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N°. 107. DEEL V. 1 Mei 1919.

INHOUD: J. LindemanS, Stigmus Solskyi Moraw. (Faun.

nov. spec.) — J. LindemanS, Beleefd verzoek aan de leden.

— C. A. L. Smits van Bürgst, In Nederland waargenomen

Ichneumoniden (Hym.). — H. Schmitz S. ]., Neue europäische

Aphiochaeta-Arten III (Phoridae, Dipt.). — Jhr. Dr. Ed. J. G.

Everts, Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-

fauna, XXII. — Dr. J. Th. Oudemans, Rupsenbeschrijvingen

IV. — Dr. J. Th. Oudemans, De pop van Pararge megaera L.

— R. van Eecke, Papilio hector L. van Sabang.

Stigmus Solskyi Moraw.

(Faunae nov. spec.).

Op de laatste wintervergadering der Nederl. Entom. Ver.,

te Rotterdam gehouden, ontving ik van ons geacht medelid,

den heer P. J. M. SCHUIJT, een aantal door hem verzamelde

Hymenoptera ten geschenke, waarvoor ik hem hier gaarne

nogmaals openlijk dank zeg.

Onder het verzamelde vond ik een klein wespje, circa

4 niM. groot, en behoorende tot de familie Sphegidae (Cra-

bronidae) of Graafwespen. Het bleek een mannelijk voorwerp

van Stigmus Solskyi Moraw. te zijn en was geëtiketteerd :

Rotterdam, 7 Juli 1902.

Volgens Schmiedeknecht, ,,D i e Hymen opteren Mit-

teleuropas’’, is deze soort zeldzaam, en komt zij meer in

het Zuiden van Europa, doch ook in Zweden voor.

Edw. Saunders, „The Hymenoptera Aculeata of

the British Islands”, deelt mede, dat dit de eenige

Stigmus is, welke in Engeland (“not very common”) voorkomt.
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in deel II der Bouwstoffen, alleen Stigmus pendulus Panz.

aangeeft, en ik geen latere opgaaf omtrent Stigmus Solskyi

Moraw. heb kunnen vinden, vermeld ik deze soort als

nieuw voor de fauna, zoodat onze fauna thans de beide

bekende Europeesche soorten rijk is. De soorten van het

genus Stigmus JUR. vangen bladluizen en nestelen in den

grond.

Rotterdam. J. LiNDF.MANS.

Beleefd verzoek aan de leden.

Daar ik mij den laatsten tijd in het bijzonder op de studie der

inlandsche Hymenoptera, voornamelijk op die der familiën der

Sphegidae (Crabronidae), Graafwespen, Pompilidac, Wegwespen,

Vespidae, Plooiwespen, en Chrysididae
,
Goudwespen, toeleg,

houd ik mij ten zeerste voor toezending van materiaal aan-

bevolen, liefst met opgaaf van vindplaats en datum.

Bij voorbaat mijn oprechten dank.

Rotterdam, Lange Warande 55 a. J. LiNDEMANS.

In Nederland waargenomen Ichneumoniden (Hym.).

Bij eene in ’t begin van de maand Maart gehouden telling

der in Nederland waargenomen Ichneumoniden-species is

gebleken, dat thans 986 verschillende soorten als inlandsch

te boek staan.

Hiervan zijn 753 in de collectie van het Instituut voor

Phytopathologie te Wageningen vertegenwoordigd, en 91 (alle

faun. nov. spec.) in die van Dr. OUDEMANS te Putten
;
de

overige soorten komen reeds op de door SNELLEN VAN

VOLLENHOVEN in de jaren 1873 en 1876 gepubliceerde

lijsten der Nederlandsche Hymenoptera voor.

Genoemde lijsten toonen aan, dat toen 606 verschillende

Ichneumoniden-soorten bekend waren, zoodat sedert dien

tijd het aantal inlandsche soorten met 380 vermeerderd is.

Uitvoerige lijsten zullen spoedig gepubliceerd worden.

Ginneken, Maart 1919. C. A. L. SMITS VAN Bürgst.


