuren dat hij het (kleverige) zaad van een collega
bij zich draagt eh daarmee zonder het te weten
een volgend vrouwtje bevrucht!
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Reeds vanuit de middeleeuwen is bekend dat maden
een nuttige functie vervullen in de handen van medici.
Ook van de vleesvlieglarve (Cal/iphora vicina
Robineau-Desvoidy) is bekend dat deze werd (en wellicht nog steeds wordt?) ingezet om rottend weefsel
op te ruimen. De natuur reikt zelf haar middelen aan.
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