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heet (Staudinger & Rebel Catalogus 1901, no. 4071). De soort heeft tot syno¬ 

niem: Euspilapteryx aurogutella Stephens, 1835 (Bradley, 1967: 45—47). 

Aanvulling voor het ter perse gaan: als een bijzondere 

verrassing, die mijn vertrouwen in de Heer Heylaerts geheel bevestigt, komt het 

nieuws dat de Heer van A artsen een exemplaar van Grapholitha lathyrana Hb., 

een 9 , op I.VI.1966 te Putten-Gdl. heeft buitgemaakt. 

Summary 

Notes on Dutch Microlepidoptera. Four species are new to the Dutch fauna: 

Olindia schumacherana Fabricius, Grapholitha lathyrana Hübner, Pammene gal- 

licolana Zeller and Pammene trau ni ana Denis & Schiffermüller. 
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Kweek van Hymenoptera-Aculeata, voorjaar 1967 

door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Evenals de twee voorgaande winters heb ik me ook in de winter 1966—1967 

druk bezig gehouden met het verzamelen van dood hout en plantestengels, maar 

deze keer ook van lege wijngaard-slakkehuisjes en in enkele gevallen van bodem¬ 

monsters. Dit materiaal heeft 46 Aculeata-species opgeleverd. Ik zal me deze keer 

beperken tot de soorten, die ik voordien nog niet had uitgekweekt, tot enkele 

(blijkbaar toch niet zó) zeldzame soorten en tot soorten, die in verrassend groot 

aantal gekweekt werden : 

Rh op alum clavipes L.: een $ en twee 9 9 ; St. Pietersberg; Vihurnum-stengels. 

Ectemnius lapidarius Pnz.: drie $ $ en een 9 ; St. Pietersberg; weipaal. 

Crossocerus elongatulus Lind.: een '9 ; Jekerdal; vlierstengel. 

Crossocerus congener Dhlb.: een $ en een 9 ; (Ternaaien) en St. Pietersberg; 

(wilg) en meidoornhout. 
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Crossocerus ambiguus Dhlb.: 23 $ $ en 17 $ $ ; St Pietersberg; meidoorn- 

hout en weipaaL 

Crossocerus podagricus Lind. : een $ en acht 9 « 9 ; (Ternaaien) en St. Pieters¬ 

berg; (wilg) en meidoornhout. 

Crossocerus capitosus Sh. : 21 $ $ en 12 i$ $ ; St. Pietersberg en Kannerbos; 

es-, vlier- en Viburnum-stengels en meidoornhout. 

Crossocerus pubescens Pnz.: een $ en twee $ $ ; St. Pietersberg; weipaal, mei¬ 

doorn en boomstronk. 

Stïgmus pendulus Pnz.: 80 $ $ en negen Ç $ ! ! ; St. Pietersberg; weipaaltjes, 

meidoornhout en boomstronk. Daarentegen: 

Stïgmus solskyi Mor. : tien $ $ en vier $ * 9 ; idem. 

Psenulus schenckï T.: vier 9 $ ; St. Pietersberg en Kannerbos; es en Viburnum. 

Psenulus pallipes Pnz.: een $ en vier 9 $ ; St. Pietersberg; vlier. 

Passaloecus monilicornis Dhlb.: vier $ $ en drie 9 9 ; St. Pietersberg; paal en 

meidoorn. 

Spilomena troglodytes Lind.: 28 $ $ en 18 9 9 ; St. Pietersberg en Amby; 

weipaal en meidoorn. 

Pemphredon rugifer Dhlb.: drie $ $ ; St. Pietersberg en Kannerbos; weipaal en 

meidoorn. 

Pemphredon clypealis Thms.: een $ ; Z.-Limburg; 25.IV. 1967 tegen raam van 

kweeklokaal. 

Anthophora ac er vor um L.: drie 9 9 ; Amby; gedeelte van steile lösswand. 

Mei eet a punctata F.: een $ ; idem. 

Osmia aurulenta Pnz.: 14 $ $ en zes 9 9 ; Kolmont; wijngaardslak. 

Osmia spinulosa K.: drie $ $ en twee 9 9 ; idem. 

Osmia rufa L.: vijf $ $ ; St. Pietersberg; weipaal. 

Osmia uncinata Gerst.: drie 9 9 ; Kolmont; weipaal. 

Megachile alpicola Alfk.: twee 9 9 ; St. Pietersberg; weipaal. 

Eriades florisomnis L.: een $ ; St. Pietersberg; weipaal. 

Coelioxys inermis K.: een 9 ; idem. 

Prosopis communis NyL: vier $ $ en twee 9 9 ; Jekerdal; vlierstengels. 

Prosopis confusa NyL: twee $ $ ; Kolmont en St. Pietersberg; paal en boom¬ 

stronk. 

Odynerus sinuatissimus Rich.: een 9 $ ; Amby; weipaal. 

O malus violaceus Sc.: twee exx.; St. Pietersberg; weipaal en Sorbus-stam. Boven¬ 

dien kweekte de heer A. Teunissen nog twee exemplaren uit een paal te Waalre. 

Sapyga clavicornis L.: een 9 ; St. Pietersberg; weipaal. 

Summary 

List of Hymenoptera-Aculeata, bred in the spring of 1967 from dead wood, 

stems of plants and snail-shells, for the greater part collected in the south of Dutch 

Limburg. A few Belgian data between brackets. 

Maastricht, Brusselsestraat 38. 


