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Nederland-België op Aculeatenterrein in 1965 en 1966 
door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Sinds ik hier in Maastricht woon, heeft vooral de St. Pietersberg mijn heel bie- 

zondere belangstelling. Op het Nederlandse gedeelte heb ik zeer veel gevangen en 

ook veel gekweekt uit hout en stengels. Met de Belgische helft heb ik pas in 1966 

kennis gemaakt. Vanaf het voorjaar ben ik er een keer of vijftien geweest, maar 

heb er (nog) geen hout en dergelijke verzameld. Het heeft me dan ook zeer ver¬ 

baasd, dat ik op die Belgische helft zoveel soorten heb gevangen, die ik op het 

Nederlandse deel niet heb aangetroffen, al heb ik de meeste van die soorten dan 

wel van plaatsen elders in Z.-Limburg. Het zijn: 

Apidae: Prosopis bipunctata F., Sphecodes crassus Thms., Sphecodes ephippius 

L., Andrena agilissima Scop., Andrena gelriae v. d. Vecht, Andrena propingua 

Schck., Melitta leporina Pnz., Chelostoma distinctus Stöckh., Osmia aurulenta Pnz. 

en Nomad a major Mor. 

Deze laatste soort is in Nederland nog niet gevangen. Ze moet parasiteren bij 

Andrena polita Sm. En nu is weer het vreemde van het geval, dat ik A. polita daar 

niet gezien heb, ook niet op de Nederlandse helft, ofschoon ze daar wel een twee¬ 

tal keren gevangen is. Wel heb ik een $ van polita gevangen op de Wrakelberg 

(Ubachsberg) op 11.VI. 1966. Nomada major Mor. ving ik bij Ternaaien: een $, 

2.VII.1966 en een $ , 30.VII.1966 op distel. 

Vespidae: Eumenes papillarius Chr. en Odynerus spinipes L. 

Pompilidae : Pompilus spissus Schdte., Pompilus trivialis Dhlb. en Salins af finis 

Lind. 

Voor de rest van het aangrenzende gebied in België wil ik me beperken tot de 

soorten, die ikzelf nooit in Nederland heb aangetroffen: 

Nomada guttulata Schck.: een $ , Kanne, 12.V.1965. 

Epeolus variegatus L.: een $, Asch, 13.VIII.1966. 

Stelis minuta minima Schck.: een , Gellik, 19.VII.1965 op paaltje. 

Miscophus concolor Dhlb.: een Ç, Asch, 13.VIII.1966. 

Pemphredon fabricii Müll.: drie $ $ , Rekem, 5.V.1966, dood in oude rietgal. 

Priocnemis obtusiventris Schdte.: een $, Kanne, 17.VIII. 1966. 

Microdynerus nugdunensis Sauss.: twee $ $, Gellik, 19.VII.1965. 

Summary 

The writer mentions a number of Hymenoptera-Aculeata which he caught on 

the Belgian part of the Sint Pietersberg, a hill south of Maastricht in Dutch Lim¬ 

burg, and which he did not met with on the Dutch part of the hill. Most interest¬ 

ing is Nomada major Mor., which is not yet known from the Netherlands at all. 

In the final part of the survey a number of species is mentioned which were 

caught in other Belgian localities, all in the vicinity of Maastricht. 

(The Sint Pietersberg is one of the most famous faunistical and botanical spots 

of the Netherlands, but as it is composed of marl, the greater part of it is used for 

the manufacture of cement, so that this irreplaceable hill is doomed to disappear.) 

Maastricht, Brusselsestraat 38. 


