
4̂ DE LEVENDE NATUUR 

PARASIET VLIEGEN BIJ HET LEGGEN VAN HUN EIEREN 
OP HETERDAAD BETRAPT 
(HAMMOMY1A ALBISETA V. ROS. EN BOMBYL1US SPEC. BIJ DE 
GRIJZE GRAAFB1J ANDRENA VAGA PANZ.) 

Er zijn natuurgeheimen, die ondanks vele en veler pogingen tot ontsluiering 
jarenlang een geheim blijven. Tot op een goede dag, vaak geheel onverwacht, 
de natuur zelve meehelpt een tipje van de sluier op te lichten, en de geluk

kige, die de oplossing zonder al te veel moeite heeft gevonden, zich afvraagt, hoe het 
mogelijk was, dat niet reeds veel eerder een einde werd gemaakt aan de onzekerheid. 

Het is ongeveer 12 jaar geleden (1936), dat ik door de vriendelijkheid van een 
amateur-hymenopteroloog, de heer D. Vleugel, opmerkzaam werd gemaakt op 
enkele pracht-kolonies van de Grijze graaf bij, Andrena vaga Panz. ( = Andr. ovina 
Klug). Over deze kolonies verscheen een uitgebreid artikel in de Entomolog. Ber. (Nov. 
1947, pp. 185—192). Een onderdeel daarvan behandelde de parasieten bij deze 
kolonies aangetroffen: de officieel voor de Grijze graafbij aangegeven Nomada lath-
buriana (Bischoff, blz. 400) en een parasietvlieg Bombylius major. Een bovendien 
door ons waargenomen vliegensoort, door mij aan Prof. de Meijere opgezonden, 
werd gedetermineerd terugontvangen onder de naam Hammomyia albiseta v. Ros. 
Een notitie van Prof. de Meijere behelzende het verzoek om biologische bijzonder
heden over deze vlieg te verzamelen, waarvan bekend was, dat hij bij Hymenoptera 
parasiteerde, gaf de stoot tot nader onderzoek 1). 

Een daarop volgende, m.i. zeer vreemde waarneming, werd in extenso in het 
artikel van de heer Vleugel opgenomen. Het raadselachtig gedrag van deze vlieg 
geef ik in 't kort hieronder weer. 

Een Andrena vaga streek neer bij haar nest, hinderlijk achtervolgd door een Ham
momyia, die zich op ± 10 cm afstand achter haar neerzette en het zich ingraven 
van de bij in de door zanderige aarde afgesloten nestgang nauwkeurig waarnam. 
(Dit ingraven geschiedt zo, dat de losse aarde zich steeds aansluit bij het lichaam 
van het insect, zodat dit verdwijnt, zonder dat ook maar een kleine opening zicht
baar is geweest). De vlieg naderde ruksgewijs, maar vond na 't verdwijnen van de 
bij een gesloten nest voor zich. 't Scheen, dat zij nu ruggelings naar het nest gekeerd 
een opening wou maken met de achterpoten, waardoor een „spelonkje" ontstond. 
Opeens drukte ze haar achterlijf diep daarin, zodat ik het idee kreeg: ze legt een ei, 
toen ze zich plotseling weer omkeerde, even met de voorpoten door 't zand roetste 
en wegvloog. Een poging om „het e i" te vinden door een mespunt aarde weg te 
nemen mislukte. 

Na het verschijnen van het art. van de heer Vleugel ging ik de mij ter beschikking 
staande litteratuur met betrekking tot parasietvliegen na. 

Friese 1926 noemt geen andere parasietvliegen bij Andrena dan Bombylius en 
Polleniasoorten, die hij vaak a/5 poppen en imagines in de aarde bij Andrenanesten 

1) Ik vond deze vlieg later ook bij nesten van Anthophora acervorum in een verwaarloosd 
muurtje. Det. Prof. de M. 
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vond (pp. 40). Bischoff (blz. 564—565) vermeldt, dat verschillende parasiet
vliegen, waaronder Bombylius hun eieren bij Hymenoptera binnensmokkelen en 
dat hun daarvoor heel weinig tijd wordt gelaten; geeft echter geen bijzonderheden. 

Oudemans vertelt van Bombylius, dat dit insect parasieteert bij Hymenoptera en 
Kruseman pp. 232 geeft geen andere bijzonderheden dan dat Bombylius canescens 
Mikan vermoedelijk bij Halictus soorten parasiteert, dat verschillende parasietvliegen 
in of bij de nesten hun eieren leggen en dat de beweeglijke larve zelf de weg naar 
het ei van de „waard" vindt. 

Thijsse vertelt uitvoerig de handelingen van Miltogramma intricata bij Cerceris 
arenaria, die wacht tot de gelegenheid gunstig is om een nestgang binnen te dringen. 

Erik Tetens Nielsen vermeldt een gelijksoortige wijze van binnendringen van een 
vlieg Metopia leucocephala in de nesten van Bembex rostrata L. met dit verschil, 
dat de vlieg het geopende nest hinnznvliegt, wanneer de wesp met de prooi daarin 
is verdwenen en onmiddellijk terugkeert. 

Brohmer zegt van de Bombyliidae: Leven in nesten van Hymenoptera als rovers, 
parasieten, hyperparasieten of 

o 
Bombylius major L. als parasiet bij Andr. vaga 

1. inspectie helling, 2. eierleggend, 3. achterblijvend spoor. 

0 inquilinen. Van Hammomyia 
albiseta: de larven leven van 
stuifmeel en honing in Api-
dennesten. Over Hammomyia 
albiseta dus zo goed als niets. 

Nu bezocht ik meer dan 10 
jaren na de bovengemelde 
waarneming een kleine An
drena vaga-kolonie gelegen op 
het Zuiden, langs een afrit 
van een dijk in het Andrenagebied bij 's Gravenpolder 1). 'n Pracht hellinkje, waar 
men staande of lopende al het bijengedoe op oogshoogte kan gadeslaan en van vlakbij. 

Op die dag 19 April nam. 5 uur waren er veel parasietvliegen. Soms achtervolgden 
drie Hammomyia's tegelijk éen Andrena, die met stuifmeel beladen huiswaarts 
keerde. Onmiddellijk viel mij op, dat hun gedrag overeenkwam met dat tijdens de 
waarneming van 1936. Telkens het „hinderlijk" volgen, dat de bij trachtte te ont
komen door plotselinge zijwaartse bewegingen, soms door op de grond te ploffen. Maar 
„als aan een touwtje" juist als bij de waarnemingen van Thijsse aan Miltogramma bij 
Cerceris, volgden ze de bij weer dadelijk na 't opvliegen. Zelfs het plaatsnemen op 
een grasspriet om als van een uitkijktoren de gedragingen van de bij te bespieden, 
kwam met Thijsse's waarnemingen overeen. Opvallend was echter, dat elke poging 
der vele parasieten om in het nest door te dringen tot mislukking was gedoemd. 

Daar de nestingang van de Andrena hier niet in een horizontaal vlak lag, als bij 

1) In deze gemeente en elders in Zeeland neemt men de solitaire bijtjes; ,;Hansjes", ze ge
nieten enigermate de bescheiming der dorpelingen, want ze „stralen" niet. 
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de waarneming van 1936, verliep ook de handeling van de parasiet na het ingraven 
van de Andrena enigszins anders. Ik kom daarop terug. 

Het resultaat van éen uur tijds, was nihil. En toch . . . . het gedrag van de vliegen 
maakte op mij de indruk van een handeling met bevredigend verloop. 

Op 20 April nam. 4.30 was ik weer aanwezig, aanvankelijk met hetzelfde resultaat. 
Dan komt plotseling een Bombylius mijn hellinkje met een bezoek vereren. Bekend 

is de schuwheid en de snelheid van deze vliegers. Deze is echter meteen zo intens bezig, 
dat waarneming heel goed mogelijk is. Ze vliegt langs de helling, die ze telkens 

Hammomyia albiseta v. Ros. ( Anthomyia albescens Zett.) als parasiet bij Andrena vaga Panz. 
( = Andrena ovina Klug). 

1. achtervolging, 2. bespieding, 3. Andr. begeeft zich in 't nest, 4. bijna, 5. geheel verdwenen, 
6. vlieg verwijdert aarde, 7. keert zich, 8. legt het ei, 9. dat ik zo vind (centrum kuiltje). 
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stootsgewijs nadert, alsof ze met de vooruitgestoken snuit de hymenopterengaatjes 
daarin inspecteert. Na enige tijd verwijlt ze plotseling boven het nest van een Andrena 
vaga en daalt daarop al vleugeltrillend neer. 

Het is nu nodig iets over de ingang van deze nesten in het hellinkje te zeggen. 
Die van 1936 lagen in de kruin van een dijk, op een horizontaal vlak dus. Ze geleken 
op louter zandhoopjes (waarin de nestingang was verborgen). Hier in de helling 
waren er verscheidene, die een soort loze ingang bezaten, een holletje in de helling 
met daarvoor een hoopje zandige klei, als uit deze ingang uitgegraven (zie afbeel
dingen). De nestingang lag buiten of in het holletje, maar steeds in het zandhoopje 
verborgen (zie afb. 2) en was dus steeds g e s l o t e n . 

De Nomada's waaraan ik nu niet veel aandacht kon schenken, probeerden steeds 
de gaatjes. Maar de Bombylius zette zich zonder weifeling midden op het zandhoopje. 
Steeds met de vleugels trillend, als „stond" ze nog in de lucht, begon ze de punt van 
het achterlijf snel heen en weer te bewegen in het zand, waardoor een kuiltje ont
stond. Toen maakte ze een dalende beweging in het kuiltje, als zakte ze er een eindje 
in, deed dit nog enige malen, „stond" even stil en . . . . vloog verder., 

Dit maakte op mij zo sterk de indruk van eierleggen (zonder in de nestgang 
binnen te dringen) dat ik onmiddellijk moed kreeg ten opzichte van het gedrag van 
Hammomyia. Daar de Bombylius een onmiskenbaar teken van werkzaamheid had 
achtergelaten in het slechts ten dele uitgewiste kuiltje, volgde ik het diertje in zijn 
vlucht. Weldra zat het weer op een aardheuveltje in de nabijheid, eveneens een nest 
van Andrena vaga. Dezelfde handeling en 't zelfde achtergelaten merkteken. Nu 
't dier vangen voor determinatie; 'k heb pech, het net slaat tegen de grond, het 
insect is vlugger dan ik en verdwijnt, 't Is een vuil-gele Bombylius met heel weinig 
donkere haartjes. Gemakkelijk vind ik de „bewerkte" nesten terug, waaruit ik met • 
een plantenschopje de merktekens verwijder om ze thuis op eieren te onderzoeken. 

Nu weer de Hammomyia. Als mijn indruk inzake de handeling van Bombylius 
juist is, kan ook het werk van Hammomyia zonder twijfel als geslaagd worden be
schouwd, zonder dat het insect daartoe bepaald het nest behoeft binnen te dringen. 

De eerste IL, die ik controleer werkt op een ongunstige plaats. De ingang van het 
nest is tamelijk diep in de valse opening gelegen, 't Is intussen later geworden. De 
zonnestand (vlak West) wordt ongunstiger, er zijn minder vliegen. Tot . . . . plot
seling een andere Andrena (flavipes) thuiskomt. Ingang van het nest onder een jong 
Muizenoortje (Hieracium Pilosella L.). 'k Moet de eindhandeling van de haar achter
volgende H. bespieden tussen twee blaadjes, die loodrecht afhangen, door. Zo te 
zeggen, met mijn neus er op. Daarvan trekt de vlieg zich niets aan. De bekende 
bewegingen: ruksgewijze achtervolging van de bij, op wacht bij de ingraving, tot 
deze is geschied, snel toeschieten, als geen beweging meer in het aardhoopje valt 
waar te nemen, omkeren, holletje maken met de achterpoten, inspecteren, weer om
draaien en even rustig zitten met het achterlijf benedenwaarts gedrukt en druk-
bewegingen daarmee in het kuiltje. Dan stilzitten en . . . . wegvliegen. 

't Plantje wordt voorzichtig weggesneden om ter plaatse een onderzoek naar 't ei 
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in te stellen. Met een kwastje penseel ik de aarde voorzichtig op de blauwe achterzijde 
van een lucifersdoosje en wanhoop na enige tijd aan 't resultaat. Een laatste flinke 
(en ietwat ongeduldige) veeg over het plekje geeft alweer nul op 't request, maar 
als ik dan nog een blik ten afscheid richt op de nestplaats zelf, zie ik iets wits midden 
tussen de zandkorrels in de nu blootgekomen gang. De loupe er bij. Dat is . . . . 
het ei. Eindelijk toch het geheim van de Hammomyia opgelost. 

Thuisgekomen probeer ik de identiteit van de Bombylius vast te stellen, die zeer 
veel blijkt te gelijken op B. canescens Mikan, als afgebeeld in Kruseman, De In
secten. De nog te onderzoeken aarde van de door Bombylius „bewerkte" Andrena
nesten, blijkt geen eieren te bevatten. Ik begrijp nu de legbuis van de vliegen buiten 
beschouwing te hebben gelaten, waardoor ik te ondiep groef. 

Dat wordt dus nog een reis naar de kolonie. Op 21 April 4.30 ben ik weer present. 
Wat ik niet had durven hopen, ik zie plotseling weer een Bombylius vliegen. Deze is 
donkerder (veel zwart) en groter.Er zijn geen Hammomyia's, de wind is Oost en scherp. 

Het gedrag van deze B. is anders, dan die van de vorige dag. Deze mijdt zorgvuldig 
de nesten van Andrena vaga, maar houdt zich bezig met de open gaatjes (Halictus?) 
die zich in de afrit zelf bevinden. Een kwartier lang minstens volg ik de bewegingen 
van het intens bezige dier. De handelingen zijn: zweven boven het gaatje, het van 
boven stootsgewijs naderen, hier en daar gaan zitten naast het nest, maar alleen daar 
waar enig (slechts spaarzaam) uitgegraven materiaal ligt. De bodem daaronder is 
echter keihard en elke poging om de legbuis daarin te drukken moet falen. Vreemd, 
dat nu geen ei in de open gang wordt gelegd. De merktekentjes blijven ook hier (maar 
flauw) achter en ik overtuig me, dat hier geen eitjes op de grond liggen. De bezoeken 
zijn daarvoor echter ook wel wat kort geweest. 

Schijnbaar ongeduldig door de mislukte pogingen, snort de B. plotseling weg. 
Hoewel er veel Nomada's vliegen, besluit ik na vergeefs wachten op een volgende 

B. mijn geluk bij andere kolonies te proberen, 't Wordt steeds killer. Geen resultaat. 
Mijn tijd is intussen om. Ik besluit nog een riskante poging te wagen. Ik keer naar 
huis terug langs de volkrijke kolonie van 1936 in de dijkkruin dicht onder het dorp 
's Gravenpolder. Als ik daar merktekentjes vind, kan ik nog zekerheid omtrent het 
gedrag van Bombylius verkrijgen. 

In de bedoelde kolonie is maar heel weinig vertier. In totaal vind ik éen aard
hoopje met een merkteken. Met een aspirinebuisje schep ik het zand weg, zó dat 
ik met de lengte van een ev. legbuis rekening houd. Thuis controleer ik de zaak 
minutieus op een donkere ondergrond. Wat belangrijk is: de verharde ingang van de 
nestgang is in het buisje aanwezig (de legboor moet m.i. als tastorgaan dienen om 
die in 't losse zand te vinden). Het onderzoek neemt meer dan een halfuur in beslag. 
Telkens een klein scheutje zand onder de 8 X-loupe. De zekerheid, dat het eitje 
aanwezig moet zijn, en maar op éen plaatsje tegelijk kan liggen, houdt de moed er in. 
Eindelijk vind ik toch het ei. Het blijkt juist jj mm lang. 

En hiermee was èn voor Hammomyia én voor Bombylius1) aangetoond, dat zonder 

1) De identiteit van de Bombyliussoorten werd via een bezoek aan het Leidse Museum voor 
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binnen te dringen in de nestgang, het ei toch daarin kan worden gedeponeerd. Ook, 
dat ogenschijnlijk bij het nest gelegde eieren, blijkens de hier besproken gevallen, 
minstens in speciale gevallen, moeten worden beschouwd als in het nest gedeponeerde. 

De grote moeilijkheid is nu: hoe geraakt het ei op de bestemde plaats? 
Tetens Nielsen spreekt bovendien over het na enkele seconden uitkomen van het 

ei bij de parasieten van Bembex. Maar daar werd het ei geacht op de prooivlieg te 
worden gelegd, die even in de gang achterblijft en daarna naar beneden wordt gesleurd. 

Hier moet het ei een afstand afleggen van minstens 25 cm, eerst al dadelijk door een 
sluitprop van los zand van een dikte tot 1 dm en meer. Of is het de larf, die deze afstand 
aflegt? Zijn het voedselparasieten of echte? Of misschien verschillen de larven van 
B. en H. weer in leefwijze. In elk geval zou men denken: het ei in de zandprop gelegd 
terwijl de gastheer thuis is, wordt bij diens naar buitenkomen er onwillekeurig weer 
uitgewerkt. Toch: de bij werkt bij 't graven het zand langs zich naar achter, dus bij 
't naar buitenkomen verder de gang in. Zo bekeken lijkt het leggen van het ei na het 
binnengaan van de bij, zoals Hammomyia 2) het doet niet zonder zin. De mogelijk
heid is dan groter, dat bij 't op en neer werken van 't zand, het ei in het nest blijft 
en eindelijk, als ei of larve, op de bestemde plaats arriveert 

Maar hoe speelt het ei van Bombylius het dan klaar? Want B. ziet bij 't leggen der 
eieren van de bijen niets, legt de eieren op goed geluk. Of heeft ze een apart zintuig 
om het aan- of afwezig-zijn der bijen te constateren? 

Er blijven nog voldoende vragen ter oplossing over. Jammer, dat ik niets kan mee
delen over het uitkomen van de vliegenlarven. Beide gevonden eieren zijn verdroogd. 
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Biezelinge. B. J. J. R. WALRECHT. 

Nat. Hist; voorlopig vastgesteld als B. major voor de lichtgekleurde soort, de donkergekleurde 
bleek B. discolor te zijn. 

2) Aan het ei van Hammomyia meen ik een kratervormige eiporie te hebben waargenomen, 
ongeveer in de vorm van een zeepok, mijn microscoopje gaf echter geen voldoende zekerheid. 

Noot bij het ter perse gaan: 
Dr Wilcke maakt mij attent op zijn artikel: „Wolzwevers" in De Lev. Nat. Mei 1944. 
Hij vermeldt daarin, dat slechts van éen der Bombyliiden het eierleggen is waargenomen (door 

Algernon Chapman in 1878; soort onbekend). Voorts blijken larven dezer parasieten op de eerste 
drie segmenten toegerust met borstels die hen in staat stellen diep in de nestgangen door te dringen. 
De pop heeft een met haken bezette kop, die haar helpt de nestgang te verlaten. B. J. J. R. W. 


