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Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.). VI
door
G. DEN HOED

Notities bij Ichneumonini (vervolg)
3. Ichneumon L. s.str.
Het genus Ichneumon L. s.lat. was een volslagen onoverzichtelijke massa soorten,
waaruit vele systematici diverse genera dan wel subgenera hebben gelicht. Tenslotte
is een nog niet bevredigende soortengroep overgebleven: Ichneumon L. s.str. Hier¬
in zijn ca. 150 Europese species ondergebracht, waarvan er in Nederland 40—50
zullen voorkomen. Het opmaken van de Nederlandse soortenlijst is moeilijk, om¬
dat er maar enkele recente collecties zijn; bovendien zouden de collecties van

Snellen van Vollenhoven (Leiden), van Smits van Bürgst en Koornneef
(Wageningen), Lindemans (Rotterdam) en Oudemans (Amsterdam) geheel
moeten worden gereviseerd; terwijl de collectie-TEUNissEN (Berghem) niet meer
toegankelijk schijnt te zijn.
De determinatie stuit op verschillende moeilijkheden:
a. Door vroegere auteurs werd te veel waarde gehecht aan kleurkenmerken, terwijl
juist het kleurpatroon vaak zeer variabel is. Naast het moderne typenonderzoek
moeten betrouwbaarder kenmerken naar structuur en sculptuur uitkomst brengen.
b. Vaak is nog niet bekend welk $ bij welk $ hoort.
c. Voor het onderscheid tussen de div. $ $ schijnt genitaalonderzoek geen uit¬
komsten te bieden.
d. Er zijn te weinig series uitgekweekte specimen, zodat de variatie-breedte binnen
de soort nog niet voldoende bekend is.
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HOVEN. Een enkel

9 van Lochern, aug. 1900, zou ik hiertoe willen rekenen, hoe
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wel de determinatie van Schmiedeknecht 1. ïnsidiosus Wesm. was. Zeker zeld¬
zaam hier!
Ichn. insidiosus Wesm. en lehn, croceipes Wesm. Hoewel in oudere collecties
als zodanig gedetermineerd materiaal voorkomt, twijfel ik nog aan de juistheid
daarvan. Recenter materiaal heb ik niet gezien.
Ichn. sulphuratus Kriechb. dient uit mijn soortenlijst te vervallen.
16. Ichn. latrator F. is hier algemeen.
Ichn. subquadratus Thoms, eveneens algemeen.
Ichn. memorator Wesm. Een enkel $ van Leersum, aug. 1920, overigens alleen

$3.
Ichn. incomptus Holmgr. Van deze soort schijnen ook de $ 9 moeilijk te wor¬
den ingezameld, slechts op grond van
aannemen.

$

materiaal kan ik het hier voorkomen

Opm. Ichn. pachymerus Ratz, in mijn lijst onder Ichneumon, kan beter naar
Barichneumon Thoms.
Tenslotte mijn dank voor de mij door de heer K. W. R. Zwart (Wageningen)
verleende hulp.
Summary
Notes on the species of the genus Ichneumon occurring in the Netherlands.
Hilversum, Oude Amersfoortseweg 325.

Nymphalis polychloros L. (Lep., Nymphalidae). Op 17 april 1964 ging ik voor het eerst
van het jaar weer eens naar het „Donkere Bos” te Bolnes. Alleen maar, om wat rond te
kijken en daarom nam ik geen net mee. Op een open plek zag ik opeens een vlinder vliegen,
die me op het eerste gezicht toeleek een kleine vos te zijn. Maar bij nadere beschouwing
vond ik het dier daarvoor toch wel wat te groot en toen de vlinder op de grond ging zitten,
zag ik, dat het een polychloros was, en nog wel een prachtig gave ook! Hij bleef op die
open plek maar om me heen dartelen, soms rakelings om me heen en toen (ik hield me
doodstil) ging hij op mijn hoofd zitten. Hij vloog weer op, zette zich op mijn schouder,
daarna op mijn hand. Voorzichtig nam ik de vangfles (die ik natuurlijk wel meegenomen
had) in mijn rechter hand en nu nam de vlinder uitgerekend op die hand plaats. Daarna
wipte hij weer over op mijn linkerhand en nu leek me de kans schoon. Maar toen ik op een
haar na de fles over hem heen had, schoot hij ineens pijlsnel omhoog en verdween over de
bomen het bos in. Ik heb de vlinder daarna niet meer terug gezien.
Dit is de tweede polychloros, die in deze streek is waargenomen. De eerste werd 23 juli
I960 door Topeyus te Zwijndrecht op een Buddleja gevangen.
G. M. Bogaard, Burg. van Akenwijk 8a, Hendrik-Ido-Ambacht.
Euphyia luctuata Schiff. (Lep., Geom.). Dat deze spanner zijn vlieggebied nog altijd aan
het uitbreiden is, blijkt uit het voorkomen te Raalte. Begin juni 1963 vond ik de vlinders in
aantal in daartoe geschikte dennenbossen langs de spoorbaan tussen Raalte en Heino. Maar
het is bepaald een recente vestiging, daar ik de voorafgaande jaren deze streek altijd goed
op luctuata doorzocht heb en de vlinder niet eerder dan in 1963 aantrof.
G. J. Flint, Swaefkenstr. 39, Deventer.

