
ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 34, 1 .IX. 1974 161 

Nieuwe bladwespen voor de Nederlandse fauna (Hym*, Symphyta) 

(Mededelingen over Symphyta no. 7 1)) 

door 

S. J. VAN OOSTSTKOOM 

Bij de verdere bewerking der Nederlandse bladwespen kwamen mij weer enige voor 
ons land nog niet eerder vermelde soorten en variëteiten onder ogen, die ik hieronder 
laat volgen. De gebruikte nomenclatuur is in overeenstemming met die van Benson 
(1951—’58); ook de volgorde der genera is aan deze auteur ontleend. 

Pamphilius alternans (A. Costa). (Pamphîliîdae-Pampliiliinae). 
Cadier, L., 17.V.1973, 1 $, leg. Van Aartsen (colL Van A artsen) 
Een overzicht van de ie Nederland aangetroffen Pamphilius-soorten werd gegeven 

door Bareedrecht (1949: III). Door hem werden 9 soorten vermeld. Zelf (1973: 2) koe 
ik daaraan nog een tweetal toevoegen, zodat met P, alternans erbij thans 12 Pamphilius- 
soorten uit ons land bekend zijn. 

Een uitvoerige beschrijving van het $ en het $ is te vinden bij Enslin (1917: 636). 
De soort komt volgens deze auteur en volgens Gussakovsky (1935: 177) voor in Midden» 
en Zuid-Europa en is bekend uit België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, 
Oostenrijk en Hongarije. 

Aprosthema tarda (Klug) var. fusicornis (C. G. Thomson). (Argidae-Sterictophorinae). 
Behalve een $ in de collectie Öudemans, door Six in de vorige eeuw te Driebergen 

verzameld en thans aanwezig in het museum te Amsterdam, zijn mij uit Nederland van 
A. tarda uit recente tijd twee $ $ bekend, beide verzameld door Van Aartsen, resp. op 
13.V.1968 te Kunrade, L. en op 22.V.1972 te Rijsbergen, N.-Br. (beide in col!, v. O.). 
Het dier van Six werd reeds door Öudemans (1894: 100) als Schizocera (= Aprosthema) 
tarda vermeld. Bij determinatie met de tabel van Conde (1934) moet dit exemplaar tot 
de typische vorm van deze soort worden gerekend. De beide door Van Aartsen ge¬ 
vonden dieren behoren volgens genoemde tabel tot de var. fusicornis (C. G. Thomson). 

Benson (1951: 30) geeft op dat de larven van Aprosthema-soorten, voor zover 
bekend, op Papilionaceae leven. Volgens Gussakovsky (1935) komt fusicornis voor in 
Zweden, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. 

Strongylogaster filicis (Klug). (Tenthredinidae-Selandriinae). 
Epen, L., 28.V.1911, 1 $, leg. Van der Beek (colL Mus. Amst.). 
Van het genus Strongylogaster Dahlbom, dat in de omgrenzing die Benson (1952) 

eraan geeft in Midden-Europa 8 soorten telt, zijn tot nu toe uit Nederland bekend S. 
lineata (Christ), S, macula (Klug), S. mixta (Klug) en S. xanthoceros (Stephens). Van 
deze 4 soorten is S. filicis direct te onderscheiden door de aanwezigheid van een dwars- 
ader in de anale cel van de voorvleugels, die bij de andere ontbreekt. 

De larve van S. filicis leeft op Pteridium aquüinum (L.) Kuhn. De soort komt voor 
in Noord- en Midden-Europa, oostelïjk tot de Oeral en in Japan. 

Brachythops wuestneii (Konow). (Tenthredinidae-Selandriinae). 
Norg, 13.VII.1966, 1 $, leg. Van Aartsen (colL v. O.). 
Deze soort vertoont grote gelijkenis met B. flavens (Klug). Benson (1952: 61) geeft 

een duidelijk overzicht van de verschilkenmerken van beide. De twee soorten zijn 
holarctisch; hun larven worden gevonden op Garex-soorten. Van B. flavens zijn mij de 
volgende Nederlandse exemplaren bekend: 

Woerdense Verlaat, 29.V.1967, 1 $, leg. Van Aartsen (colL v. O.); ’s-Hertogenbosch, 

*) No. 1: Ent. Ber. Amst. 27, 1967: 185—187; no. 2: lx. 28, 1968: 142—143; no. 3: 
lx. 28, 1968: 239—240; no. 4: Hatuurh, Maandbl. 61, 1972: 37—83; no. 5: Ent. Ber. 
Amst 33, 1973: 2—3; no. 6: Natura Amst. 71, 1974: 58—61. 
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1906, 1 $, leg. Kempers (coli. Mus. Amst.); Oisterwijk, 3.VIII.1895, 1 $, leg. Oude- 
mans (coll. Mus. Amst.); Best, 16.V.1967, 1 $, leg. Van Aartsen (coll. v.O.); Venlo, 
19.VIII...., 1 $, leg. Van den Brandt (coll. Mus. Amst.); Nuth, 11.VII.1876, 1 $, leg. 
Maurissen (coll. Mus. Amst.). 

Athalia Scutellariae Cameron (Tenthredinidae-Blennocampinae). 
Kwade Hoek (Goeree), vliegend boven Rubus, 20.VII.1969, 3 $ $, leg. Vroegindewey 

(col. V. O.). 
A. Scutellariae onderscheidt zich van de overige bij ons voorkomende Athalia- 

soorten doordat de klauwtjes aan de binnenzijde een kleine tand vertonen, die bij de 
andere soorten ontbreekt. Benson (1931) baseerde op grond van dit kenmerk het sub- 
genus Dentathalia. In zijn revisie van de Athaliini (1962) rekent hij A. Scutellariae, 
samen met A. cuspidata Benson uit Palestina en A. dimidiata Konow uit Transcaucasië 
tot de „group of scutellariae”. 

Van A. scutellariae onderscheidt Benson (1962) twee ondersoorten, nl. scutellariae en 
flammula (Zhelochovtsev). De eerste, waartoe onze exemplaren behoren, komt voor in 
Europa en West-Azië, de tweede is beperkt tot Oost-Siberië. 

De larven van onze ondersoort leven op Scutellaria galericulata L. en S. minor Huds. 

Van het geslacht Ametastegia A. Costa (Tenthredinidae-Blennocampinae) waren tot 
nu toe uit Nederland de volgende vier soorten bekend: A. equiseti (Fallén), A. glabrata 
(Fallén), A. pallipes (Spinola) en A. tener (Fallén). Hieraan kunnen er nog drie worden 
toegevoegd. Zij zijn met de tabel van Benson (1952: 90—91) goed van elkaar te onder¬ 
scheiden. 

De voor ons land nieuwe soorten zijn: 
Ametastegia albipes (C. G. Thomson). 
Fochtelo, gern. Ooststellingwerf, 21.VIII.1973, 1 $, leg. Van Aartsen (coll. Van 

Aartsen). 
Komt voor in Noord- en Midden-Europa en door noordelijk Azië tot in Oost- 

Siberië. De larve schijnt te leven op Populus tremula L. en op Salix. 

Ametastegia carpini (Hartig). 
Deventer, VII.1948, 1 $, leg. Betrem (coll. v. O.); id., 1—10.V.1949, 2 $ $, leg. 

Betrem (coll. v. O.); id., 13.V.1950, 1 $, leg. Betrem (coll. v. O.); Houten, VII.1861, 
1 $, leg. Wttewaall (coll. Mus. Amst.); Oegstgeest, tuin, 13.VII.1964, 1 $, leg. Van 
Ooststroom (coll. v. O.). 

Deze soort komt voor door een groot deel van Europa, zuidelijk tot in het Middel¬ 
landse Zeegebied en oostelijk door Noord-Azië tot in Oost-Siberië. De larve leeft op 
diverse Geramwm-soorten, o.a. op G. robertianum L., G. pratense L., G. sanguineum L. 
en G. sylvaticum L. De drie laatstgenoemde soorten werden in het jaar dat ik A. 
carpini in mijn tuin ving, daar gekweekt. 

Benson (1952: 91) vermeldde oorspronkelijk mannetjes en wijfjes van deze soort. Ook 
diverse andere auteurs doen dit. Later geeft Benson (1958, Suppl.: IV) echter op dat 
de soort parthenogenetisch zou zijn. Het komt mij echter voor dat de hierboven op- 
gesomde mannetjes van Deventer en van Houten zeker tot A. carpini moeten worden 
gerekend. 

Ametastegia perla (Klug). 
Apeldoorn, 21.VII.1907, 1 $, leg. Koornneef (coll. Mus. Amst.); Amersfoort, 

19.VII.1908, 1 $, leg. Van der Beek (coll. Mus. Amst.); Waarder, Z.-H., 27.VI.1970, 
1 $, leg. Van Achterberg (coll. v. O.); id., 11-12.VII.1971, 1 $, leg. Van Achterberg 
(coll. Van Achterberg). 

Deze soort heeft hetzelfde areaal als A. albipes. De larve is gevonden op Populus en 
Salix doch ook op Polygonum persicaria L. (Benson, 1952: 91). 

Allantus melanarius (Klug). (Tenthredinidae-Blennocampinae). 
Houthem, 3.VI.1895, 1 $, leg Oudemans (coll. Mus. Amst.); Eijsden, 14.VI.1907, 
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1 9, leg. Kempers (coll. Mus. Amst.); Gerendal, L., 2.VI.1943, 1 9, leg. Van Oost» 
stroom (coll. v. O.). 

Deze in de Nederlandse literatuur, voor zover mij bekend, nog niet eerder vermelde 
soort komt door het grootste deel van Europa voor. De larve leeft op Cornus sanguined 

L. (Benson, 1952: 94). 

Eutomostethus ephippium (Panzer) var. ni grans Konow (Tenthredinidae-Blenno- 
campinae). 

Botshol, Utr., 25.VII.1964, 1 9, leg. Br. Virg. Lefeber (coll. v. O.). 
Terwijl typische exemplaren van deze soort een grotendeels rode thorax bezitten is 

deze bij de var. nigrans geheel zwart. Volgens Benson (1952: 99) komt in Zuid- 
Engeland in hoofdzaak de vorm met rode thorax voor, meer naar het noorden neemt 
var. nigrans in aantal toe, terwijl in Schotland de meeste exemplaren geheel zwart zijn. 
Bij ons is het hierboven genoemde exemplaar het eerste mij bekende met geheel zwarte 
thorax. 

Rhogogaster chamber si Benson (Tenthredinidae-Tenthredininae). 
Venlo, s. dat., 1 9, leg. Van den Brandt (coll. Mus. Amst., oorspronkelijk gedet. als 

Rh. picta Klug). 
Dit helaas sterk beschadigde exemplaar voldoet geheel aan de door Benson gegeven 

beschrijving. Rh. chamber si behoort, samen met de eveneens bij ons voorkomende Rh. 

genistae Benson en Rh. picta (Klug) tot de „picta-groep” van het genus Rhogogaster. 

De soort is aangetroffen in Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en 
Oostenrijk (Benson, 1952: 120). De larve zou volgens Benson leven op Linum cathar- 

ticum L. 

Rhogogaster dryas (Benson). (Tenthredinidae-Tenthredininae). 
Houthem, L., VI.1894, 1 $, leg. Versluys (coll. Mus. Amst.). 
Deze Rhogogaster-soort vertoont grote gelijkenis met Rh. viridis (L.) en Rh. chloro- 

soma (Benson). Bij een kritisch onderzoek van al het onder deze namen in de Neder¬ 
landse collecties aanwezige materiaal zal zij misschien nog wel meer te voorschijn 
komen. Door de vorm van de aedeagus is zij met zekerheid van de beide andere ge¬ 
noemde Rhogogaster-soorten te onderscheiden en ook door de uiterst kleine pulvilli aan 
de tarsleden. 

Macrophya montana (Scopoli) var. scutellaris Enslin (Tenthredinidae-Tenthredininae). 
Bij deze variëteit is het schildje, dat normaliter zwart is, geel gevlekt. Dit schijnt hier 

te lande slechts zelden het geval te zijn. Tussen vele typische exemplaren bezit ik er 
slechts 3 uit Nederland van deze variëteit: Keutenberg, L., 1 9, 31.V.1943, leg. 
Holthuis & Vervoort; Venlo, 2 9 $ , 22.VI.1967, leg. Van Aartsen. 

Hoplocampa ariae Benson (Tenthredinidae-Nematinae). 
Vlodrop, 25.V.1973, 2 $ $, leg. Van Aartsen (1 ex. in coll. Van Aartsen, 1 ex. in 

coll. v. O.). 
De beide dieren van Vlodrop behoren zeer waarschijnlijk tot deze soort. Er zijn 

echter een paar afwijkingen van de door Benson (1958: 151) vermelde kenmerken. Zo 
zou volgens hem aan de zijkanten van het achterlijf op het derde tot zesde tergiet een 
zwart vlekje voorkomen. Onze exemplaren vertonen die vlekjes ook, doch ook op het 
tweede tergiet. Verder zijn de naden op het metanotum volgens Benson bij het 
mannetje min of meer zwart, wat bij onze dieren niet het geval is. 

De soort zou behalve in Engeland voorkomen in Midden Europa. De larve zou leven 
in zich ontwikkelende vruchten van Sorbus aria L. en misschien ook wel in die van 
andere Sorbus-soorten. 

Hoplocampa rutilicornis (Klug). (Tenthredinidae-Nematinae). 
Norg, 9.V.1967, 1 $, leg. Van Aartsen (coll. v. O.); De Steeg, gern. Rheden, 

10.V.1969, 1 $, 2 9 9, leg. Van Aartsen (coll. v. O.); Cadier, L., 20.IV.1972, 1 $, leg. 
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Van Aartsen (coll. v. O.); Limbricht, L., 14.IV.1972, 1 $, leg. Van Aartsen (coll. v. O.). 
Deze soort is van de veel erop gelijkende, reeds in ons land aangetroffen H. chrysor- 

rhoea (Klug) direct te onderscheiden o.a. door het zwarte abdomen, dat alleen aan het 
uiteinde aan de onderzijde geel is; bij H. chrysorrhoea is de onderzijde geheel geel. 

H. rutilicornis komt in het grootste deel van Europa voor. De larve leeft evenals die 
van H. chrysorrhoea op Prunus spinosa L. doch ook wel op gekweekte pruimesoorten. 

Nematinus willigkiae (Stein). (Tenthredinidae-Nematinae). 
Naaldwijk, op Ainus, 17.VI.1957, 1 $ en 1 $, leg. Blokland (coll. v. O.); Waarder, 

Z.-H., 3 $9, resp. 11.VI.1970, 1.VL1971 en 21.VI.1971, leg. Van Achterberg (coll. 
Van Achterberg en coll. v. O.). 

Deze soort gelijkt veel op N. luteus (Panzer). Het $ verschilt van dat van laatst¬ 
genoemde soort o.a. door de bleke adering van het basale deel van de voorvleugels, 
door het ontbreken van puntjes op de basale tergieten en door het bezit van een kale 
plek op de mesopleuren juist boven de sterno-pleurale lijn. Bij N. luteus is de vleugel- 
adering donkerder, vertonen de basale tergieten in het midden puntjes en komt geen 
kale plek op de mesopleuren voor. 

De soort komt voor in het grootste deel van Europa. De larve leeft evenals die van 
N. luteus op Alnus. 

Summary 

Records of sawfies (Hyrn., Symphyta) new to the fauna of the Netherlands: Pam- 

philius alternans (A. Costa), Aprosthema tarda (Klug) var. fusicornis (C. G. Thomson), 
Strongylogaster filicis (Klug), Brachythops wuestneii (Konow), Athalia Scutellariae 

Cameron, Ametastegia albipes (C. G. Thomson), A. carpini (Hartig), A. perla (Klug), 
Allantus melanarius (Klug), Eutomostethus ephippium (Panzer) var. nigrans Konow, 
Rhogogaster chamber si Benson, Rh. dry as (Benson), Macrophya montana (Scopoli) var. 
scutellaris Enslin, Hoplocampa ariae Benson, H. rutilicornis (Klug), and Nematinus 

willigkiae (Stein). 
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NORDMANNIA ACACIAE FABRICIUS (LEP., LYCAENIDAE). De heer W. L. 
Blom maakte me opmerkzaam op een vervelende fout in „Elseviers Vlindergids”. Op 
p. 275 staat dat het wijfje een zwarte haarbos bij de binnenrandshoek heeft. Dit moet 
zijn: aan het uiteinde van het abdomen. Bij plaat 50 op p. 323 staat het goed. — Lpk. 


