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Inleiding en observaties

De onvolwassen stadia van diverse bijen en andere Hymen-
optera ontwikkelen zich verborgen voor het oog in allerlei 
bovengrondse gaatjes of holten. Dat er verschillende para- 
sitoïden van deze groep bijensoorten zijn is goed bekend  
(Gathmann & Tscharnte 1999; Krunić et al. 2005), maar  
informatie over de biologie en de effecten van deze dieren  
op de gastheer wordt relatief weinig verzameld. Toch is dit  
belangrijk; parasieten en parasitoïden kunnen het voort- 
plantingssucces van bijen flink beïnvloeden, waarschijnlijk 
met name als er vele nesten dicht bij elkaar zijn zoals in  
bijenhotels. In dit artikel wordt ingegaan op de rol die deze  
dieren kunnen spelen bij het voortplantingssucces van  
enkele bijensoorten.

Om de ontwikkeling van deze bijen en hun parasieten te 
kunnen bestuderen werd een kastje gevuld met doorzichtige 
glazen buisjes (figuur 1). Hiervan werd in 2010 gebruik gemaakt 
door de rosse metselbij, Osmia bicornis (Linnaeus), de tron-
kenbij, Heriades truncorum (Linnaeus), de resedamaskerbij, 
Hylaeus signatus (Panzer), en waarschijnlijk de grote klokjesbij, 
Chelostoma rapunculi (Lepeletier) (zie figuur 2 en 3). De larven 
van de laatste zijn voor zover ze volgroeiden niet tot verpop-
ping gekomen.

De buisjes werden eind juli 2010 binnengehaald om de ont-
wikkeling van de inhoud te kunnen volgen. De rosse metselbij 
had in dat voorjaar 56 cellen aangemaakt. Uiteindelijk zijn daar 
niet meer dan vier mannetjes en drie vrouwtjes uitgekomen. 
Van 18 van de 56 cellen was de inhoud geparasiteerd door de 
broedparasitaire drosophilide vlieg Cacoxenus indagator Loew.  
In negen cellen zat de muurrouwvlieg, Anthrax anthrax (Schrank), 
uit één cel kwam een kleine zwarte pop van een andere Bomby-
licidae, in negen was het stuifmeel verstoven zoals voor infec-
ties van de mijt Chaetodactylus osmiae Dufour beschreven wordt. 
Uit twee cellen kwam de goudwesp Chrysis ignita Linnaeus en 
uit één cel een bonte knotswesp Sapyga quinquepunctata (Fabri- 
cius). De inhoud van de overige lijkt vooral ten prooi gevallen 
aan schimmelinfecties. De algemeen voorkomende parasito-
iden Monodontomerus spp. (Hymenoptera: Torymidae) werden 
niet aangetroffen.

Eén larf van de resedamaskerbij bleek op het moment dat 
deze binnengehaald werd, geparasiteerd door de eulophide 
wesp Melittobia acasta (Walker) en twee andere, zoals later bleek, 
door een encyrtide wesp van het geslacht Coelopencyrtus waar-
van nog niet eerder soorten voor Nederland werden vermeld 
(persoonlijke mededeling C. van Achterberg en M.J. Gijswijt).  
Nadat bleek dat M. acasta heel snel naar de andere buizen  
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In een uit glazen buisjes bestaande nestgelegenheid voor solitaire  
bijen kwamen verschillende broedparasieten en parasitoïden voor.  
Twee sprongen er uit door de talrijkheid waarmee ze kunnen optreden. 
De ene was de drosophilide vlieg Cacoxenus indagator, die als broedparasiet 
bij Osmia bicornis optrad. De andere, het eulophide wespje Melittobia acasta 
een ectoparasitoïd van larven en poppen, parasiteerde niet alleen de 
aanwezige bijen maar ook wespen en een vlieg werden het slachtoffer.  
Bij O. bicornis kwam dit wespje echter niet voor. Van beide soorten wordt 
de biologie nader beschreven. Bij Hylaeus signatus kwam ook een encyrtide 
wespje Coelopencyrtus sp. voor dat nog niet voor Nederland bekend was.  
Bij natuurterreinen en publieke tuinen verschijnen steeds vaker instal- 
laties die opgebouwd zijn uit materiaal dat bedoeld is als nesthulp voor 
solitaire bijen en wespen. Aan de hand van de waarnemingen en de 
literatuur wordt beredeneerd dat dergelijke kunstmatige agglomeraties 
van nesten uiteindelijk voor de broedparasiet en parasitoïden een waar 
luilekkerland zijn.
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wist over te stappen werden alle wespen verbannen naar de 
diepvries. Desondanks raakten in twee buisjes larven van de 
tronkenbij besmet met de wespen van M. acasta die op die ene 
larf van de resedamaskerbij ontwikkeld waren. Ook larven van 
solitaire wespen werden het slachtoffer evenals een pop van  
de muurrouwvlieg.

De broedparasiet Cacoxenus indagator

Veruit de meeste broedcellen van de rosse metselbij waren ge-
infecteerd met C. indagator (figuur 4 en 5). Van C. indagator zijn 
alleen waarnemingen uit Europa bekend (Elmo Hardy & Whee-
ler 1960). Als gastheer worden diverse Osmia-soorten genoemd 
en het geslacht Chalicodoma, zonder nadere soortaanduiding 
(Coutin & Desmier de Chenon 1983). Van de genoemde Osmia-
soorten zijn behalve de rosse metselbij, de gehoornde metselbij, 
O. cornuta (Latreille), en de blauwe metselbij, O. caerulescens  
(Linnaeus), voor Nederland inheems.

Cacoxenus indagator is evenals de betreffende Osmia-soorten 
univoltien. De levenscycli van parasiet en gastheren lopen vrij 
gelijk op. Coutin & Desmier de Chenon (1983) die gedurende vier 
jaar het verschijnen van de gehoornde metselbij en C. indagator 
gevolgd hebben in de regio van Parijs, zien de eerste vlieg van 

het jaar 14 tot 20 dagen later verschijnen dan de eerste bij.  
Afhankelijk van de temperatuur lag het begin van de vliegtijd 
voor de gehoornde metselbij tussen 8 maart en 1 april, voor  
C. indagator was dat tussen 26 maart en 16 april. Dit komt over-
een met de situatie in Nederland waar de vliegjes de eerste 
weken van april 2011 rond de nestkast zwermden. Het begin 
van de vliegtijd van zowel de gehoornde metselbij als de rosse 
metselbij valt rond half maart (Peeters et al. 1999).

Het tijdstip waarop de bijen verschijnen blijkt voor C. indaga-
tor vrij nauw te luisteren. In Spanje wordt de gehoornde metsel-
bij gekweekt voor de bestuiving van de amandelbomen. Tijdens 
de winter worden de cocons in de koelkast bewaard. Het tijdstip 
waarop ze er uitgehaald worden is afhankelijk van de bloeitijd 
van de bomen. Dit is zo vroeg in het jaar dat parasitisme door  
C. indagator in deze kweek niet voorkomt (Bosch 1994). In Italië 
is in natuurlijke populaties van de gehoornde metselbij het 
voorkomen van C. indagator laag terwijl dat bij de rosse metsel-
bij zeer hoog kan zijn door het verschil in vliegperiode tussen 
deze twee soorten. Wanneer ze gekweekt werden en in april 
losgelaten, was de aantasting bij beide hoog (Felicioli 2000 ge- 
citeerd in Krunić et al. 2005).

Hoe de vliegen de nesten van de bijen vinden is niet duide-
lijk. Direct in het begin van de vliegperiode waren er al vliegen 

1. Opstelling van doorzichtige glazen buisjes 
als nestgelegenheid voor bijen. Foto: Rosita 
Moenen
1. Transparent glass tubes as artificial nesting 
site for bees.
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rond het nestkastje actief. Deze moeten van elders zijn geko-
men omdat de oude buizen waren verwijderd. Waarschijnlijk 
komen ze in eerste instantie op de geur van de bijen af. Volgens 
Coutin & Desmier de Chenon (1983) voeden ze zich tijdens de 
periode dat ze actief zijn met suikerhoudende afscheiding en 
waterdruppels.

Tijdens de proviandering van een cel door de bij legt C. in-
dagator daar haar eieren op de momenten dat de bij afwezig 
is. De larven voeden zich met het proviand van de gastheer. Ze 
groeien vrij snel om de bijenlarf voor te zijn. Coutin & Desmier 
de Chenon (1983) stellen dat de bijenlarf door de vliegenlarven, 
wanneer deze talrijk aanwezig zijn, wordt vernietigd. Volgens 
deze auteurs doorboren de vliegenlarven als ze volgroeid zijn  
de celwand met behulp van haakjes aan de monddelen en  
verplaatsen ze zich naar de vestibulecel waarna ze in diapauze 
gaan. Ze zouden na de diapauze eerst de uitgang in de afslui-
tingsprop maken en daarna pas verpoppen. Strohm (2011) 
bevestigt de verplaatsing van de larven. De larven zouden aan 
de vorm van de celwand waarnemen aan welke kant de nest-
opening is. Aan de kant van de nestopening is deze bol aan de 
andere kant hol. Bij mijn buizen die in het licht lagen bleken 
ze zich echter naar beide zijden te verplaatsen. Strohm (2011) 
nam verder waar dat de laatste barrières door de vlieg zelf ge-
nomen werden. Deze zoekt naar een kleine holte in de celwand 
waar hij zijn kop tegenaan kan duwen. Door het uitzetten van 
de kopblaas wordt daar druk op uitgeoefend om uiteindelijk 
de celwand te kunnen doorbreken. Krunić et al. (2005) vinden 
10 tot 20 larven per cel en na verplaatsing 20 tot 40 larven in de 
vestibulecel. Ze merken verder op dat wanneer er niet meer dan 
twee of drie vliegenlarven in een cel zijn ook de bijenlarf zich 
nog kan ontwikkelen, een fenomeen dat ik ook zelf heb kunnen 
waarnemen. Ze tekenen daarbij aan dat de bij die zich daaruit 
ontwikkelde kleiner was dan normaal. Een Osmia-larf in één 
van mijn buizen waarbij zeven vliegenlarven zaten, bleek op het 
moment dat het stuifmeel op was zo hongerig dat hij overging 
op het consumeren van de uitwerpselen van C. indagator. De larf 
maakte wel een cocon maar deze was opvallend klein.

De parasitoïd Melittobia acasta

Bij de overige bijensoorten in het nestkastje bleek, nadat er 
eenmaal een besmetting had plaatsgevonden, M. acasta een 
zeer talrijk voorkomende parasitoïd (figuur 6). Melittobia-soor-
ten zijn makkelijk in het laboratorium te kweken en de ken-
nis die erover is, komt voornamelijk uit laboratoriumproeven. 
González & Matthews (2005) stelden een lijst samen van de 
literatuur die over de soorten van dit geslacht verschenen is. 
Van de hand van González et al. (2004) verscheen een overzicht 
van de biologie van M. acasta en van Matthews et al. (2009) een 
overzicht van de biologie van het geslacht Melittobia. Volgens 
deze auteurs behoren tot het geslacht Melittobia kleine wespjes 
van nog geen twee millimeter groot en zijn er twaalf soorten 
bekend waarvan alleen M. acasta in Europa voorkomt. Deze 
soort is via handel verspreid en behalve van Europa inmiddels 
ook bekend uit Noord- en Zuid-Amerika, Japan, Nieuw-Zeeland 
en Australië. De Melittobia-soorten hebben volgens deze auteurs 
een aantal gemeenschappelijke eigenschappen waardoor ze 
zich tot plaag kunnen ontwikkelen: ze zijn polymorf, polyfaag, 
kunnen zich zeer snel voortplanten waarbij de generaties el-
kaar overlappen en ze vertonen een grote mate van plasticiteit 
in hun gedrag.

De mannetjes en vrouwtjes van Melittobia-soorten zien er 
totaal verschillend uit; van M. acasta zijn de mannetjes lichter 
gekleurd dan de vrouwtjes, ze hebben anders gebouwde an-
tennen, gereduceerde vleugels en ze zijn blind. Van vrouwtjes 
komen er twee typen voor die er niet alleen verschillend uitzien 
maar ook verschillen in hun biologie (zie hieronder) (González 
et al. 2004). Matthews et al. (2009) stellen dat ook van mannetjes 
twee vormen voor kunnen komen.

De wesp en zijn prooi

Melittobia acasta is polyfaag. González et al. (2004) noemen in 
een literatuuroverzicht als gastheren de honingbij, Apis mel-
lifera Linnaeus, hommels, solitaire bijen en koekoeksbijen. 
Volgens Balfour-Browne (1922) betreft het alleen soorten die 
boven de grond nestelen. Behalve bijen worden ook wespen, 

2. Vrouw van de rosse metselbij, Osmia 
bicornis. Foto: Frits Bink
2. Female of Osmia bicornis.
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vliegen, vlinders en kevers genoemd. Zowel larven als poppen 
worden geparasiteerd. Hoe de wespjes hun prooien waarnemen 
en ontdekken is niet geheel duidelijk. Geurproeven hebben 
niets opgeleverd (Matthews et al. 2009). Hierbij moet aangete-
kend worden dat voor gemelde proeven Diptera gebruikt zijn. 
Matthews et al. (2009) citeren Cooperband & Vinson (2000) die 
veronderstellen dat door de soort M. digitata Dahms habitat-
kenmerken gebruikt worden. Volgens Matthews et al. (2009) 
vertonen vrouwtjes op het moment dat ze uitzwermen posi-
tieve fototaxis en negatieve geotaxis. Na twee tot drie dagen 
slaat dit om in het tegendeel. De Wael et al. (1995) concluderen 
ook dat ze bij het uitkomen naar het licht toevliegen en maken 
daarvan gebruik door voor de bestrijding van M.acasta in hom-
melkweken UV-lichtvallen te gebruiken. Ze citeren Jelinski & 
Wojtowski (1984) als ze stellen dat ze van positief fototropisch 
in chemotropisch zouden veranderen wanneer ze de cellen van 
de gastheer zoeken. Als dit zo is speelt geur wel degelijk een 
rol in tegenstelling tot de ervaringen van Matthews et al. (2009). 
De glazen buisjes die naar binnen gehaald waren lagen in het 
licht evenals de inhoud. Dit voorkwam niet dat ook dieren 
die niet in een cocon lagen besmet raakten. Ook dit vestigt de 
indruk dat geur bij het zoeken naar de gastheren belangrijk is 
en licht of donker lijkt in dat stadium geen invloed meer uit te 
oefenen.

 Een individu van de parasitoïd is niet aan een soort gebon-
den. Een vrouwtje dat eerst eieren op bij voorbeeld een bijenlarf 
gelegd heeft kan vervolgens overstappen op een wespenlarf  
of pop. Ze kunnen ook makkelijk op een bij opgroeien en naar 
een wesp overstappen om eieren te leggen. Ook kunnen ze als 
hyperparasitoïd optreden (Matthews et al. 2009). Zelf nam ik 
waar dat dieren die op de resedamaskerbij waren opgegroeid 
overstapten naar solitaire wespen. Een van de solitaire wespen 
werd door een muurrouwvlieg geparasiteerd. Nadat deze ver-
popt was werd deze vliegenpop op zijn beurt verorberd door de 
larven van M. acasta.

Het knaagvermogen van het wespje is enorm. Niet alleen 
het nestspinsel van de resedamaskerbij vormt geen barrière 
maar ook celwanden van leem en hars kunnen ze makkelijk 
aan, evenals cocons van poppen. Alleen de stuifmeelnec- 
tarmix in een broedcel van de tronkenbij bleek de wespjes 
tijdelijk tegen te kunnen houden. Wanneer de ontwikkeling 
van individuen van een gastheer in een reeks achter elkaar 

liggende cellen zover is gevorderd dat een voedselbrij geen 
barrière meer vormt, worden ze alle achtereenvolgens het 
slachtoffer. Bij een solitaire wesp nam ik waar dat ze zich ook 
lieten insluiten en in de cel wachtten tot de larf volgroeid was. 
Een wespje had wel belangstelling voor de prooien, een ander 
niet. De laatste stierf direct na het leggen van de eieren de 
eerste bleef nog weken leven. Of dit bij bijen ook plaats kan 
vinden is de vraag.

Mannetjes

Bij alle Melittobia-soorten komt een zeer scheve geslachts- 
verhouding voor. Het aantal mannetjes betreft slechts een  
paar procent van de populatie. Abe et al. (2003) zagen daarin  
een mogelijk effect van een besmetting met een Wolbachia- 
bacterie. Volgens Werren (1997) komen Wolbachia-bacteriën  
voor in de geslachtorganen van een reeks van geleedpoti- 
gen. Ze worden overgebracht via het cytoplasma van eieren  
en hebben verscheidene mechanismen ontwikkeld die de  
reproductie van de gastheer beïnvloeden. Ze kunnen onder an-
dere incompatibiliteit en parthenogenese veroorzaken. Bij para- 
sitaire wespen, waarvan de mannetjes uit haploïde onbevruchte 
eieren voortkomen en vrouwtjes uit diploïde bevruchte eieren, 
veroorzaken ze een afname van haploïde nakomelingen.  
Het doden van de bacterie door een behandeling met antibio-
tica laat een terugkeer van de productie van mannetjes zien. 
Proeven van Abe et al. (2003) waarbij besmette vrouwtjes met 
niet besmette vrouwtjes vergeleken werden gaven echter geen 
verschil te zien in de sex-ratio.

Mannetjes blijken zeer competitief. Zodra twee mannetjes 
elkaar ontmoeten breekt er een gevecht uit waarbij een van de 
twee wordt afgemaakt. Meestal wint het oudste mannetje, soms 
de grootste van de twee (Innocent et al. 2007). Abe et al. (2003) 
stellen voor M. australica Girault dat altijd het eerst uitgekomen 
mannetje het gevecht wint en dat niet alleen, want ook kunnen 
mannelijke poppen bij voorhand al worden afgemaakt. Hoewel 
Innocent et al. (2007) dit bij M. acasta niet waargenomen heb-
ben, lijkt dit toch ook bij deze soort niet onmogelijk. Zelf zag ik 
buiten een cocon zowel dode mannetjes als uitgeworpen pop-
pen. González et al. (2004) stellen ook voor M. acasta dat de eerst 
uitgekomen mannetjes mannelijke poppen doden. In een buis 
waar maar één cel in aangelegd was, bleven overigens meerdere 

3. Vrouwtjes van de resedamaskerbij, Hylaeus signatus, op reseda. 
Foto: Rosita Moenen
3. Hylaeus signatus females on wild mignonette.

4. Cacoxenus indagator zich voedend op margriet. Foto: Frits Bink
4. Cacoxenus indagator feeding on ox-eye daisy.
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mannetjes in leven, mogelijk omdat ze elkaar in de verder lege 
buis niet tegen het lijf liepen.

Bij een dergelijke competitie lijkt het voortbrengen van 
veel mannetjes verspilling van energie. Abe et al. (2003) stel-
len zelfs dat wanneer een prooi door meer dan één vrouwtje 
met eieren belegd wordt, alleen het eerste vrouwtje manne-
tjes voortbrengt. Het winnende mannetje heeft in de besloten 
ruimte van cocon of cel alle vrouwtjes, in de meeste gevallen 
zijn dat zijn zusters, voor zich alleen. Aan iedere paring gaat 
een uitgebreid baltsgedrag vooraf. Van den Assem (1976), die 
uitvoerig dit baltsgedrag heeft bestudeerd, zag maagdelijke 
vrouwtjes zich verdringen op een cocon waarin mannetjes 
zaten. Bij de balts bewegen steeds de poten van het manne-
tje zijwaarts. Dit zou zijn om te opdringerige vrouwtjes af te 
weren.

Vrouwtjes

Matthews et al. (2009) stellen dat er twee typen vrouwtjes 
voorkomen: slanke vrouwtjes met goed ontwikkelde vleugels 
en robuuste vrouwtjes met gereduceerde vleugels. De slanke 
vrouwtjes kunnen pas eieren leggen nadat ze gegeten hebben. 
Op een kleine prooi zou een vrouwtje dat gepaard heeft naast 
mannetjes alleen slanke vrouwtjes voortbrengen. Op een grote 
prooi komen na de mannetjes eerst een aantal vrouwtjes met 
gereduceerde vleugels voordat het gangbare type vrouwtjes ver-
schijnt (González et al. 2004). Deze vrouwtjes hoeven niet eerst 
te eten, migreren niet en leggen nadat ze gepaard hebben eieren 
naast de moeder. Het resultaat is dat de prooi volledig geconsu-
meerd wordt. De vrouwelijke nakomelingen van kortvleugelige 
vrouwtjes zouden daarom altijd langvleugelig zijn en zich na de 
paring verspreiden. Op kleine prooien en op grotere onder ex-
treme competitie, zou de kortvleugelige vorm niet voorkomen.  

Mannetjes en de kortvleugelige vrouwtjes blijven op hun  
geboortegrond, alleen de slanke langvleugelige vrouwtjes  
verspreiden zich volgens deze auteurs.

Farkas & Szalay (1985) merkten overigens dat ook indivi-
duen met goed ontwikkelde vleugels zich bij voorkeur lopend 
verplaatsen. Het lopen kan worden afgewisseld met spron- 
getjes. Zelf zag ik ze alleen maar springen bij verstoring.  
De ervaring die Van Lith (1955) had met afwijkende vrouwtjes 
kwam gedeeltelijk met de beschrijving van González et al. 
(2004) overeen. De eieren van de eerste legdag van een vrouw-
tje leverde naast een mannetje vier robuuste vrouwtjes op.  
De vleugels van deze vrouwtjes varieerden van sterk gere-
duceerd tot normaal. De vrouwtjes uit de legsels op de daar-
opvolgende dagen waren van het normale slanke type. De 
afwijkende vrouwtjes waren weinig vruchtbaar. Eén bracht 
zelf ook weer eerst een paar afwijkende vrouwtjes voort. De 
nakomelingen van de andere waren van het normale lang-
vleugelige type. In alle kweken die hij uitgevoerd heeft was dit 
de enige keer dat hij afwijkende vrouwtjes vond. Zelf heb ik 
geen vrouwtjes met gereduceerde vleugels gezien. Het lijkt er 
sterk op dat het voorkomen van dergelijke vrouwtjes, althans 
in onze populaties, veel minder algemeen is dan González et 
al. (2004) suggereren.

De ontwikkeling

Een vrouwtje dat een prooi gevonden heeft, prikt deze aan 
met haar legboor. De lichaamsvloeistof die daardoor vrij komt, 
dient als voedselbron. Bij het aanprikken kan een stof inge-
bracht worden die de ontwikkeling van de prooi stagneert 
(Matthews et al. 2009). Een vrouwtje dat niet gepaard heeft 
legt een enkel ei of hooguit een paar eieren. Daarna wacht 
ze op haar mannelijk nageslacht en paart direct wanneer er 

5. Hongerlarf van rosse metselbij, Osmia bicornis, (links) met larven van Cacoxenus indagator onder hun uitwerpselen. Foto: Rosita Moenen
5. Starving larva of Osmia bicornis (left) with larvae of Cacoxenus indagator below their excrements.
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een mannetje uitkomt. Pas dan gaat ze verder met eieren af 
te zetten (Van den Assem 1976). Eieren worden omhuld met 
een kleverige substantie die de eieren aan elkaar hecht en ook 
aan de gastheer (Matthews et al. 2009). Van Lith (1955) consta-
teerde dat een vrouwtje ophoudt met eieren op een prooi te 
leggen wanneer daar niet meer voldoende ruimte op is. Daar-
naast zag hij meerdere keren dat de larven kannibalistisch 
gedrag vertoonden.

De ontwikkelingssnelheid is afhankelijk van de tempera-
tuur. Van Lith (1955) kweekte zijn dieren bij een kamertempe-
ratuur van tussen de 18 en 21oC. De totale ontwikkeling duurde  
bij deze temperatuur 19 tot 25 dagen voor een mannetje en  
voor een vrouwtje 28 tot 30 dagen. Bij een gemiddelde tempe- 
ratuur van 28oC was dat voor een mannetje 9 dagen en voor 
een vrouwtje 10. Hij stelt dat bij 18oC de ontwikkeling in de 
winter doorgaat en dat in de natuur bij lage temperatuur in 
de herfst de volgroeide larf overwintert voordat de defaecatie 
plaatsvindt. González et al. (2004) stellen dat de larve bij 15oC 
in het tweede stadium in diapauze gaat en volgens Maeta 
(1978) is de pop het stadium waarin de diapauze plaatsvindt. 
De Wael et al. (1995) vonden dat de volgroeide larf bij een tem-
peratuur beneden 13oC in winterrust gaat. De diapauze duurt 
tot half mei waarna de larven verpoppen. De adulten waren  
tot in september actief. Zelf zag ik in het voorjaar van 2011  
de eerste adulten rond half mei samen met volgroeide larven. 
De uiteenlopende waarnemingen zouden volgens Maeta (1978) 
te wijten kunnen zijn aan geografische of klimatologische 
verschillen.

Het aantal eieren dat een vrouwtje kan leggen is afhankelijk 
van de grootte. Van Lith (1955) kreeg van een klein vrouwtje 64 
eieren, maar van een groot dat voldoende verse prooien aan- 
geboden kreeg bestond het nageslacht uit maximaal 623 exem-
plaren waarbij hij aantekende dat ongetwijfeld een deel van  
de eieren en larven te gronde is gegaan. Ook de levensduur 
bleek afhankelijk van de grootte; zijn kleine vrouwtjes bleven  
51 dagen in leven en zijn grote gemiddeld 93.

De encyrtide wesp Coelopencyrtus sp. bij de 
resedamaskerbij

Bij één larf van de resedamaskerbij zaten behalve twee vrouw-
tjes van M. acasta twee wespjes die er robuuster uitzagen met 
een breder borststuk en een duidelijke legboor (figuur 6). Bij een 
andere larf zat één M. acasta vrouwtje. Beide larven bleken ge-
parasiteerd maar de wespen die er zich op ontwikkelden bleken 
allemaal van het robuuste type. In eerste instantie dacht ik aan 
een variatie van het robuuste type vrouwtje dat in de litera-
tuur voor M. acasta vermeld wordt. Het brede borststuk en de 
normaal ontwikkelde vleugels maakte dat echter twijfelachtig. 
Dat het in plaats daarvan een Coelopencyrtus-soort is blijkt meer 
voor de hand liggend. Grissell (2007) geeft een overzicht van de 
soorten uit dit geslacht waarvan de gastheer bekend is. Van de 
dertien soorten die hij noemt zijn er zeven alleen bij maskerbij-
en aangetroffen en de overige bij houtbijen, Xylocopa. Gathmann 
& Tscharnte (1999) en Steffan-Dewenter (2002) vermelden voor 
Duitsland Coelopencyrtus arenarius (Erdös) bij de gewone masker-
bij in kunstmatige nestgelegenheid. Of het in dit geval ook deze 
soort betreft is nog niet duidelijk.

De levenswijze komt voor een deel met die van M. acasta 
overeen. Een belangrijk verschil is dat de Coelopencyrtus-soort 
waarschijnlijk monofaag is. Beide zijn ectoparasitoïden met  
een ongeveer zelfde ontwikkelingssnelheid. Gezien de ont- 
wikkeling van een generatie tijdens een warme periode in 
ongeveer 14 dagen voltooid kan zijn ligt het voor de hand dat 
er net als bij M. acasta meerdere generaties per jaar optreden. 
Bij Coelopencyrtus-soorten treedt ook een scheve sex-ratio op. 
Krombein (1967) telde bij een Hylaeus- soort in Noord Amerika 
24 vrouwtjes en twee mannetjes. Zelf zag ik alleen vrouwtjes 
maar ik verwachtte de afwijkende mannetjes van M. acasta. Het 
enige dat voor de afwezigheid van mannetjes pleit is dat er geen 
paringen plaatsvonden. Per bijenlarf verschenen er ongeveer 60 
wespjes.

Op het eerste gezicht zijn er geen verschillen te zien tussen 
de larfjes van M. acasta en de Coelopencyrtus-soort. Alleen als de 
larven volgroeid zijn krijgen die van M. acasta kleine rode oogjes 
en die van de andere soort grote rode oogjes. Na het verpoppen 

6. Larf van de resedamaskerbij, Hylaeus signatus, met Melittobia acasta 
en Coelopencyrtus-soort. Van links naar rechts: bijenlarf, twee vrouw-
tjes van Coelopencyrtus-soort, twee slanke vrouwtjes van M. acasta. 
Foto: Rosita Moenen
6. Larva of Hylaeus signatus and adults of Melittobia acasta and Coelo- 
pencyrtus sp.. From left to right: bee larva, two females of Coelopencyrtus 
sp. and two slender females of M. acasta.

7. Aaneengekitte pophuidjes van Coelopencyrtus sp. Foto: Rosita 
Moenen
7. Pupal skins of Coelopencyrtus sp. which stick to each other.
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kleuren beide soorten zwart en dan is er geen direct verschil 
meer te zien. Larven van M. acasta lagen wat rommelig op de 
gastheer. Ze verschilden nogal in grootte en er was een grote 
spreiding in het uitkomen van de adulten. Bij Coelopencyrtus  
bedekte de larven de gastheer in een soort slagorde. Deze  
bleef bestaan nadat de poppen uitgekomen waren (figuur 7).  
De pophuidjes moeten dus aan elkaar kleven. De wespen die 
uitgekomen waren liepen rond in de lege ruimte die door de 
poppen en pophuidjes gevormd werd en leken de nog niet 
uitgekomen individuen te helpen. Binnen 48 uur kwamen alle 
poppen uit. De ontwikkeling van deze wesp onttrekt zich net zo 
makkelijk aan het zicht als die van M. acasta. De aan elkaar ge-
kleefde pophuidjes zou achteraf een teken kunnen zijn van zijn 
aanwezigheid. Het is alleen de vraag of bij een lage temperatuur 
deze nog wel zo’n mooi omhulsel maken.

Parasitisme in kunstmatige nestgelegenheden

Kunstmatige nestgelegenheden, zoals bijenhotels of in kweken 
voor biologische bestuiving, zorgen voor een concentratie van 
solitaire bijen. Wat de effecten daarvan zijn is moeilijk na te 
gaan. In de literatuur kon ik daarover slechts enkele opmerkin-
gen vinden. Krunić et al. (2005) stellen dat met het groter wor-
den van bijenpopulaties ook de begeleidende fauna toeneemt, 
zowel in omvang als diversiteit. Ze beperkten zich in hun onder-
zoek tot de gehoornde metselbij en de rosse metselbij. Bij deze 
soorten was C. indagator de meest frequent voorkomende para-
siet. Zonder bestrijding werd de soort zeer talrijk en zorgde deze 
voor een reductie van de populaties van beide Osmia-soorten. 
Een infectie met M. acasta was daarentegen zeer zeldzaam.

Steffan-Dewenter & Schiele (2008) hebben gekeken naar het 
voorkomen van parasitisme in verhouding tot de populatieom-
vang van de rosse metselbij. Voor deze soort werd in Duitsland 
nestgelegenheid geplaatst ten behoeve van de bestuiving van 
boomgaarden. De uitkomsten van hun onderzoek verschilden 
van jaar tot jaar. Het ene jaar vonden ze geen, een ander jaar 
juist een sterke positieve correlatie. Cacoxenus indagator kwam 
in alle jaren veruit het talrijkst voor. Deze zat gemiddeld in on-
geveer 86% van de geïnfecteerde cellen. Voor M. acasta betrof 
dit ongeveer 0,5%. Helaas geven ze niet aan welke percentages 
dat waren van de populatieomvang van de rosse metselbij. In 
de kunstnesten van Coutin & Desmier de Chenon (1983) lag de 
aantasting door dit vliegje rond 30%.

Mag bij de gehoornde metselbij en de rosse metselbij het 
wespje M. acasta zeldzaam voorkomen, de gevolgen van een  
infectie met dit wespje kan bij andere soorten enorm zijn.  
In Hongarije werden enkele miljoenen poppen van Megachile  
rotundata (Fabricius) uit de VS geïmporteerd ten behoeve van  
de bestuiving van luzerne. Desondanks mislukte het gebruik 

van deze soort voor dit doel vanwege het hoge percentage  
parasitisme. Bij proeven die uitgevoerd werden, bleek dat voor- 
al M. acasta daar de oorzaak van was (Farkas & Szalay 1985).  
Ook in hommelkweken kan een infectie vergaande gevolgen 
hebben. Volgens De Wael et al. (1995) moeten er geen broed-
cellen van buiten naar binnengebracht worden omdat één 
vrouwtje M. acasta dat daaruit te voorschijn kan komen de hele 
klimaatkamer in enkele weken besmet. In de natuur komt een 
infectie bij hommels echter zelden voor. Pouvreau (1973) nam 
dit slechts twee keer waar, beide bij de boven de grond nestelen-
de boomhommel, Bombus hypnorum (Linnaeus). Deze infecties 
bleken desastreus voor beide hommelvolken. In tegenstelling 
tot C. indagator is voor Melittobia-soorten wel een verband vast-
gesteld tussen de sterfte en de dichtheid waarin de gastheer 
voorkomt (Maeta 1977).

Farkas & Szalay (1985) berekende dat een wespje in een uur 
al lopend en huppend 9,3 tot 14,4 meter ver kan komen. In een 
agglomeratie van nestgelegenheid hoeven ze zich amper te ver-
plaatsen om nieuwe prooien te vinden.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn; de invloed van parasieten en parasi-
toïden op bijenbroed kan significant zijn. Als er veel nesten bij 
elkaar liggen dan zal het voor deze dieren makkelijker zijn om 
van het ene nest naar het andere nest over te stappen. In de 
natuur in ons land zal dit minder frequent voorkomen omdat 
geschikte nestplekken zelden in grote groepen bij elkaar liggen 
of slechts tijdelijk geschikt zijn. In een kunstmatige nestgele-
genheid, zoals bijenhotels of commerciële of wetenschappelijke 
kweken, is naar verwachting het effect van de parasieten duide-
lijk groter, omdat de nestdichtheid hier onnatuurlijk hoog is.  
Dit soort nestgelegenheden bieden dus een luilekkerland 
voor parasieten. Vaak worden parasieten gereguleerd door de 
gastheer. Is de gastheer schaars dan zal de parasiet afnemen 
waardoor de overleving van de gastheer kan toenemen. Bij spe-
cialistische parasitoïden speelt dit principe sterk. Echter, daar 
sommige parasieten generalistisch zijn en dus makkelijk kun-
nen overstappen van de ene soort op de andere is het wellicht 
mogelijk dat de zeldzame soorten in kunstmatige nestgelegen-
heden wel eens door ze kunnen verdwijnen. Hun zeldzaamheid 
zorgt dan namelijk niet voor een afname in parasieten die net 
zo makkelijk overstappen op andere algemene soorten.
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Summary

The brood parasite Cacoxenus indagator (Drosophilidae) and the parasitoids Melittobia 
acasta (Eulophidae) and Coelopencyrtus sp. (Encyrtidae) in relation to solitary bees in  
artificial nests
Several bee species accepted transparent glass tubes as nesting site, allowing for a detailed 
study to parasites on their brood. Osmia bicornis was the commonest inhabitant, with 56 
constructed cells. However, only seven individuals of the offspring emerged. The fly Cacoxe-
nus indagator (Drosophilidae) destroyed the contents of 18 cells. The bee Hylaeus signatus 
occupied three tubes with one larva in each tube. One of these larvae was consumed by 
larvae of the wasp Melittobia acasta (Eulophidae). The two other larvae were consumed by 
larvae of a Coelopencyrtus species. This species has a similar development as M. acasta and it 
is as cryptic as this species. Presumably it is a specialist contrary to the generalist M. acasta. 
A larva of H. signatus gave rise to about 60 individuals of Coelopencyrtus wasp. It seemed that 
they were all females. Pupae of this parasitoid stick to each other. Emerged individuals walk 
within the capsule of pupae and pupal skins. It looks as if they help the others with emer-
ging. Both Coelopencyrtus and M. acasta have a vast development and at least the female of 
M. acasta can give rise to hundreds of offspring. The generalist M. acasta spread readily over 
the other tubes. It could not be avoided that part of the contents got destroyed. It seems 
that an agglomeration of artificial nesting sites – as is the case in bee hotels and commer-
cial or scientific cultivations – can increase the loss of bees by parasitism.
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