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Twee nieuwe Sphecidae (Hym.) uit Drenthe 

door 

K. VEGTER 

Op verschillende dagen in de eerste helft van augustus 1965 ving ik bij 

Anobium-gângen van een oud houten schuurtje te Emmen in totaal zeven exem¬ 

plaren van het geslacht Spil omena. 

Van Lith determineerde deze dieren voor mij en kwam tot de conclusie, dat 

zich daaronder (naast vier $.$ van Sp. troglodytus (Lind.)) twee $ $ en één 

$ van Sp. differens Blüthgen bevonden. Voor zover hem (en mij) bekend is, 

waren dit de eerste mannetjes van deze soort, die in Nederland werden aange¬ 

troffen. 

Op 17 september 1965 vond ik, eveneens in Emmen, en gevangen in een 

spinneweb, een kleine zwarte graafwesp. Het bleek een 9 van een voor Neder¬ 

land nieuwe soort te zijn, nl. Crossocerus (Coelocrabo) styrius Kohl. Dit dier 

is enerzijds uit Stiermarken, Opperbeieren en Zwitserland, anderzijds uit N.-, M.- 

en Z.-Engeland en Z.-Ierland bekend. 

Zijn naaste verwanten, Crossocerus cetratus (Sh.) en Cr. pubescens (Sh.), vond 

ik in de omgeving van Emmen meermalen op oud hout. Van deze soorten onder¬ 

scheidt zich styrius (behalve door zijn geringere grootte) o.a. door het ontbreken 

van het spitse puntje vóór de middenheupen en door een fijne ingezonken lijn 

tussen de achterste ocellen. 

Zusammenfassung 

Als neue Art für die Niederlande wurde in Emmen Crossocerus styrius Kohl, 

gefunden. 

Emmen, Sophielaan 11. 


