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Denekamp, oever van het Kanaal Almelo-Nordhorn, 14.VIII.1963, een $ . 

Op alle vindplaatsen trof ik ook Eur. lineata F. aan (vgl. van der Goot & 

Lucas, Ent. Ber. 24 : 11). 

In Huizen en Denekamp viel mij de voorkeur van beide soorten voor de plant 

Mentha aquatica op. 

In Amsterdam is me daarvan niets gebleken. De Watermunt komt op genoemde 

plaats ook niet veel voor. 

Eumerus tuberculatus Rond. Egmond aan Zee, 17.VI.1965, een $ . 

Veel dank ben ik verschuldigd aan de Heer V. S. van der Goot te Amsterdam, 

die zo vriendelijk was mijn determinaties te controleren en, waar nodig, te ver¬ 

beteren. 

Summary 

Enumeration of rarer or more local Syrphidae, many of them caught in the im¬ 

mediate vicinity of Amsterdam. 

Amsterdam-W. 3, Voorburgstraat 29 L 

Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.)VII1) 

door 

G. DEN HOED 

Notities bij Ichneumonini 

4. Barkhneumon Thoms, inch Melanichneumon Thoms. De vage begrenzing 

van deze genera is aanleiding geweest tot diverse herschikkingen. Deze variëren 

van rigoreuze samentrekking binnen één genus tot verdeling in meer genera. De 

door mij hieronder gebruikte volgorde zou dienstig kunnen zijn bij het opstellen 

van collecties. 

a. Melanichneumon Thoms, sec Perkins 

Melan. leucocheilus Wesm. komt hier zeer zelden voor. In de verzameling- 

Oudemans bevindt zich een $ exemplaar uit Overveen van mei 1878. 

Melftn. jortipes Wesm. is ook al bijzonder zeldzaam in ons land. In Wagenin- 

gen in de collectie-SMiTS van Bürgst bevindt zich een $ van Breda uit de maand 

juli. 

b. Bar. peregrinator L. nee Grav. nee Roman (syn. Ichn. vacillatorius Grav.) is 

in mijn voorlopige soortenlijst vermeld onder het synoniem Ichn. scriptorius 

Thunb. De soort is hier vrij algemeen. 

c. Stenoharichneumon Heinr. 1961 (genus dan wel subgenus) 

Bar. citator Thunb. was met oudere werken niet te determineren. Vindplaatsen: 

Heeze, Oegstgeest, Hilversum, Amersfoort. Ongetwijfeld zal zich in oudere col¬ 

lecties meer materiaal verschuilen. 

Bar. basiglyptus Kriechb. 1890 nee auctt., staat in mijn lijst onder het synoniem 

1) Deze bijdrage behoort systematisch voor nr. VIII, die reeds gepubliceerd is in Ent. Ber. 

25 : 185 (1965). 
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Bar. coxiglyptus Heinr. 1951 en zou ook synoniem zijn met lehn, incubitor auctt. 

nee L. In heel Nederland vrij algemeen. 

Bar. basalis Perkins (syn. Bar. basiglyptus auctt. nee Kriechb.) is waarschijnlijk 

vrij zeldzaam. Gevonden te Bergen, Heemstede, Wijlre. Na herdeterminatie aan 

de hand van Perkins’ tabellen zal zich nog wei meer materiaal voordoen. 

d. Bar. anator F. is door Oudemans te Putten in 1920 ingezameld of uitge¬ 

kweekt. Recenter vondsten zijn mij niet bekend. 

e. Melanichneumon Thoms., part., welke groep gedeeltelijk valt onder het sub- 

genus Vulgichneumon Heinr. 

Bar. albilineatus Grav. 1820 (syn. albolineatus Grav. 1829) is in oude verza¬ 

melingen eventueel te vinden onder de naam Ichn. leucomelas Gmel. nee Stroem. 

Deze opvallende soort is vrij algemeen over het hele land verspreid. 

Bar. maculicauda Perkins (syn. Ichn. perscrutator Wesm. 1844 nee Thunb. 

1822), is ingezameld achter de duinen: Terschelling juli 1951 (Wiering), Meyen- 

del juli 1962 (van der Vecht-B.) 

Bar. monostagon Grav. is niet makkelijk te onderscheiden van de verwante 

soorten. Behoort tot de zeer verspreid voorkomende soorten. 

Bar. dumeticola Grav., die van de vorige soort slechts te onderscheiden is aan 

de stippeling op het abdomen-segment I en op de coxa III, is hier vrij algemeen. 

Bar. faunus Grav. is verzameld in de maanden juli tot en met september bij 

Hilversum, Delden en Velp (Wesselson). 

Bar. albosignatus Grav. en Bar. digrammus Grav. (syn. Melan. nudicoxa 

Thoms.). Het criterium is hier het al of niet bezitten van de heupborstels. De 

meningen over de bruikbaarheid van dit kenmerk lopen evenwel sterk uiteen. Hoe 

het ook zij, de eerstgenoemde soort komt voor Nederland slechts in aanmerking 

aan de hand van oudere collecties, terwijl de laatst genoemde soort (zonder heup¬ 

borstels) ook recent voldoende is aangetroffen. 

Bar. bimaculatus Schrank, is een kleine soort, die of zeldzaam is, of aan ver¬ 

zamelaars ontgaat. Slechts op grond van $ materiaal kan ik de vermeldingen door 

Snellen van Vollenhove en Smits van Bürgst bevestigen. 

Bar. saturatorius L. werd gekweekt uit Nonagria en Archanara en is hier alge¬ 

meen. Een beschrijving van kweekresultaten van deze parasiet volgt later. 

f. Bar. gemellus Grav. staat wat afzonderlijk door de grote gastroeoeli, die aan 

het genus Coelichneumon Thoms, doen denken. Het abdomen variëert van geheel 

zwart tot gedeeltelijk of zelfs grotendeels rood. Ingezameld te Hilversum, Utrecht, 

Amersfoort. 

g. Bar. sanguinator Rossi. De rood getekende thorax schijnt altijd voor te ko¬ 

men. Deze soort is in Nederland zeldzaam; een recente vangst is van Vierhouten, 

juli 1962 (Lucas). 

h. Bar. ridibundus Grav. is makkelijk van de vorige soort te onderscheiden, 

hoewel ook bij deze de rood getekende thorax voorkomt. In oudere collecties zou¬ 

den exemplaren kunnen staan bij Anisobas Wesm. Ik zag hiervan: Putten, augustus 

1907 (Oudemans), Venlo, Hilversum, juli i960. 

i. Barichneumon Thoms., part., en wel de soorten met gedeeltelijk rood gekleurd 

abdomen, die hierboven nog niet zijn behandeld. 
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Bar. lepidus Grav. moet vrij algemeen zijn. Zoals ook anderen al hebben opge¬ 

merkt, worden desondanks de wijfjes zelden ingezameld. 

Bar. praeceptor Thunb. (syn. Bar. derivator Wesm., Bar. bilunulatus auctt. nee 

Grav.), is hier nog weinig aangetroffen. Vindplaatsen: Hilversum, Oldebroek, 

Drunen (Slob), Heerlen (Barendrecht). 

Bar. bilunulatus Grav. is wel verward met de vorige soort, doch is beslist groter. 

In Nederland vrij algemeen, maar zeer gespreid. 

Bar. callicerus Grav. Hiervan ken ik geen recente vondsten, hoewel vóór een 

dertigtal jaren wel enige vangsten zijn gedaan. In mijn soortenlijst was deze soort 

nog niet opgenomen. 

Bar. deceptor Scop. is hier vrij algemeen. 

Bar. derogator Wesm., Bar. chionomus Wesm. en Bar. nubilis Brischke. Of¬ 

schoon nadere vergelijking met buitenlands materiaal nog moet geschieden, meen 

ik, dat deze soorten, zij het zeer schaars, hier voorkomen. 

Bar. tergenus Grav. is in Nederland vrij zeldzaam. Een enkel 9 exemplaar van 

Hilversum en diverse $ $ uit Zuid-Nederland. 

j. Bar. pachymerus Ratz, staat dicht bij het genus Ichneumon L. en was in mijn 

soortenlijst ook daaronder vermeld. Wegens de sculptuur van abdomen-segment I 

is de soort hier beter op zijn plaats. Zeer opvallend was het massale voorkomen 

tijdens de Panolis-plagen in 1919 en 1920. Onder normale omstandigheden komt 

dé soort regelmatig, doch sterk gespreid voor. 

k. Bar. locutor Thunb. wordt wel afgescheiden onder de genus-naam Homo- 

therus Foerst. 1868. De soort is in Nederland algemeen. 

Opm. Uit mijn soortenlijst dient te vervallen Bar. extremator Thunb. 

Summary 

Discussion of the species of the genus Barichneumon (s. 1.) met with in the 

Netherlands. 

Hilversum, Oude Amersfoortseweg 325. 

Nieuwe literatuur over schildluizen (I960—1965). 

Y. M. Ezzat heeft in 1962 uitvoerig gepubliceerd over de Pseudococcidae van Egypte 

(45 sp., 24 genera); zie Bull. Soc. ent. Egypte 46 : 155—170. 

De monografie over de Russische Pseudococciden van Borchsenius (1949) werd reeds 

eerder genoemd in Ent. Ber. 13 : 333. 

Hoy, J. M., 1963, A catalogue of the Eriococcidae of the world. Bull. 150, Dept 

scientific and industr. research, New Zealand. 

Deze catalogus van 260 biz. vormt een belangrijke aanvulling op de oude catalogus van 

M. E. Fernald met supplementen (1903/15), die alle beschreven cocciden vermeldde. Be¬ 

halve een register op de genera en species geeft Hoy ook een uitvoerige bibliografie (blz. 

197—239) en een register over de geografische verspreiding (blz. 240—246) en waard- 

planten (blz. 247—253). 

Hoy publiceerde in 1962 ook een uitvoerige verhandeling (219 blz.) over de Eriococcidae 

van Nw. Zeeland in Buil. 146 van bovengenoemde serie. — A. Reyne. 


