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Een nieuwe wegwesp in Nederland en België (Hymenoptera: Pompilidae) 

door 

Br. V. Lefeber 

ABSTRACT. — Attention is drawn to a newly described species of Pompilidae, viz. Arach- 

nospila virgilabnormis Wolf, 1976, collected in the southern part of the Netherlands and in 

Belgium. 

Tussen de vele Pompilidae die ik in 1975 op de Maasduintjes tussen Bergen en Well ving 

bevonden zich enkele exemplaren die ik met geen mogelijkheid thuis kon brengen. De heer H. 

Wolf, Plettenburg, ontdekte dat het een nieuwe soort betrof, die hij ter ere van de ontdekker als 

Arachnospila virgilabnormis heeft beschreven. Van deze nieuwe soort zijn door Wolf (1976) 

diverse vindplaatsen opgegeven: Aayen (Nederlands Limburg, U.T.M.-coördinaten KC 91), 1 â 

(holotype) en 1 9 (allotype), beide verzameld op 31.VII.1975, en 1 9 (paratype) verzameld op 

30.VII.1975; voorts nog twee paratypen uit Well (Nederlands Limburg, KC 91), 1 â op 

9.VI1.1975, en Gruitrode (Belgisch Limburg, FS 86) 1 c3\ 14.VI.1975, alle verzameld door 

Lefeber. 

De nieuwe soort behoort tot de abnormis-groep. Voorlopig is hij slechts in de mannelijke sexe 

met zekerheid te herkennen. Voor de verschilkenmerken met de verwante soorten A. abnormis 

(Dahlbom) en A. bohemabnormis (Wolf) verwijs ik naar de fraaie tekeningen van Wolf, die hier 

met toestemming van de auteur zijn overgenomen. De wijfjes zijn zeer moeilijk te onderschei¬ 

den van die van A. trivialis (Dahlbom). Het propodeum is iets ruwer gechagrineerd, zoals bij A. 

pseudabnormis (Wolf), en dus veel minder gechagrineerd dan bij A. anceps (Wesmael); evenals bij 

het <j is de derde radiale cel gemiddeld iets groter dan de tweede, zij het niet zo opvallend als bij 

A. pseudabnormis ; en de pubescentie van gezicht, pronotum, pleuren en coxae is meer lichtgrijs 

dan grijsbruin zoals bij trivialis. 
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PALAEODREPANA HARPAGULA (LINNAEUS) (LEP., DREPANIDAE). Eén van de 

zeer opvallende vlindervangsten in 1976 is ongetwijfeld die van een exemplaar van Pal. 

harpagula geweest. De heer F. J. van Oosterhout te Gulpen berichtte mij, dat hij op 10 augustus 

een exemplaar aldaar gevangen had. Dat is dan eindelijk de eerste vermelding na de vondsten 

door Heylaerts in de omgeving van Breda in de periode 1886—1888 (zie Cat. Ned. Macrolep. 2: 

(142) (1938)). 

Een niet zo spectaculaire vangst, maar zeker ook vermeldenswaard, is die van een exemplaar 

van Chloroclysta miata (Linnaeus), eveneens te Gulpen, op 10.X. 1976. De meeste vermeldingen 

van deze soort stammen uit Zuid-Limburg, maar ook daar komt miata toch slechts sporadisch 

voor. Overigens kende ik tot voor kort slechts één aanvulling op de in supplement 14 van de 

Catalogus (1967) vermelde gegevens: een exemplaar te Oostvoorne op 21.XI.1969 (D. 

Vestergaard). Onlangs echter trof ik in de collectie van wijlen G. Dijkstra Hzn (nu in het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden) een miata aan, die 10.IX. 1961 op Terschelling 

gevangen was. Ze stond abusievelijk gedetermineerd als C. siterata (Hufnagel), maar van deze 

vroeger zeker niet zo zeldzame soort ken ik geen enkele moderne waarneming meer. — 

B. J. Lempke. 


