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Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.) IX 

door 

G. DEN HOED 

Notities bij Ichneumonini 

8. Ctenamblyteles Heinr. 

Hoewel nog niet bekend is, waar de noordgrens ligt van het verspreidingsgebied 

van Ctenambl. homocerus Wesm., mogen we wel aannemen, dat deze opvallende 

soort hier niet zal worden aangetroffen, ook niet in Zuid-Limburg. 

9. Ctenichneumon Thoms. 

Uit het vroegere genus Amblyteles Wesm. afgescheiden als een vrij homogene 

groep soorten met typische kenmerken. Vooral de markante dwars-gerichelde 

antennen der mannetjes zijn uniek. Het onderscheiden der verschillende soorten 

binnen het genus is evenwel bijzonder moeilijk, aangezien de mogelijkheden van 

kleurvariatie legio zijn. Met de werken van Schmiedeknecht is geen bevredigen¬ 

de determinatie mogelijk. Ook de tabel van Perkins in ,,Handbooks for the 

Identification of Br. Insects” is voor Nederland niet geheel bruikbaar. Op oude 

determinaties is niet af te gaan, mede doordat de synonimie bijzonder verwarrend 

is. Veldseries van dezelfde plaats en datum kunnen wat meer houvast geven, maar 

zekerheid wordt pas verkregen na het uitkweken van series. 

a. Soorten met stevige, niet in de lengte gevouwen sternieten: 

Ctenichn. panzeri Wesm. komt in geheel Nederland vrij veel voor. De manne¬ 

tjes tonen een frappante bevestiging van mijn bewering inzake kleurvariatie. Alle 

beschreven varianten kom hier voor. 

Ctenichn. funereus Grav. is hier zeldzaam. Het abdomen van beide seksen vari¬ 

eert van zwart naar rood. Vindplaatsen: Leiderdorp (C. de Jong), Amsterdam en 

in Zuid-Limburg. 

b. Soorten met zg. plica aan de buikzijde: 

Ctenichn. castigator F. is hier algemeen en komt evenals andere soorten uit dit 

genus in twee generaties per jaar voor. Gevallen van overwintering van het imago- 

wijfje zijn mij niet bekend. Deze soort is onlangs gekweekt uit Mamestra (Lep., 

Noctuidae) door de heer Zwakhals. 

Ctenichn. edictorius L. is in mijn voorlopige lijst vermeld als variatie van 

Ctenichn. divisorius Grav. De eerste is nu als soort erkend, waarmee dan tevens 

vervalt de vermelding van Ctenichn. fossorius L. Na herdeterminatie van materiaal 

uit andere collecties hoop ik meer vindplaatsen te kunnen vermelden dan Hilver¬ 

sum en Babberich. 

Ctenichn. divisorius Grav. is hier ongetwijfeld zeer zeldzaam. In 1895, 1916 

en 1917 werden door J. Th. Oudemans diverse exemplaren ingezameld te Hou- 

them, Putten en Garderen. 

Ctenichn. inspector Wesm. en Ctenichn. messorius Grav. komen hier niet of 

niet meer voor. Enkele etiketten met vermelding van Nederlandse vondsten slaan 

wellicht op geïmporteerd en hier uitgekweekt materiaal. 
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Ctenichn. nitens Christ, is hier vrij algemeen in het gehele land, zelfs op de 

waddeneilanden. Sterk variërend in thorax-tekening en in abdomen-kleur ! 

Ctenichn. devylderi Holmgr. is van de vorige soort te onderscheiden aan de 

slankere antennen. De achterdijen variëren van rood tot zwart. De soort schijnt 

plaatselijk algemeen te zijn. Vindplaatsen: Utrechtse heuvelrug en Naardermeer. 

Ctenichn. repentinus Grav. (inch melanocastanus Grav.) is niet opgenomen in 

de tabel van Perkins voor Engeland. Waarschijnlijk komt alleen Zuid-Limburg 

voor deze hier zeldzame soort in aanmerking (Venlo). 

Ctenichn. rubroater Ratz. Ik kan nog niet beoordelen of dit een van de vorige 

goed af te scheiden soort is. Aan de witte tekening van het scutellum hecht ik nl. 

niet zoveel waarde als diverse auteurs. Vindplaatsen: Hilversum, Otterlo, en een 

zeer recente vondst te Wageningen (van Veen). 

10. Thyrateles Perkins 

Thyr. camelinus Wesm. ressorteerde vroeger onder Amhlyteles Wesm., later 

onder Ctenichneumon Thoms. Wordt hier nogal eens gekweekt: uit Vanessa ata¬ 

lanta L. (zonder vindplaats), uit Aglais urticae L. (Den Haag), uit Nymphalis 

antiopa L. („Duitsland”), uit Nymphalis polychloros L. (via Didden, uit Duits¬ 

land?). Verder een exemplaar van Groningen ex ,,Vanessa” zonder soortopgave. 

Maar ik ken geen enkele vangst uit het vrije veld in Nederland! 

11. Patroclus Cress. (Patrocloides Heinr. 1961) 

Patr. sputator F. komt voor zover mij bekend hier alleen voor in Limburg en 

wel in augustus en september. Recente vondsten: Blerick (van Aartsen), Maas¬ 

tricht (VlRGILIUS). 

12. Hybophorellus Schultz. (Hybophorus Tischb.) 

In aanmerking voor ons land zouden komen Hyb. aulicus Grav. en Hyb. in- 

jucundus Wesm., maar mij zijn geen Nederlandse vondsten bekend. 

13. Limerodops Heinr. 

Lim. elongatus Brischke (syn. Ambl. subsericans Grav., var. elongatus Brischke) 

is een aan het lang gerekte abdomen gemakkelijk te onderscheiden soort, die hier 

zeer algemeen voorkomt. 

14. Triptognathus Heinr. 

Tript, uniguttatus Grav. is een soort, dan wel een zeer verwante groep soorten 

met vele variaties in kleur. Ze komen voornamelijk voor, en dan nog zeer ver¬ 

spreid, in onze zuidelijke provincies. Enkele vindplaatsen: Oisterwijk (Oude- 

mans), Heerlen (Barendrecht), Borgharen Z.-L. (Virgilius). 

Summary 

Continuation of the series of notes on the Ichneumonini occurring in the 

Netherlands. 

Hilversum, Oude Amersfoortseweg 325. 


