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KAMERVLIEGEN. 
rET is niet altijd noodzakelijk, dat een natuurliefhebber lange en ver

moeiende excursies doet, om wat moois te zien! Soms kan hij in 
zijn eigen woning terecht: ja, in eigen kamer is vaak materiaal 
genoeg te verzamelen, om heel interessant een paar uurtjes bezig 
te zijn. Wie meent, dat ik overdrijf, moet in zijn huis maar eens 

uitzien naar de aldaar ongetwijfeld voorkomende vliegen. In de meeste kamers 
komen vast wel "twee soorten voor. Vooreerst de geicone huis- of Jmmervlieg 
{Musea domestica L.) de vervelende zomerplaag, die iedereen kent en dan een 
kleii er vliegje, dat er, zoo oppervlakkig gezien, heel veel op lijkt en dat dooi
de meeste menschen aangezien wordt voor een jonge kamervlieg, die nog wat 
moet groeien. Dit idee nu is een dwaling. Volkomen insecten n.1. groeien niet 
meer. Weliswaar kan de' grootte bij individu's derzelfder soort vrij aanzienlijk 
uiteenloopen, doch dit is of een sexueel verschil of een gevolg van het feit,*dat 
de eene larve de beschikking gehad heeft over een ruime hoeveelheid voedsel, 
de andere slechts over eene beperkte. Hierdoor is de eerste flink uitgegroeid en 
de tweede klein gebleven, en hetzelfde is het geval met de vliegen, die van deze 
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larven ẑ jn gekomen. Het is dus wel waarschijnlijk, dat dezo kleine vliegjes tot 
een andere soort behooren dan de gewone kamervlieg. Inderdaad is dit zoo en 

dit blijkt ten duidelijkste, als we twee exemplaren, 
een van iedere soort, met elkaar gaan vergelijken. Eit 
gaat onmogelijk, zonder de diertjes te dooden, en om 
deze operatie pijnloos te doen verloopen, gaan we even 
een vangwerktuigje construeeren. Daartoe nemen wij 
een gewoon reageerbuisje en koopen bij den apotheker 
een weinig azijnether. Nu nemen we een watje, bevoch
tigen dit met eenige druppels, brengen bet met een 
pincetje onder in het reageerbuisje, drukken er nog een 
propje filtreerpapier op, dat we ook nog eenigszins 

- nat maken en sluiten dan het geheel met een goed 
passend kurkje. Hiermede is ons toestel klaar. Een 
vlieg, hierin gebracht, legt het in eenige seconden 
pijnloos af en komt op deze manier op heel wat aan

nemelijker wijze aan haar eind dan op een vliegenkerkhof of een dergelijk 
barbaarsch marteltuig. En wanneer we nu van twee vliegen, een gewone en 
een kleine, met een pincet een vleugeltje aftrekken, dit op een voorwerpglaasje 
leggen en door een sterke loep of onder het microscoop bekijken, zullen wij 
een constant verschil zien. Voor de gemakkelijkheid heb ik twee zulke 
vleugeltjes geteekend. Uit het artikel van den heer Heimans over ,,Libellen-
vleugels* heeft iedere trouwe lezer van De Levende Natuur al geleerd, dat alle 
aderen in insecten-vleugels namen dragen. Het is voor ons doel niet noodig, 
deze namen hier te herhalen. Alleen verzoek ik u, van elk vleugeltje het adertje 
te bekijken, in de figuur aangegeven door een kruisje. Heel duidelijk is het te 
zien, dat die ader — zijn wetenschappelijke naam is discoidalis — bij de kamer
vlieg gebogen is, een hoek maakt, doch bij het kleine kamervliegje nagenoeg 
evenwijdig loopt met de bovenste aderen. De dieren vertoonen nog andere 
verschilpunten, doch dit eene is het beste te zien 
en voor leeken het meest treffende. Inderdaad 
behoort de kleine kamervlieg tot een andere soort, 
ja zelfs tot een ander geslacht dan de gewone. 
Haar wetenschappelijke naam is: Homalomyia 
canicularis L. 

Komen deze twee soorten bijna overal in de 
kamer voor, soms krijgen we nog bezoek van 
andere vliegen. Wanneer ge n.1. zoo gelukkig zijt 
eenheidsworst, kalfsvleesch, regeeringsvisch of een 
dergelijke versnapering in huis te hebben, duurt 
het meestal kort, of ge hoort een hevig gegons in uw kamer, dat veroorzaakt 
wordt door een groote, blauwachtige, forsche vlieg, die elk oogenblik tegen de 
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ruiten aanbonst en daar op een dolmakende manier blijft brommen en gonzen. 
Dit is alweer een andere soort, die zich van de twee vorige door haar meerdere 
grootte, blauwe kleur en ruwe beharing duidelijk onderscheidt. Het is de blauwe 
vleeschvlieg {Calliphora erythrocephala Meig.). Waarom dit dier zoo gaarne in uw 
kamer komt, als ge juist uw vleesch- of vischbon versnoept hebt, zal u aanstonds 
blijken. 

En dan wou ik nog spreken over een vierde soort, die in onze kamers is 
aan te treffen, n.1. de steekvlieg (Stomoxys calcürans L.). Soms hoort ge de men
schen zeggen: //Vreemd, maar in het najaar beginnen de vliegen te steken". Dit 
zou inderdaad vreemd zijn, als het zoo was! De vliegen echter, die steken, 
gelijken wel veel op de gewone vliegen, doch behooren tot een heel andere soort. 
Een onderzoek leert dit onmiddellijk! We gaan nu echter niet de vleugels 
bekijken: deze lijken n.1. bijzonder veel op die van de kamervlieg, maar beschouwen 
thans den kop. En dan zien we, dat 
Stomoxys een harden, hoornachtigen 
zuiger bezit, die waterpas naar voren 
uitsteekt, terwijl Musea een zachte, 
intrekbare slurf rijk is, die door haar 
zachtheid absoluut ongeschikt is om 
de huid van een mensch of dier te 
doorboren. Ter vergelijking heb ik een 
schetsje gemaakt van den kop van V i m j g e l dci. kl(.me k„mervneg. 
beide dieren. Het verschil is zóó 
sprekend, dat het direct in het oog valt. We onderscheiden derhalve onze vier 
soorten van in huis voorkomende vliegen op deze manier: 

l». de gewone kamervlieg: lengte 5—0 mM. Vleugel met bocht in den dis
coidalis. 

2o. de kleine kamervlieg: lengte 3—6 mM. Vleugel zonder bocht in den 
discoidalis. 

3°. de steekvlieg: lengte 5—8 mM. Onmiddellijk te herkennen aan den langen, 
hoornachtigen, horizontalen zuigsnuit. 

4°. de blauwe vleeschvlieg: lengte 8—12 mM. (Dus veel grooter dan de drie 
vorige!) Van boven fraai staalblauw. 

Dit zijn de voornaamste soorten van vliegen, die we, althans in de groote 
steden, in onze woningen aantreffen. Thans iets over hun levenswijze. 

De gewone kamervlieg is een cosmopoliet, die overal leeft, waar menschen 
voorkomen. Zij legt haar eieren in allen mogelijken afval, o.a. in mesthoopen en 
dergelijke minder frissche gelegenheden. De ontwikkeling gaat bijzonder snel, 
zoodat het aantal vliegen in een warmen zomer buitengewoon snel toeneemt. 
Het voedsel van het volwassen insect bestaat uit den nectar van allerlei ondiepe 
bloemen, bijv. schermbloemen en al die menschelijke spijzen, waaraan iets te 
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zuigen valt. Ieder heeft wel eens een vlieg bezig gezien met het bewerken van 
een korreltje suiker. Hoogst merkwaardige natuurvoorwerpen zijn de pooten der 
vliegen. Er is haast geen microscopisch object, zoo bekend als een vliegepoot, 
maar wat is het dan ook buitengewoon fraai! De klauwtjes dienen het diertje 
om- zich vast te houden aan een ruwe oppervlakte; met behulp van de kleef-
schijfjes — waarvan elk haartje een kleverig vocht afscheidt — klautert het 
langs een ruit, een plafond enz., terwijl tal van lange, stijve tastbaren het op de 
hoogte houden van den aard van het oppervlak, waarlangs het zich beweegt. 
Het spreekt vanzelf, dat een vlieg door deze pootinrichting en door het onfrissche 
milieu, waaruit ze voortkomt en waarin ze weer eieren legt, een allergeschikste 
overbrengster is van allerlei ziektekiemen. Inderdaad is dan ook het aantal 
bacteriën en bacteriënsporen, dat men op vliegen heeft aangetroffen, verontrustend 
groot en het is geen toeval, dat de curve, die de kindersterfte en zij, die de 
vliegen frequentie aanwijst, vrijwel parallel loopen! Een vlieg is inderdaad een 
allergevaarlijkst dier, dat we zoo min mogelijk in huis moeten dulden! De 

wijfjes overwinteren; sommige onder
zoekers beweren: bij duizenden 
bijeen. Een mijner vrienden heeft 
eens gezien, dat er bij het schoon
maken van een kerktoren te Hilver
sum duizenden en duizenden over
winterende vliegen te voorschijn 
kwamen, die in groote klonten 
tezamen zaten. Of het kamervliegen 
waren durfde hij niet met zekerheid 
te zeggen. Hij dacht echter van 

wel. Indien deze manier van overwinteren werkelijk bestaat, zou het middel 
om de vliegenplaag te beperken vanzelf aangewezen zijn, nl. de winterverblijven 
opsporen en de overwinterende wijfjes vernietigen. 

De levenswijs der kleine kamervlieg loopt met die der gewone vrijwel parallel. 
Haar larve leeft voornamelijk in plantaardige stoffen, die in ontbinding verkeeren. 

De larve der steekvlieg is te vinden in verschen paarden mest. Zij ontwikkelt 
zich lang niet zoo snel als die van de twee vorige soorten. Zoo duurt bijv. bij 
haar de poptoestand bijna 4 weken. Daarom bemerkt men in de eerste maanden 
van het zachte seizoen niet veel van dit dier. Daarenboven vertoeft zij in dezen 
tijd bij voorkeur buitenshuis en is het voornamelijk het vee, dat alsdan van 
haar steek heeft te lijden. De tweede generatie, die veel talrijker is dan de 
eerste, doet anders. Zij dringt in Augustus en begin September de huizen 
binnen, waar zij ons haar aanwezigheid vaak pijnlijk doet gevoelen. In vele 
streken is deze vlieg hoogst algemeen, bijv. in de Haarlemmermeer, waar ik 
haar bij honderden gezien heb; in andere, schoon voldoende rijk aan paarden, 
heb ik haar echter vergeefs gezocht. Te Amsterdam dringt ze, hoewel niet 

Vleugel van de ueiuone ka)iiervlieg. 
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algemeen in de binnenstad, de huizen binnen. Wie een Stomoxys goed bekijkt, 
krijgt meteen een heel aardig idee van een der meest beruchte vliegengeslachten, 
die er bestaan, nl. van de Afrikaansche tsé-tsó-vliegen, welke er bijna evenzoo 
uitzien. Zooals bekend is, zijn soorten van deze vliegen de overbrengsters van 
de eencellige organismen (Trypanosomen), die de slaapziekte der negers en de 
nagara en andere gevreesde ziekten van het vee veroorzaken. Ook onze Stomoxys 
leeft onder de verdenking trypanosomen over te brengen, ja laatst heb ik 
gelezen, dat men haar houdt voor de verbreidster van de kinderverlamming! 
Alweer dus een dier, waartegen men.niet genoeg op zijn hoede kan zijn! 

En nu nog onze mooie, blauwe vleeschvlieg! Dat zij er zoo als de kippen 
bij is, als gij kaas, vleesch of visch in huis hebt, heeft 
zijn goede redenen! Immers deze vlieg wil haar eitjes 
op deze voedingsmiddelen leggen. In de natuur zoekt 
zij naar gestorven dieren. De eitjes worden dan gelegd 
aan de randen der oogen, in den bek of in eventueel 
aanwezige wonden. De maden scheiden een vloeistof 
af, die eiwit oplost. Zij groeien zóó ongelooflijk snel, dat 
de groote Linnaeus zeide: „Drie vleesch vliegen eten een 
paard even snel op als een leeuw.^ Het zijn dus eerste-
rangs opruimers! Gemakkelijk kunnen we onze eetwaren 
tegen de vleeschvliegen beschermen. Immers een papieren 
zak is hiervoor voldoende. Want de vlieg vermag dit 
beletsel niet te doordringen. Het volwassen dier snoept 
graag nectar uit ondiepe bloemen, bijv. uit klimopbloesems. p00t der geuxme kameniiey. 
De maden vormen een geliefkoosd aas voor hengelaars. 
Laatst zag ik te Amsterdam in een winkel van visscherij-artikelen een glazen 
bak, waarin eenige duizenden vleeschvliegmaden met groote snelheid tusschen 
haar en allerlei dierlijken afval rondkropen. Appetijtelijk zag deze kweekerij er 
niet uit, maar zij was toch niet zoo onsmakelijk als die, eenige jaren geleden dooi
den Amsterdamschen Gezondheidsdienst ontdekt: een hartstochtelijk hengelaar 
kweekte n.1. vleeschvliegmaden in een paardekop onder zijn bedstede! 

En met dit sterke staaltje eindig ik! Ik hoop, dat alle natuurliefhebbers, die 
over weinig tijd beschikken, of onverhoopt door ongesteldheid binnenshuis 
moeten blijven, hun attentie eens op de vliegen in hun kamer richten. Mij 
dunkt, deze studie zal hun niet berouwen. 

L. DORSMAN CZN. 


