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Summary. Metoecus paradoxus (Coleoptera: Ripiphoridae) in East-Flanders 
On 10 July 2008, a specimen of Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761) was discovered, resting 
on the underside of a leaf of Carpinus betulus in a garden at Lebbeke (Province of East-
Flanders). Some other interesting insects observed in this garden are mentioned as well. 

Résumé. Metoecus paradoxus (Coleoptera: Ripiphoridae) en Flandre orientale 
Le 10 juillet 2008, un exemplaire de Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1961) fut trouvé sous une 
feuille de Carpinus betulus dans un jardin à Lebbeke (Province de Flandre orientale). Quelques 
autres insectes intéressantes observés dans le même jardin sont mentionnés. 
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Op 10 juli 2008, werd in mijn tuin te Lebbeke (Oost-Vlaanderen) op de 

onderkant van een haagbeukblad (Carpinus betulus) een exemplaar van 
Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761) aangetroffen, de wespenkever of -doder. 
Deze soort is nauw verwant met Sitaris muralis (Forster, 1771), een zeldzame 
oliekever die op 25 augustus 2002 op dezelfde plaats werd waargenomen (Thys 
2002). 

 
Blijkbaar wordt M. paradoxus slechts zelden aangetroffen in België. 

Troukens (2006) vermeldt enkele waarnemingen uit de Brusselse westrand, maar 
op de bijgevoegde verspreidingskaart zijn echter nog heel wat 10-
kilometerhokken niet ingekleurd. 

 
De tuin in kwestie is in functie van insecten ingericht, met een afwisseling aan 

structuurrijke biotoopjes zoals nat hooiland, houtkanten en een natuurlijke vijver, 
met als resultaat af en toe een knappe (niet noodzakelijk zeldzame) waarneming, 
zoals eerder in 2008 nog een oorcicade (Ledra aurita), een witte 
hermelijnvlinder (Cerura erminea) en een hoornaarvlinder (Sesia apiformis). 
Met deze waarneming van Metoecus paradoxus krijgt het lijstje een waardevolle 
aanvulling. Op het einde van het seizoen waarin ik die wespendoder vond, bleek 
er tijdens het maaien van de tuin een ondergronds wepsennest van V. vulgaris 
aanwezig, op 2 m van de vindplaats van de kever. 

 
Behalve uit België is M. paradoxus ook vermeld uit Bosnië & Herzegovina, 

Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië (vasteland, 
Sardinië en Sicilië), Letland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Roemenië, Spanje, Europees Turkije en Zweden. Buiten Europa komt 
de soort ook in het Nabije-Oosten en in Noord-Amerika voor (Turco & Bologna 
2010). 
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Figuren 1–2. Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761), Lebbeke (Oost-Vlaanderen), 10.vii.2008, leg. 
R. Meert. 1.– Dorsaal, 2. Lateraal (Foto's R. Meert). 
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