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Bovendien lijken mij Koekoeken niet zoo schuw toe: één van deze nesten, 
lag slechts enkele meters van ons huis af. 

Van het Koekoekswijfje zag ik nooit een spoor. 
Het ei in 't genoemde Merelnest werd door verscheidene vogelliefhebbers 

bekeken en volgens hen, bestond geen twijfel of 't was een Koekoeksei. 
Buitengewoon jammer was 't dus, dat één dag, voordat de eieren zouden 

uitkomen (zij broedde al 12 dagen), de Merel 't nest vergaf. 
Station de Bilt, Sept. 1916. D. TOLLBNAAE. 

EEN NIEUWE WEGWESP? 
Calicuïgus fasdatellus ( = hyalinatus). 

IGENLIJK geloof ik zelf niet, wat hier boven staat, maar ik vind 
het ook heelemaal niet erg, als het later mocht blijken, dat het 
opschrift verkeerd is. Het geslacht Calicurgus (flg. 1) ontbreekt in 
de lijst van Oudemans en ook in Thijsse's tabel, maar het is best 
mogelijk, dat beide hem bij Salius ( = Priocnemis), die ook een 

zwart-rood achterlijf hebben, rekenen. Hij lijkt ook verder sprekend op een 
Priocnemis, alleen 't voorborststuk is aan de voorzijde bijna recht afgesneden, 
terwijl dit bij Priocnemis afgerond is, en op eep enkel adertje na stemmen de 
vleugelkenmerken bij beide geslachten overeen. Maar dat zijn kleine verschillen, 
die je onmogelijk kunt konstateeren, als je 't dier niet aan de speld hebt. Het 
eenige kenmerk, waar je iets aan hebt, als je ' t dier ziet loopen, is de veel 
grootere doorzichtigheid van de vleugels, die door de donkere eindvlek nog meer 
opvalt. Hierop doelt denkelijk de vroegere soortnaam: hyalinatus. 

Saunders vermeldt hem voor Engeland, Lameere voor België en Sickmann 
voor Westfalen, waarom zou hij dus ook niet al lang in ons land gevangen 
kunnen zijn. Zeldzaam kan ik hem ten minste volstrekt niet noemen, vroeger 
heb ik hem al herhaaldelijk bij Breda waargenomen, steeds echter zonder prooi 
of nest. Daar ik nergens iets over zijn levensgewoonten vermeld vond, zal ik 
er maar iets van vertellen, misschien wordt er dan meteen gekonstateerd, of 
we met een nieuwen inlander te doen hebben, of niet. 

Die Pompiliden of wegwespen zijn nog lang niet zoo vlijtig bestudeerd, als men 
dat bij haar algemeene bekendheid zou verwachten, 't Zal wel daardoor komen, dat 
haar systematiek lang niet gemakkelijk is en dat er zooveel soorten van bestaan. 

Saunders geeft voor Engeland (tot 1896) zes geslachten, samen met 29 soorten, 
die verdeeld zijn als volgt: Pompïlus 16, Priocnemis 7, Calicurgus 1, Pseudagenia 1, 
Agenia 2, Geropales 2. Daar nu de insectenfauna van Engeland niet zoo veel 
van de onze verschilt, zullen de meeste ervan ook wel bij ons voorkomen. Ja, 
ik geloof, dat we er gerust een dozijn soorten bij mogen tellen, ik bezit ten 
minste al enkele, die bij Saunders ontbreken. 
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In de boeken vind je van de afzonderlijke soorten bijna geen bijzonderheden 
vermeld, meestal doet men de heele biologie van de Pompiliden af met een 
paar woorden: ,/alle soorten schijnen met spinnen te proviandeeren". Daar ben je 
natuurlijk als warm wespenvriend lang niet tevreden mee, zoo iemand interesseert 
zich juist voor die kleine biologische verschillen, die een soort vaak zoo scherp 
karakteriseeren. Daarbij komen dan allerlei kleinigheden in aanmerking, zooals 
de ligging van 't nest, de keuze van prooi, de manier, waarop die naar 't nest 
gebracht, tijdelijk bewaard of verborgen wordt. Wie hierin belangstelt, vindt er 
voorbeelden van in mijn opstel: „De wegwespen en hun parasiet" [D. L. N, XX). 

Mijn waarnemingen over Calicurgus dateeren uit het laatst van Augustus. 
Vóór Juli heb ik hem nooit waargenomen, dus hij zal wel tot de latere soorten 

behooren. Ik zag hem nooit op 
de plaatsen, waar de gewone 
wegwesp haar zandfonteintjes 
opspuit, wel op braambloesems 
en op tamelijk vastgetreden zand
wegen, waar hakhout langs 
groeit. Daar graaft hij ook zijn 
nest, het minst diepe wegwespen
nest, dat ik ooit gezien heb. 
't Is niets dan een recht pijpje 
van 2 cM. diep, aan 't eind 
verbreed tot een eivormig kamer
tje, waarin de verlamde spin 
gelegd wordt. Soms ook ontbreekt 
de larvenkamer geheel en dan 
staat-hangt de spin vertikaal in 
de gang. Het boveneind van 

De Kruisspiadooder, CnficiiraiM ^«cintedHs; vergr. 3^i. de gang Is afgesloten dOOr 
een propje zand, dat de wesp 

er stevig met de punt van 't achterlijf instampt. 
Dat ik met een ongewone Pompilide te doen had, bleek me al uit de manier, 

waarop mijn exemplaren by 't graven van het nest te werk gingen. De losgebeten 
en weggewerkte zandklompjes worden namelijk in een kring om het gat heen 
gedeponeerd, zoodat ze een cirkelvormig walletje of kransje vormen, meteen middellijn 
van een cM. of 3. Misschien kan het ook wel aan de gesteldheid van den grond 
gelegen hebben, en is het op losser terrein anders, maar dat heb ik nooit gezien. 

Het meest verraste me echter de keuze van de prooi. Uit het eerste nest 
haalde ik een middelmatig groote kruisspin [Epeira diadema (fig. 2); uit het 
tweede een prachtige oranjeroode spin, met witte vlekjes allersierlijkst geteekend. 
Dat oranjerood was zóó karakteristiek, dat ik geen oogenblik twijfelde, of ik moest 
de soort kunnen bepalen, en ik vond zonder moeite, dat het Ĵ pm-a a t e e (fig 2), 
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was, dus eveneens een soort kruisspin. Het derde nest, dat ik bloot legde, 
leverde me weer een kruisspin op, zoodat ik met vrij groote zekerheid mag 
beweren, dat Calicurgus en kruisspin bij elkaar behooren. Er is nog iets anders, 
dat voor deze onderstelling pleit. De Pompilussoorten, die mij bekend zijn, vangen 
meestal wolfspinnen of ten minste spinnen, die op den grond leven. Dat is de 
reden, waarom we ze dan ook altijd zoekend en snuffelend op den grond aantreffen. 
Calicurgus moet wel een geheel andere vangmeth'ode hebbén, immers de kruis-
spinnen maken alle een web boven 
den grond, soms op vrij groote 
hoogte. De wesp moet dus wel 
vliegende haar prooi opzoeken en 
haar in het web aanvallen en ver 
lammen. Wat een spannende strijd 
moet dat zijn! Wat een geduchte 
vijand, zoo'n forsche kruisspin, ver
schanst in zijn vangnet, zijn vesting; 
elke draad een automatische sein-
gever! 

En toch weet Calicurgus haar 
te verrassen en haar zijn vlijm
scherpe gifdolk in de borst te stooten. 
't Is mogelijk, dat het niet altijd 
gelukt; ik heb tenminste in kruis-
spinnetten, behalve de gewone 
vliegen en muggen, ook wel minder 
onschuldige slachtoffers gevonden: 
honingbijen, nachtvlinders, een 
Cerceris, een Pemphredon, ja eens 
een kleine aardhommel. 

Wat er na de verlamming ge
beurt, kan ik slechts raden. Ik denk, 
dat de wesp zich met de verlamde 
spin naar beneden laat vallen, of 
ze bij den val vliegende volgt. Dat 
hij vliegende zijn prooi naar den 
grond brengt, lykt me niet zeer waarschijnlijk, de zwaarte van den buit in 
aanmerking genomen. Ik zag hem alleen in de buurt van 't nest, en daar sleepte 
hij zijn spin, zooals een Pompilus dat doet, namelijk achterwaarts gaande. 

Ofschoon deze losse waarnemingen nog zeer dringend aanvulling noodig 
hebben, blijkt er toch voldoende uit, hoe verkeerd het zou zijn, alle Pompiliden 
over één kam te scheren, omdat ze nu eenmaal als spinnedooders bekend staan. 

Station de Bilt. B. E. BOUWMAN. 

Twee prooieo van Calicurgus fasciatHlus; boven een 
kruisspin, Epeira «(sine, beneden de gewone kruisspin, 

Epeira diadema; vergr. S ^ . 


