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Interessante vangsten van Hymenoptera-Aeiileata In 1973 

door 

V. LEFEBER 

Vangsten in het Belgisch grensgebied staan weer tussen haakjes. 

(.Anthophora furcata Panzer. In 1973 kweekte ik twee o $ en twee $ 9 uit een sterk 

vermolmde weipaal te Boirs (Belgisch Jekerdal). De zeer broze cocons bestonden prak¬ 

tisch geheel uit houtsplinters. (Lefeber, 1974b)). 

(Biastes truncatus Nyl. Op 25.VII.1973 eindelijk een $ bij dezelfde kolonie van Du¬ 

four e a dentiventris te Plombières; nog steeds geen bloembezoek waargenomen. Zie 

Lefeber, 1973 en Lefeber en Petit, 1974). 

Epeolus rozenburgensis van Lith. Op 6.IX.1973 vonden Petit en Lefeber de soort nog 

niet, al vloog de gastheer, Collates halophilus toen al talrijk op allerlei planten. Op 

16.IX.1973 echter ving Petit enkele $ $ van E. rozenburgensis in het Land van Saef- 

tinge. Eén daarvan bevindt zich in mijn collectie. 

Epeolus coecutiens F. Een fraai vers $, 10.VII.1973 te Nijnsel op een niet nader ge¬ 

determineerde gele composiet. 

(.Halictus prasinus Smith. Eindelijk vond ik tussen mijn materiaal van 1972 een $ 

van deze soort, gevangen te Gruitrode (Belgische Kempen), 7.VII.1972 op Frangula. 

Petit heeft de soort ook eenmaal gevonden te Koksijde (duinen) en ook in de omgeving 

van Antwerpen is de soort eens aangetroffen, zoals de heer A. Pauly mij schreef). 

Halictus sexmaculatus Schenck kunnen we aan onze soortenlijst toevoegen. Na her¬ 

nieuwd onderzoek van twee $ $ en een $ van H. sexnotatulus door Pauly is gebleken, 

dat het hier gaat om sexmaculatus. Reeds in 1958 blijkt Bluethgen deze twee soorten 

nog eens beschreven te hebben, maar die publicatie schijnt ons ontgaan te zijn. Ook de 

door Vegter te Hoogeveen en Exloo gevangen exemplaren blijken sexmaculatus te zijn. 

Zie Vegter, 1971 en Lefeber, 1973. Mij valt het meest op: de groene ertsglans op het vrij 

dicht behaarde mesonotum van het $ ; die glans ontbreekt vrijwel geheel bij sexnota¬ 

tulus. Bovendien schijnt de laatste soort uitgesproken Baltisch te zijn : O.-Pruisen, Bal¬ 

tische Landen, Finland en N.-Rusland; verder is nog één $ bekend uit Zweden (Blueth¬ 

gen, 1958). 

CMegachile pyrenaea Pèr. Petit meldde deze soort als nieuw voor België, tesamen met 

de parasiet Coelioxys afra Lep., van Han-sur-Lesse, 4.VII.1954. Op dezelfde vindplaats 

ving ik een $, 1.VII.1973. Volgens Maréchal in een brief aan Petit klopt de beschrijving 

van Schmiedeknecht slecht. Het enige goede kenmerk van het $ is, dat het zesde 

abdomentergiet bezet is met vrij talrijke grijachtige lange liggende haren). 

(Osmia andrenoides Spin. Han, twee $ $ op Lotus, 1.VI 1.1973) 

(■Osmia rufohirta Latr. Han, vier $ $ op een Sedum-spec.., 1.VII.1973. Beide laatste 

soorten nestelen in verlaten slakkehuisjes. De parasieten van deze helicole soorten heb¬ 

ben onze speciale belangstelling. In januari 1973 maakte ik kennis met Chrysis trima- 

culata Foerst. (Lefeber, 1973) In de zomer van 1973 ontmoette ik tweemaal Chrysis 

analis Spin.: een $ te Han, eveneens 1.VII.1973. Dit $ vloog van de ene rotsspleet naar 

de andere, hetgeen nu niet direct wijst op interesse voor slakkehuisjes. Ook te Plom¬ 

bières ving ik de soort: twee $ 9, 30.VI.1973; het ene op Achillea millefolium, het an¬ 

dere op Aegopodium. Nu hebben we op dit terrein eens een enkel exemplaar van Osmia 

aurulenta aangetroffen, maar verder geen enkele helicole Apide; slakkehuisjes zijn er 

overigens ook zeer schaars. Het lijkt ons waarschijnlijker, dat analis hier zou parasiteren 

bij Anthidium punctatum Latr., die er overvloedig vliegt, al hebben we tot nu toe de 

nestplaats nog niet gevonden. Dit zou ook overeenkomen met de waarneming van 

Berland (1938), die analis aantrof bij de nesten van Anthidium. 

Notozus constrictus Foerst. Van Aartsen ving o.a. een $ op 8.VII.1973 in de Bies- 

bosch. 

(Chrysis rut il ans OL Een .SW/x-paaltje te Boirs (Jekerdal) leverde in 1973 weer een 9 

van deze zeldzame soort). 

(.Hedychridium coriaceum Dhlb. Een 9, 3.VII.1973 in het natuurreservaat „De 

Mechelse Heide” op Jasione. De soort is in België weinig gevangen; ik heb slechts 
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gegevens van Zutendaal en omgeving Brussel). 
Chrysis longula subcoriacea Lins. Zoals uit de determinatie van Linseemaier blijkt 

ving ik een 2 op onze zomervergadering te Domburg, 27.VI.1954. 
Chrysis mediata fennîensis Lins, bezit ik, behalve van Beraden (Lefeber, 1973) ook 

van de Sint-Pietersberg, een $, 11.VII.1965 en Botshol, een $, 4.VIL1968. Verder: (Bas» 
senge, een $, 30.VII.1968 en. Eben, een $, 5.VHI.1968), alle det. Linsenmaier. 

Anopüus alpinobalticus Wolf. Nieuw voor de fauna. Een $ van deze soort liet zich 
op 16.VI. 1973 verschalken ie een van de zandgroeven bij ons hotel De Bovenste Molen 
te Venlo. De auteur v/as zeer verbaasd over deze vangst. Tot op dat moment (1 nov. 
1973) waren hem slechts de volgende vangsten bekend: Finland: vijf $ $ en zes $ $ ; 
Corsika: een 2 en een $ ; Toskane: een $ ; Gordola (Zwitserland): een $ ; Tsjecho» 
Slowakije: een $ ; Straatsburg, een $ en China: een $... Overduidelijke kenmerken zijn 
de haarborstels op de abdomensternieten en de duidelijk gesteelde derde cubitaalcel. 
(Zie Lefeber, 1974a en Wolf, 1972). 

Agenoideus cinctelius Spin. Van deze steilewandbewoner hebben we bijna uitsluitend 
opgaven van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland; alleen Wiering bezit 
de soort van Bergen (N.H.) en Van Aartsen ving een 2 te Bentveld, 21.VIII.1973. 

Arachnospila trivïalïs Dafalb. Zwakhals ving een 2 „in” het Naar derm eer, 8.VII.1971. 
Wel een natte vindplaats voor deze soort, ook al zal het waarschijnlijk op de ringdijk 
geweest zijn. 

Evagetes littoralis Wesm. een $ te Vogelenzang, 19.VII.1972. Slechts bekend van 
Bergen (N.H.), Noordwijk, Scheveningen en (Koksijde). 

Priocnemis fennica Hpt. is blijkbaar gewoon te Asperen. Meerdere 2 2 en $ $ in 
de Malaiseval van Zwakhals, VIL1973. 

Priocnemis obiusiventris Schdte. Ik ving een $ in het Land van Saeftinge, 1XX. 19/3 
en Van Aartsen een $ te Bernden, 26.VIII.1973. 

Symmorphus connexus Curt. Te ’t Booth een $, 6.VIIL1973 en (Herderen bij Ton¬ 
geren, een $, gekweekt uit een weipaaltje, 1973). 

Crossocerus walked Shuck. Van Aartsen ving een $ te Delden, 9.VIII.1973. Verder 
leverde de Malaiseval van Zwakhals nog de volgende vermeldenswaardige vangsten te 
Asperen: Crossocerus assimilis Sm., een .7 en Cr. dimidiatus F., een $ ; Passaloecus 

clypealis Faester, een 2 en Prosopis pictipes Nyl., een $ ; alle in juli 1973. 
Ecternnius nigrïfrons Cress, was in 1973 nogal talrijk: Venlo, een $, 16.VI.1973; 

Cadier, een 2, 6.VIII. 1973; (Emael, een $, 5.VIII. 1973 en La Calamine, enkele 2 2 

en $ $ in augustus 1973). Verder ving Van Aartsen nog een $ te Echt, 2LVI.1973. 
Rhopalum nigrinum Kies. Zwakhals ving een S en talrijke $ $ in zijn Malaiseval te 

Asperen in juni en juli 1973; Van Aartsen ving drie $ $ : Warga, 20.VI.1967; Oudega, 
13.VII.1967 en Naardermeer, 10.VII.1967. 

Diodontus insidiosus Spooner. Nu een $ te Castricum, 14.VII.1973. 
Psenulus brevitarsis Merisuo. Uit een boomstronk te ’t Rooth werd in 1973 een $ 

gekweekt (en uit een Crataegus-stam te Boirs een $ ). 
Psen (.Mimumesa) siberïcus Guss. De vangst van een 2 door Van Lith op De Beer, 

3.VIII.1947 blijkt geen toevalligheid te zijn. Petit (Wonck, België) ving in het Land van 
Saeftinge op 8.VIII.1973 een $ en een $ op Pastinaca. Het $ is inmiddels door Van 
Lith (1974) beschreven. Later bleek dat ook Van Aartsen een $ had gevangen en wel 
op een binnendijk bij Boschkapelle, 17.VII.1973. Hiermee is het aantal Nederlandse 
vangsten gekomen op twee $ $ en twee $ $, terwijl van Siberië slechts twee 2 2 

en een $ bekend zijn; verder geen meldingen. 
Gorytes laticinctus Lep. Van Aartsen ving o.a. een $ te Overveen, 16.VU, 1973. Dit 

is de tweede vangst in de duinstreek. Wiering ving in het Heemskerkerduin een 2, 
27.VII.1953. 

('Gorytes quinquecinctus F. een $ te Zonhoven bij Genk, 5.VII.1973). 
Cercerïs ruficornis F. Van Aartsen ving een $ te ’s-Gravenpolder, 17.'VI. 1973. Dit 

is de eerste vindplaats in West Nederland; ook in de duinen onbekend. 
Nysson maculatus F. Te Helenaveen kreeg ik op 9.VÏI.1973 eindelijk een $ van deze 

soort in mijn net. . 
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CMiscophus ater Lep. is bij ons de gewoonste soort van dit genus. In België was zij, 

volgens persoonlijke mededeling van Petit, nooit eerder opgegeven. Ik heb in de laatste 

zes jaren vangsten van: Gruitrode, Bree, Genk, Rekem, Opgrimbie, Houthalen, As, 

Mechelse Heide (alle in de Belgisch-Limburgse Kempen) en Plombières (Geuldal) In de 

Kempen is ook concolor Dahlb. gewoon. 

Nitela borealis Valkeila. Nieuw voor de fauna! De auteur kon in 1973 vaststellen, dat 

de mannelijke genitaliën van de Finse spinolai-exemplaren duidelijk anders waren dan 

die van de Zuid- en Middeneuropese $ $. De beschrijving van de nieuwe soort is in 

november 1974 gepubliceerd. Valkeila somt ook een aantal uiterlijke verschillen op en 

geeft duidelijke tekeningen. De echte spinolai schijnt in Finland niet voor te komen. 

Alle 16 $ $ en zes $ $ in coll. Lefeber bleken borealis te zijn. In het Natuurhistorisch 

Museum te Maastricht bevonden zich echter beide soorten, alle gevangen door Br. 

Arnoud en gedetermineerd door Valkeila. 

Vindplaatsen van Nitela borealis Valkeila: Den Haag, een $, 30.V.1959; Nijmegen, 

een $, 1.VL1952; Mamelis, Heerlen, Putberg, Pesaken, Epen, Bernden, Caberg, St.- 

Pietersberg, (Wonck, Eben, Bassenge, Gellik en Opoeteren); alle det. Valkeila.. In 

Nederland zal borealis wel de gewoonste van de twee blijken te zijn. Ook in België is 

dat zo; in W.-Duitsland liggen de aantallen ongeveer gelijk. 

Nitela spinolai Latreille. Tot nu toe staat voor Nederland slechts vast: Mechelen 

(Z.-L.), een $, 15.VII.1938; Heerlen, een $, 22.V.1952; Sibbe, een $, 3.VI.1952 en 

Putberg, een $, 17.VI.1960; alle gevangen door Br. Arnoud; det. Valkeila. 

SUMMARY 

Enumeration of interesting Hymenoptera Aculeata, mostly caught in 1973 in the 

Netherlands and (between brackets) in the adjacent parts of Belgium. 

Anoplius alpinobalticus Wolf, Halictus sexmaculatus Schenck and Nitela borealis 

Valkeila are new to the Dutch fauna. The latter is also new to the fauna of Belgium. 
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