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DE SLOBKOUSBIJ EN HAAR GEWOONTEN 
M. A. LIEFTINCK. 

(Rijksmuseum van Natuurl i jke Historie) 

Nu het zo vele jaren geleden is, dat onze 

onvergetelijke bijen- en wespenkenner , B. 

E. Bouwman, in dit tijdschrift (1921) iets 

vertelde over het leven van de Slobkousbij, 

waag ik het erop mijn belevenissen met dit 

fascinerende bijtje ook eens op schrift te 

zetten. O m een hernieuwde kennismaking 

met Macropis labiata ( F . ) mogelijk te 

maken, hoop ik te mogen volstaan met 

enkele foto's, die nauwelijks enige toe

lichting behoeven (fig. 1) : een zwart bijtje. 

half zo groot als onze Honingbij ; kop en 

borsts tuk dicht bruin behaard , het achter

lijf sterk glanzend. Het mannetje is dade

lijk te herkennen aan zijn opvallend witte 

snoet, het wijfje daarentegen is geheel 

donker met uitzondering van de mooi dicht 

wit behaarde schenen, die scherp afsteken 

tegen de zwart behaarde dijen en tars -

leedjes: vandaa r ook de aardige naam. Let 

dan tenslotte op de twee ongeveer even 

grote submarginale (cubitale) cellen in de 

voorvleugel, en ge kunt u niet vergissen! 

Z ie ook het litteratuurlijstje. 

In M i d d e n - E u r o p a komen maar twee 

soorten Macropis voor, een geslacht dat 

nogal eenzaam in het systeem staat . Be

halve labiata. die in ons land wel overal te 

vinden is waa r een beetje overvloedig 

W e d e r i k (Lysimachia vulgaris) groeit, 

hebben wij ook de zéér zeldzame M. 

fulvipes ( F . ) , waarvan het wijfje herken

baar is aan haar bruingele slobkousen: voor 

zover ik weet. heeft ze dezelfde uit-
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Fig, 1, Macropis labiata (F.). Boven 
mannetje, onder wijfje. 

gesproken voorkeur voor wederikbloemen 
als haar soortgenoot. Dit is trouwens wel 
de meest karakteristieke eigenschap van 
Macropis, welke haar een heel bijzonder 
cachet verleent, 
Deze specifieke kieskeurigheid (oligo-
lectie) is vermoedelijk een familie-eigen
schap; uit Indonesië kennen wij tenminste 
iets dergelijks bij het verwante bijegeslacht 
Ctenoplectra, dat jarenlang aan onze aan
dacht heeft weten te ontsnappen. Van dit 
genus zijn door Van der Vecht twee soor
ten beschreven, die wij uitsluitend in het 
bos, op de klokvormige bloemen van 
een klimmende Cucurbitacee, Thladiantha 
spec, vingen, en die ook de nacht erin 
doorbrengen, zoals bij ons Heriades- en 
C/ie/osfoma-soorten dat doen in de bloemen 
van Campanula. 

Het onderstaande speelde zich af in een 
grazig laantje, dat liep door het moeras
gebied ten oosten van Oisterwijk, bij het 
riviertje de Beerze (N.B.). Tegen het 
noorden beschut door gemengd loofhout, 
was het pad aan weerszijden omzoomd 
door dicht begroeide greppelstroken en een 
weelde van bloeiende planten, — kortom 
een paradijsachtig terreintje voor insekten-
vrienden. Eigenlijk was ik er heen ge
trokken om de vele prachtig gekleurde bok
torren. zweefvliegen en bladwespen te foto
graferen (fig. 2). Vooral op de scherm-
bloemen wemelde het daarvan. Maar toen 
ik op de achtergrond, vóór de braam-
greppels, een overvloed van bloeiende 
Wederik opmerkte, was het duidelijk dat 
Macropis hier ook moest vliegen, misschien 
wel samen met zijn zeldzame parasiet, de 
koekoeksbij Epeoloides coecutiens (F . ) . — 
dit was dus dè kans om foto's te maken! 
Hoe vroeger je aan het werk kunt gaan, 
hoe beter. Niet alleen geeft een lage zonne
stand een mooi contrastrijk beeld, maar de 
bijtjes zijn ook nog niet zo wild als later op 
de ochtend. De mannetjes van Macropis 
kwamen al tusen 8,30 en 9 uur over de 
wederikplanten zwermen. Zoals gewoonlijk 
in de vroegte, was ook nu het toilet maken 
en „zonnen" op een blad hun voornaamste 
bezigheid. Wederik moet wel een magische 
aantrekkingskracht op die bijtjes uit
oefenen, want ze kwamen a.h.w. zo maar 
uit de lucht vallen, vlogen wild om de 
planten heen en ploften dan eensklaps neer 
op een blad, om dadelijk daarop ijverig te 
gaan poetsen aan poten en sprieten. Het 
is een aardig gezicht zo'n mannetje lang
zaam zijn spriet door zijn poetsklauw aan 
de voorpoot te zien halen. Dikwijls kwamen 
ze ook even op een bloemknop tot rust 
(fig. 3), maar meestal zetten zij spoedig 
hun reis over de band van gele wederik-
planten voort, steeds maar heen en weer 
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Fig. 2. Zweef vlieg op Wederik en de boktor Stenura 4-fasciata (L.) op Braam. 
Beerze, 28 juli. 

koersend. Na een poosje kwamen ook de 
wijfjes; ik leerde ze spoedig onderscheiden 
aan hun zwaardere vlucht: meer recht-toe, 
recht-aan en gelukkig ook wat bezadigder 
van aard. wat mij goed van pas kwam! Ze 
maken ook een ernstiger indruk, die 
zwoegers. 
Afgezien van de stuifmeel verzamelende 
wijfjes, moest ik nu goed gaan opletten wat 
de overige in de bloemen uitvoerden. Kort 
na elkaar kon ik vier foto's nemen van 
zwaar bepakte wijfjes, met dikke klompen 
stuifmeel aan hun slobkousen, die zich alle 
op de kroon van een wederikbloem neer
zetten en met de monddelen op de bloem
bodem met iets bezig waren. Alle waren 
„afgeladen" en rustten, met de achterpoten 
voorzichtig achterwaarts gestrekt, op de 
kroon (fig, 4), Waarom gingen ze niet 
naar hun nestholte en wat deden ze in de 
bloem? 
W a t de samenstelling van het stuifmeel 
betreft, schrijft Bouwman: „Het valt er niet 
af, want het is tot een vochtig balletje ge
kneed, dat vast aan de haren bevestigd is. 
Knuth (de bekende bloembioloog,-schr.) 
weet niet waar dat vocht vandaan komt, de 
bloemen hebben immers geen honing. Wel 
heeft hij aan andere mogelijkheden ge

dacht, maar Macropis heeft geen geschikte 
kaken om daarmee het celvocht van de 
bloemen aan te boren." De auteur wijst dan 
op de vrij talrijke uitzonderingsgevallen 
waarbij ze ook op Wolfspoot en Katte-
staart is waargenomen. Sommige wijfjes. 
die Bouwman op Wolfspoot bezig zag, 
waren met stuifmeel beladen, andere 
echter hadden nog blinkend witte scheen-
schuiertjes. Bouwman achtte het nu zeer 
waarschijnlijk, dat ze weliswaar hun stuif
meel uitsluitend op Wederik halen, maar 
de honing van andere bloemen. Knuth 
schijnt aan die mogelijkheid niet te hebben 
gedacht, hoewel hij zelf nog een heel rijtje 
andere planten opsomt die bezocht worden, 
allemaal bloemen die bij honingzoekende 
insekten zeer goed staan aangeschreven. 
Knuth's bewering, dat Macropis misschien 
saphoudend weefsel van de bloem met 
haar tong aanboort, moet nog steeds be
vestigd worden. Ook zou men nog moeten 
uitmaken, of de stuifmeelklompjes zoet-
houdend zijn, en zo ja, of dat zoet uit 
honing bestaat, — een taak voor bio
chemici! Wel, ik geloof dat Bouwman hier 
de juiste conclusie heeft getrokken. In 
Indonesië heb ik overeenkomstige waar
nemingen kunnen doen aan diverse andere 
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Fig. 3. Mannetje van Macropis labiata. 

rustend op zijn knop. 

bijen, die geen twijfel overlaten aan het feit. 

dat men verschillende fasen kan onder

scheiden tijdens het leven van een bije

wijfje: honing puren (voeding) afgewisseld 

door stuifmeel vergaren (broedverzorging) , 

en dit verschaffen de diertjes zich nu eens 

van éénzelfde, dan weer van een geheel 

verschillende bloemsoort. 

W a t mijn Macrop/s-wijfjes in de wederik-

bloemen uitvoerden heb ik niet kunnen 

zien. Misschien zogen ze alleen maar vocht 

op! W e l viel mij op dat ze een voorkeur 

hadden voor pas ontloken bloemen, ook de 

nog „schone" individuen. En wat het stuif

meel betreft, dit had een scherpe, zuur-

zoete smaak. 

Het was opmerkelijk, dat zowel de vol-

beladen wijfjes als de individuen, die nog 

bezig waren stuifmeel te verzamelen, geen 

enkele maal op de bloemen werden lastig 

gevallen door aanvl iegende mannetjes; 

deze zwermden er wél even omheen, maar 

zetten daarna hun vlucht voort. Dit was 

interessant met het oog op de paring. die 

ik verschillende keren heb waargenomen en 

die wel iswaar eveneens plaats vond tijdens 

bloembezoek van de bijtjes, maar kenne

lijk vóór dat de wijfjes met stuifmeel ver

zamelen waren begonnen. Het wijfje duikt 

in de bloem en steekt haar achterpoten de 

lucht in. Komt er een mannetje langs, dan 

stort het zich onmiddellijk op zijn maat en 

beide buitelen uit de bloem in het gras, 

waar de paring plaats vindt. Ti jdens dit 

bedrijf kreeg ik sterk de indruk, dat de 

wit-gl insterende schenen van het wijfje de 

functie vervullen van een soort lichtbaken, 

hetwelk het mannetje erop at tendeer t dat 

het terrein vrij is. De foto die ik van z o n 

toekomstig A^acropis-echtpaar kon nemen, 

was door te sterke contrastwerking niet 

voor reproduktie geschikt, zodat ik er 

slechts een nauwkeurige tekening van kan 

aanbieden (fig. 5 ) 1 ) - Het is bekend ge

noeg. da t felgekleurde lichaamsdelen, op 

een bepaalde manier door manlijke insekten 

ten toon gesteld, een rol kunnen spelen bij 

het voorspel tot de paring; vele zo op het 

oog overbodige versierselen, of lichte vlek-

Fig. 4. Volbeladen wijfje van Macropis 

in haar bloem. Beerze, 29 juli. 

') Dit zelfde geldt voor fig. 3 en 4. 
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jes, zijn in dit opzicht van grote betekenis 
gebleken. In ieder geval staat het vast, dat 
alleen Macropi's-wijfjes zonder stuifmeel 
worden bestormd; de mannetjes moeten ze 
zowel visueel als •— waarschijnlijk — ook 
door de afscheiding van een bepaalde geur, 
kunnen herkennen. 
De twee volgende ochtenden heb ik wat 
meer aandacht kunnen wijden aan de 
koekoek van Macropis, en aan de nestbouw 
van de Slobkousbij zelf. Veel nieuws kan 
ik er niet over vertellen. Er vloog slechts 

zo nu en dan een Epeoloides-man over de 
Wederikken. en het enige wijfje ving ik op 
een braambloem aan de overzij van het 
pad. Het oranjebruine mannetje is af
gebeeld in fig. 9, terwijl men een keurige 
tekening van het fraai gevlekte wijfje 
kan vinden in Duiven's artikel (1939). 
Epeoloides is sedertdien op vele plaatsen 
verspreid in ons land aangetroffen en bleek 
lang niet zo zeldzaam te zijn als wij vroeger 
meenden. 
Bij het zoeken naar het nest van Macropis 
bleek Bouwman's taktiek onfeilbaar. De 

richting volgend van de volbeladen thuis-
vliegers — ik kon op een drafje met ze 
mee lopen — en intussen speurend langs 
steile graskantjes en greppels, was een 
nest spoedig gevonden. Het enige dat ik 
uitgroef bleek vier gangen te bezitten, 
die in verschillende richtingen bijna 20 cm 
onder de oppervlakte verliepen en 
waarvan er in ieder geval twee in een 
cel eindigden; beide cellen bevatten een 
flinke stuifmeelbal met een ei, — een nieuw 
aangelegd nest dus. Verdere aanteke

ningen die ik maakte zijn verloren gegaan. 
De laatste dag bracht nog een verrassing. 
Een honderd meter terug, bij het bruggetje 
over de Beerze, was een moerasje dat 
zwaar beschaduwd werd door hoge popu
lieren, Daar in de koelte was het goed 
rusten, want het liep al tegen half vier. De 
wind was geheel gaan liggen en er hing 
een weldadige stilte om ons heen. Aan de 
kant stond het vol met forse planten van 
de Grote waterweegbree. Opeens bleek. 
dat op de wijd uiteenstaande knoppen van 
die Alisma's tal van bijtjes zaten, verspreid 

^ my l 

Fig. 5. Macropis-paarf/e op Wederik, het mannetje komt aanvliegen. De seinpootjes 
van het wijfje staan op veilig.Beerze, 29 juli. 
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Fig. 6. Slapende Macropis-mannen op 

Grote waterweegbree. Beerze. 30 juli. 

over 3 a 4 m- zeker een 20-tal bij elkaar. 

Het waren allen Maoropi-s-mannen, die 

daar in zoete rust en zaligheid zaten te 

dommelen op hun knop. uitrustend van hun 

vermoeiende ochtendbezigheden. Sommige 

bijen vlogen bij nadering nog t raag een 

eindje verder, maar de meeste waren al in 

slaap, wat aan hun nonchalante houding 

(hangende poten en sprieten!) duidelijk te 

zien was (fig. 6 ) . 

Nu bestaat er een uitgebreide li t teratuur 

over de slaap der insekten, en die is in hoge 

mate leerzaam en onderhoudend . W i e er 

meer van weten wil, raadplege het litte

ratuurlijstje. Ik moet volstaan met een paar 

losse opmerkingen. 

Voora l in de tropen zijn een massa waar 

nemingen gedaan aan s lapende solitair 

levende wespen en bijen. Dikwijls zijn het 

alleen de mannetjes die zich tegen zons

ondergang een bepaalde s laapplaats uit

zoeken en die iedere middag of avond weer 

bij elkaar komen om gemeenschappelijk de 

nacht op hetzelfde plekje door te brengen. 

D e wijfjes, zo neemt men aan, overnachten 

dan op het nest, al of niet in de grond. Een 

veel voorkomende slaaphouding bij graaf-

wespen en bijen is die, waarbij de diertjes 

zich stevig met de kaken aan een stengel 

of dun takje vastbijten, soms zó. dat de 

hele rest van het lichaam verstijft en een 

Fig. 7. Amegiila 's . in diepe slaap ver

zonken, vastgebeten aan een rank. Penang, 

27-5-195-f. Foto H. T. Pagden. 
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Fig. 8. De slapende Nomia-mannen. W-Java. G. Bésèr. 800 m. 3-1940. 

bijna rechte hoek maakt met het substraat, 
wat een hoogst merkwaardig effect op
levert, De bijgaande foto (fig, 7) van drie 
slapende Arnegi/Za-mannetjes (verwant aan 
Anthophora) werd omstreeks middernacht 
door mijn collega H, T. Pagden in Penang 
(Malaya) genomen. Ook deze hebben zich 
met de kaken, aan een rank van de zg. 
Bruidstranen (Antigonon), vastgebeten en 
zijn in diepe slaap. De andere foto (fig, 8) 
toont een groep van 17 mannetjes van 
Nomia strigata (F,) , eveneens een solitair 
bijtje, die ik eens tijdens een flinke regen
bui midden overdag in een ravijntje bij 
Buitenzorg betrapte. De helft slaapt, de 
andere zijn bezig zich te „hergroeperen". 
Als voorbeeld van een zonderlinge slaap-
methode beschrijft Rau (1916) de rust-
houding van een Amerikaans bijtje, Trie-
peolus concavius, aldus: a comical 
position, just hanging over a little stem by 
its middle like a small boy hanging over a 
rail fence on his stomach". 
Vooral de slaap in groepsverband en de ge
dragingen van het insekt gedurende het 

proces zijn een diepgaande studie waard, 
aangezien het op tal van andere ver
schijnselen, zoals bv. op het ontstaan van 
het sociaal instinct, een bepaald licht werpt, 
Nu, ook Macropis heeft dus nog heel wat 
geheimen prijs te geven. Wie gaat weer 
eens naar de Wederikken? 

Fig. 9. Epeoloides coecutiens (F.), 
mannetje. Ankeveense Plassen. 
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„DE OOSTENRIJK" 
E. E. V A N D E R V O O . 

(R . I .V .O .N. , Mededel ing nr. 7) 

In het vlakke, boomloze polder landschap 

ten zuidoosten van Geervliet op Voorne— 

Putten ligt een grote, open waterplas, die 

in de volksmond „Oostenri jk" wordt ge

noemd. Zijn officiële naam is echter „Vier-

ambachtenboezem". Hij is ongeveer 800 m 

lang en 100 m breed en zet zich als een vrij 

brede wetering, de Lange Vliet, voort in 

de richting van Spijkenisse. Hier staat hij 

via de sinds 1653 bes taande Vier -

ambachtensluis met de M a a s in verbinding. 

Vana f een tamelijk hoge dijk bij het weste

lijk uiteinde heeft men een goed en mooi 

uitzicht over de waterplas . Ne rgens be

speurt men enige begroeiing van drijvende 

waterplanten. Een rietkraag, die in de 

westelijke helft smal is, doch naar het 

oosten steeds breder wordt , omzoomt de 

waterplas, In de verte ontwaar t men op de 

zuidoever een wilgengriendje, restant van 

een eertijds honderden meters lang griend

complex, O p het rietland sluit een 100-200 

m breed zogenaamd boezemland aan. Dit 

omvat grotendeels bouwlanden, behalve in 

het noordwesten en noordoosten, waa r 

begraasde weiden tot aan de oever reiken. 

In het noorden vormt de lage Konijnendijk 

van de polder Geervliet en in het zuiden de 

lage dijk van de polder Biert de grens 

tussen het „hoge" boezemland en de achter 

de dijk in het algemeen lager gelegen gras

landpolders . V e r naar het oosten strekt 

zich de Brabantse polder achter het 

boezemland uit, terwijl in het westen het 

kleine poldertje Hoenderhoek, tussen de 

dijk en de s t roomruggronden van het 

riviertje de Bernisse, de afsluiting vormt 

(zie fig. I ) . 

Beziet men de kaarten van Teixeira de 

Mat tos (1952) , dan was de Oostenrijk in 

vroeger eeuwen een rivierloop, die een ver

binding vormde tussen de „ M a s a " ( M a a s ) 

en de Bornisse (Bernisse) (fig. 2 ) . Laats t 

genoemde rivier, nu niet veel meer dan een 

brede sloot, was toen waarschijnlijk een 

zijarm van een oorspronkelijk zuidelijke 
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