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Fotografie: Albert de Wilde
Andrena fulva ♀
Vosje



Andrena haemorrhoa ♂
Roodgatje



Halictus tumulorum ♀ op madeliefje
Parkbronsgroefbij



Honingbij vliegend op mannelijke grauwe wilg.



Andrena bicolor ♀ op grauwe wilg



Anthydium manicatum ♂
Grote wolbij



Cerceris arenaria ♂
Snuittordoder



Chrysis ignita ♂
Tandgoudwesp



Vespula germanica ♀
Werkster Duitse wesp



Gele rozenbladwesp

Arge ochropus



Rozenbladwesp
Arge pagana ♀



Chrysopa abbreviata ♀
Zandgaasvlieg



Eurydema oleracea, nimf 5
Koolwants



Palomena prasina, nimf 5
Groene stinkwants



Pyrrhocoris apterus
Vuurwants



Oedemera nobilis ♂
Fraaie schijnboktor



Leskia aurea
Sluipvlieg



Subclytia rotundiventris
Sluipvlieg



Poecilobothrus nobilitatus
Slankpootvlieg



Motmug

Psychoda albipennis
Motmug



Syrphus torvus ♀
Bosbandzweefvlieg



Liliocerus lilii
Leliehaantje



Parethelcus pollinarius
Brandnetelboorder



Gehakkelde aurelia

Polygonia C-album



Distelvlinder

Cynthia cardui



Lymantria dispar ♂ Plakker



Luffia lapidella
Zakdrager



Zygaena filipendulae
Sint-Jansvlinder op parnassia



Sympetrum striolatum ♂
Bruinrode heidelibel



Libellula depressa ♀
Platbuik



Libellula quadrimaculata ♂
Viervlek



Azuurwaterjuffer
Coenagrion puella



Mijn tuin 15 juni 2012Mijn tuin 15 juni 2012



Mijn tuin 10 juli 2012Mijn tuin 10 juli 2012



Allium albopilosumAllium albopilosum



Allothrombium fuliginosum
Fluweelmijt (3 mm)



Zebraspin

Salticus scenicus ♂



Pisaura mirabilis ♀
Tuinwolfspin



Ixodes ricinus ♀
Schapenteek (3 mm)



Powerpointpresentaties
over insecten en andere beestjes in de tuin door

Albert de Wilde

Gebruikt zijn Canon digitale spiegelreflexcamera’s; eerder waren dat een 30D en 40D.  
Momenteel zijn de Canon 5D mark III en de 7D in gebruik. De volgende macrolenzen zijn 
gebruikt:

Canon MP-E 65mm f/2.8 Macro 1-5x;
Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM;
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM;
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM.

Al mijn foto’s vallen onder copyright. Deze foto’s en de serie als geheel mogen dan ook 
niet gebruikt worden voor andere doelen. Ze zijn een voorbeeld van mijn foto’s in 
presentaties en zijn slechts bedoeld om de kwaliteit en andere aspecten te beoordelen 
voorafgaand aan een eventuele opdracht tot een powerpoint-lezing door mij ten behoeve 
van een opdrachtgever.

In een presentatie wordt toegelicht welk dier te zien is, wat de leefwijze is, eventueel hoe 
de foto tot stand kwam. Er kunnen direct vragen worden gesteld tijdens de presentatie. 
Presentaties kunnen worden samengesteld uit diverse series. Het maximum is ongeveer 
220 dia’s en dat duurt in totaal ruim 2 uur. In het midden is een pauze gewenst.

Zie verder de voorwaarden die op de HOME-page van mijn site staan: www.ahw.me


