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Abstract: The parasitic behaviour of Hedychrum rutilans, a cleptoparasite of the beewolf (Philanthus triangulum 
(Fabricius)) was observed in the laboratory. It seems that H. rutilans does not lay her egg on the prey in the nest 
cell, like Chrysis coerulans Fabricius for example, but that she put her egg on a paralysed honeybee on the moment 

the beewolf brings the bee inside her nest. 
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Gedurende vele jaren heeft dr. R. T. Simon 
Thomas op verschillende plaatsen in zuid¬ 
west Frankrijk de bijenwolf (Philanthus tri¬ 
angulum (Fabricius)) verzameld en geobser¬ 
veerd (Simon Thomas & Simon Thomas, 
1972). De bijenwolf behoort tot de graaf- 
wespen (Sphecidae). De wesp verzamelt als 
voedsel voor haar nakomelingen honing¬ 
bijen (Apis mellifera Tinnaeus), die ze met 
een steek verlamt en daarna in haar nest 
brengt. In het nest worden de honingbijen in 
aparte kamertjes (cellen) geborgen en van 
een ei voorzien. Door gedurende enkele jaren 
op bepaalde plaatsen zowel de bijenwolf als 
zijn cleptoparasiet, de goudwesp Hedy¬ 
chrum rutilans Dahlbom, te verzamelen, kon 
aan de hand van het aantal gevangen indivi¬ 
duen worden vastgesteld dat deze parasiet 
zich in één tot twee jaar explosief kon ver¬ 
meerderen ten koste van zijn gastheer. Een 
bepaalde populatie bijenwolven kon zo in 
korte tijd worden gedecimeerd (Simon 
Thomas & Simon Thomas, 1972; Simon 
Thomas & Veenendaal, 1974). 

Om iets meer te weten te komen over de 
wijze waarop deze goudwesp in de nesten 
van de bijenwolf parasiteert, werd getracht 
om de goudwesp in gevangenschap te kwe¬ 
ken. 

In augustus 1983 verzamelde Simon 
Thomas voor deze kweek een aantal goud- 

Fig. 1. Philanthus met honingbij waarop Hedychrum 
een ei probeert af té zetten. 

wespen in Frankrijk, terwijl de bijenwolven 
in Nederland (Duivendrecht N.-H.) werden 
gevangen. 

De bijenwolfvrouwtjes werden twee bij 
twee in kweekkooien (Simon Thomas, 1966) 
gezet. Nadat deze wespen met het graven van 
een nesthol waren gestart, werden enkele ho¬ 
ningbijen en twee goudwespen per kooi toe¬ 
gevoegd. De broedholen trokken al snel de 
belangstelling van de goudwespen, die er 
zelfs af en toe inkropen. 

Bij een van de eerste waarnemingen zagen we 
een goudwesp achter een bijenwolf met prooi 
in het nest verdwijnen. Na enkele minuten 
kwam de goudwesp echter weer naar buiten. 
In deze korte tijd kon onmogelijk de nestcel 
zijn aangelegd (Simon Thomas & Veenen¬ 
daal, 1978), zodat we concludeerden dat de 
aanval was mislukt. Na tien dagen, waarin 



170 Ent. Ber., Amst. 47 (1987) 

Fig. 2. HedychrumAsirvQ komt uit 
een honingbij tevoorschijn tussen 
het eerste en tweede potenpaar 
(Foto dr. J. van Marie). 

geen belangrijke observaties werden gedaan, 
groeven we de zandbakken uit om de inhoud 
van de nesten te kunnen controleren. Op de 
honingbijen in twee cellen werd een bijna 
volgroeide goudwesplarve aangetroffen, die 
zich na enkele dagen zouden inspinnen in een 
min of meer ovale cocon. Verder werden er 
twee cellen gevonden waarin zich een onge¬ 
veer twee dagen oude bijenwolflarve bevond 
met daaraan vastgeklemd een goudwesp¬ 
larve. Het lijkt er dus op dat de larve van deze 
goudwesp niet het ei maar de larve van de 
bijenwolf aanvalt en leegzuigt. Dit is reeds 
van meerdere soorten goudwespen beschre¬ 
ven (Evans & West Eberhard, 1970; De 
Groot, 1971). 

Bij een van de latere observaties keerde de 
bijenwolf met een zojuist gevangen honingbij 
terug naar haar nest waar op dat moment een 
goudwesp op wacht zat. Onmiddellijk nadat 
de bijenwolf bij haar nest was geland, stortte 
de goudwesp zich op de honingbij en zocht 
ze met haar eilegbuis „iets” in de buurt van 
de nek van de bij (fig. 1), waarna ze weer 
razendsnel verdween. De bijenwolf bleef de 
bij vasthouden, en het leek erop dat ze van 
dit alles niets had gemerkt. Voordat de wesp 
met haar prooi in het nest kon verdwijnen, 
werd de bij afgenomen en voor nader onder¬ 
zoek onder het binoculair gelegd. Er viel ech¬ 
ter op dat moment, even als de volgende dag, 
niets aan de bij waar te nemen. Na vier dagen 
werd de bij opnieuw bekeken. Tot onze ver¬ 

bazing was er nu een larve te zien die, onge¬ 
veer op de plaats waar normaal het ei van de 
bijenwolf wordt gelegd, uit de bij te voor¬ 
schijn was gekomen (fig. 2). 

Kennelijk verstopt de goudwesp haar ei 
onder het chitinepantser van de bij, zodat het 
niet opvalt als de bijenwolf de bijen in het 
nest hanteert; deze worden namelijk herhaal¬ 
delijk met de monddelen en kaken betast 
(Simon Thomas & Veenendaal, 1978). Uit 
het voorgaande zouden we kunnen afleiden 
dat Hedychrum rut Hans niet de nestcellen 
van haar gastheer parasiteert, zoals b.v. 
Chrysis coerulans Fabricius (Evans & West 
Eberhard, 1970), maar dat zij de prooi van de 
bijenwolf al van een ei voorziet voordat deze 
in een cel is opgeborgen. Tevens blijkt dat in 
principe alle binnengebrachte bijen door een 
goudwesp geparasiteerd kunnen zijn. Zo 
zouden er dus uit een cel met meerdere bijen 
ook meerdere goudwespen kunnen komen. 
De vraag blijft of het voor de groei van de 
goudwesplarve essentieel is om de bijenwolf¬ 
larve te consumeren. 
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