Insecten leren kennen
7 op 10 diersoorten in de wereld zijn Insecten; momenteel zijn er meer dan 1.000.000 soorten bekend
tegenover slechts 4.000 zoogdieren en 9.600 vogelsoorten! Ze zijn uiterst belangrijk voor de mens als
bestuivers van onze groenten en vruchten. Overigens zijn het opruimers van allerlei dode beesten en
planten en zelfs uitwerpselen! Tot slot zijn insecten de enige die ons kunnen redden van het groeiende
voedselprobleem in de wereld! Kortom ze zijn onontbeerlijk voor ons en voor alle leven op aarde en toch is
de doorsneekennis over insecten van de wereldburger ronduit slecht! Erger nog, voor de meeste onder ons
hebben ze een barslechte reputatie als stekers en plaaggeesten omdat een zeer klein aantal soorten dat
ook effectief doet! Hoogtijd dus om zich eens een juist en objectief beeld van onze zesvoeters te vormen
want het zijn echt wel wondere wezens!

De 3 uur durende activiteit bestaat uit 3
delen: 1. Een rijk geïllustreerde inleiding
(diamontage) waarbij de kenmerken, grootte,
bouw, ontwikkeling, voorkomen, de
belangrijkste ordes en vele
Wetenswaardigheden aan bod komen.
2. Een praktisch gedeelte waarbij elke
deelnemer de kans krijgt om met echt
entomologisch materiaal insecten te zoeken
en observeren (vlinder-, sleep- en
schepnetten, zuigexhausters, 'klopdoeken,
enz.)
3. Praktische determinatieoefeningen van de
gevonden insecten tot op de orde, familie
en/of soort met gebruikmaking van
Het Domein van Massembre werkt samen met specialisten van het «Gidsenbureau/Bureau des Guides». Als vergrootglazen en veldstereomicroscoop(op
je interesse hebt om met je wandelgroep of vereniging meer te weten te komen over onze insecten, dan kan je
aanvraag) en aangepaste
contact opnemen met reception@massembre.com. Wij brengen je in contact met het Gidsenbureau voor meer
determinatiesleutels -en of fiches.
praktische informatie. Duur: ongeveer 3 uur. Te voet vanuit Massembre. Groep: 15-20 deelnemers. Ideaal
tussen april en september.

Een nieuwe activiteit van
het "Guides Office":

Insekten

Het is ontegensprekelijk de meest succesvolle groep van het dierenrijk, niet alleen in aantallen maar ook in soortendiversiteit. Ze bestaan in alle grootten,
vormen en kleuren en het zijn meesters in camouflage en mimicry. We vinden ze bijna overal ter wereld, tot in de meest extreme milieus zoals op
bergtoppen. En toch kennen we ze zo slecht. Velen verwarren ze bvb. nog met spinnen of andere ongewervelden. Ook worden ze vaak geassocieerd
met pijnlijke steken of ander ongemak maar dat is slechts een kleine minoriteit waar de ganse diergroep onder lijdt.

Neem de moeite en tijd die deze diertjes verdienen en trek er
samen met ons een half daggetje op uit, op zoek naar deze
fascinerende wezens. Met een insekten-, sleepnet en
Japanese paraplu gaan we op insektenjacht en we bekijken
ze van dichterbij met loeppotjes en veldbinoculair. Je zal
versteld zijn van hun schoonheid en aanpassingen, dat is
zeker. Vooraf aan de veldactiviteit geven we een korte
inleiding in de wereld der insekten met een diavoorstelling en
leren we de deelnemers de belangrijkste insektengroepen
herkennen.

Want insekten zijn aartsbelangrijk, zonder hen zouden we geen vruchten hebben en
zou het landschap vol liggen met kadavers en uitwerpselen. Sterker nog: insekten
vormen het voedsel van de toekomst: verzadigd van gemakkelijk opneembare
proteïnen, zijn ze eenvoudig te kweken op een veel minder energie- plaats-, tijd-, en
geldrovende manier dan het vee en pluimvee.

