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Later mocht ik van de heer Lempke nog vernemen, dat deze zeldzame vlinder 

in ons land nooit eerder is gekweekt. 

Summary 

Experiences in rearing M. galathea, a rare species in the Netherlands. 

Nijmegen, Marie Curiestraat 6. 

De mens als gastheer van Lucilia sericata Meigen 
door 

N. C. VAN DER VLIET 

Begin juli 1957 riep een huidarts te Nijmegen mijn hulp in voor een merk¬ 

waardig entomologisch geval, nl. het voorkomen van vliegemaden in wonden van 

een patiënt. 

Uit zijn uitvoerig ziekteverslag zijn de volgende punten voor ons van belang: 

Betreffende patiënt had reeds lange tijd grote zweren en exzeem aan beide 

onderbenen en voeten. Hij voelde zich enige dagen ziek en was naar het spreekuur 

gekomen. Bij een algemeen onderzoek bleek hij een hartafwijking te hebben (cy- 

anotisch en benauwd) en geestelijk niet meer volwaardig (ouderdomsverschijn- 

selen). De benen waren in onfrisse, doorgeslagen verbanden ingepakt. 

De patiënt werd dezelfde dag in het ziekenhuis opgenomen, waar de verban¬ 

den werden verwijderd. Toen werd de arts direct opgebeld, omdat er „beesten 

uit de wonden kwamen”. De patiënt had ettelijke zweren met ondermijnde randen, 

waarin talrijke maden rondkropen, waarmede de patiënt echter heel broederlijk 

omging, zoals wijlen St. Franciscus. De benen waren sterk zuchtig (oedeem). De 

rest van de huid maakte ook een zeer ongezonde indruk. 

Toen men mij waarschuwde, was het grootste deel van de maden reeds in een 

fysiologische zout- en -formaline oplossing gedaan, maar gelukkig kreeg ik nog 

bijtijds 6 maden in mijn bezit, waarvan 2 dood. De 4 levende heb ik op een 

kweekmedium gezet, dat door de heer van Dinther met succes was gebruikt voor 

het kweken van Musea domestica L. (Hondebrood (Flora-blokjes) werd 12 uur 

in water geweekt, afgegoten, daarna met een bakkersgistsuspensie overgoten en 

het geheel tot een kruimelige massa gekneed. Op deze massa werd een ± 1 cm 

dikke laag turfmolm gelegd om overtollig vocht te binden). 

Op 17 juli, 4 dagen na het begin van de kweek, trof ik 2 puparia aan onder de 

turf, op 20 juli nog 2. Op 31 juli waren de poppen uitgekomen en trof ik 2 $ $ 

en 2 $ $ aan. 

Br. Theowald was zo vriendelijk de dieren voor mij te determineren. Zij 

bleken te behoren tot Lucilia sericata Meig. 

Normaal leven deze dieren op mest, maar ook worden ze wel facultatief para¬ 

sitair aangetroffen in de achterdelen van schapen. Op deze laatste wijze zijn ze nu 

en dan schadelijk op Texel. 

Het was mij niet bekend, of de mens reeds vaker voor deze Lucilia als gastheer 

had gefungeerd, maar van verschillende zijden werd dit bevestigd, o.a. in de tro¬ 

pen en subtropen. Ook blijken in ons klimaat (gematigd) deze dieren zich vaak 

te vergrijpen aan gewond vee, doch onder speciale omstandigheden ook aan de 
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mens, bv. aan gewonden, die tijdens een oorlog niet direct werden opgehaald. De 

buitentemperatuur is van invloed. De aantastingen treden bij warmte meer op dan 

bij koude. In het hierboven beschreven geval kan ook worden aangenomen, dat de 

hete dagen in het begin van juli de ontwikkeling gunstig hebben beïnvloed. 

Summary 

Lucilia sericata using man as host. An old man proved to have larvae of this 

species in open wounds. After rearing the imagines could be determined. 

Nijmegen, Marie Curiestraat 6. 

Lorenz, H.? u. M. Kraus, Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und 

Megalodontoidea). (Abhandlungen zur Larvalsystematik der Insekten, nr. l). Berlin, 1957, 

Akademie-Verlag. D.M. 38.—. 

Het is gezien de steeds groeiende belangstelling voor de systematiek van larven, niet te 

verwonderen, dat de larven der bladwespen ook weer eens een beurt hebben gekregen. Het 

werd trouwens tijd, want na het bekende werk van Brischke & Zaddach (1862—1885 !) 

was er geen samenvattend werk over de Europese bladwesplarven meer verschenen. 

Het in 1922 gepubliceerde werk van Yuasa heeft voornamelijk betrekking op Amerikaanse 

soorten, zodat wij voor Europa waren aangewezen op de vrij summiere beschrijvingen in 

het overigens voortreffelijke werk van Enslin. 
In deze leemte wordt nu, en naar reeds bij eerste kennismaking blijkt, op uitmuntende 

wijze, voorzien door het werk van Lorenz & Kraus. Ik ben weliswaar nog niet in de gele¬ 

genheid geweest het werk op praktische bruikbaarheid te toetsen, maar het is bij een derge¬ 

lijke gedegen bewerking niet aan te nemen, dat het in dit opzicht zou tegenvallen. 

In een betrekkelijk korte periode (1951—1954) zijn de auteurs er in geslaagd larven¬ 

materiaal van een zeer groot gedeelte der Middeneuropese bladwespen te verzamelen en te 

beschrijven, het laatste op ten dele originele wijze en toegelicht door vele uitstekende 

afbeeldingen. 

De schrijvers volgen het systeem dat door Ross en door Benson is ontwikkeld en door 

laatstgenoemde wordt gebruikt in zijn bewerking van de Engelse Symphyta in de serie 

„Handbooks for the identification of British Insects”. Dit geldt uiteraard niet voor de 

Nematinen, die in deze uitgave nog ontbreken. 

Het boek eindigt met een beschouwend hoofdstuk, waarin de door de larvenmorfologie 

gesuggereerde verwantschappen worden vergeleken met het systeem van Benson. Op enkele 

uitzonderingen na blijkt een voortreffelijke overeenstemming te bestaan, met name daar waar 

Benson oude en heterogene genera heeft onderverdeeld. Dat Benson’s samenvoeging van 

de Dolerinen met de Selandriinen geen steun vindt in de larvensystematiek, is zo’n uit¬ 

zondering, die trouwens maar weinigen verwonderen zal. Alles bij elkaar een voortreffelijk 

en hoogst welkom werk. —- G. Barendrecht. 

De oppomp lamp. Opgehangen voor een scherm of geplaatst op een op ,de grond liggend 

laken voldoet de vergasser mij minder dan wanneer ik er mee rond loop op een vangterrein 

en hem zo hier en daar neerzet. Zo maar gewoon op de grond, liefst op zand, niet op gras 

of tussen kruiden. Bij gebruik op de hei zet ik de lamp op een klein krukje, zodat het 

licht vrij over de hei uitstraalt. Geen laken of zo iets er bij. 

Natuurlijk is het aantal aanvliegers niet zo groot als bij de M.L.-lamp of bij de hoge- 

druk-kwiklamp en komen er percentsgewijze meer spanners dan uilen op. Op afgelegen 

terreinen echter* waar geen stroom te krijgen is, zijn de vergassers een uitkomst. Beide 

petromaxlampen, zowel de 350 als de 500 kaars, voldoen uitstekend. Geen gezeur meer van 

voorverwarmen met spiritus ! 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.). 


