
ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 336 

Zygaena filipendulae L. Gewoon bij Koog, aan den 

voet der duinen. 

Amsterdam. _ B. J. LEMPKE. 

Megachile maritima Kirby* 

In No. 161 der Ent. Ber., wordt in het opstel van den 

Heer LlEFTlNCK: „Kort bericht over insecten van het eiland 

Texel”, op p. 323 o.a. ook genoemd Megachile maritima 
Kirby, waarvan aldaar op 4 September 1927 twee dV werden 

aangetroffen, en wel op bloeienden Rubus. De Heer LlEFTlNCK 

voegde er aan toe: „M. maritima schijnt een laatvliegende 

soort te zijn”. In eene hieraan weder toegevoegde noot 

wordt eene mededeeling van Alfken aangehaald uit „Die 

Insekten des Memmert”, 1924, waarin deze kundige Hymeno- 

pteroloog het een en ander over deze soort vertelt. Daarin 

komt o.a. voor: „Am 4. Aug. 1918 sah ich um 10V2 Uhr 

schon ein Ç mit voller Blütenstaubtracht von Lycium davon¬ 

fliegen. Die waren ebenfals von Ende Juli bis Anfang 

August saugend an Lotus und Lycium tätig”. Ten slotte 

zegt de Heer LIEFTINCK, dat de Heer BOUWMAN hem schreef, 

dat de late vang-datum wel te wijten zou zijn aan den 

kouden zomer 1927. 

Aangezien M. maritima hier op Schovenhorst, Putten G., 

eene veelvuldig voorkomende soort is, waarvan zich meer dan 

50 ex. in mijne verzameling bevinden, besloot ik, eens na te 

gaan, wat daaruit ten opzichte van den vliegtijd valt te 

besluiten. 

De vindplaatsen en getallen zijn: Putten 34ex., Garderen 1, 

Bloemendaal 1, Velsen 1, Wijk aan Zee 7, Driebergen 1, 

Piasmolen 2, Venlo 5. Te zamen 52 ex. In het hier volgende 

zal ik, tenzij anders aangegeven, alleen van de Puttensche 

ex. notitie nemen, aangezien de kleine getallen der andere 

vindplaatsen geene goede vergelijking toelaten. 

Te Putten ving ik de soort in de jaren 1885, 1898, 1902, 

1906, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1922. 

De vroegste vangdatum was voor de mannetjes 18 juni, 

de laatste 19 Juli. Voor de wijfjes waren deze data 29 Juni 

en 2 September. 

Volgens de maanden gerangschikt, waren de getallen de 

volgende: 



337 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 

Putten alleen : Alle vindplaatsen]) te zamen : 

Juni 6 <? 1 ? 7 1 $ 
juli 8 o* 15 $ 19 <? 17 $ 

Augustus 2 $ 1 cf 2 $ 

September 2 $ 2 $ 

Het in aanmerking nemen van alle vindplaatsen brengt 

alleen deze wijziging te weeg, dat ook één in Augustus 

(den óden) gevangen werd. 

Uit een en ander zou men kunnen afleiden : 

lo. dat de voornaamste vliegtijd valt in Juli. 

2o. dat de mannetjes eerder vliegen dan de wijfjes, wat 

trouwens bij vele Hymenoptera het geval is. 

3o. dat enkele wijfjes nog lang blijven vliegen, waarvan 

zij trouwens de duidelijke sporen dragen, daar deze 

sterk afgevlogen zijn. 

Hierbij moet men echter in acht nemen, dat de dieren 

niet met een of ander biologisch doel verzameld zijn, doch 

uitsluitend voor de collectie, zoodat inzonderheid in het begin 

van den vliegtijd verzameld is, ten einde fraaie exemplaren 

te verkrijgen. Zoodoende is allicht van de nog laat vliegende 

voorwerpen weinig of geen notitie genomen. Toch valt het 

op, dat op Texel op 4 September nog mannetjes werden 

aangetroffen; waren het wijfjes geweest, dan zou dit niet 

te verwonderen geweest zijn, daar tegenspoed bij den nest- 

bouw allicht de oorzaak geweest zou kunnen zijn. Bij vele 

Hymenoptera vindt men de wijfjes nog lang nadat de 

mannetjes verdwenen zijn, wier rol na de paring als afge¬ 

speeld beschouwd kan worden. 

Nu ik over deze soort schrijf, wil ik de gelegenheid niet 

laten voorbijgaan, om eene fout te herstellen in mijn werk 

„De Nederlandsche Insecten”. Op pag. 804 wordt als grootste 

inlandsche soort opgegeven Megachile lagopoda L. ; dit 

moet zijn Megachile maritima Kirby. De fout is indertijd 

ontstaan doordien enkele mijner oudste exemplaren in 1892 

door FRIESE als lagopoda gedetermineerd werden. M. lago- 

J) Van de 5 ex. van Venlo (Coli, van den Brandt) was bij 

slechts 2 de datum van de vangst vermeld; hiertoe 

behoorde het eenige d* van (6) Augustus. 
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poda is niet inlandsch ; zij komt ook in noordwest Duitschland 

niet voor. ÄLFKEN zegt althans in „Die Bienenfauna von 

Ostpreussen, 1912”, pag. 136; „In Nordwestdeutschland 

fehlend”. Ook hij memoreert een geval, waarin M. maritima 
er mede verwisseld v/erd. De onderlinge gelijkenis, vooral 

tusschen de wijfjes, is groot. „In „Die Bienenfauna von 

Bremen, 1913” pag. 73, wordt van deze twee groote soorten 

ook alleen M. maritima vermeld. Aangezien ALFKEN in dit 

ook voor onze verzamelaars uiterst belangrijke werkje ook 

de vroegste en de laatste vangdata opgeeft, zoo wil ik hier 

nog bijvoegen, dat deze zijn: voor de mannetjes 16 Juni 

tot 21 Augustus, en voor de wijfjes 27 Juni tot 1 September, 

wat aardig met mijne waarnemingen overeenstemt. In elk 

geval mag men wel het besluit trekken, dat de vangst van 

twee mannetjes op Texel op 4 September abnor¬ 

maal laat is. 

Schovenhorst, Putten G., J. Tfi. OüDEMANS. 

Mei 1928. _ 

Rupsenbeschrijvingen IX* 

9. Drepana cultraria F. 

Volwassen rups. Typische éénstaartrups, met slechts 

veertien pooten, daar de naschuivers ontbreken, en toege¬ 

spitst achterlijfseinde, dat in de rust, evenals kop en thorax, 

schuins opgericht gehouden wordt. 

Nadere omschrijving. Lengte uiterlijk 21 mM. Kop 

stomp tweespitsig. Op ring drie, dus op den metathorax, 

eene verhooging, die eigenlijk twee toppen heeft, welke 

echter nagenoeg niet, of althans zeer weinig uitsteken, zoodat 

men ze gezamenlijk ook als eene in het midden iets uitge¬ 

holde kam zou kunnen beschouwen. 

Grondkleur licht groenachtig geelbruin. Kop donkerder 

gevlekt op het bovengedeelte, en daar iets meer roodbruin. 

Ter weerszijden achter den kop begint een witte lijn, welke 

allengs rugwaarts loopt, en dan, steeds helderder wit wordend, 

ten slotte samenvloeit met de overeenkomstige lijn van de 

andere zijde, en wel daar, waar ring vijf begint. Zoo ont¬ 

staat daar eene lang uitgerekte, smalle, driehoekige, mediane, 

witte vlek, die overlangs gedeeld wordt door een bruin 

lijntje, dat ook naar voren en naar achteren doorloopt. Te 


