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Over een vondst van Palpares libelluloides in Nederland 

(Neuroptera, Myrmeleontidae) 

door 

D. C. GEIJSKES 

(Rijksmuseum- van Natuurlijke Historie, Leiden) 

In januari 1971 stuurde Dr. Ir. R. H. Cobben uit Wageningen mij een mieren¬ 

leeuw ter determinatie, die hem door een student was gebracht met de mededeling 

dat het insekt in Brabant was gevangen door een jongen van een insektenwerkgroep. 

Tot mijn verbazing bleek dit een wijfje te zijn van Palpares libelluloides (L.), een 

soort die in het mediterrane gebied thuis hoort. Cobben merkte trouwens zelf al in 

zijn begeleidend briefje op:: ,,doet denken aan een soort van Afrikaanse oor¬ 

sprong”, hetgeen inderdaad juist was, want de meeste Palpares soorten komen in 

Afrika voor. Op mijn verzoek stelde collega Cobben toen een nadere informatie 

in naar de herkomst van dit dier, waaruit bleek dat deze Palpares gevangen was 

te Strijbeek (Reservaat bij Goudbergse ven) op 8 juni 1970 door Betty Vergeer 
tijdens het werkgroepkamp W1H2 van de C.J.N. Getuigen waren bij de vondst 

aanwezig. Hieruit moet wel geconcludeerd worden, dat het insekt levend is 

aangetroffen. 

Ofschoon het geval op zichzelf zeer de moeite waard is om vermeld te worden, 

heb ik er toch lang aan getwijfeld of hier van een verdwaalde gast sprake is. 

Weliswaar behoren de Palpares-soorten tot de grootste netvleugelige insekten, maar 

hun vliegvermogen is beperkt, zoals dat trouwens met alle mierenleeuwen het geval 

is. Ze fladderen meer dan dat ze actief vliegen. Bovendien zijn het nachtdieren. 

Zoals reeds opgemerkt werd komt Palpares libelluloides in het Middellandse 

zeegebied voor en haar dichtstbijzijnde woongebied bevindt zich aan de Franse 

Rivièra. Berland (1962) zegt hierover voor Frankrijk: „Tout le littoral médi¬ 

terranéen, remontant jusque dans l’Ardèche et le Gard. Corse. Très commun en 

été dans les endroits herbeux. Méditerranée jusqu’au Caucase et au Liban. Afrique 

du Mord”. 

Nu is het een feit dat verschillende „trekkers” kans zien om vanuit het medi¬ 

terrane gebied ook ons land te bereiken, een verschijnsel dat voor bepaalde dag¬ 

vlinders zelfs jaarlijks valt te constateren. Maar met deze kategorie van trekkers 

valt Palpares moeilijk te vergelijken. 

Een andere mogelijkheid zou zijn de aanname van de import van een levende 

pop. Dit is niet zo onwaarschijnlijk als het lijkt. Mij is door iemand die het weten 

kan verteld, dat import van luzerne als veevoeder met name uit Spanje tegen¬ 

woordig in vrij grote hoeveelheden schijnt plaats te vinden. Nu weet ik van de 

lokale omstandigheden te Strijbeek te weinig, om deze mogelijkheid daar aan¬ 

nemelijk te maken, maar uitgesloten acht ik haar niet. 

Misschien berust het geval waarvan Cammaerts (1967) melding maakt dat 

een wijfje van Palpares libelluloides in het Schwarzwald werd aangetroffen, op 

hetzelfde verschijnsel. Dit exemplaar werd ook levend op een afgelegen weiland 

tussen Schönegrund en Besenfeld op 17 augustus 1962 gevonden. Een verklaring 
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voor het voorkomen van dit insekt zover buiten zijn normale woongebied was niet 

te geven. 

Het inlandse exemplaar van Pal pares libelluloides bevindt zich in de collectie 

van het Entomologisch Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen. 

Helaas is de kop en het borststuk daarvan ernstig beschadigd en slechts in brok¬ 

stukken aanwezig, maar de vleugels zijn geheel intact, evenals het abdomen. Over 

de determinatie van dit exemplaar bestaat m.i, geen twijfel. Het is vergeleken met 

de naverwante Palpares hispanus Hagen, de enige andere Europese soort van dit 

geslacht, doch dit sloot te verwarring hiermede uit. De vorm van de vleugels en 

enkele details in de vlekkentekening, alsmede de doorlopende zwarte rugstreep op 

het abdomen spreken alle voor libelluloides, die rondom de Middellandse Zee de 

gewoonste Palpares soort is. 

Summary 

A living female of Palpares libelluloides (L.), a large ant lion fly inhabiting 

the Mediterranean, was found in the south of the Netherlands on June 8, 1970. 

Migration of the adult is hardly possible, but import of a living pupa with cattle 

crop from the Mediterranean, as nowadays happens, may explain its presence in 

Holland. 
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Wij ontvingen dit boekje ter recensie, en de eerste reactie was het te retourneren, zijnde 

niet entomologisch. Een blik in de briljant geschreven inhoud, en vooral de schitterende af¬ 

beeldingen, merendeels microfoto’s van hersenweefsel en de innervatie van het oog van de 
huisvlieg, deden me op dit idee terugkomen. 

De auteur, die directeur is van het Max Planck Institut te Tübingen dat gewijd is aan de 

studie van biologische cybernetica, heeft met dit kleine goedkope boekje een bijzonder knap, 

compact en voor een geïnteresseerde outsider begrijpelijk overzicht gegeven van met name de 

functionele aspecten van de hersenen. Het boekje munt uit door een goede verzorging in 

afbeeldingen, opmaak en taalgebruik (let bijv. op de knappe titel), en is een voorbeeld van 
populariseren op hoog niveau. 

De auteur heeft zijn eigen onderzoek vooral toegespitst op functioneel anatomisch onder¬ 

zoek van de huisvlieg; toch blijkt dat de algemene grondstructuren van de biologische com¬ 

puter in de verschillende diergroepen overeenkomende wetmatigheden vertonen. — W. N. 
Ellis. 


