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Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.), X 

door 

G. DEN HOED 

Lijst met notities van Phytodietus Grav. 

In zijn „Naamlijst van Inlandse Sluipwespen (Fam. Ichneumonidae I)” in 

Tijd sehr. Ent om. 89 (1946) geeft H. G. M. Teunissen een opsomming van de in 

Nederland voorkomende soorten van de Tryphoninae. Hoewel hij daarbij is mee¬ 

gegaan met enkele wijzigingen wat betreft de indeling der genera, neemt hij wel 

de genera Absyrtus Holmgr. en Netelia Gray (Parabatus Thoms, plus Paniscus 

Grav.) op, maar niet het daarmee verwante genus Phytodietus Grav. 

Dank zij de ijver van diverse leden van onze vereniging was ik in staat een 

goede collectie bijeen te brengen en die ter determinatie aan te kunnen bieden aan 

de specialist J. Sedivy in Praag. Mijn door hem gecontroleerde lijst volgt hier¬ 

onder. 

Opgemerkt zij, dat alleen met Sedivy’s tabel verantwoorde determinaties moge¬ 

lijk zijn (Beitrag zur Kenntnis der Tryphoninen-Gattungen Phytodietus Grav. und 

Weisia Schmied., Acta Soc. ent. Cechosloveniae 58 : 37—44, 1961). 

Phytodietus Gravenhorst 

Phyt. Segmentator Grav. In Nederland vrij algemeen, in Zeeland gekweekt uit 

een mij nog niet bekende rups van appelbomen (juni-september) door Drs. D. J. 

de Jong. 

Phyt. polyzonius (Foerst.). Schijnt vrij zeldzaam te zijn. Schalkwijk, mei 1931 

(Barendrecht); Hilversum, mei 1953 (den Hoed). 

Phyt. rufipes Holmgr. Zeer zeldzaam. Velp. aug. 1961 (Wesselson). 

Phyt. crassitarsis Thoms. Zeldzaam. Ex Tortricide, Amsterdam, juli 1917; 

Heerlen, juli 1930 (Barendrecht). 

Phyt. geniculatus Thoms. Niet zeldzaam in het Gooi en achter de duinen. Deze 

soort moet waarschijnlijk heten: Phyt. arcuatorius Thunb. 

Opmerking. Deze dieren steken hun gesteelde eieren in de huid van de 

rups van een micro-lepidopteron, waarbij het ei zelf buiten de gastheer uitsteekt. 

Deze manier van infecteren is typerend voor de subfamilie Tryphoninae ! 

Summary 

List of the species of Phytodietus (Hym., Ichneum., Tryphoninae) observed in 

the Netherlands. 

Phyt. segmentator Grav. Rather common. 

Phyt. polyzonius (Foerst.) Rather rare. 

Phyt. rufipes Holmgr. Very rare. 

Phyt. rufipes Thoms. Rare. 

Phyt. geniculatus Thoms. Locally not rare. 

Hilversum, Oude Amersfoortseweg 325. 


