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Drie bladwespen nieuw voor de Nederlandse 
Tenthredinidae) 

door 

A. W. M. MOL 

ABSTRACT. Three Sawflies new to the Dutch fauna (Hymenoptera: Tenthredinidae). 
Loderus pratorum Fallén, Empria baltica Conde and Macrophya alboannulata Costa were 
found in the Netherlands for the first time. M. alboannulata is recorded for Luxemburg also. 

lo 1981 en 1982 werden drie soorten bladwespen gevangen die niet zijn vermeld in de naam¬ 
lijst van Van Ooststroom (1976). Ze worden daarom hier als nieuw voor de Nederlandse fauna 
opgegeven. 

Loderus pratorum (Fallén, 1808) 

Tijdens een excursie met de heer J. van Tol (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Lei¬ 
den), werd op 14.V. 1982 een bezoek gebracht aan de westoever van een onlangs afgesloten 
Maasarm, 2 km ten noorden van Boxmeer. Bij het slepen door de oevervegetatie op zoek naar 
imago’s van wateriesekten, werden terloops twee bladwespen* gevangen die tijdens het prepa¬ 
reren als Loderus pratorum konden worden herkend. Omdat de vindplaats hoogstwaarschijn¬ 
lijk gedoemd is te verdwijnen men was ter plaatse puin aan het storten en arbeiders gaven 
de verzekering dat de hele Maasoever zou worden omgevormd tot een „keurig afgewerkte” 
steenhelling —werd op 19.V, 1982 een tv/eede bezoek aan het terrein gebracht. 

Bij dit tweede bezoek werd in eerste instantie weer aandacht besteed aan de vegetatie langs 
het water, die voornamelijk bestond uit hoog opgaande grassen. Omdat dit geen resultaat ople¬ 
verde, werd het zoeken gericht op een ander type vegetatie, op enige afstand van het water. 
Omdat de Maas zich in de loop van de tijd heeft ingesneden in de rivierkleiafzettingen, is plaat¬ 
selijk een steile oever ontstaan van vier of vijf meter hoogte. Vanwege het voortdurend afkal¬ 
ven, vooral bij hoge waterstanden, is dit een zeer dynamisch milieu, waar slechts een vegetatie 
van piooiersoorteo kan standhouden. Op de vindplaats bij Boxmeer was Equisetum arvense L. 
(Heermoes) ie dit milieu de meest abundante plantesoort, met daartussen enkele exemplaren 
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Fig. 1. Loderus pratorum. Penisvalve in zijaanzicht. Fig. 2. Empria baltica. Penisvalve in 

zijaanzicht. Fig. 3. Macrophya. Rechter voorvleugel; 3A. M. alboannulata $; 3B. M. albicinc- 

ta 9 . Alle maatstreepjes representeren 0,5 mm. 

van Artemisia vulgaris L. (Bijvoet), Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Speerdistel) en Euphorbia 

esula L. (Heksenmelk). Hier, tussen en op de Heermoes, werden 21 exemplaren (19 d, 2 9) 

van L. pratorum gevangen. Volgens Benson (1952) leven de larven van deze soort op Equise- 

tum, wat de duidelijke milieuvoorkeur van de gevangen dieren begrijpelijk maakt. 

Met behulp van de tabellen van Enslin (1913), Benson (1952) en Muche (1969a) is L. prato¬ 

rum eenvoudig herkenbaar aan uitwendige kenmerken. De bouw van de genitalen (fig. 1), die 

werd vergeleken met figuren bij Benson en Muche, bevestigde bovendien de determinatie. 

Samen met L. pratorum werden nog enkele andere soorten uit het tribus Dolerini gevonden: 

Loderus eversmanni (Kirby) (18 <3,6 9), L. vestigalis (Klug) (6 3), Dolerus germanicus (Fa- 

bricius) (22 3,9 9) en D. gonager (Fabricius) (1 3). Andere bladwespen zijn niet aangetrof¬ 

fen. De vier genoemde soorten zijn algemeen in Nederland en de eerste drie hebben met L. 

pratorum gemeen dat de larven eveneens van Equisetum leven. Dit in tegenstelling tot de 

meeste soorten der Dolerini, waarvan de larven voorkomen op grassen, zeggen en biezen. 

Met de vondst van L. pratorum zijn alle Europese soorten van het geslacht Loderus uit ons 

land bekend. Door Oudemans (1894) werden L. eversmanni (als L. palmatus Klug) en L. vesti¬ 

galis al opgegeven, terwijl L. genucinctus (Zaddach) door Tennissen (1970) is gemeld. Het feit 

dat L. pratorum niet eerder in Nederland is gevonden, ondanks de gemakkelijke herkenbaar¬ 

heid, doet vermoeden dat de soort aanzienlijk minder algemeen is dan L. eversmanni of L. ves¬ 

tigalis. 

Empria baltica Conde, 1940 

Op 10.V. 1982 werd een 3 gevangen in het moeras „De Moerputten” ten westen van ’s-Her- 

togenbosch. 

Het op naam brengen van Empn'fl-soorten op grond van uitwendige kenmerken is niet altijd 

even eenvoudig. Vermoedelijk zijn sommige kenmerken, zoals de vorm van de clypeus of de 

aanwezigheid van venstervlekken op bepaalde tergieten, in werkelijkheid variabeler dan tot 

uiting komt in de gebruikelijke determineertabellen, zoals die van Benson (1952) of Muche 

(1969b). E. baltica is echter zonder problemen herkenbaar aan de bouw van de genitalen. De 

penisvalven van het Nederlandse exemplaar (fig. 2) komen in vorm goed overeen met de af- 
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bedding in de oorspronkelijke publikatie van Conde (1940) en de figuren bij Benson (1952) en 

Lindqvist (1968). 

E. balïica is in Nederland vermoedelijk geen zeldzame soort. De larve leeft op Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim. (Moerasspirea), een plant die door heel Nederland algemeen voorkomt 

op voedselrijke vochtige bodems. 

Macrophya alboannulata Costa, 1859 

Bij een onderzoek naar de soorten van het genus Macrophya die leven op Sambucus (Vlier), 

kon Chevin (1975) vier typen larven onderscheiden. Er waren op dat moment echter maar drie 

Macrophya-sooriQn bekend met Vlier als voedselplant, M. albicincta (Schrank), M. crassula 

(Klug) en M. ribis (Schrank). Nadat adulten waren uitgekweekt, bleek het probleem te liggen 

bij M. albicincta, die uit twee duidelijk verschillende typen larven te voorschijn kwam. Een 

nader onderzoek van deze adulten toonde echter aan dat ook zij in twee groepen konden wor¬ 

den verdeeld, corresponderend met de twee typen larven. Naast M. albicincta onderscheidde 

Chevin daarom een tweede soort, M. alboannulata, die tot dan als een synoniem van M. albi¬ 

cincta werd beschouwd. 

Van drie Macrophya'^ (1 S ,2 9) die ik in Nederland ving en die aanvankelijk voor M. albi¬ 

cincta werden gehouden, bleek één 9 in alle opzichten overeen te komen met de beschrijving 

van M. alboannulata door Chevin. Het dier is gevangen langs de Essche Stroom bij het gehucht 

Halder in de gemeente St. Michielsgestel op 12. V. 1981. 

Beide soorten kunnen worden onderscheiden naar de kleur van de trochanteren van de ach¬ 

terpoten, vrijwel wit bij alboannulata en grotendeels zwart bij albicincta. Andere verschillen 

zijn meer sexe gebonden. Bij <5 van alboannulata zou het labrum steeds wit of vrijwel wit zijn, 

bij albicincta steeds met veel zwart. Bij 9 van alboannulata is het scutellum meestal zwart en 

bij albicincta met twee geelwitte vlekken die onderling versmolten kunnen zijn. Verder is in de 

voorvleugels van 9 van alboannulata (fig. 3A) het deel van de subcosta tussen de uitmondin¬ 

gen van de basaal ader en cubitus (linker pijl) korter dan het deel van de cubitus dat bij de 

eerste cubitaalcel hoort (rechter pijl). Bij 9 van albicincta zijn beide stukken ongeveer even 

lang (fig. 3B). De S vertonen dit verschil niet. Ziet men beide soorten naast elkaar dan blijkt 

dat de vleugels van alboannulata duidelijk sterker geel zijn getint dan bij albicincta. 

Over de verspreiding van M. alboannulata is nog niet veel bekend. Naast Frankrijk (Chevin 

1975) zijn er opgaven uit de D.D.R. (Muche 1977) en West-Duitsland (Liston 1982). Ook in 

Luxemburg komt de soort voor; ik ving een 9 langs de rivier de Sûre bij Wallendorf op 

26.V.1982. Zowel in Frankrijk als in de D.D.R. bleek na herdeterminatie van het beschikbare 

materiaal dat M. alboannulata algemener was dan M. albicincta. Ongetwijfeld is M. alboannu¬ 

lata ook in Nederland een algemene soort. 
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Guldenvliesstraat 19, 5211 AM ’s-Hertogenbosch. 

ARASCHNIA LEVANA (LINNAEUS) IN DE ZAANSTREEK (LEP.: NYMPHALI- 

DAE). In het goede vlinderjaar 1982 werd het Landkaartje door mijn broer en mij voor het 

eerst in de Zaanstreek waargenomen en wel in het Jagersveld, een 150 ha groot gebied, gele¬ 

gen tussen de Coentunnelweg, de snelweg Amsterdam-Purmerend en de nieuwbouwwijk Het 

Kalf (atlasblokken 25-1433 en 34). Vijf van de in totaal acht waarnemingen werden in de nabij¬ 

heid van boomgroepen gedaan, tweemaal bij een bosje van Grauwe wilg {Salix cinerea L.) 

langs de Coentunnelweg, éénmaal langs een laan van aangeplante Schietwilgen (S. alba L.) en 

tweemaal in een uit diverse soorten bestaand wilgenbroekbosje op natte veengrond, omringd 

door een kruidenrijke rietruigte. De overige drie waarnemingen werden gedaan in de omvang¬ 

rijke ruige kruidenvegetaties. 

In mei werden drie exemplaren van de eerste generatie gezien, op 24 juli drie van de tweede 

en op 2 en 23.IX twee van de derde. Als voedselplanten voor de vlinders konden genoteerd 

worden: Akkerdistel {Cirsium arvense (L.) Scop.), Engelwortel {Angelica sylvestris L.) en Ko- 

ninginnekruid {Eupatorium cannabinum L.). 

Erik van der Hut, Hegermeer 14,1509 HG Zaanstad. 

EUBLEMMA OSTRINA (HÜBNER) (LEP.: NOCTUIDAE). Tot nog toe was slechts één 

exemplaar van deze kleine immigrant uit Nederland bekend, een 6, dat 24.V. 1958 te Over- 

veen door J. H. Küchlein werd gevangen {Ent. Ber., Amst. 19: 135, 1959). Tot mijn verrassing 

trof ik in de collectie van wijlen de heer M. H. A. Melchior (nu in het Instituut voor Taxonomi- 

sche Zoölogie te Amsterdam) een mooi gaaf 9 aan, dat 31 mei 1978 te Beusichem gevangen 

was, waarschijnlijk op licht. Blijkbaar had hij er niet aan gedacht de soort op zijn lijst van trek- 

waarnemingen voor dat jaar te vermelden. Opvallend is ook nu weer de vroege datum. 

Op de Britse eilanden, bijna altijd een veel gunstiger gebied voor immigranten, werd in 1978 

geen ostrina waargenomen, wel in 1977, toen er drie op verschillende plaatsen in het zuiden 

van Engeland werden aangetroffen, alle in de eerste week van maart, blijkbaar meegekomen 

met een warme luchtstroom uit west Spanje of van de Canarische eilanden (C. G. M. de 

Worms, Entomologist’s Ree. J. Var. 90: 133, 1978). 

B. J. Lempke, Plantage Middenlaan 64, 1058 DH Amsterdam. 


