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Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata in 1966, 

merendeels in Zuid-Limburg 

door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Crossocerus congener Dhlb. Vier Ç $, St. Pietersberg, kweek uit meidoornhout 

en paaltjes. 

Crossocerus podagricus Lind. Een $ en vier $ $ , St. Pietersberg, kweek uit 

meidoorn, paaltjes en vlierstengels. 

Crossocerus as similis Sm. (tirolensis Khl.). Een $ , Bernden. 

Crossocerus cinctius Dhlb. Een $ uit vlierstengel, Bemelen. 

Crossocerus pubes eens Sh. Een $ en een $ te Vaals op een paaltje, een $ 

Amby, een « $ en vier $ $ uit vlierstengel, St. Pietersberg. 

Crossocerus styrius Khl. Een $ gekweekt uit een stuk oud hout, St. Pietersberg. 

Na de mededeling van de heer K. Vegter in 1965 is dit dus het tweede exemplaar 

voor Nederland. 

Rh op alum clavipes L. In Zuid-Limburg gewoon; nu ook een $ en een $ uit 

Botshol (Abcoude), waar ik die soort tussen I960 en 1964 nooit gezien had. 

Rhopalum kiesenwetteri A. Mor. Hier ligt de zaak juist andersom: deze soort is 

in Botshol vrij gewoon, maar in Limburg heel zeldzaam. Prof. Sanders kende 

hem helemaal niet. Ik ving dit jaar een $ in onze tuin te Maastricht, 11 augustus. 

Ectemnius lituratus Pnz. Weer drie $ $ , St. Pietersberg, waaronder twee ge¬ 

kweekt uit een vermolmd stuk hout (met nog een $ ), St. Pietersberg. 

Nysson trimaculatus Rossi. St. Pietersberg en ’t Rooth (gern. Margraten). 

Nysson niger Chevr. Vorig jaar drie $ $ , nu een $ op precies dezelfde vind¬ 

plaats: St. Pietersberg. Nadere bijzonderheden volgen in een apart artikel. 

Tachysphex psammobius Khl. Grote kolonie te Kanne, langs het Albertkanaal. 

Na controle van mijn determinatie door de heer P. M. F. Verhoeff bleek mij, dat 

ik in 1965 reeds een « $ van deze soort gevangen had bij de ingang van de Kan- 

nergrotten en dat is Nederlands gebied. De $ $ , die ik vermeld heb van Meijen- 

del, blijken daarentegen tot de soort pompiliformis te behoren. Zie Ent. Ber. 26 : 

209, 1966. 

Dolichurus corniculus Spin. Deze soort had ik nog nooit eerder waargenomen. 

Op 24.VII.1966 ving ik te Baarn een $ . Bovendien ontving ik in september 1966 

van mijn zeer gewaardeerde collega, Br. Arnoud, een buisje met enkele Aculeata, 

door hem in die laatste weken verzameld. Ook daarbij bevond zich een paartje 

corniculus, gevangen te Brunssum, begin september 1966. Deze soort is uit Lim¬ 

burg, voorzover mij bekend, slechts eenmaal vermeld, nl. van Epen (lijst Bouw¬ 

man). 

Priocnemis gracilis Hpt. Een $ 17.IX.1966, Kanne. 

Priocnemis schencki Khl. Een $ , Kolmont, 11.VII.1966. 

Dipogon spec. St. Pietersberg, gekweekt uit dode Sorbus-stam. Volgens mij moet 

dit nitida Hpt. zijn. Het dier is nog in Roermond bij Prof. Sanders voor nader 

onderzoek. 
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Evagetes pectinipes L. Door mij een 9 op 22.VII. 1963 te Zandvoort gevangen, 

maar pas onlangs door Prof. Sanders als zodanig herkend. 

Evagetes pinguicornis Hpt. (pilosellus Wesm.). Een $ , Kolmont, 11.VI. 1966. 

Euodynerus quadrifasciatus F. Een $ , Kolmont, 11.VI.1966. 

Microdynerus exilis H.Sch. Een $ , Vlissingen, gevangen door de heer van 

Aartsen. 

Ancistrocerus dusmetiolus Str. Een 9, Vaals, 11.VII.1966. 

Eumenes papillarius Chr. Amby, ’t Rooth (en Ternaaien). Deze soort had ik 

sinds 1954 niet meer waargenomen. 

Coelioxys rufescens Lep. Een $ , Maastricht. 

Megachile ligniseca K. Een 9 , St. Pietersberg. Deze soort en de vorige had ik 

nooit eerder waargenomen, ofschoon ze in de literatuur nogal eens vermeld zijn; 

echter grotendeels van vrij oude datum. 

Melitta leporina Pnz. Slechts eenmaal zelf gevangen. Nu twee $ $ , Arcen en 

St. Pietersberg (drie $ $ van Ternaaien, vliegend op wikkesoorten). 

Melitta tri einet a K. Talrijk op rode ogentroost, St. Pietersberg (Kanne en Ter¬ 

naaien) . 

Osmia aurulenta Pnz. Door mij nooit eerder waargenomen, ook niet in de 

duinen. In mei en juni 1966 vloog de soort massaal in Kolmont op Lotus. 

Osmia spinulosa K. Eveneens te Kolmont, maar niet zo massaal, op hoge gele 

composieten. 

{Nomada major Mor. Reeds genoemd of nog te vermelden in apart artikel). 

Nomad a jlavo guttata K. Weer een 9 , Amby. 

Andrena combinata Chr. In aantal te Amby (de exemplaren bevinden zich nog 

bij Prof. Sanders in Roermond). 

Andrena polit a Sm. Een 9, Kolmont, 11.VI.1966. 

Andrena thoracica F. Deze soort, die op een bepaald gedeelte van onze St. Pie¬ 

tersberg in het voorjaar in groot aantal vliegt, heeft nog een tweede generatie, die 

door Prof. v. D. Vecht voor Nederland zeldzaam wordt genoemd. In het Zoölo¬ 

gisch Museum te Amsterdam bevinden zich verschillende paartjes van deze tweede 

generatie. Ook in de collectie van Br. Arnoud vond ik een 9 , gevangen te Maas¬ 

tricht, rond 1950. Ik ving op de St. Pietersberg: een 9 , 30.VI.1966 op Kubus, 

een > 9 , 10.VII.1966 op distel, een $ , 21.VI.1966. 

Prosopis bisinuata Forst. Twee mannetjes en wijfjes, Maastricht. 

Halictus xanthopus K. De $ $ vliegen erg laat, zodat ze in weinig collecties te 

vinden zijn. Ik ving er dit jaar weer twee: Kolmont en Amby, half oktober. 

Halictus eurygnathus F. Een 9, Kolmont, 11.VI.1966. 

Ceratina cyanea L. Nu ook van de St. Pietersberg. (Wordt nog in een apart 

artikel besproken). 

Summary 

Enumeration of interesting Hymenoptera-Aculeata, for the greater part taken in 

the south of Dutch Limburg in the course of 1966. 

Maastricht, Brusselsestraat 38. 


