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Voor Nederland nieuwe en minder algemene bladwespen (Hym., Symphyta) 
(Mededelingen over Symphyta no. 9) 

door 

S. J. VAN OOSTSTROOM 

ABSTRACT. — New and less common sawflies for the Netherlands. Records of sawflies 

(Hym., Symphyta) new to the fauna of the Netherlands: Pamphilius lethierryi (Konow), Sirex 

cyaneus Fabricius, Apericlista albipennis (Zaddach), Aglaostigma lichtwardti (Konow), Tenthredo 

koehleri Klug, and Mesoneura opaca (Fabricius) ± var. nigerrima Enslin. New localities of rare 

species: Pamphilius gyllenhali (Dahlbom), Allantus coryli (Stritt), and Macrophya teutona (Panzer). 

Tijdens het gereedmaken van mijn Naamlijst (Van Ooststroom, 1976) en ook daarna zijn mij 

weer enige hier te lande gevangen bladwespen onder ogen gekomen, die nog niet eerder uit ons 

land werden vermeld. Korte notities erover volgen hieronder. Tevens werden enige opgaven op¬ 

genomen van nieuwe vindplaatsen van bij ons minder algemene soorten. Evenals voorheen is de 

gebruikte nomenclatuur en de volgorde der genera in overeenstemming met die van Benson 

( 1951 -’58). 

Nieuw voor onze fauna zijn de volgende soorten: 

Pamphilius lethierryi (Konow) (Pamphilidae-Pamphilinae). Vaals, 26.VL1968, 1 9* leg. P. 

Brakman (verzameling Meuffels in coll. Natuurhistorisch Museum Maastricht). 

Enslin (1917) en ook Berland (1947) plaatsen deze soort naast P. hetulae (Linnaeus) en geven 

duidelijk aan hoe zij daarvan is te onderscheiden. Lacourt (1973: 695) geeft fraaie afbeeldingen 

van de kop en het achterlijf, zowel van het $ als van het $. De soort werd door Konow beschre¬ 

ven uit de omgeving van Valenciennes en komt behalve in Frankrijk voor in Midden-Europa en 

voorts oostelijk tot in de Kaukasus. 

Sirex cyaneus Fabricius (Siricidae). Reeds vermeld in de Naamlijst. Enschede, 10.X. 1961, 1 ç?, 

leg.? (coll. Natuurhistorisch Museum Enschede); id., 31.VIII.1962, 1 <$ en 1 9» leg- (coll. Na¬ 

tuurhistorisch Museum Enschede). 
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In zijn determinatietabel plaatst Benson (1951: 21) deze soort naast S.juvencus (Linnaeus). De 

wijfjes onderscheidt hij in hoofdzaak op grond van de lengteverhouding tussen het apicale en ba¬ 

sale deel van de zaagschede en die tussen de ovipositor en de voorvleugel, de mannetjes op 

grond van de kleur van de antennen en het achterlijf. De soort is hoogstwaarschijnlijk van 

Noordamerikaanse herkomst. 

Volgens opgave van de heer G. van Rossem (Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen) be¬ 

vinden zich ook twee exemplaren van deze soort in de collectie van genoemde Dienst, nl. een Ç 

van Rijsoord, 15.VIII.1949 en een 9 van Emmeloord, 8.VIII.1952. 

Apericlista albipennis (Zaddach) (Tenthredinidae-Blennocampinae). Reeds vermeld in de 

Naamlijst. Middachten, 19.IV.1965, 1 9> leg. J- B. M. Frencken (coll. v. O.). 

Enslin (1914) plaatst het door hem onderscheiden genus Apericlista naast Periclista Konow op 

grond van het feit, dat de middencel van de achtervleugels niet gesloten is, wat bij Periclista wel 

het geval is. De soort wordt volgens Enslin gevonden in Midden- en Zuid-Europa; Muche (1969) 

vermeldt haar echter niet uit Duitsland. 

Aglaostigma lichtwardti (Konow) (Tenthredinidae-Tenthredininae). Reeds vermeld in de 

Naamlijst. Winterswijk, 24.V. 1974, 1 <3\ leg. B. van Aartsen (coll. v. O.). 

Enslin (1912) rekent deze soort, samen met de andere tot nu toe hier te lande aangetroffen 

Aglaostigma-soorten, nl. A. aucupariae (Klug), A.fulvipes (Scopoli) en A. langei (Konow) tot het 

genus Rhogogaster. Aglaostigma bezit o.a. een aan de voorrand afgeknotte clypeus, terwijl deze 

bij Rhogogaster daar rondachtig is uitgesneden. De larve van A. lichtwardti leeft op Petasites. De 

soort komt voor in Midden-Europa. 

Tenthredo koehleri Klug (Tenthredinidae-Tenthredininae). Reeds vermeld in de Naamlijst. Ca- 

dier, L., 13.VI.1974, 1 $, leg. B. van Aartsen (coll. v. O.). 

Deze soort wordt door Benson (1968) met enige aarzeling tot het door Zirngiebl (1956) onder¬ 

scheiden genus Cuneala gerekend. Cuneala bezit zeer lange monddelen en een ± afgeknotte top 

van de bovenlip. T. koehleri is bekend uit Midden- en Zuid-Europa. 

Mesoneura opaca (Fabricius) ± var. nigerrima Enslin (Tenthredinidae-Nematinae). Reeds ver¬ 

meld in de Naamlijst. Diepenveen, 19.V. 1948, 1 9 > leg. J. G. Betrem (coll. v. O.). 

Dit exemplaar klopt vrijwel geheel met de door Enslin (1914: 271) beschreven var. nigerrima, 

alleen is de buikzijde van het abdomen niet geheel zwart, doch vertoont enige kleine onduide¬ 

lijke gele vlekken. 

Zeldzame soorten: 

Pamphilius gyllenhali (Dahlbom) (Pamphilidae-Pamphilinae). Deze soort werd door mij (Van 

Ooststroom, 1973: 2) al^ nieuw voor onze fauna vermeld uit Zuid-Limburg: 1 9 van Het Rooth, 

gern. Margraten en 1 9 van Vaals. Een derde Zuidlimburgs exemplaar, ook een 9, werd door B. 

van Aartsen verzameld bij Limbriclit op 8.V.1972 (coll. v. O.). Dat de soort hier te lande niet tot 

Zuid-Limburg beperkt is blijkt uit de vondst van de heer J. B. M. Frencken (Hilversum), die een 

c? aantrof in de omgeving van zijn woonplaats, nl. bij Crailo op 20.VI.1973 (coll. v. O.). 

Allantus coryli (Stritt) (Tenthredinidae-Blennocampinae). Westerwolde, 11.VIII. 1970, 1 leg. 

B. van Aartsen (coll. v. O.); Putten, Gld., 12.VII.1918, 1 9 uit larve op Betula, leg. J. Th. Oude- 

mans (coll. Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam); Apeldoorn, 10.VIII. 1908, 1 9, 

leg. J. K.(laassen), (coll. Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam); Den Dolder, 

VIL 1952, 1 <d\ leg. P. Verhoeff (coll. Teunissen, thans in coll. v. O.). 

Deze soort werd op grond van de exemplaren van Putten, Gld. en Apeldoorn in de Naamlijst 

ten onrechte vermeld als A. basalis (Klug); deze naam dient uit de lijst te worden geschrapt. De 

dieren blijken te behoren tot A. coryli, een soort die door Teunissen (1970) van Den Dolder als 

nieuw voor onze fauna werd opgegeven en waartoe ook een 9 van Westerwolde blijkt te beho¬ 

ren. 

Macrophya teutona (Panzer) (Tenthredinidae-Tenthredininae). 

Van deze opvallende soort was tot nu toe uit ons land alleen een 9 bekend, dat op 14.VI. 1941 
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verzameld werd bij Babberich door P. Benno. Zie Teunissen (1970: 165). Een tweede exemplaar, 

eveneens een Ç, werd te Haren, Gr. gevonden door dr. C. de Jong op 18.VI. 1975 (coll. v. O.). 

Ik ben de beheerders van de betreffende collecties en de verzamelaars zeer erkentelijk voor 

het tijdelijk beschikbaar stellen resp. voor mijn collectie afstaan van het materiaal. 
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UYTTENBOOGAART-ELIASEN PRIJS 

In haar vergadering van 16 december 1966 besloot het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen 

Stichting de Uyttenboogaart-Eliasen Prijs in te stellen. De spelregels voor de toekenning van 

deze prijs werden in het nummer van Entomolische Berichten van juni 1967 vermeld. Opletten¬ 

de leden zal het niet ontgaan zijn, dat in deze spelregels enige veranderingen zijn opgetreden. 

Hoewel de wijzigingen al dan niet expliciet reeds in voorgaande lentevergaderingen zijn ver¬ 

meld, lijkt het toch zinvol hier in het kort de huidige gang van zaken weer te geven. 

Er is thans besloten de prijs in principe eens in de vijf jaar toe te kennen. Het bestuur van de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vormt uit haar midden een commissie bestaande uit twee per¬ 

sonen. Deze commissie onderzoekt welk lid of welke leden in aanmerking komt, resp. komen, 

voor een prijs. Vormden aanvankelijk publikaties de voorwaarde voor toekenning van de prijs, 

thans wordt deze voorwaarde veel ruimer genomen en geldt verdienstelijk werk op entomolo¬ 

gisch gebied in het algemeen een reden tot het overwegen van toekenning van de prijs. De com¬ 

missie doet een voorstel omtrent de toekenning van de prijs. Dit voorstel wordt na bespreking in 

het bestuur van de Nederlandse Entomologische Vereniging aan het bestuur van de Uyttenboo¬ 

gaart-Eliasen Stichting voorgelegd. Na goedkeuring volgt dan de prijsuitreiking op de lenteverga- 

dering van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Bij de uitreiking spreekt een der com- 

missie-leden de considerans uit. 

Wij hopen dat deze regels de onduidelijkheid, die mogelijk rond de prijstoekenning hing, heb¬ 

ben opgelost. 

R. de Jong, secretaris. 


