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Het sexuele dimorfisme bij de Campsomerinae 

(Hymenoptera, Scoliidae) 

door 

J. G. BETREM 

Inleiding 

De meeste soorten van de subfamilie van de Campsomerinae vertonen een 

uitgesproken sexueel dimorfisme. Bij mijn bestudering van de Indo-Australische 

vormen had ik reeds jaren geleden het vermoeden, dat een mogelijke verklaring 

van dit verschijnsel gevonden kon worden. Historische factoren spelen bij de 

geografische verspreiding van deze laatste zo’n grote rol, dat de oecologische 

factoren op de achtergrond gedrongen worden. Deze historische factoren treden 

bij de Afrikaanse fauna niet zo op de voorgrond, zodat daar de invloed van het 

milieu veel duidelijker is. 

Algemene biologie 

Alle Scoliiden zijn parasieten van engerlingen; dit zijn larven van bladsprietige 

kevers (Lamellicornia), zoals b.v. de meikever. Het bevruchte wijfje graaft zich 

in de grond om zijn prooi, een engerling, te kunnen bereiken. Zodra zij een larve 

vindt, wordt deze door steken met de angel geparalyseerd, waarna een ei op de 

engerling gelegd wordt. De Scoliide-larve zuigt en vreet de inhoud van de enger¬ 

ling praktisch geheel op. Zij steekt daarvoor haar kop en borststuk geheel in het 

lichaam van deze. Hierna spint zij een cocon, waarin zij zich verpopt. De imago, 

mannetje of wijfje, kruipt uit deze cocon naar buiten en graaft zich een weg boven 

de grond. Over het algemeen wordt het wijfje daar opgewacht door één of meer 

mannetjes, die zich op haar storten om te kunnen paren. Een van mijn Ameri¬ 

kaanse collega’s zag eens een bal van mannetjes zich op een uit de grond kruipend 

vrouwtje storten. 

Zowel de wijfjes als de mannetjes bezoeken bloemen. Beide hebben lange 

monddelen, die geschikt zijn voor het opzuigen van nectar. Het hangt o.a. af van 

de aanwezigheid van veel bloemen, of de Scoliiden al of niet van belang zullen 

zijn voor de biologische bestrijding van hun gastheer, daar het aantal eieren, dat 

gelegd wordt, afhangt van de hoeveelheid opgenomen voedsel. 

Verschil in gedrag 

Om de engerlingen te kunnen parasiteren, moeten de wijfjes deze al gravende 

in de grond opzoeken. Hun poten vooral vertonen speciale aanpassingen voor dit 

graafwerk. Zij zijn zeer zwaar gebouwd en voorzien van dikke doorns, waardoor 

zij met hun poten de door de voorkaken losgebeten gronddeeltjes naar achteren 

kunnen schuiven. Ook de gehele verdere lichaamsbouw vertoont aanpassingen 

aan deze graafwerkzaamheden. 

De mannetjes daarentegen hoeven zich niet wederom in de bodem te graven 

als ze zich eenmaal naar de oppervlakte van de grond hebben gewerkt. Hun poten 

zijn dan ook licht gebouwd zonder de zware doorns van de wijfjes. Zij lijken in 
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uiterlijk veel op de poten van andere Aculeaten, die geen voor het graven aan¬ 

gepaste poten hebben, b.v. die van plooiwespen. 

De wijfjes worden meestal aangetroffen dicht bij de grond zoekend, lopend 

over de bodem. De mannetjes daarentegen vliegen veel rond. Zij zijn meer zonne- 

dieren. In Amerika is bekend, dat mannetjes van sommige Campsomeris-soorten 

’s nachts in groepen bijeen op hoge planten slapen. 

Dit verschillend gedrag van de mannetjes en de wijfjes moet beschouwd worden 

als van het uiterste belang voor de natuurlijke selectie. De vijanden van de Sco- 

liiden zijn in hoofdzaak vogels. Er zijn in principe twee manieren, waarop zij zich 

kunnen beschermen tegen hun vijanden. De eerste is de camouflage. Zij hebben 

in dit geval een kleur of kleurverdeling, waardoor zij zich min of meer onzichtbaar 

maken en waardoor zij door een zoekende vogel niet opgemerkt worden. Ook is 

het mogelijk dat zij een zodanige kleur of kleurverdeling hebben, die meestal zo 

opvallend is, dat de vogel gewaarschuwd wordt, dat het dier oneetbaar is of zich 

op een of andere manier kan verweren, b.v. door het steken met een angel. Van¬ 

wege hun waarschuwingskleur worden zij door de vogels gemeden. 

Op welke wijze de evolutie bij een bepaalde populatie verloopt, hangt af van 

de omgeving waarin zij leeft, daar in een ander milieu ook andere soorten vogels 

de wespen zullen proberen te vangen. De dieren, die het meest opvallen of een 

onvoldoende waarschuwingstekening hebben, zullen het eerst weggevangen wor¬ 

den. De selectiedruk zal dus voor ieder van de geslachten van de Scoliiden ver¬ 

schillend zijn. Zij zal daarom de evolutie van het kleurpatroon voor ieder van de 

geslachten een andere richting opsturen. Zo zullen de wijfjes, die in een dichte 

begroeiing leven, donkerder zijn dan die welke in een meer open begroeiing 

leven. Vele van deze laatste zijn bruingeel, waardoor zij op een bruingele onder¬ 

grond niet opvallen. 

Mimicry 

De mannetjes vertonen een geheel andere evolutie, die voor deze groep waar¬ 

schijnlijk al zeer oud is. Zij vertonen een tekening die zeer sterk op die van de 

plooiwespen lijkt, nl. gele banden op het achterlijf. Nu wordt algemeen aange¬ 

nomen, dat deze kleurverdeling ontstaat als nabootsing van die van plooiwespen, 

daar zij zich zelf niet kunnen verweren. Dit is bij de Scoliiden-mannetjes vermoe¬ 

delijk niet het geval. Deze hebben aan het laatste sterniet drie scherpe, lange 

punten, waarmede zij proberen te steken als zij aangepakt worden. Zij kunnen 

hiermede echter niet door de menselijke huid heendringen. Een van mijn Ameri¬ 

kaanse collega’s meende, dat zij hiermede het zachte slijmvlies van een vogelkeel 

wel zullen kunnen doorboren en zo veel pijn veroorzaken. Een vogel zal, zodra hij 

enkele keren een slechte ervaring met deze wespen heeft opgedaan, deze mijden. 

Een vogel kan deze echter slechts leren mijden, wanneer hij met dit onaangename 

verschijnsel geregeld geconfronteerd wordt. Nu zijn de Scoliiden in de meeste 

gevallen niet zo algemeen, dat de vogels zullen leren deze niet meer te vangen. 

Het is daarom niet verwonderlijk, dat zij een tekening hebben, die gelijkt op veel 

algemenere soorten, nl. op die van de plooiwespen. Zij vertonen dus mimicry. 
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Camouflage 

De mimicry ten opzichte van plooiwespen is zeker niet de enige mogelijkheid 

voor een verklaring van de gele tekening van de mannetjes. Ongetwijfeld hebben 

hier oorspronkelijk ook andere factoren een rol gespeeld en spelen in vele gevallen 

nog een rol. Dit kan blijken uit de verdeling van de gele vlekken op de poten 

van de mannetjes van soorten met een uitgebreide gele tekening. Als de dieren 

zitten, worden de voorpoten naar voren gestrekt en de middelste en de achterste 

naar achteren. De dijen (femora) hebben bij de vormen met een meer primitieve 

kleurverdeling op de voor- en achterzijde een gele streep. Bij de vormen met een 

meer gespecialiseerde gele kleurtekening verdwijnt het geel op de naar het 

lichaam gekleurde zijde. Het resultaat is, dat de gele streep op de voorpoten op 

een andere zijde van de dijen aanwezig is dan op de middelste en de achterste. 

Er moet een reden zijn, die de selectie in deze richting stuurt. Een dierelichaam, 

dat lichte vlekken en strepen vertoont op een donkere achtergrond, maakt de 

indruk van in stukjes gebroken te zijn. Het is daardoor slecht zichtbaar, daar het 

veel minder opvalt. Wij hebben dus te doen met een soort camouflage. De gele 

tekening op de binnenzijde van de poten speelt hierbij geen rol en kan dus zonder 

bezwaar verdwijnen. Een zelfde soort tekening kan dus zowel een camouflage- 

als een mimicry-tekening zijn. 

Genetische verklaring 

Een van de moelijkheden is nu, hoe wij dit grote verschil in ui terlijk genetisch 

kunnen verklaren. Zowel de wijfjes als de mannetjes hebben dezelfde „set” chro¬ 

mosomen. Geslachtschromosomen zijn bij de Hymenoptera nooit aangetoond, zodat 

deze niet voor de verklaring in aanmerking komen. Vermoedelijk moeten we deze 

in een geheel andere richting zoeken, die specifiek is voor deze insekten. Bij alle 

Hymenoptera, die tot nu toe onderzocht zijn, is gebleken dat de wijfjes 2n chro¬ 

mosomen hebben en de mannetjes n chromosomen, dus de helft. De mannetjes 

ontstaan, wanneer een ei niet bevrucht is. Afstammelingen van onbevruchte wijfjes 

zijn altijd mannetjes. Dit is ook bij de Scoliiden dikwijls geconstateerd. Het is 

mogelijk, dat het optreden van de grote sexuele verschillen in dit geval veroor¬ 

zaakt wordt door de hoeveelheid enzymen, die door de chromosomen gevormd 

wordt tijdens de ontwikkeling. 

Summary 

The evolution of sexual dimorphism in the Campsomerinae 

Many of the Campsomerinae show such a great sexual dimorphism that it is 

difficult to establish which males and females belong together. This phenomenon 

is not very distinct in the primitive forms and in many species of the new world. 

It is known that the sexes as adults live in different habitats. Therefore selection 

pressure on the two sexes will be different. This may explain why this sexual 

dimorphism came into existence. 

The males share more characters with their ancestors than the females. They 

have yellow apical bands on most of their abdominal tergites and many yellow 
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spots and stripes on the thorax and the legs. They mimic wasps and may be more 

or less protected by this colour-pattern against birds, but they are not defenseless. 

The last visible sternite possesses three sharp spines. When caught they try to 

pierce the skin with them. These spines can pierce the mucous membrane of the 

throat of a bird, which must be very painful. 

This protection by warning-colours works only if there are enough individuals 

present for the bird to learn to avoid the wasps. This is often not the case with 

the scoliids, because they are generally not very common. 

Therefore it is not surprising that they have attained a yellow pattern like that 

of vespids and eumenids, which are always very common. 

The distribution of the yellow colour on the legs shows that the yellow pattern 

not only exists to warn the birds, it also works as a camouflage by breaking down 

the general body contour, so that the insect is more difficult to see. 

It is not easy to find a genetic basis for the striking differences between the 

sexes, although this sexual dimorphism exists in many animals. Sex chromosomes 

are not known in Hymenoptera, but the males possess n chromosomes and the 

females two sets of n chromosomes. Therefore it is possible that the quantity of 

enzymes, formed during development, plays an important part in the coming into 

existence of the male phaenotype or the female phaenotype. 

Deventer, Rubensstraat 65. 

Vergelijking van Britse en Nederlandse trekgegevens. In oktober 1966 publiceerde 

Mr. R. A. French de Britse trekres ul taten over 1964 (Entomologist 99 : 233—240). Het 

is wel interessant verschillende van zijn getallen te vergelijken met de Nederlandse, waarbij 

we moeten bedenken, dat het aantal Britse deelnemers belangrijk groter is dan dat van ons, 

terwijl ook de beide gebieden aanmerkelijk verschillen. 

Voor de regelmatige migranten vinden we dan de volgende aantallen (eerst de Britse, dan 

de Nederlandse): Colias hyale L.: 11 — 4534; Colias crocea Fourcroy: 450 — 446; Vanessa 

atalanta L.: 6500 — 13500; Vanessa cardui L.: 1200 — 10085; Acherontia atropos L.: 

23 — 36; Herse convolvuli L.: 129 -—- 68; Macroglossum stellatarum L.: 180 — 186; 

Autographa gamma L.: 8000 — 62500; Nomophila noctuella Schiff.: 200 —■ 1459. Afgezien 

van Colias hyale, die toevallig een goed jaar bij ons had, waren er overigens dus wel diverse 

opvallende verschillen. Voor atalanta en gamma kan dit geen toeval zijn, daar deze soorten 

practisch elk jaar bij ons hogere aantallen bereiken dan op de Britse eilanden. Het zou wel 

de moeite waard zijn de oorzaak hiervan te achterhalen: is de immigratie van deze twee 

soorten op de Britse eilanden kleiner dan bij ons, of ontwikkelt de nakomelingschap zich bij 

ons beter? 

Kijken we nu naar de zeldzame immigranten, dan vinden we vaak heel andere verhoudin¬ 

gen, zoals blijkt uit de volgende cijfers: Spectrum livornica Esp.: 4 — 2; Mythimna unipuncta 

Haworth: 44 — 0; Mythimna vitellina Hb.: 4 — 1; Mythimna loreyi Duponchel: 2 — 0; 

Spodoptera exigua Hb.: 6 — 8; Chloridea peltigera Schiff.: 26 — 5; Chloridea armigera 

Hb.: 4 — 0; Rhodometra sacraria L.: 70 — 2; Cosymbia puppillaria Hb.: 4 — 3; Nycterosea 

obstipata F.: 26 — 29. Voor deze soorten blijkt het Britse totaal dus over het algemeen 

gunstiger te zijn dan het Nederlandse en dit is voor al deze dieren bijna steeds het geval. 

Het zijn de soorten, die vooral in het zuiden van Engeland gevangen worden, zodat de ver¬ 

onderstelling voor de hand ligt, dat hun hoofdtrekweg westelijker ligt, zodat ze via het 

Kanaal de Engelse zuidkust bereiken. — Lpk. 


