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Siobla sturmii (Klug), een nieuwe bladwesp voor de 

Nederlandse fauna (Hym., Tenthr.) 

door 

S. J. VAN OOSTSTROOM 

Deze soort, oorspronkelijk door Klug (1818 : 116) uit Duitsland (Nürnberg; 

Eversdorf) beschreven als Tenthredo (Allantus) sturmii, werd later door verschil¬ 

lende auteurs, o.a. Andrü (1881: 366) geplaatst in het genus Macrophya Dahlbd) 

op grond van het feit, dat de coxae van het achterste pootpaar veel langer zijn dan 

bij Tenthr edo, waardoor de top van de femur tot aan of voorbij de punt van het 

abdomen reikt. 

In 1877 onderscheidde Cameron het genus Siohla, verschillend van Macrophya 

doordat de lancetvormige cel der voorvleugels een lange, schuinstaande dwarsader 

vertoont, terwijl deze cel bij het laatstgenoemde geslacht in het midden is samen¬ 

getrokken of een dwarsader heeft die kort is en loodrecht op de lengterichting van 

de cel staat. Voorts is bij Siohla de clypeus aan de voorrand afgeknot, bij Macro¬ 

phya uitgerand. 

Cameron (1877 : 88) rekent tot Siobla slechts een tweetal soorten, S. mooreana 

Cam. en S. incerta (Cam.) en veronderstelt, dat ook Macrophya sturmii er wel toe 

zal behoren. Malaise (1933 : 20 en vlgg.) geeft een overzicht van de hem be¬ 

kende soorten van het genus, ca. 20 in getal, alle gevonden in Centraal-, Zuid- en 

Oost-Azië (inch Japan en Formosa). Een daarvan, S, sturmii, komt ook in Midden- 

Europa voor. Het areaal van deze soort reikt voor zover tot nu toe bekend was 

westelijk tot Denemarken (Nielsen & Henriksen, 1915 : 198), het westelijke 

deel van Duitsland en tot Noord- en Midden-Frankrijk (Berland, 1947 : 154). 
In Groot-Brittannië schijnt de soort te ontbreken. Benson (1952: 109) althans 

vermeldt, dat de Sioblini in Groot-Brittannië niet voorkomen. 

Uit het noordwestelijke deel van Duitsland zijn vondsten bekend uit zuidelijk 

Sleeswijk-Holstein (Wagner, 1939 : 46) en de omgeving van Düsseldorf, de 

omgeving van Keulen, van Siegburg en van het Zevengebergte (Aerts, I960 : 

293). Kaltenbach (1874 : 83) vermeldt de soort van Aken en Bensberg (bij 

Keulen). Ook Loth (1913 : 40) geeft deze laatste vindplaatsen op en bovendien 

behalve enige plaatsen in de directe omgeving van Düsseldorf nog Mettnich en 

Kreuznach a.d. Nahe. 

Uit Nederland werd Siobla sturmii tot nu toe niet vermeld. Daar de soort echter 

in het aangrenzende deel van Duitsland vlak bij de Nederlandse grens voorkomt, 

was het te verwachten, dat zij ook bij ons kon worden aangetroffen en in mijn 

collectie bevindt zich dan ook een exemplaar, een $ , verzameld bij Heerlen (Ter- 

worm) door A. D. J. Meeuse op 31.V.1943. Voorts blijkt zij in de Gelderse 

Achterhoek voor te komen. Zelf verzamelde ik daar op 3.VII.1964 een $ bij 

Winterswijk (Bekkendelle). Doch ook in Midden-Nederland werd de soort ge- 

) Terloops wil ik nog opmerken, dat Dahlbom [1835 : (11)] Macrophya als subgenus 

van Tenthr edo beschouwt; ook Hartig (1837 : 290) doet dit, zulks in tegenstelling tot 

meer recente auteurs, die Macrophya als een zelfstandig genus opvatten. 
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vonden. Dr. G. Barendrecht was zo vriendelijk mij mede te delen, dat hij een $ 

bezit van Nieuwersluis (Over-Holland), gevangen op 3.V.1959. 

De larve van Siobla sturmïi leeft op Impatiens noli-tangere L., het grote spring¬ 

zaad. Deze plantesoort komt bij ons in hoofdzaak voor in het Fluviatiele en het 

Subcentreurope district, minder in het Drentse district en in Zuid-Limburg. In het 

eerstgenoemde district wordt zij voornamelijk gevonden in de grienden, in de 

overige langs de oevers en in de nabijheid van beken e.d. 

Impatiens noli-tangere komt op de drie genoemde Nederlandse vindplaatsen 

van Siobla sturmïi voor. Het Rijksherbarium bezit materiaal ervan, dat verzameld 

werd op diverse plaatsen in de gemeente Winterswijk: Kotten, Woold en Bekken- 

delle. Ook uit het gebied van de Utrechtse Vecht is Impatiens noli-tangere bekend; 

er zijn in de collectie van het Rijksherbarium planten aanwezig, die bij Nieuwer¬ 

sluis werden verzameld. Wat de vondst van Siobla in Zuid-Limburg betreft kan 

worden opgemerkt, dat de Wever in zijn Lijst van wildgroeiende planten in Zuid- 

Limburg, in jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1914 : 92 als vindplaats van Impatiens 

noli-tangere o.a. opgeeft: Heerlen, langs de beek bij het kasteel Terworm, precies 

de plaats waar ook de bladwesp werd gevangen. 

Tenslotte nog een opmerking over de waardplant. In Bekkendelle bij Winters¬ 

wijk treedt sedert enige jaren in zeer grote hoeveelheid een tweede Imp alien s-^ooti 

op, nl. I. parvijlora DC., het kleine springzaad, een soort, die oorspronkelijk voor¬ 

komt in Noord- en Midden-Azië (Oost-Siberië, Mongolië, Dzjoengarije, Turke¬ 

stan) en die hier te lande sinds vele jaren op talrijke plaatsen is ingeburgerd. In 

Bekkendelle is de oorspronkelijke I. noli-tangere vergeleken met I. parvijlora thans 

zelfs sterk in de minderheid. Het zou de moeite lonen eens na te gaan, of daar ter 

plaatse (of eventueel ook elders) de larve van Siobla mogelijk ook op I. parvijlora 

leeft. Daar op Impatiens voor zover mij bekend is in ons land geen andere blad- 

wesplarven voorkomen, bestaat dus, indien men er een op zou aantreffen, een 

grote kans met een larve van Siobla te maken te hebben. In dat geval wordt een 

melding daarvan, of liever nog toezending, door mij op hoge prijs gesteld. 

Summary 

First record of Siobla sturmïi (Klug), Hym., Tenthr., for the Netherlands. The 

species was collected in the southern part of Limburg (Heerlen), in Gelderland 

(Winterswijk), and in Utrecht (Nieuwersluis). 
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Oegstgeest, Emmalaan 39. 

lets over de biologie van Issoria lathonia L. (Lep., Nymphalidae). Tijdens de warme 

droge zomer van 1959 bloeiden in onze tuin te Egmond-Binnen zeer veel viooltjes (Viola 

tricolor). Het kwam prachtig uit, dat juist dit stukje grond gelegen was bij een voederlokaal, 

waar ik mijn werk had. Er vlogen daar namelijk gedurende de maanden juni en juli veel 

exemplaren van Issoria lathonia, die wellicht afkomstig waren uit de nabijliggende duinen. 

Dikwijls snoepten ze nectar uit de viooltjes, maar vaak ook hielden ze hun baltsvluchten 

boven dat kleine stukje grond, dat ongeveer acht bij vijf meter groot was. 

Prachtig ook kon ik ze observeren bij het leggen van de lichtgele eieren. Dit gebeurde op 

kleine houtvezels en stukjes turfmolm vlak bij een jonge violeplant. Toen ik echter de rupsen 

zocht, was er niet één op de planten te vinden. Wel veel afgevreten bladeren. Dezelfde 

situatie van afgevreten bladeren zonder rupsen had ik reeds in 1952 te Beek bij Didam 

geconstateerd, waar het echter akkerviooltjes betrof. Ook daar vlogen toen veel lathonia’s 

heen en weer. 

Na lang zoeken vond ik de rupsen op de grond in de buurt van de voedselplanten. Dikwijls 

lagen ze ook opgerold. De camouflage was treffend. Ik verzamelde er ongeveer 15, die alle 

goed verpopten en uitkwamen. Ze waren gemakkelijk te kweken. 

Het jaar daarop vond ik medio mei een pas uitgekomen vlinder met nog vochtige vleugels 

op een takje bij de viooltjes in de tuin. Omstreeks dezelfde tijd zag ik nog twee of drie 

vlinders vliegen, waarna het festijn hier voorgoed voorbij was. 

Br. Franciscus Melkert, Sint-Adelbertabdij, Egmond-Binnen. 

[Deze manier van eieren leggen doet denken aan die van Argynnis paphia L., die dat 

echter op boomstammen doet. Frohawk schrijft in zijn „Natural History of British Butter¬ 

flies” 1 : 82, [1924], dat een wijfje bij hem eieren legde op een viooltjesplant, maar dat dier 

was natuurlijk ingebonden op de plant. Hij schrijft ook, dat de rups op het continent na de 

tweede vervelling overwintert. Dat mag waar zijn voor de vlinders, die pas in de loop van 

mei of in juni verschijnen, maar voor de soms reeds begin april vliegende dieren lijkt me dat 

uitgesloten. Kortom, er zijn nog steeds verschillende hiaten in onze kennis aangaande de 

biologie van de duinpopulaties van deze fraaie vlinder. Lpk.] 


