
Ç9£, 7û G// f 2- 

ENTOMOLOGISCHE 

Oo 2 0 
s? 

Ih 

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR 

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING 
\\ l- ? tc 

Deel 24 1 april 1964 No. 4 

Adres der Redactie : 

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraar 12m, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland 

INHOUD : G. den Hoed : Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.), V (p. 61). — 
W. J. Boer Leffef : Lepidopterologische notities (p. 63). — Eduard Wagner und James A. 
Slater: Zur Systematik der Blissinae Stal in der Paläarktis (Hem. Het. Lygaeidae) (p. 66). 
— Horst Aspöck : Coniopteryx hölzeli nov. spec., ein neues europäisches Neuropteron 
(p. 77). — A. J. Besseling : Les Hydrachnides de P. Groult (p. 79). — Literatuur (p. 65 : 
B. J. Lempke). — Korte mededelingen (p. 65 : B. J. Lempke ; p. 76 : A. W. P. Maassen, 
Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera ; p. 78 : Aanbieding). 

Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.), V 

door 

G. DEN HOED 

Notities bij Ichneumonini. 

1. Stenichneumon Thoms. 

De soorten, die tot dit genus gerekend werden, vertonen onderling een al te 

grote verscheidenheid, vandaar, dat G. Heinrich mede op grond van Amerikaans 

materiaal inmiddels is overgegaan tot splitsing in: Stenichneumon Thoms., Orgich- 

neumon Heinr. en Intermedichneumon Heinr. Deze indeling is hier nog niet over- 

geaomen. 

Sten. militarius Thunb. (lehn. pistorius Grav.) is in Nederland vrij algemeen en 

wordt gekweekt uit Auto grap ha gamma L. Deze soort is type-species van het genus 

en makkelijk herkenbaar. Ook hier als 9 overwinterend. 
Sten. culpator Schrank is in Nederland algemeen, schijnt nogal polyfaag te 

zijn, maar is hier bij mijn weten alleen gekweekt uit Chrysaspidea jestucae L. De 

genokte coxae III van het 9 zijn uniek in de Ichneumonini; pas in de Phaeogenini 

en makkelijk herkenbaar. Ook hier overwinterend als vrouwelijke imago. 

Sten. lineator F. (lehn. trilineatus auct, Ichn. binotatus Steph.). Het materiaal 

in oudere verzamelingen en oudere soortenlijsten dienen te worden gecorrigeerd op 

de verwarrende synonimie. Ichn. lineator auct. is Coelichn. comitator L. en het 

vaak vermelde synoniem Ichn. leucomelas Gmel. dient hierbij te vervallen. Ichn. 

leucomelas Gmel. is Barichn. albilineatus Grav. Sten. lineator F. is in Nederland 

niet algemeen; vindplaatsen vooral Zuid-Limburg. Gastheer blijkt te zijn Abraxas 

grossulariata L. 

Sten. scutellator Grav. is en wordt vaak verward met de vorige soort en schijnt 

vrij zeldzaam te zijn. Alle Nederlandse exemplaren, die ik heb gezien, zijn uit 

oudere collecties. 
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Sten. rufinus Grav. Hieronder breng ik 5 in Nederland gevangen $ $ ; vind¬ 

plaatsen Veluwe en Het Gooi. Er zal wel meer in bestaande collecties aanwezig 

zijn, maar dan verscholen tussen soorten van Coelichneumon. 

Sten. alboguttatus Grav. (lehn. multicinctus Grav.). Zou in Engeland niet voor¬ 

komen. Slechts 1 $ uit Putten (det. Tennissen) vormt het bewijs voor mij, dat 

deze meer zuidelijk voorkomende soort ook wel eens in Nederland komt. 

Ichneumon haesitator Wesm. wordt ook wel tot Slenichneumon gerekend en 

staat o.m. vermeld in een soortenlijst voor N.W.-Duitsland. Hiervan heb ik nog 

geen Nederlands materiaal gezien. 

2. Eupalamus Wesm. 

Naar de vorm van de thyridiën op het abdomen-segment II kan dit genus 

naast Cratichneumon worden geplaatst. 

Eup. oscillator Wesm. (lehn. deliratorius Grav.) is het type-species voor dit 

genus. Het verschil met Eup. wesmaeli Thoms, is mij niet duidelijk, dus reken ik 

het mij ter beschikking staande materiaal tot één soort. Perkins noemt voor 

Engeland Eup. oscillator Wesm. niet en vermeldt Eup. wesmaeli Thoms, als 

zeldzaam. In Nederland is deze soort zeker niet zeldzaam; slechts moeilijk te 

vangen: vrij snel en naar mijn ervaring steeds in de buurt van bramen-vegetaties. 

Gastheren schijnen niet bekend te zijn. 

Eup. lacteator Grav. (Ichn. depexus Wesm.) komt zeer verspreid ook in Ne¬ 

derland voor: Hilversum en Oisterwijk. Gastheer onbekend. 

Eup. lamentator Thunb. {Ichn. trentepohlii Wesm.). Hiervan is door Roman 
de type-species gecontroleerd. Ik zou op grond van de beschrijving hiertoe enkele 

$ $ uit Hilversum moeten rekenen. Maar ik vermoed, dat de witte tekening van 

het zg. scutellum niet constant is en zo blijft slechts de langere area superomedia 

als eventueel kenmerk. Op uitgebreid materiaal zou dit dienen te worden gecon¬ 

troleerd. 

Summary 

Notes on Dutch Ichneumonidae. 

Stenichneumon militarius Thunb. Rather common, bred form Autographa gamma 

L. ' 

Sten. culpator Schrank. Common, as far as known at present only bred from 

Chrysaspidea festucae L. 

Sien, lin eat or F. Not common; especially in the south of Dutch Limburg. From 

Abraxas grossulariata L. 

Sten. scutellator Grav. Only present in older collections. 

Ichneumon haesitator Wesm. Not yet known from the Netherlands. 

Eupalamus oscillator Wesm. Not rare, always in the vicinity of blackberries. 

Eup. lacteator Grav. Very local. 

Eup. lamentator Thunb. A few males only. 

Hilversum, Oude Amersfoortseweg 325. 


