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INHOUD: J. Lindemans, Gasteruption pedemontanum

Tourn., Faun. nov. spec. — Mr. D. L. Uyttenboogaart,

Polyphylla fullo L. — C. A. L. Smits van Bürgst, Meniscus

transversostriatus, nov. spec. (lehn.). — Jhr. Dr. Ed. J. G.

EVERTS, Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-

fauna XXXII. — Dr. A. C. OUDEMANS, Over de plaats der

Demodicidae in het Systeem der Acari. — W. WüSTHOFF,

Vlinderverzameling te koop.

Gasteruption pedemontanum Tourn., faun. nov. spec.

Deze eigenaardige sluipwesp behoort tot de familie der

Evaniidae

,

welke direct aan de zeer hoog gelegen inplanting

van het achterlijf op den metathorax, namelijk aan den

bovenrand, te herkennen zijn. De soort onderscheidt zich

direct van de aanverwanten, doordat het achterhoofd, vóór

den kraagvormigen achterhoofdsrand, van drie duidelijke

groefjes voorzien is.

Ik vond den 18.7. 1920 bij Breda een $, langs een dicht

begroeide greppel vliegend, waar ook het in Europa als

zeer zeldzaam bekend staande hymenopteron Trigonalys hahni

Spin. (zie Tijdschr. v. Ent. v. 61, 1918, versl. p. XXVIII)

in aantal vloog.

De Gasteruption-soorten parasiteeren bij verschillende bijen-,

graafwespen- en wespengeslachten, n.l. bij Osmm, Colletés,

Eriades, Prosopis, Trypoxylon, Pemphredon, Odynerus, Eumenes.

etc. Zij bezoeken met voorliefde de bloemen der Umbelli-

feren
;
men vindt ze ook wel op oude muren. Zoo vond de
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heer Haverhorst bij Breda een $ van G. affcctator L. op

de muur van een boerenwoning, waarvan het rieten dak

door een aantal bijtjes Eriades florisomnc L. bewoond was.

Een uitgebreid werk over de familie der Evaniidac der

geheele wereld, getiteld Die Hymen opteren -Gruppe
der Evaniiden, monographisch bearbeitet von
AUGUST Schletterer, opgeluisterd met 6 platen, is in de

Annalen des k. k. naturh. Hofmuseums in Wien,
Bd. IV, 1889, versehenen.

Een werk van jongeren datum van abbé J. J. KIEFER is in

E. ANDRÉ, Species des Hyménoptères 1905, 2 en band,

versehenen.

Het aantal in ons land waargenomen soorten der familie

Evaniidac bedraagt thans vijf
;
doch bij nader onderzoek zal

wel blijken, dat het veel grooter is, het aantal soorten in

aanmerking genomen, in de aangrenzende landen gevonden.

De vijf soorten zijn als volgt over drie geslachten verdeeld :

Brachygaster (Evania) minuta Ol. parisiteert bij Blattiden.

Gasteruption (Foenus) affectator L.

» » pedemontanum TOURN.

» thomsoni Schlett. (jaculator LJ (ook

in Valkenburg (L.), 1 Ç, Juni 1919, door A. J. ZÖLLNER

gevangen).

Aulacus striatus JUR., parisiteert bij het houtwespengeslacht

Xiphydria Latr.

Rotterdam, 31 Oct. 1920. J. LlNDEMANS.

Polyphylla fullo L.

Het jaar 1920 was te Noordwijk een zoogenaamd vliegjaar

voor den Julikever. De eerste zwermende mannetjes nam ik

den 6den
Juli, ’s avonds omstreeks 10 uur (zomertijd), waar.

De temperatuur was laag (56° F.); er woei een sterke Westen-

wind. Den volgenden avond kon men, onder dezelfde weers-

omstandigheden, de zwermende Julikevers reeds bij honderden

tellen; doch de hoofd-zwermavond viel op den 9
den

Juli, toen

de mannetjes bij duizenden rondvlogen. Op sommige plaatsen

was het brommend geluid der rondvliegende kevers zoo

sterk, dat de wandelende voorbijgangers zeer luid moesten


