
Myathropa florea doet dienst als taxibedrijf 

Het was 24 mei 2012 in onze geliefde stek De Planken Wambuis. Op zoek naar vliegen die iets 
hebben met boomholtes en boomwondvocht viel ons oog op een oude beuk. Een vlieg werd gespot 
bij de opening van een holte in de beuk. Op een paar meters afstand leek het of er rode mijten op 
de vlieg zaten. Dichterbij gekomen bleek dat het een Myathropa florea of doodskopzweefvlieg was.  

Thuis bij het uitvergroten van de foto’s op de computer zagen we iets merkwaardigs. De 
doodskopzweefvlieg had zowel links als rechts op de middenpoot een rood beestje hangen wat met 
hulp van het forum Waarneming.nl werd geïdentificeerd als pseudoschorpioen ook wel 
boekschorpioen genaamd. Ook werd uitgelegd dat hier sprake was van “foresie”  (Phoresis).   

 

De boekschorpioentjes gebruiken de doodskopzweefvlieg als taxi om van de ene voedselplek naar 
de andere te komen. Het vrouwtje doodskopzweefvlieg was naar de boomholte gegaan om hier 
eieren te leggen, want de legbuis was op een foto te zien in de eilegstand. Het is niet duidelijk of 
ze hier de schorpioentjes had opgepikt of eerder bij een bezoek aan een andere boomholte.  

De boekschorpioentjes hadden de beste “meelift positie” bemachtigd op de vlieg namelijk de 
middelste poten waar ze het minst gevaar liepen om eraf geveegd te worden De bovenzijde van de 
scheen van de middenpoot lijkt de ideale plek voor het meeliften. Door elk aan een zijde te hangen 
kan de vlieg goed in balans blijven ook tijdens het vliegen. Met de keuze van de doodskopvlieg als 
taxi zitten/hangen ze prima want dit is een stevige rakker, zeg maar vergelijkbaar met een 
robuuste Mercedes taxi. 

Jeroen Hoffer  http://www.repository.naturalis.nl/document/124839 heeft een interessant artikeltje 
geschreven over foresie het fenomeen dat een dier zich vastklampt aan een ander voor transport. 
Foresie van de pseudoschorpioenen is ook waargenomen bij langpootmuggen, kevers en bijen. De 
pseudoschorpioenen hebben geen gifstaart zoals echte schorpioenen maar spuiten gif in de prooi 
via het onderste deel van hun schaar. ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscorpion. Ze 
fourageren o.a op mijten en springstaarten op en onder boomschors en in boomholtes en zijn 
gevonden in vogelnesten, op “hangplekken” van vleermuizen en andere zoogdieren.  

Het verschijnsel bestaat reeds zeer lang. Hoffer refereert aan 24 miljoen jaar oud amber met 
daarin een pseudoschorpioen vastgeklampt aan de poot een vlieg. Dus mogelijk is het taxibedrijf 
Myatropa florea ook al enige miljoenen jaren in bedrijf. Ik denk niet dat welk taxibedrijf dan ook  
dit gaat nadoen. Ongetwijfeld kunnen we nog heel veel leren van de insecten.  
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