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In de lucht dansende Sluipwespen* 

Overwinteren manlijke Sluipwespen in den 

volkomen toestand? 

Dat er sluipwespen zijn, die, evenals sommige muggen¬ 

soorten, de gewoonte hebben, zich tot zwermen te vereeni- 

gen en in de lucht te dansen, is niet van algemeene bekend¬ 

heid, hoewel, naar alle waarschijnlijkheid, dit verschijnsel 

in vele streken van ons land zal kunnen worden waargenomen. 

Voor zoover mij bekend, is onder de sluipwespen deze 

gewoonte nog slechts bij eenige vertegenwoordigers van 

het Braconiden-gznus Blacus geconstateerd, welk genus 

door Haliday in twee subgenera gesplitst werd, namelijk 

Blacus en Gatiychorus. Deze indeeling, welke gegrond is 

op het aantal sprietleden en het al of niet gekamd zijn van 

de klauwtjes, is gebleken niet houdbaar te zijn. 

Uit de etymologische verklaring van laatstgenoemden 

naam, welke afgeleid is van het Griekscheganumai, ik schep 

behagen, en choros, dans, is reeds op te maken, dat 

Haliday met het luchtspel der sluipwespen van genoemd 

subgenus—het zijn slechts de mannetjes die in den paartijd 

zwermen en dansen—bekend was. Bij de beschrijving van 

eene der soorten, namelijk bij die van Blacus trepudians 

Hal., treedt deze auteur aangaande genoemde gewoonte 

nog in nadere beschouwingen en schrijft hij : „The males 

sport together in airy danses on warm, sunny afternoons 

like the gnats of the genus Chironomus.” Een andere 

Engelsche onderzoeker, met name THOMAS A. MARSHALL, 

zegt van de soort Blacus ruf kornis Nees. : „an abundant 

species throughout Europe, and found gregariously on 

bushes in shady places.” 

Volgens Snellen van Vollenhoven zouden er vier 

verschillende Blacus-species in Nederland waargenomen 

zijn. In de verzameling, indertijd door dezen entomoloog 

voor de N. E. V. aangelegd, welke collectie later is over¬ 

gegaan in het bezit van het Instituut voor Phytopathologie, 

bevindt zich onder den naam Blacus ruficornis Nees een 

vrouwelijk exemplaar, dat goed gedetermineerd is, terwijl 

er verder bij het genus Blacus drie mannetjes van BI. 

ruficornis ondergebracht zijn met het etiket: „nov. spec.”, 
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welke destijds door SNELLEN VAN VOLLENHOVEN blijkbaar 

niet als tot genoemde soort behoorend werden herkend. 

Een dezer mannetjes vertoont aan de speld, waaraan het 

diertje is bevestigd, bovendien een strookje papier, waarop 

vermeld staat: „gevonden in Schothorst1), 10 Augustus, 

vliegende in zwermen boven haver.” 

Ook in mijne collectie bevinden zich verschillende in- 

Iandsche voorwerpen van beide seksen van de soort nificornis. 

Onder Beek, gemeente Princenhage, op dezelfde plek, 

waar ik gedurende eenige jaren in de maand Augustus 

verscheidene exemplaren van deze soort, zoowel manlijke als 

vrouwelijke, ving, bemerkte ik dit jaar, wederom in de maand 

Augustus, bij stil weder, even voor zonsondergang, boven 

een koolveld verscheidene dichte zwermen van deze diertjes, 

welke, doordat zij zich wegens hunne donkere kleur wat 

scherper dan muggen tegen de lucht afteekenen, onmiddellijk 

door mij werden herkend. 

Enkele slagen met het net waren voldoende, om hon¬ 

derden dier kleine diertjes te vangen. In het net gedragen 

zij zich als de meeste Braconidae en zijn dan ook door 

hunne trage bewegingen reeds op den eersten blik als ver¬ 

tegenwoordigers van deze groep te herkennen. De naam 

Blacus, welke afgeleid is van blax, wat traag beteekent, 

lijkt mij voor deze in gevangenschap in hare bewegingen 

inderdaad langzame Braconide, zeer toepasselijk. 

Blacus ruficornis is een parasiet van het larfje van 

Stereonychus fraxini, de G. (Col.), dat de esschenbladeren 

skeletteert. Ik veronderstel, dat op de meeste plaatsen in 

Nederland, waar esschenhout in eenigermate aanzienlijke 

hoeveelheid wordt aangetoffen, dit kevertje met zijn para¬ 

siet wel zal voorkomen. 

De ontwikkeling van den hospes en diens parasiet 

houden gelijken tred en beide overwinteren in volkomen 

toestand. Terwijl echter bij het kevertje gedurende de 

wintermaanden exemplaren van beiderlei geslachten in le¬ 

ven blijven, overwintert bij den parasiet slechts het wijfje, 

hetgeen trouwens bij Ichneumonen een gewoon verschijn¬ 

sel is. Nergens in de literatuur wordt gewag ge- 

1 ) Schothorst, bij Amersfoort, was het landgoed van Dr. M.C. Verloren. (C. J. Th. O.) 
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maakt van overwinterende manlijke sluipwespen. Ver¬ 

scheidene schrijvers, waaronder KRIECHBAUMER en HA- 

BERMEHL, die veel sluipwespenmateriaal onderzocht hebben, 

zijn van meening, dat bij deze insectengroep alle mannetjes 

voor den winter afsterven. Op grond van eigen waar¬ 

nemingen, vooral bij met den photeclector gevangen ma¬ 

teriaal, kan ik getuigen, dat door mij nimmer eene over¬ 

winterende manlijke sluipwesp is aangetroffen. 

Het spreekt vanzelf, dat bij de in den volkomen toestand 

overwinterende sluipwespensoorten, welke zich uitsluitend 

gamogenetisch voortplanten, de bevruchting reeds voor 

het invallen van het koude seisoen moet hebben plaats 

gehad. 

Beek bij Breda, C. A. L. SMITS VAN BÜRGST. 
September 1921. _ 

1921 een Wespenjaar* 

In mijne omgeving op de Veluwe waren er in den af- 

geloopen zomer weder bijzonder veel wespen, voor welke 

dieren de droge zomer stellig zeer bevordelijk geweest is. 

Gaarne verneem ik, of elders de wespen ook zeer talrijk 

waren, als wanneer 1921 tot de echte „wespenjaren” gerekend 

dient te worden. Verreweg het meest ziet men hier Vespa 

vulgaris L., terwijl ook Vespa rufa L. veel voorkomt en 

Vespa silvestris Scop, niet zeldzaam is. Vespa erabo L. 

ziet men hier weinig, terwijl de op vele plaatsen zoo gewone 

Vespa germanica F. hier verre van gewoon is. Vespa media 

Deg. en Vespa saxonica F. zijn gewoonlijk vrij zeldzaam. 

Al onze zeven inlandsche soorten komen hier dus voor en 

van allen heb ik de nesten hier ook aangetroffen. 

Betreffende Vespa saxonica deed ik eene waarneming, 

die ik hier wil mededeelen. In een vogelnestkastje, horizontaal 

hangend in eene verandah aan mijn woonhuis, was een 

nest der genoemde wespensoort aangelegd. Door de 

gulden-groote opening (het was een nestkastje voor holen¬ 

broeders en dus overigens geheel gesloten) vlogen de werksters 

in en uit, terwijl zij in het kastje, vooral als zij zeer druk 

bezig waren, een geluid voortbrachten, gelijkend op de 

Aeolus-harp der telegraafdraden. Bij zeer warm weer was 

er slechts gedurende weinige uren in den nacht rust, wat 


