
ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 77 

van B. fasciatus Forst, (zie: Col. Neerl. III. p. 276), 

waarom ik deze pseudo-fasciatus NOV. AB. noem. Door 

vorm, sculptuur der onderzijde en door den vorm der kleppen 

van den forceps beantwoordt zij volkomen aan de soort 

pilula. Ganglbauer („Die Käfer von Mitteleuropa IX, 1904, 

p. 75) zegt, dat exemplaren met volledigen zilverwitten of 

goudgelen dwarsband op de dekschilden zeldzaam zijn, 

maar geeft geen naam voor deze kleurafwijking. 

Den Haag. Ed. EVERTS. 

Megastigmus spermotrophus WACHTL, 

de vernieler van het zaad van Pseudotsuga 

Douglasi Cam (Chalcididae)* 

In het Verslag der Zomervergadering van de N. E. V. 

van 20 Juni 1914, T. v. E. Dl. 57, p. L1V (niet XIV, zooals 

het Register, p. 290, aangeeft), staat vermeld, dat ik eenige 

kleine, bruingele sluipwespen (Chalcididen) ter bezichtiging 

stelde, die zich in datzelfde voorjaar bij mij ontwikkeld 

hadden uit zaden van de Douglas-spar, Pseudotsuga Douglasi 

CARR., zij het ook niet in groot aantal. Het zaad, mij 

geleverd door de Ned. Heidemaatschappij, was zonder 

twijfel ingevoerd uit Noord-Amerika, waar genoemde spar 

inheemsch is. Destijds veronderstelde ik, dat de sluipwesp 

als parasiet geleefd had van den eigenlijken zaadvernieler. 

Later, toen ik er achter gekomen was, met welke Chalcidide 

ik te doen had, bleek mij, dat degene, die de soort 

ontdekt en beschreven heeft, tevens heeft uitgemaakt, dat 

zij zelf het zaad vernielt. 

In de Wiener Entom. Ztg., XII. Jhrg., 1893, p. 24—28, 

Taf. 1, wordt dit dier onder den naam Megastigmus sper¬ 

motrophus als nieuwe soort beschreven en afgebeeld door 

FRITZ A. WACHTL, K. K. Forstmeister in Wien. Ook 

hij verkreeg de diertjes uit geïmporteerd Douglas-zaad en 

deelt omtrent de levenswijze het volgende mede. 
De bewoonde zaden zijn door niets van de onbewoonde 

te onderscheiden ; men bemerkt het bewoond zijn echter 

spoedig, want de wespjes komen reeds vroeg in het voor¬ 

jaar te voorschijn. Zaden, waaruit een Megastigmus gekomen 

is, vertoonen een rond gaatje ; bij nader onderzoek bleek 
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de kern van het zaad tot aan de binnenste zaadhuid toe 

uitgevreten te zijn en is dit dus niet meer voor ontkieming 

vatbaar. Overblijfselen van eene prooi of een gastheer werden 

nooit aangetroffen ; alleen afgestroopte huidjes van de 

Megastigmus-larve en -pop, benevens uitwerpselen, onbe¬ 

twistbaar van plantaardige afkomst, dus wel van de larve 

zelf. Hieruit volgt, dat Megastigmus geen parasiet is, doch 

zelf het zaad aantast. 

De volkomen insecten kwamen bij WACHTL te voorschijn 

tusschen 30 Maart en 4 Mei, bij mij tusschen 5 en 12 Mei 

(1914). Daar ik de dieren voor het eerst op 5 Mei ontdekte 

en toen behalve levende ook doode voorwerpen tusschen het 

zaad aantrof, moet men aannemen, dat het uitkomen reeds 

vóór 5 Mei begonnen was. 

Merkwaardig is deze phytophage levenswijze voor een 

dier, dat tot de Chalcididen behoort, welke over het algemeen 

dierlijke parasieten zijn. Wij kennen echter reeds andere 

uitzonderingen, zoo b.v. het aan Gramineeën galvormende 

genus Isosoma (Eurytoniinae), en bovendien, volgens 

WACHTL, enkele andere Megastigmus-soorten. 

Een der naaste verwanten van Megastigmus is het 

bekende genus Tory mus, waartoe de prachtige goudgroene 

sluipwespjes met lange legboor behooren, die dikwijls in 

menigte uit eiken-, rozen- en andere gallen te voorschijn 

komen ; dat zijn echter echte parasieten. Bij Megastigmus 

is de legboor vrij sterk opwaarts gebogen. 

Schovenhorst, Putten, Februari 1922. J. Th. OüDEMANS. 

De Wespen-enquête 192L 

In No. 122 der Ent. Ber., p. 31, verzocht ik, rnede- 

deelingen te mogen ontvangen omtrent het veelvuldig 

voorkomen van wespen in Nederland in 1921. Ik stelde 

deze vraag ook in „de Levende Natuur”, en daaruit werd 

zij door verschillende dagbladen overgenomen. Het aantal 

antwoorden was overweldigend ; wel een bewijs, dat de 

indruk, dien het wespenheir den vorigen zomer op de 

menschen gemaakt heeft, groot geweest is. Uit alle deelen 

des lands kwamen de tijdingen binnen en bleek daaruit, 

dat de wespen in 1921 zóó talrijk waren, en zooveel last 


