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AULACUS STRIATUS, PARASIET VAN XIPHYDRIA CAMELUS
Tijdens een bezoek aan een boomgaard te Brandwijk in de Alblasserwaard op 24 juli
1974 trok een aantal merkwaardige sluipwespen onze aandacht. We namen een mannetje
en een wijfje mee en determineerden ze als Aulacus striât us Jur., de enige inlandse ver¬
tegenwoordiger van de familie van de Aulacidae. Volgens de ons ter beschikking
staande gegevens zou deze soort overal in zijn verspreidingsgebied zeldzaam zijn.
We vingen de houtwesp Xiphydria camelus (L.), die als zijn gastheer wordt opge¬
geven, in dezelfde boomgaard. Deze houtwesp wordt voor Nederland eveneens als zeld¬
zaam vermeld. Ze werd door de eerste auteur op diverse plaatsen in Nederland aan¬
getroffen, o.a. in Groningen en Drenthe, hoewel steeds slechts in enkele exemplaren.
Daarom betwijfelen wij, evenals van Rossem, Burger en van de Bunt {Ent. Ber., Amst.
29: 112, 1969), of de soort wel zo zeldzaam is. Ditzelfde geldt misschien voor de para¬
siet; in ieder geval is deze voor een entomoloog die niet aan parasitaire Hymenoptera
doet, veel minder opvallend.
Wij vonden slechts twee opgaven over het voorkomen van de parasiet in Nederland,
beide van Smits van Bürgst, nl. van de Heerlerheide en van Beek (gemeente Prinsenhage) {Ent. Ber., Amst. 4: 295—296, 1916 en 5: 222—223, 1920).
De appelbomen waarop wij onze dieren vingen staan dicht bij elzen {Alnus glutinosa)
en wilgen {Salix alba), die de windkering van de boomgaard vormen. Ook staat er ge¬
kapt dood hout van beide in de buurt. De larve van Xiphydria camelus zou in dood
hout van els en berk leven.
De desbetreffende boomgaard is een „nuchtere” moderne boomgaard midden in het
polderland. We hebben in dergelijke boomgaarden wel meer merkwaardige insekten
aangetroffen die een entomoloog daar niet zou verwachten.
H. H. Evenhuis en H. J. Vlug, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.).
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