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De Nederlandse Acaenitinae en de gastheer van A caenitus 
dubitator (Hymenoptera: Ichneumonidae) 
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ZWAKHALS, C. J., 1989. THE ACAENITINAE FROM THE NETHERLANDS AND THE HOST OF 

ACAENITUS DUBITATOR (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE). - ENT. BER., AMST 49 (2): 21-25. 

Abstract: Six species of the Acaenitinae are reported from The Netherlands. Coleocentrus caligatus Gravenhorst, C. 

excitator (Poda), Arotes albicinctus Gravenhorst and Phaenolobus fulvicornis (Gravenhorst) are new for the fauna. 

Cleonuspiger (Scopoli) (Curculionidae) larvae, living in galls in the roots of Cirsium arvense, are reported to be the hosts 

of Acaenitus dubitator (Panzer). A. dubitator hibernates in its cocoon within the gall. A species-key in English to the 

species known from The Netherlands is given. 

Onderweg 19, 4241 XD Arkel 

Inleiding 

De subfamilie Acaenitinae vormt binnen de 

Ichneumonidae een kleine subfamilie waarvan 

in Europa ca. 25 soorten bekend zijn (Aubert, 

1969). Karakteristiek voor de wijfjes is het 

sterk verlengde laatste sterniet (hypopygium) 

(fig. 1) in combinatie met een legbuis zonder 

subapicale inkeping (Townes, 1969, 1971; 

Townes & Townes, 1960). De soorten variëren 

in grootte van ca. 0,5 tot 3 cm. Over de levens¬ 

wijze is tot nu toe weinig met zekerheid be¬ 

kend; de meeste soorten worden slechts zelden 

waargenomen en kweekervaringen zijn nog 

veel schaarser. Zo vermeldt Fitton (1981) in 

zijn overzicht van de Britse Acaenitinae expli¬ 

ciet dat er geen enkel Brits gekweekt exemplaar 

bekend is. Voor zover bekend parasiteren Aca¬ 

enitinae op keverlarven in bijna dood hout. 

Ook worden Sesiidae rupsen als gastheer ver¬ 

meld. 

Dat alleen larven in dood of althans minder 

vitaal hout worden aangestoken is begrijpelijk 

wanneer men de legbuis bekijkt. Deze is aan 

het einde van enkele tanden voorzien zoals dat 

ook bij het genus Dolichomitus (Pimplinae) 

het geval is. Daar zijn deze tanden echter veel 

sterker ontwikkeld en zo kunnen Dolicho¬ 

mitus wijfjes dan ook met hun ovipositor door 

normaal hout heendringen en de daarin le¬ 

vende boktorlarven parasiteren. 

De laatste jaren zijn in het buitenland enkele 

publikaties verschenen met faunistische gege¬ 

vens. Fitton (1981) geeft een overzicht van de 

Britse soorten met een determinatietabel voor 

deze soorten. Shaw (1986) geeft hierop een 

aanvulling. Een lijst van de in Baden (Duits¬ 

land) voorkomende soorten wordt gegeven 

door Schmidt & Zmudzinski (1983). Voor Ita¬ 

lië vermeldt Scaramozzino (1986) 14 soorten. 

Izquierdo (1987) geeft een overzicht van de 

Spaanse Acaenitini (zeven soorten) en een ta¬ 

bel voor het genus Phaenolobus. 

Uit Nederland is tot nu toe zeer weinig be¬ 

kend. De eerste vermelding in de Nederlandse 

entomologische literatuur vinden we bij Snel¬ 

len van Vollenhoven (1873a). Hij noemt twee 

soorten: Acaenitus dubitator en Phaenolobus 

terebrator. In de meest „recente” soortenlijst, 

van Smits van Bürgst (1918), wordt alleen P 

terebrator genoemd. 

Om een indruk te krijgen van de huidige 

situatie zijn de volgende collecties onderzocht 

op Acaenitinae: Instituut voor Taxonomische 

Zoologie, afdeling Entomologie te Amster¬ 

dam; Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

te Leiden (RMNH); collectie Lindemans in het 

Natuurmuseum te Rotterdam (R); collecties 

Koornneef en Smits van Bürgst in het Labo¬ 

ratorium voor Entomologie te Wageningen; 

collectie K. W. R. Zwart (Zt); collectie C. J. 
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Zwakhals (Z). In totaal werden 79 exemplaren 

bestudeerd (40 92 en 39 SS)- 

De Nederlandse soorten 

Phaenolohus fulvicornis (Gravenhorst, 1829) 

f. nov. spec. 

Brunssum, S.vii.1952, Br. Arn. [oud], 1 $ (Zt). 

Coleocentrini 

Coleocentrus caligatus Gravenhorst, 1829 f. 

nov. spec. 

Vijlen, 18.V. 1988, B. v. Aarstsen, 1 $ (Z). 

Coleocentrus excitator (Poda, 1761) f. nov. 

spec. 

Mariapeel, Horst vi.1974, Pinus [J. C. P. M. van de 

Sande], 1 $, (Z). 

Acaenitini 

Arotes albicinctus Gravenhorst, 1829 f. nov. 

spec. 

Tilburg, 7.v. 1942, uit elzenstronk, boktor AA [= A. Adri- 

aanse], 1 $, (RMNH). 

Fitton (1981) vermeldt dat in Engeland enkele 

exemplaren zijn gevangen op oude eikestam- 

men. 

Phaenolobus terebrator (Scopoli, 1763) 

Dit is de meest verzamelde soort die regelmatig 

op schermbloemen is aangetroffen. In totaal 

zijn 21 22 en 25 SS gezien. De vangdata voor 

de 29 liggen tussen 22.vii en 30.viii, voor de 

SS tussen 22.vii en 17.ix. Vindplaatsen: Gld: 

Ermelo; ZH: Asperen; NB: Haaren, Gister- 

wijk, Eindhoven, Helenaveen; L: Venlo, Ble- 

riek, Tegelen, Broekhuizervorst, Neer, Horn, 

Gronsveld, St. Pietersberg, Eijs(erbosch), 

Heerlen (Imstenrade), Valkenburg, Epen. 

De nauw verwante P fraudator Bauer, 

1961, beschreven uit Franken (Duitsland), 

werd niet in het Nederlandse materiaal aange¬ 

troffen. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat nu in to¬ 

taal zes soorten uit Nederland bekend zijn. 

Tabel 1 geeft een vergelijking met faunistische 

gegevens uit naburige gebieden. 

Acaenitus dubitator (Panzer, 1801) 

NH: De Koog Texel, 17.vi.1982, G. v. d. Zanden, 1 $ 1 # 

(Z); Vogelenzang, Amsterdamse waterleiding duinen, 

26. v. 1931, leg. Barendrecht, 6 $$ 6 SS (Zt); ZH : H oek van 

Holland, 10.vi. 1917, 1 $, idem, 30.V.1935, 1 $; idem, de 

Beer, 25.v. 1922,2 (alle R); Zld: Haamstede, 30.v. 1965, 

1 $; Oostkapelle, 21.iv. 1972, 1 idem, 2.V.1972, 1 $, 

1 .vi. 1972, 1 $, 12.iv.1972, 1 19.iv.1972, 1 25.V.1985, 

1 $, 1 .vi. 1985, 1 $, alle ex Cleonus piger (Scopoli) (alle Z); 

L: Baarlo, 16.v. 1942, 1 $, op Euphorbia, Teunissen 

(RMNH); Tegelen, 23.v. 1942, 1 [op] Heracleum, Teu¬ 

nissen (RMNH). 

De gastheer van A. dubitator 

Tot op heden was er over de levenswijze van A. 

dubitator niets bekend (Aubert, 1969). Zoals 

uit bovenstaand vindplaatsen-overzicht blijkt, 

kan er thans echter wel het een en ander over 

gemeld worden. Op 18 augustus 1971 vond de 

coleopteroloog G. J. Slob in de duinen te Oost¬ 

kapelle ca. 2 cm grote spoelvormige gallen in 

de wortels van akkerdistel (Cirsium arvense 

Tabel 1. De Acaenitinae van Nederland (NL), Groot Brittannië (GB), naar Fitton (1981) en Shaw (1986), en Baden 

(D), naar Schmidt & Zmudzinski (1983). 

NL GB D 

Coleocentrus caligatus Gravenhorst + + 

croceicornis (Gravenhorst) + 

exitator (Poda) + + + 

Leptacoeniles notabilis (Devignes) + + 

Arotes albicinctus Gravenhorst + + 

Acaenitus dubitator (Panzer) + + + 

Phaenolobus fulvicornis (Gravenhorst) + + 

fraudator Bauer + 

saltans (Gravenhorst) + 

terebrator (Scopoli) -f + + 
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(L.) Scop.). Deze gallen worden veroorzaakt 

door de larve van de snuitkever Cleonus piger 

(Scopoli). Een aantal gallen was toen reeds 

leeg, in andere bevond zich nog een kever en 

in enkele werd een sluipwesp- cocon aangetrof¬ 

fen. Uit deze cocons kwamen na een overwin¬ 

tering in een onverwarmde kamer in 1972 de 

bovenvermelde A. dubitator tevoorschijn. Op 

4 mei 1985 is nogmaals te Oostkapelle naar 

dergelijke gallen gezocht; dit leverde een vijftal 

Acaenitus cocons en geen kevers. Opvallend 

was dat er zich alleen gallen bevonden in de 

wortels van (de resten van) planten die op kaal 

zand stonden. Op plaatsen waar de distels tus¬ 

sen gras of struiken groeiden werden geen gal¬ 

len aangetroffen. 

Zeldzaamheid 

Zoals reeds hiervoor vermeld worden de 

meeste Acaenitinae-soorten slechts zelden ver¬ 

zameld. Dit wordt vaak vertaald met „de be¬ 

treffende soorten komen weinig voor”. Deze 

conclusie is uiteraard alleen gerechtvaardigd 

wanneer men zeker weet dat het geringe verza- 

melsucces niet het gevolg is van een onjuiste 

verzameltechniek. Voor één groep van Acaeni¬ 

tinae-soorten lijkt het inderdaad gerechtvaar¬ 

digd te stellen dat ze in Nederland weinig voor¬ 

komen. Immers, voor de Acaenitinae komen 

kennelijk keverlarven in twee verschillende ty¬ 

pen habitats als gastheer in aanmerking, name¬ 

lijk enerzijds oude, kwijnende boomstammen 

(zoals voor Coleocentrus naaldhout en voor 

Arotes loofhout), anderzijds wortels van krui¬ 

den (o.a. voor Acaenitus). 

De eerst genoemde habitats worden in Ne¬ 

derland vaak te snel „opgeruimd” en de hierin 

levende dieren en hun parasieten zullen dan 

ook inderdaad betrekkelijk zeldzaam zijn. 

Voor de aan het tweede habitat gebonden soor¬ 

ten geldt waarschijnlijk dat ze bij het toepassen 

van een juiste zoektechniek wel vaker zullen 

worden gevonden dan tot nu toe het geval was. 

Determinatie 

In de hierna volgende determinatietabel zijn 

van alle in Midden- en West-Europa voor- 

Figs. 1-2. Apikaal zijaanzicht van het abdomen van het $ 

met het „typische” Acaenitinae hypopygium (gestippeld). 

1, Coleocentrus caligatus\ 2, C. croceicornis. 

komende genera de kenmerken vermeld. Soor¬ 

ten zijn opgenomen voor zover ze uit Neder¬ 

land en het omliggende gebied bekend zijn, 

respectievelijk een sterke gelijkenis vertonen 

met in dat gebied voorkomende soorten. 

A synopsis of the Acaenitinae species from The 

Netherlands, Great Britain, and Baden (SW 

Germany), is presented in table 1. These spe¬ 

cies can be distinguished by the following key 

(index = greatest length divided by greatest 

width; synonyms are marked with an aste¬ 

risk*). 

1. Claws of front- and middle-tarsus simple. 

Hind tarsus with segment 5 at most 1.2 X 
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Figs. 3-4. Phaenolobus terebrator en P fraudator kunnen 

worden herkend aan de vorm van de kop. 3, P terebrator, 

4, P fraudator. 

as long as segment 2. Frons without ver¬ 

tical carina. Areolet usually present: Cole- 

ocentrini.   2 

- Claws of front- and middle-tarsus with 

accessory subapical tooth. Hind tarsus 

with segment 5 1.3-2.5 X as long as seg¬ 

ment 2. Frons with vertical carina. Areolet 

absent: Acaenitini. 10 

2. Nervellus intercepted at about the middle. 

Notaulus present. 

.Mesoclistus Foerster 

- Nervellus intercepted far above the 

middle, at about upper 0.2. 3 

3. Hind tarsus with segment 5 at most 0.7 X 

segment 2. Notaulus deep and long. Ç 

Hypopygium with index 3.5-4.0, apically 

narrowing and strongly compressed (fig. 

1). $ Gaster elongate, and from segment 

3 onward compressed laterally; index ter- 

gite 2 at least 1.5. Coleocentrus.._ 4 

Hind tarsus with segment 5 0.9-1.2 X seg¬ 

ment 2. Clypeus with no tubercle medi¬ 

ally. Ç Hypopygium with index 1.5, paral¬ 

lel, not compressed apically and with a 

broad rounded apex. $ Gaster depressed 

dorso-ventrally ..  9 

4- 22.... 5 

- Face with at least the orbit yel¬ 

low ... 7 

5. Hind coxa black, index 2. Tergite 1 with 

index 2.5-2.8. Hind tarsus with yellow co¬ 

lour strongly contrasting with colour of 

hind tibia, segment 5 = 0.5 X segment 2. 

Hypopygium, in lateral view, narrowing 

evenly (fig. 1). Clypeus with tubercle me¬ 

dially. Gaster black, tergite 1-7 with ivory 

membranous apical margin. Ovipositor 

2.5-3 X hind tibia. 19-27 mm. .. 

........ Coleocentrus excitator (Poda) 

- At least hind coxa red. Tergite 1 with 

index at most 1.9. Hind tarsus reddish- 

fuscous, about same colour as hind tibia. 

Tergite 1-7 with reddish (brown) membra¬ 

nous margin... 6 

6. Hypopygium, in lateral view, narrowing 

evenly (fig. 1). Index of tergite 1: 1.8. Hind 

coxa with index 1.6. Clypeus with tubercle 

medially. Ovipositor 2-2.4 X hind tibia. 

Vertex black. 

.... Coleocentrus caligatus Gravenhorst 

- Hypopygium in apical 0.15 suddenly 

strongly narrowing and more constricted 

medially (fig. 2). Index of tergite 1: 1.5. 

Hind coxa with index 1.4. Clypeus with 

weak tubercle. Vertex with red spot. Ovi¬ 

positor 2.2 X hind tibia . ... 

Coleocentrus croceicornis (Gravenhorst). 

7. Gaster and flagellum black, Hind tibia and 

hind tarsus fuscous, legs otherwise red. 

Clypeus with tubercle medially. 

. . . Coleocentrus caligatus Gravenhorst. 

- Gaster reddish medially. Hind tarsus lar¬ 

gely yellow to white ... 8 

8. Hind coxa largely black, index 2. Genital 

clasper fulvous. Clypeus with tubercle. 

Face yellow, sometimes with black me¬ 

dian vertical stripe. 18-22 mm.. 

........ Coleocentrus excitator (Poda) 

- Hind coxa red, index 1.5. Clasper black. 

Flagellum orange. Clypeus almost wit¬ 

hout tubercle. Vertex with red sport..... 

....... Coleocentrus croceicornis (Gra¬ 

venhorst). 
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9. Notaulus absent. .... Procinetus Foerster 

- Notaulus long and deep. Propodeum 

completely matt... 

.... Leptacoenites notabilis (Desvignes) 

(*frauenfeldi (Tschek)) 

10. Hind tarsal claw also with accessory tooth. 

Black; tergite 1 and 2 with a white band 

apically. $ face, clypeus, front of fore- and 

mid-femora and tibiae, and all tarsi white 

....... Arotes albicinctus Gravenhorst 

- Hind tarsal claw simple.. 11 

11. Notaulus absent. Ovipositor sheaths 2.8- 

3.2 X hind tibia. 9 11-13 mm. $ 7-13 

mm. ..... Acaenitus dubitator (Panzer) 

- Notaulus deep. Ovipositor at most 1.5 X 

length of hind tibia . ... 12 

12. Abdomen black.   13 

- Abdomen red medially. Head narrowing 

behind eyes.   14 

13. Head narrowing behind eyes (fig. 3). 

Straight apical margin of clypeus with tu¬ 

bercle medially. 11-13 mm... 

...... Phaenolobus terebrator (Scopoli) 

(*arator (Rossi)) 

- Head broadening (fig. 4). Slightly concave 

apical margin of clypeus without tubercle. 

11-12 mm. .. 

. Phaenolobus fraudator Bauer 

14. Prepectal carina almost reaching to subte- 

gular ridge. Labrum fuscous. Frons stron¬ 

gly concave medially, polished. Notaulus 

deep, long and sharp. Hind femur red. 

Ovipositor sheath 1.3-1.4 X length of hind 

tibia. 7-10 mm. ... 

.... Phaenolobus saltans (Gravenhorst) 

- Prepectal carina at most reaching middle 

of mesopleurum. Labrum yellow. Frons 

weakly concave medially and rather ru¬ 

gose. Notaulus shorter and shallower than 

in P saltans. Hind femur usually black. 

Ovipositor sheath 1.2 X hind tibia. 6-10 

mm. .... 

..... Phaenolobus fulvicornis (Graven¬ 

horst) 

Notes 

Snellen van Vollenhoven (1873b) described 

two Coleocentrus species from The Nether¬ 

lands but neither of them belongs to this genus. 

C. abiae belongs to Perispuda (Krikken et al, 

1981) and it is clear from the description and 

figure belonging to it that C. sixii is not a 

Coleocentrus species either. 
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