WeLKoM, iNSeCT!

Insecten zijn bijzonder nuttig in tuinen. Hoe
meer insecten er zijn, hoe beter het is. Ze helpen
bloemen te bestuiven en... vormen natuurlijk ook
een hapje voor andere dieren. Voor vogels, egels
en kikkers, bijvoorbeeld. Tuinen hebben insecten
echt nodig! Dus kom maar, lieve insecten! Jullie zijn
allemaal van harte welkom in het hotel.

RECEPTIE
O jeetje, het lijkt erop dat het hotel
vandaag helemaal vol zit. Hoe je dat
kunt zien? De holletjes van de kamers
zijn dichtgemaakt en tussen de takjes
zie je overal kopjes en voelsprieten.
Het hotelpersoneel hoeft zich niet te
vervelen!
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MoRPhO
WiELwEBsPIn

Een, twee, drie, vier... tel je mee? Hoeveel
poten heeft een spin? Acht, dat klopt. Dat
betekent dat het geen insect is. Kijk, het
vliegend hert wil de spin niet binnenlaten!
En hij heeft wel gelijk, straks eet de spin
nog een gast op!

Ongelooflijk! Deze vlinder kan zo snel fladderen
met zijn lichtblauwe vleugels dat hij zijn vijanden
daarmee afschrikt. Wat een kanjer!

LiEVeHEeRSbEEsTJe

Ze zijn superschattig en komen over de hele
wereld voor, maar vogels vermijden deze
kevertjes. Lieveheersbeestjes zijn namelijk
giftig! Ze smaken ook vies bitter. Had je dat
gedacht van die snoezige receptioniste?

MeSTkEVeR

Ze duwt een bolletje mest voor zich uit, waar
ze eieren in legt. Dat duwen doet ze met haar
achterpoten. Af en toe klimt ze erbovenop
om de hardwerkende achterpootjes op het
bolletje te laten afkoelen. Dat kleine beetje
rust helpt enorm!

VlO

Vlooien kunnen blijven drinken van hun
lievelingsdrankje en springen van het ene glas
naar het andere. Gelukkig hebben ze een sterk
tweede en derde paar poten met klauwen. Zo
kunnen ze op de barkruk blijven zitten wanneer
ze hun evenwicht verliezen!

EETZAAL
Hoe klein ze ook zijn: insecten eten ongelooflijk
veel! Elk insect heeft een specifieke smaak:
het ene eet het liefst blaadjes, het
andere smult van kleinere
collega-insecten en sommige
leden van de insectenfamilie eten zelfs
mensenbloed!

SpRInKHaAN

Deze veldbewoner ziet eruit als
een vriendelijk wezen dat graag
andere beestjes laat paardjerijden
op zijn rug en daarbij zelfs muziek
maakt met zijn vleugels. Maar na
elk ritje mag hij graag iets eten:
bladluizen, larven en zelfs andere
sprinkhanen!

SpEKtOR

Help, roep de beveiliging, een spektor is bezig een
uniek kunstwerk op te vreten! Hopelijk kan hij de
voorraadkast niet vinden. Hij is dol op textiel, leer
en zelfs op smakelijk gerookt vlees!

c

er

Wat moeders wel niet doen
om hun kinderen gezond te
houden! Speciaal voor hen drinkt
het vrouwtje van de steekmug
mensen- of dierenbloed – zo veel
dat ze bijna uit elkaar knapt.
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CoLOrADoKEvER

Deze gevreesde plaagdieren voor
aardappelvelden kunnen niet wachten
tot de ober hun favoriete maaltje komt
brengen. In het seizoen kunnen drie
generaties een hele aardappeloogst
opsmikkelen!
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KEUKEN
Het insectenrijk barst van de drukke
koks, obers, snijders en proevers. Als
dat niet zo was, zou er in de eetzaal
van het hotel geen eten zijn voor al die
hongerige bekjes. Hier is werk genoeg
voor iedereen.

HoNInGPoTMiEReN

Deze mier is helemaal uit de
woestijn gekomen om ons
honing te leveren. Hij maakt
honing van nectar en verzamelt
dat op zijn billen. Deze mier kan
niet bewegen maar dat vindt dit
beestje geen probleem: het rust
lekker uit en geniet daarvan.

BiDSpRInKHaAN

De voorpoten zijn heel geschikt
om te jagen en dat is ook handig
in de keuken! Met de messen
snijden ze alles zo doormidden –
helaas soms zelfs hun partner....

HuISvLIeG eN fRUiTVlIEg
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Stilletjes, zodat ik niet opval... De huisvlieg
heeft geluk: zijn ogen bestaan uit duizenden
kleinere ogen – het is bijna onmogelijk hem
op heterdaad te betrappen. Hij heet graag
andermans eten op, net als de fruitvlieg.



MeTSeLWeSP

De chef vertrouwt zo’n
zware pan alleen maar
toe aan deze wesp. De
metselwesp heeft ervaring
met aardewerk. Dit insect
versterkt zijn nest van stro,
modder of hout met klei.

ScARaBEe

Hij is groot, sterk en houdt van warmte. Wie
kun je beter bij het fornuis zetten? Toch is er
een probleem. Net als andere mestkevers
rolt hij namelijk het liefst bolletjes van mest,
om aan zijn jongen te voeren. Hij moet dus
altijd goed zijn handen wassen voordat hij
aan het werk gaat.
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KoNInGIn

Elk bijenvolk wordt geregeerd door een koningin, die
de enige vrouwelijke bij is die zich kan voortplanten.
Wanneer ze haar angel gebruikt, gaat ze niet dood
zoals andere bijen, en haar kaken zijn ook groter.
Het komt erop neer dat zij haar macht
goed bewaakt.

BIJENSUITE
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Welkom bij de belangrijkste bewoner van het
insectenhotel: de bijenkoningin! Iedereen weet
dat de toekomst van het hele bijenvolk van
haar afhangt. En zonder bijen, die de meeste
bloemen bestuiven, zou de hele planeet
langzaam uitsterven.
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EiTJeS

De koningin legt elke dag
nieuwe eitjes. Speciaal
uitgekozen werksters
zorgen daar goed voor.
Uit de eitjes groeien
larven, die uiteindelijk
verpoppen en in nieuwe
bijen veranderen.
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WeRKbIJeN

Werkbijen hebben belangrijke taken die
ze onderling verdelen: bloemen bestuiven,
honing bereiden, voor de larven zorgen,
het volk beschermen of de raat maken.
Alleen de fitste werksters zorgen voor de
koningin zelf. Wat een eer!
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O, het leven van een dar is zó
wreed! Mannetjesbijen mogen alleen
maar in het volk blijven totdat zij de
koningin hebben bevrucht. Daarna
worden ze zonder pardon uit de
korf gezet, waardoor ze doodgaan.

ZWEMBAD
Wat zou een hotel zijn zonder fatsoenlijk
zwembad? Onder de gasten van het hotel
zijn namelijk beestjes die letterlijk verslaafd
zijn aan watersporten. Zij liggen meer in
het water dan in hun kamers...
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WaTErKEvER

Waterkevers zijn berucht om
hun agressie. En ze zitten in
het zwembad... Daar zie je opa
waterkever die zijn kleinzoon leert
duiken. Vliegen kan de jongen al,
maar nu leert hij in het water duiken!

EcHTe LiBElLE

Dit insect heeft water voornamelijk nodig
voor voortplanting en voeding, maar
kan zelfs ver van zijn vertrouwde vijver
jagen. Hoe kan het dat hij niet omlaag
valt terwijl hij zijn vleugels maar zo weinig
beweegt? Dat komt door zijn dikke,
geaderde vleugels. Andere insecten
zouden allang zijn gevallen!

ScHAaTSeNRiJDeR, rUGgEZwEMmER
En WaTErLOpER

Het is niet te geloven dat deze kevers weten
hoe ze zich over water kunnen bewegen! De
schaatsenrijder hoeft maar één keer af te zetten
om een afstand van een meter te overbruggen. De
tragere waterloper test daarentegen alleen maar de
watertemperatuur. De ruggezwemmer valt dat niet
eens op: die drijft op zijn rug.

JuFFeR

Ik lijk op een echte libelle, maar dat
ben ik niet! Ik ben groter, vlieg veel
sneller en kan langer in de lucht
blijven! Glassnijders zijn de beste
vliegers onder de juffers. En de blauwe
glazenmaker is een van de mooiste.
Sommige glassnijders glimmen alsof ze
van metaal zijn!

