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Het vinden van en het binnendringen in een 

wespennest door het vrouwtje van Volucella 

pellucens (Diptera: Syrphidae) 

Over het binnendringen in een wespennest 
door vrouwtjes van Volucella is in de literatuur 
weinig te vinden. Nixon (1934) vermeldt van 
Volucella pellucens (Linnaeus) dat hij twee¬ 
maal waarnam dat ze langzaam een wespen¬ 
nest in een glazen kast inliep, maar zegt er bij 
dat hij niet gezien had hoe de vlieg het nest 
gevonden had. De vrouwtjes van Volucella 

moeten een nest binnengaan om hun eieren 
daarin af te zetten. De larven leven namelijk 
onder in wespennesten en voeden zich daar 
met afval. Ze eten alleen wespelarven en pop¬ 
pen als laat in het seizoen het nest geen actieve 
werksters meer bevat en er blijkbaar te weinig 
overtolligs naar beneden valt om van te leven 
(Sprad berry, 1973). 

Op 10 augustus 1990 heb ik in het Wester- 
park te Zoetermeer het volgende waargeno¬ 
men. Een vrouwtje van de in Nederland ge¬ 
wone Volucella pellucens kwam langzaam, als 
het ware zoekend, aan vliegen en vloog in lood¬ 
rechte richting op in- en uitvliegende wespen 
( Vespula sp.) van een grondnest. Ze ging zitten 
op een braamblad ongeveer 10 cm boven de 
grond en omstreeks 15 cm van de nestopening. 
Ze bleef daar een vijftal minuten stil zitten tot 
er een korte pauze kwam in het gestage in- en 
uitgaan van de wespen. Op dat moment schoot 
ze razendsnel het wespennest in: binnen één 
seconde was ze verdwenen. Het gegons in het 
nest ging gelijkmatig door, van een verstoring 
was niets te merken. Na ongeveer vijf minuten 
ben ik weggegaan. De zweefvlieg bevond zich 
toen nog in het nest. 

Het is onbekend wat deze zweefvliegsoort 
vrijwaart van aanvallen door de wespen 
( Lespw/fl-werksters vangen vliegen). Nixon 

(1934) heeft waargenomen dat Volucella pellu¬ 

cens weer levend een nest verliet. Hij zag 58 
eieren op de zijkanten van het wespennest en 
vermoedde dat dat het pellucens-legsel betrof. 
Er zullen waarschijnlijk verscheidene nesten 
door één Volucella-vrouwtje bezocht worden. 
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Aas-etende libellen 

Op 27 september 1985 zag ik, op een asfaltweg 
in het gebied van het Oude Rijnstrangen-reser- 
vaat ten zuiden van Zevenaar, hoe een libel 
zich tegoed deed aan de papperige resten van 
een platgereden naaktslak. Met korte rukjes 
van kop en borststuk peuzelde hij er hapjes af, 
zich met tenminste het tweede en derde poten¬ 
paar schrapzettend. Toen ik op 30 september 
1990 op vrijwel dezelfde plaats weer een libel 
bezig zag met deze ongebruikelijke activiteit, 
leek het me goed, eens de aandacht op dit 
verschijnsel te vestigen. Tot mijn spijt weet ik 
te weinig van libellen om veel te kunnen zeggen 
over de betrokken soort. In beide gevallen be¬ 
trof het een vrij forse, slanke libel van het 
Aeshna- type. 

Bij de eerste waarneming heb ik gezien, dat 
er beweging kwam in de kliederige massa. 
Daaruit blijkt, dat de libel aan het aas zat te 
rukken en niet op die plaats bezig was met 


