
 

 
 

Mimicry 

Hé joh, dat is naäperij!  
 

Er zijn dieren en planten die eigenlijk geen wapens hebben om zich te verdedigen. 

Geen gif, geen angel, geen prikkende stekels... Toch hebben ze nauwelijks last van 

aanvallers. Ze lijken namelijk enorm op dieren, die wél dit soort wapens hebben.  

Ze zullen vast gedacht hebben: wie niet sterk is, moet slim zijn! We doen gewoon 

onze gevaarlijke soortgenoten na. We noemen deze manier van naäperij mimicry. 

 

Zo is een melkslang bijvoorbeeld helemaal niet giftig. Maar de tekening met rode, 

zwarte en witte ringen lijkt zo op die van de giftige koraalslang, dat vijanden hem 

met rust laten. Er is wel een manier om ze uit elkaar te kunnen houden. Het 

volgende geheugensteuntje kan je helpen: Rood tegen zwart, om die lach ik hard. 

Rood tegen geel, die vrees ik veel. Als je dus een slang tegenkomt waarbij de rode 

en gele ringen elkaar raken, kun je maar beter uit de buurt blijven. 

 

Zweefvliegen zijn net wespen met hun zwart geel gekleurde lijfje, maar ze hebben 

geen gif en geen angel. Toch gaan er heel wat mensen voor deze diertjes op de loop. 

Ze zijn bang dat ze door een wesp worden aangevallen. Zweefvliegen hebben twee 

vleugels, terwijl wespen er vier hebben, maar tijdens het vliegen, is dat natuurlijk 

lastig te zien. 

Wat je wel kunt onthouden, is dat zweefvliegen op hun plaats kunnen blijven 

zweven, wespen lukt dat niet, dus daaraan zou je de zweefvlieg kunnen herkennen. 

En er zijn nog meer verschillend die bij elkaar gebracht zijn in deze link: 

Zweefvlieg tegenover wesp en honingbij 

 

Zelfs planten gebruiken mimicry. Denk maar eens aan brandnetel en dovenetel. We 

kunnen ze moeilijk uit elkaar houden, alleen de bloemen zijn duidelijk verschillend. 

Maar van de dovenetel hoef je geen prik te verwachten, terwijl brandnetels je 

lelijke jeuk kunnen bezorgen! 

http://download.omroep.nl/teleacnot/schooltv/nudn/pdf/zweefvlieg_tegenover_wesp_en_honingbij.pdf


 

 
 

 
 


