
VERSLAG VAN DE 93E WINTERVERGADERING 

H. Wiering : Over Anthidium christophi Mor. (Hym.) uit de collectie-VoGT. In deze 

collectie, welke thans eigendom is van het Zoölogisch Museum te Amsterdam; 

bevinden zich enkele exemplaren uit Porsuch Köi, Seyhan, Turkije. Opvallertd 

is de sterke overeenkomst met Vespa crabro L., waardoor men ze eerst voör 

grote wespen aanziet. Voor zover Spr. bekend, is deze soort alleen bekend 

uit Transcaspia. * - 

*E. J. Nieuwenhuis : Over de Vindula-species in het oostelijk deel van de Indonesische 

Archipel en op Nieuw-Guinea (Lep., Nymphalidae). 

*P. Benno : Een nieuwe vangst van Lestiphorus bicinctus Rossi (Hym., Sphec, Goryt.). 

*B van Aartsen : Vangsten van Macrolepidoptera in I960. 

*G. Dijkstra Hzn. : Bijzondere Lepidoptera. 

*G. van der Zanden : Aantekeningen over Hymenoptera aculeata IV. 

*J. A. W. Lucas : Lepidoptera in I960. 

*N. C. van der Vliet: Enkele waarnemingen over houtwespen (Hym., Siric.). 

*A. C. M. van Dijk : Gronops inaequalis Boh. in Nederland gevangen (Col., Curcul.). 

J T. Wiebes : Voorlopige opmerkingen over de Nederlandse soorten van het genus 

Cyphon (Col., Helod.). Spr. zou zeer gaarne Nederlands materiaal ter be¬ 

werking willen ontvangen, 

*G. L. van Eyndhoven : Over het voorkomen van Speleognathidae in Nederland (Acari). 

*V. Gerris : Parasieten van Thersamonia dispar Haw. (Lep.). 

W. J. Kabos : Entomologische onderzoekingen in België. Wie hiervoor belangstelling heeft, 

kan zich in verbinding stellen met het Nederlands-Belgisch Cultureel Con¬ 

tact via het Ministerie van O. K. en W. te ’s-Gravenhage. 

De met gemerkte bijdragen worden in de Entomologische Berichten ge¬ 

publiceerd. 

Nadat niemand verder het woord verlangd, wordt de vergadering door de 

Voorzitter, onder dankzegging aan de sprekers, gesloten. 

Amsterdam, Zeeburgerdijk 21. 

Het genus Megachile bij Emmen in I960 (Hym.) 

door 

K. VEGTER 

In I960 ving ik bij Emmen in totaal 39 exemplaren Megachile in verschillende 

soorten (in 1959 41 exemplaren). Hiervan behoorden er 30 (16) tot Megachile 

lapponica Thoms. 

Megachile lapponica vloog van 12.VI tot 8.VIII, in het begin van de vliegtijd 

(tot 24.VI) op Kubus, daarna bijna uitsluitend op Epilobium. Slechts éénmaal, 

op 13.VII, zag ik een $ op Sonchus. 

Herhaalde malen zag ik lapponica-wijfjes knippen in bladeren van Epilobium 

angustifolium en met de stukjes wegvliegen. 

Van Aiegachile alpicola Alfk. ving ik een 9 op 13.IX (!) op Hieracium um- 

bellatum. 

Summary 

Species of AIegachile near Emmen, with their dates and plants. 

Emmen, Sophielaan 11. 


