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6—7. Zeer sterk verdikte celwanden vertoont de kleine, op vochtige plekken 
op de heide groeiende, algemeene Lophozia bicrenata. Deze soort heeft gladde, 
meest enkelvoudige olielichamen en weinig talrijke bladgroenkorrels. Dit zeer 
kleine plantje groeit dikwijls in een omgeving van algen met verslijmde wan
den, die ook aan schimmels gelegenheid tot ontwikkeling geven. Deze dringen 
dan in sommige bladeren binnen en brengen de cellen tot afsterven. De foto 
(fig. 7) vertoont den grootendeels afgestorven celinhoud en de door de celwanden 
groeiende hyphen van de zwam. 

8 en 9. Een zeer veelvormig levermos is Gymnocolea infiata. Het vormt 
kleine zoden van zeer lichtgroen tot zwartbmin, maar is aan de haast altijd 
aanwezige, meestal steriele perianthen te herkennen. Er zijn zoowel kleinbladige 
als grootbladige vormen. De kleine bladeren hebben vrij kleine cellen (fig. 8), 
de grootere bladeren zijn ook grootcellig (fig. 9). Bladgroenkorrels, olielichamen 
en celwandstruktuur vertoonen geen verschil. 

10. Als voorbeeld van een sterk uitkomend verschil tusschen bladcellen en 
bladrandcellen kan Haplozia crenulata dienst doen. De foto vertoont de zeer 
groote randcellen, de ligging der bladgroenkorrels in die randcellen, de cuticu-
laire verdikkingen, 't ontbreken van olielichamen in bepaalde celgroepen vlak 
bij den rand en de dicht aaneengesloten bladgroenkorrels in de cellen van de 
bladlamina. 

Het kost geen moeite, deze reeks van voorbeelden nog voort te zetten. Maar 
veel interessanter lijkt 't me voor den lezer, om zijn mikroskoop en camera zelf 
eens in actie te brengen en eens een verandering te brengen in de reeks van 
landschaps- en personenfoto's, die waarschijnlijk al tamelijk lang is. Over enkele 
andere bijzondere fotografische levermosstudies vertel ik een volgenden keer. 

Venlo. Dr. A. J. M. GARJEANNE. 

DE GRAAFWESPEN VAN NEDERLAND. 
(Vervolg van bladz. 183). 

Teekeningen naar KOHL, 1905. 

22. PASSALOECUS SHUCK. 

& Kopschild dicht zilverachtig behaard. Achterlijf met 7 zichtbare segmenten. Sterniet 7 
eindigt in een opwaarts gebogen doorntje, dat iets op een uitgestoken angel lijkt. 

$ Kopschild slechts met enkele zilverwitte haren. Achterlijf met 6 zichtbare segmenten. 
Sterniet 7 zonder doornaanhangsel. 

Hoofdwerk: F. F. KOHL. — Zur Kenntnis der Hymenopterengattung Passaloecus SHUCK. 
{Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1905, pag. 517—529), bevat geen biologische gegevens. 

<f 
la. Mesopleuren r) met 2 geribde groeven, één verticale en één horizontale | . 2 
b. Mesopleuren met 3 geribde groeven, één verticale en twee horizontale I . . 3 

Men overtuige zich vooraf, dat verwarring met Dlodontus uitgesloten is! 
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2a. Schouderbultjes zwart. Sprieten slank, in 't midden niet dikker dan aan 't begin. 
Vlaglid 4—9 aan de onderzijde met een glimmend lengtebultje (15 X'» de verdikking 
in 't midden der leden minder duidelijk dan bij de volgende. Tusschen segment 1 en 2 
een duidelijke insnoering, tusschen 2 en 3 een zwakkere. Grondlid der sprieten aan de 
voorzijde min of meer witachtig. Tweede cubitaalcel meest smaller dan bij P. monilicornis. 
^k-^k m M - 4. P. tenuis A. MOR. 

b. Schouderbultjes wit, zelden bruin of zwart. Sprieten in 't midden het dikst, naar 't begin 
en naar 't eind geleidelijk dunner wordend. Vlaglid 4—9 aan de onderzijde met glimmende 
lengtebultjes, elk lid heeft zijn grootste dikte in 't midden. _ 
Alleen tusschen segment 1 en 2 een insnoering. Grondlid s~C^=S^^=^=^T~>r^\ 
der sprieten vóór aan de basale helft met een lichte vlek, /j*-^^^^ '^=*~K~t^iJ^J^j 
zeldzamer is de geheele voorzijde geelachtig wit. Cubi- ^-^ 
taaicel 2 meestal breeder dan bij P. tenuis. Lip donker. Fig. 146. P. monilicornis o"-
5—7 mM. 3. P. monilicornis DAHLB. Sprietieden. 

3a. Vlagleden aan de onderzijde zonder glimmende lengtebultjes, vlaglid 5—11 (van 
terzijde gezien) aan hun uiteinden scherphoekig (15 X). daardoor lijken de sprieten daar 
eenigszins gezaagd. Kaken, grondlid aan de 
voorzijde en schouderbultjes witachtig geel. 
Bovenlip meestal witachtig. Tusschen segment 
1 en 2 een duidelijke insnoering. Tusschen de 
sprieten een spits, zijdelings samengedrukt, 
horentje (van boven bezien). Vóór- en midden- Fig- '''7. P. comiger cT-
schenen grootendeels geelachtig rood. 5—7 mM. Spriet. 

2. P. corniger SHUCK. 
b. Vlaglid 4—9 aan de onderzijde met glimmende lengtebultjes; sprieten niet gezaagd, 

maar elk lid ongeveer cylindrisch, (van terzij gezien). Lichte teekening zeer veranderlijk: 
kaken, grondlid aan de basis, en schouderbultjes van zwart tot min of meer geel. 
41/2—51/2 mM. I. P. brevicornis A. MOR. 

c. Een zeer verwante boreaal alpine vorm, misschien slechts een variëteit, is 6—G1^ 
mM lang; horentje tusschen de.sprieten duidelijk of zwak ontwikkeld. 

P. borealis DAHLB. 
$ 

la. Mesopleuren met 2 geribde groeven, één verticale en één horizontale j _ . (Kaken 
en grondlid der sprieten aan de voorzijde meestal geelachtig wit. Horentje tusschen de 
sprieten slechts zwak ontwikkeld (van boven bezien!) • 2 

b. Mesopleuren met 3 geribde groeven, één verticale en twee horizontale Q . . 3 
2a. Schouderbultjes en bovenlip zwart. Tusschen segment 1 en 2 een duidelijke 

insnoering, tusschen 2 en 3 een veel zwakkere. Kaken (afgezien van de donkere punt) 
nooit geheel geelachtig wit, meestal alleen aan de bovenzijde, zeldzamer ook aan de 
buitenzijde. Tasters nooit geelachtig wit 5—6 mM. 4. P. tenuis A. MOR. 

b. Schouderbultjes en bovenlip wit. Tusschen segment I en 2 geen 
insnoering. Kaken (afgezien van de punt) aan de boven- buiten- en 
binnenzijde geelachtig wit. Tasters geelachtig wit. Schildje met flauwen 
bronsglans. 51/2—7 mM. 3. P. monilicornis DAHI.B. 

3a. Kopschild in 't midden met 2 flauwe uitrandingen i) (daardoor 
zwak drie-tandig). Binnenoogranden evenwijdig. Tusschen de sprieten 
een duidelijk, spits, zijwaarts afgeplat horentje. Schouderbultjes wit. 
Kaken zwart of zwartachtig. Grondlid der sprieten aan de voorzijde 
min of meer vuilgeel. 5 — 7 mM. 2. P. corniger SHUCK. 

b. Kopschild in 't midden recht afgesneden, niet uitgerand. De bin- _ g- , '^ 
nenoogranden convergeeren iets naar beneden toe. Voorschenen aan Kon^an^voren 
de voorzijde geel. Kaken gedeeltelijk; grondlid der sprieten aan de 
voorzijde en schouderbultjes geelachtig wit 4 

!) Alleen goed zichtbaar, indien men bij 't prepareeren de kaken geopend had. 
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4a. Gewone soort, 5—6 mM. Tarsen donkerroodbruin, bruin, of zwart. Achter-
schenen aan de basis met een gelen ring, middenschenen soms met een iets donkerder 
ring. Horentje tusschen de sprieten weinig ontwikkeld. Tasters bruin of geel. 

1. P. brevicornis A. MOR. 
b. Boreaal-alpine soort, G1^—8 mM. Tarsen zwart of donkerbruin. Achterschenen aan 

de basis met gele vlek (geen ring!) Horentje tusschen de sprieten 
krachtig ontwikkeld. Tasters bruin. Misschien slechts een variëteit. 

P. borealis DAHLB. 

Alle soorten van dit merkwaardige geslacht vangen bladluizen 
en nestelen in reeds bestaande holten, en wel öf in verlaten gangen 
van schors- en andere houtkevers, öf in rietstengels en dorre sten
gels van braam en dergelijke, waaruit andere stengelbewoners, 
vooral Hymenoptera, het merg reeds hadden verwijderd De tus-
schenschotten tusschen de cellen bestaan öf uit enkel dennenhars, 
öf uit zandkorrels, die met hars aan elkaar worden gekit. P. corniger 
zag ik vaak met een heldergeel doorschijnend harsklompje tusschen 
de kaken haar paalnest binnengaan. Waar naaldhout ontbreekt, 
stellen de wespjes zich met harsvloeiïngen uit bewerkt timmerhout 
tevreden. Daar het klevend vermogen van dennenhars zeer groot is, moet de wesp er 
wel een bijzondere behandeling op toepassen, alvorens het te kunnen verwerken (ver
menging met speeksel?). Het gebruik van hars als hulpmiddel bij den nestbouw is ook 
bekend van een verwant der behangersbijen, Trachusa serrulata, die haar smalle blad
knipsels met hars tot een stevige cel aan elkaar plakt, terwijl Megachile ericetorum haar 
cellen uit leem en hars bouwt. 

P. monilicornis en P. tenuis (mesopleuren met één horizontale geribde groeve!) ving 
ik voornamelijk op rietschuttingen, de beide andere soorten (mesopleuren met twee 
horizontale groeven!) uitsluitend op dood hout. Het zou zeer merkwaardig zijn, indien 
het gememoreerde schijnbaar onbeteekenende morphologische verschil aan een constant 
verschil in nestbouw beantwoordde. De mij bekende biologische waarnemingen wijzen in 
dezelfde richting. Nadere onderzoekingen hierover komen ons zeer gewenscht voor. 

Fig. 149. P. brevicornis £. 
Kop van voren. 

1. P. brevicornis i) A. MOR. — Juli — Aug. 
I. Glimmen. 

II. Hulshorst, Huis ter Heide. 
IV. Oisterwijk, Vught. 
V. Wijlre. 

B. Nielsen (1900, pag. 270; 1907, pag. 42) vond de 
nesten in verlaten gallen van de harsbuilvlinder, Retinia 
resinella, in takken, die boven de gal waren afgebroken. 
Daardoor dringt de wesp naar binnen en maakt in de gal 
een rij cellen, meestal 3. De tusschenschotten bestaan uit 
zeer dunne harsplaatjes tegen welks bovenzijde een fijn 
spinsel is aangebracht. Proviand zwarte bladluizen. Verder 
in verlaten gangen van de schorskever Myelophilus piniperda. 
ADLERZ (1906, pag. 34—36) vond de nesten eveneens in 
/?e^/«/a-gallen; de opening, waaruit de vlinder gekomen was, 
was met een grauwe massa van hars en zand afgesloten, 
daarop volgde een leege ruimte, dan een glasheldere hars-
wand, en daaronder de cel. In schorskevergangen was de 
ingang met een dikke harsprop gesloten, daarop volgde een 3 mM. lange leege ruimte, 
waaronder de rij cellen begon. 

Fig. 150. Nest van P. brevicornis 
in gal van harsbuilvlinder. 

Naar NIELSEN. 

*) lat. brevicornis = met korte sprieten. 
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Vroegere auteurs hielden deze soort voor parasieten bij de harsbuilvlinder. 

2. P. corniger i) SHUCK. — Juli—Aug. 
II. Dieren (Koornneef), den Dolder, Bilthoven, Lage Vuursche. 
III. Loosduinen. 
IV. Breda, Mook. 
V. Wijlre. 
B. ADLERZ (1906, pag. 36) trof deze soort nestelend in een wormstekige houten 

wand, waarin hij de nesten echter niet kon blootleggen. Verder vond hij nesten in 
kevergangen in dennenschors soortgelijk als hij van P. brevicornis had beschreven. Ik 
vond ze nestelend in een he ningpaal en kon de ptoviandeering met bladluizen waar
nemen, ook zag ik de wesp meermalen met heldergele harsklompjes tusschen de kaken 
het nest binnenvliegen. 

3. P. monilicornis 2) DAHLB. — Half Juni—Aug. 
I. Glimmen. 
II. Hulshorst, Apeldoorn; Bilthoven, den Dolder, de var. Dahlbomi LeeisumfKoornneef). 
V. Epen. 
B. Alle nesten, die NIELSEN (1900, pag. 269) vond, waren in oude insectengangen in 

stengels aangelegd, het aantal der cellen varieerde van 7—16, het meerendeel der imago's, 
die hij eruit kweekte, waren CAD"'. Volgens hem is het nest daardoor van andere stengel-
nesten te herkennen, dat de cellen zich tot aan den ingang van de holte voortzetten. 
Hij kweekte uit deze nesten bovendien verscheiden Cry/^ui-soorten en een sluipvlieg 
Tachina spec. 

FËRTON (1908, pag. 563) vond het nest in een braamstengel en kweekte er een kever 
uit (Psilothrix viridi-cyanea Fourcr.). Deze moet den inhoud van minstens 3 cellen 
hebben verorberd. Tusschen de cellen vond hij dunne harswanden. De determinatie van 
het nest werd vergemakkelijkt, doordat de waarnemer de moederwesp dood aan den 
ingang vond, terwijl hij uit de onderste cel een $ van P monilicornis verkreeg. In mijn 
tuin trof ik $ en o" in aantal reeds 15 Juni in copula op een rietschutting; ik twijfel 
niet, dat later hierin de nesten werden aangelegd, ofschoon mij dien zomer de gelegenheid 
tot nauwkeuriger waarnemingen ontbrak. 

4. P. tenuis 3) A. MOR. - Half Juni-Aug. 
II. Lochem; Bilthoven, Odijk. 
III. Voorburg, Loosduinen. 
IV. Breda; Mook, Belfeld. 
V. Wijlre, Epen. 
B. De nesten worden volgens VERHOEFF (1891, pag. 8) en anderen in braam- en 

clematisstengels aangelegd. 
NIELSEN (1907. pag. 42) vond ze in verlaten nestgangen van andere stengelbewoners. 

De scheiding tusschen de cellen bestond uit enkele kleine kiezeltjes en gruis, dat met 
hars was samengekleefd. ADLERZ (1910, pag. 40-41) trof de nesten in doode vliertak-
ken, waarin een Crabro-sooxi (Coelocrabro cinxius) gangen had uitgeknaagd en ook in 
droge stengels van boerenwormkruid (Tanacetum). Deze auteur vermeldt nadrukkelijk, 
dat hij in de scheidingswanden geen spoor van hars aantrof. Wel bestond de laatste 
afsluiting van een geheel geproviandeerd nest uit een harswand. Ik kweekte slechts 2 $ 
uit rietstengels van een tuinheining bij Bilthoven en kon niet constateeren, dat er eenige 
kleefstof gebezigd was om de losse zand- en gruiskorrels te binden. Over de laatste 
afsluiting kan ik geen waarneming meedeelen, daar ik de rietstengels naar de kweekbuis 
overbracht, voordat ze geheel met cellen gevuld waren. Ook het afgebeelde nest fig. 
151 (men denke zich de bovenste helft op de onderste geplaatst), kan omtrent het 

>) lat. corniger = gehoornd. 
') lat. monilicornis = met snoervormige sprieten. 
S) lat. tenuis = slank, teer. 
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gebruik van hars als bouwspecie niets positiefs leeren; toen ik het photographeerde, was 
Passaloecus als harswesp mij nog niet bekend, zoodat ik aan deze kwestie geen aan
dacht wijdde. 

Uit een rietgal van Odijk kweekte ik 4 Pemphredon unicoloi F. en één $ van P. tenuis. 

Fig. 151. P. tenuis. Nest in rietstengel met volwassen larf (beneden) 
en jonge lari (boven). 

In de gal trof ik, behalve 4 bruinzwarte ronde schijfjes (faeces der Pemphredon\aT\en?), 
enkele zeer kleine doorschijnende ronde korreltjes, die zonder twijfel van Passaloecus 
afkomstig waren. Sommige korrels bleken oplosbaar in xylol, andere niet, waaruit ik 
opmaak, dat het vulmateriaal deels uit hars, deels uit zandkorrels bestond. 

23. DIODONTUS CURT. 

Teekeningen naar KOHL, 1901. 

o" Gezicht met dichte zilverachtige beharing. Pygidiaalveld klein en meestal gedeeltelijk 
onder het voorlaatste tergiet verborgen. 

2 Gezicht beneden vrijwel onbehaard. Pygidiaalveld goed ontwikkeld en indien het 
laatste segment niet abnormaal is ingetrokken, duidelijk zichtbaar. 

Hoofdwerk: F. F. KOHL. — Zur Kenntnis der paiaarktischen Diodontus-küeni) (Verh. 
Zool. Bot. Ges., Wien, 1901, mit 2 Tafeln). 

la. Bovenkaken min of meer geel. Schouderbultjes meestal geel. Vlag aan de onder
zijde geel tot bruinachtig, grondlid zwart 2 

b. Bovenkaken zwart 3 

2a. Metatarsus der middenpooten naar het eind sterk verbreed. Tweede vlaglid IVsX 
zoo lang als aan 't eind breed, de overige iets langer dan breed. Schenen en tarsen geel, 
achterschenen vaak ten deele bruinachtig ook de eindleden der 
tarsen soms bruin. 3—5 mM. 1. D. minutus F. 

b. Metatarsus der middenpooten naar 't eind toe weinig 
verbreed, de verbreeding slechts van bepaalde zijde zichtbaar. Fig. 152. D. minutus o"-
Vlaglid 2 — 10 ongeveer even lang als breed. 4—S1^ mM. Middenpoót. 
In N.W. Duitschland volgens Alfken gewoon, Kohl kon het 
o" nog niet met voldoende zekerheid van verwante soorten scheiden. D. major Kohl. 

') Enkele opgaven van de verhouding tusschen lengte en breedte van vlaglid 2 en 3 zijn in den text 
zoodanig geformuleerd, dat zij licht tot misvatting aanleiding geven. B.v. Tweede vlaglid IVs X zoo lang 
als aan 't eind dik, derde vlaglid Va l a n g e r („" '" ein Drittel seiner Lange langer") dan aan 't eind dik. 
Indien dit werkelijk zoo bedoeld is, beteekent het laatste: 1'/ , X zoo dik!, maar dan had het korter en 
duidelijker gezegd kunnen worden. Wij zullen ons in twijfelachtige gevallen daarom liever aan de afbeeldingen 
der sprietieden houden. 
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3a. Kop en voorzijde van het mesonotum met abnormaal lange, afstaande haren 
(minstens zoo lang als het tweede vlaglid). Alleen de vóór-
schenen aan de voorzijde vuilgeel. 5—S1^ mM. Wij vermelden 
deze alpine soort alleen, omdat een afwijkend 9 van D. tristis, 
dat wij bij Winschoten vingen, hiermee eenige overeenkomst ver
toonde. D. Handlirschii Kohl. 

b. Kop hoogstens in de streek der ocellen met langere haren, 
mesonotum met veel kortere haren, hoogstens zoo lang als het 
eerste vlaglid 4 

4a. Schouderbultjes geel. Kop bij 10 X duidelijk zichtbaar 
gestippeld. Groeve tussclien mesonotum en schildje breed (onge
veer 1/3 van de breedte van het schildje) en met 4 tot 6 krachtige 
lengteplooien (15 X). Voorschenen alleen aan de voorzijde geel
achtig, de andere schenen aan de basis en aan het eind met 

Fig. 153. Sprietieden van bruingelen ring. 5 - 7 mM. ^^y-- f T 
1. D. minutus Q*. 2. D. tristis v. D. L. ^/ I / 
2. D. tristis d". b. Schouderbultjes zwart. 5 

5a. Schenen en tarsen, gedeelteli k ook het eind-
segment vuilgeel. Tweede vlaglid 1/2 X zoo lang Fig. ,54. spietleden van D. Dahlbomi o*. 
(„urn ein Drittel der Lange") als aan 't eind dik. 
6—7 mM. In N.W. Duitschland volgens Alfken. D. Dahlbomi A. Mor. 

b. Voorschenen alleen aan de voorzijde vuilgeel, de andere alleen aan de basis. Tarsen 
der voorpooten aan hun basis vuilgeel, aan hun einde bruin. Tweede 
vlaglid 11/3 X zoo lang („urn ein Viertel seiner Lange langer") als 
aan 't eind dik Ik bezit het d" niet, waarschijnlijk is de groeve 
tusschen mesonotum en schildje veel smaller dan bij D. iristis 
(hoogstens 1/4 v a n de breedte van het schildje) en vertoont geen of 
slechts enkele flauwe lengteplooien (vgl. ï ) 4—5 mM. In N.-W.-
Duitschland en België. D, luperus Shuck. 

la . Kaken min of meer geel 2 
b. Kaken zwart 3 

2a. Tweede vlaglid bijna 2 X zoo lang als aan 't eind 
stippeling van het voorhoofd is bij minder dan 10 X zeer 
en krachtig, de stippels van het meso-

Fig. 155. Sprietieden van notum zijn zeer verspreid en fijner dan 
6. o. major o". die op den kop. 7—71/2 mM. In N.-W -
7. D. luperus o". Duitschland volgens Alfken gewoon. 

D. major Kohl. 
b. Tweede vlaglid l1^ X zoo lang als aan 't eind dik. 

De stippeling van het mesonotum is alleen aan de basis 
matig dicht, verder meer verspreid, de stippels zijn bij 10 X 
nog zichtbaar, maar fijner dan bij D. major. 5 6 mM. 

1. D. minutus F. 

3a. Schenen zwart, ook de voorzijde der voorschenen, 
deze zijn echter aan hun uiteinde aan de binnenzijde 
meestal bruinachtig 4 

b. Schenen minstens ten deele vuilgeel 5 

dik. De 
duidelijk 

4a. Kop en vooral de voorzijde van het mesonotum met 
afstaande lange haren (minstens zoo lang als het tweede 

Fig. 156. Sprietieden van 
17. D. minutus $. 
20. D. major $. 
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vlaglid). Gezicht mat, bij 100 X met fijnkorrelige sculptuur, bovendien fijn gestippeld 
(bij 10 X nauwelijks zichtbaar). De groeve tusschen mesonotum en schildje is smal 
(minder dan 1/4 van de breedte van het schildje) en zonder duidelijke 
lengteplooien. Pygidiaalveld smal, aan het basale % deel gestippeld. 
Vleugels gelijkmatig, maar slechts zeer weinig verdonkerd. 5—7 
mM. Wij vermelden deze alpine soort alleen, omdat een afwijkend 
5 van D. tristis, dat wij bij Winschoten vingen, hiermee eenige over
eenkomst vertoonde. D. Handlirschi Kohl. 

b. Kop en mesonotum zeer kort behaard (haren hoogstens zoo 
lang als het eerste vlaglid) alleen de streek om de ocellen soms 
met langere haren. Gezicht glimmend, stippels bij 10 X zeer duide
lijk en grover dan bij de andere soorten. Groeve tusschen mesonotum 
en schildje breed (ongeveer 1/3 van de breedte van het schildje) en 
met 4 - 6 krachtige lengteplooien (15 X)- Pygidiaalveld breeder, 
alleen aan de basale helft gestippeld. Al mijn ex. hebben het 
uiterste einde der schenen aan de binnenzijde bruinachtig; rand , cubi-
taal- en schijfcellen zeer duidelijk verdonkerd. 6—9 mM. 

2. D. tristis v. D. L. 

Ffg. 157. Sprietieden van 
16. D. tristis $, 
19. D. Handlirschi $. 

5a. Schenen en tarsen roodbruin Tweede vlaglid bijna 2 X zoo lang als aan 't eind 
dik. Pygidiaalveld breed. Mesonotum zonder microscopisch fijne netteekening (100 X). 
De vorm der groeve vóór het schildje is mij niet bekend. 7—9 mM. 
In N,-W. Duitschland gevangen. D. Dahlbomi A. Mor. 

b. Alleen de voorzijde der voorschenen vuilgeel. Tarsen zwart 
of tenminste donker. Tweede vlaglid 11/2 X zoo lang als aan't eind 
dik. Mesonotum met microscopisch fijne netteekening (100 X)-
Pygidiaalveld smal, aan het basale 2'3 deel gestippeld. Groeve vóór 
het schildje smaller dan bij D. tristis en zonder krachtige lengte
plooien (15 X). 5—61/2 mM. In N.-W. Duitschland en België. 

D. luperus Shuck 

1. D. minutus i) F. is gewoon aan steile zandkantjes van half 
Mei—Sept. 

I. Glimmen, Diever. 
11. Winterswijk, Lochem; Doorn, Amersfoort, Den Dolder, Bilthoven, 

Gooi, Amsterdam. 
III. Leiden, Den Haag, Wassenaar. Loosduinen. 
IV. Breda; Nijmegen. 

Fig. 158. Sprietieden van 
18 D. luperus J . 
22. D. Dahlbomi $. 

B. Nestelt in den grond, prooi bladluizen. NIELSEN (1900 pag. 275) vond 8—10 stuks 
per cel; FERTON (1905, pag. 73) een dertigtal, wat beter met mijn waarnemingen overeen
stemt. De scheidingswanden tusschen de cellen bestaan uit losse zandkluitjes, zonder 
hars als bindmiddel (vgl. Passaloecus). ADLERZ (1912 pag. 57) vond gevleugelde blad
luizen als proviand. 

2. D. tristis 2) v. D. L. Zeer algemeen aan steile zandkantjes van Juni—Sept. 
I, Glimmen. 

II. Winterswijk, Lochem, Wageningen; Doorn, Bilthoven, Gooi. 
III. Overveen, Wassenaar, Den Haag, Loosduinen, Rockanje, Burgh (op Schouwen). 
IV. Bergen-op-Zoom, Breda, Tilburg, Oisterwijk. 

B. Leefwijze als bij D. minutus. ADLERZ (1912, pag. 56) vond ook nesten in de leem-
voegen tusschen de steenen van een oud schuurtje, waar de wespjes gebruik maakten 

') lat. minutus = klein. 
2) lat. tristis = somber, donker. 
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van de verlaten gangen van de graafbij Colletes daviesana, maar ook eigen gangen 
groeven. SICKMANN vermeldt als parasiet de sluipvlieg Anthomyia albescens Zett. NIELSEN 
(1900, pag, 275) zag de kleine mutille Myrmosa melanocephala F. de nesten binnendringen. 

D. major Kohl. Het is merkwaardig, dat deze soort, die in 't aangrenzend gebied nergens 
voorkomt en die door Kohl alleen voor Neder-Oostenrijk wordt vermeld, in N.-W.-Duitsch-
land gewoon is. ALFKEN (1914, pag. 278) vond eens het nest onder de schorsresten van 
een oude sparrenlat, iets zeer afwijkends voor een soort van dit geslacht van zandbewoners. 
Vergissing lijkt mij bij een hymenopteroloog als ALFKEN uitgesloten; of Diodontus-sooTien 
werkelijk soms in hout nestelen, dient echter o. i. nog door nadere onderzoekingen be
vestigd te worden. 

24. STIGMUS. JUR. 

1. Stigmus pendulus ') PAN/. 
$d" Schouderbultjes zwart. Mesopleuren bovenaan niet gerimpeld, maar met 2 lengte-

groeven, die een soort van driehoek begrenzen. Tasters geel. Kaken, sprieten aan de 
voorzijde, schenen en tarsen bruingeel, achterschenen vaak in 't midden zwart. 4 - 5 mM. 

Eind Juni—Aug. op oude palen en dood hout. 
II. Dieren; Leersum. 

III. Burgh op Schouwen. 
IV. Breda; Mook (Plasmolen). 

B. Verhoeff (1891, pag. 9—12) beschrijft het nest in een braamstengel uitvoerig en 
beeldt het af. Van uit de hoofdgang worden zijgangen met kamertjes aangelegd, die n tt 
in één vlak liggen. Het afgebeelde nest bevatte 17 cdlen, die met bladluizen geprovia; -
deerd waren. De larf spint geen cocon, wel een rudimentair cocondekseltje. In tegenstelli ig 
met andere Rubus-bewoners bevindt de hoofdingang zich niet aan het eind van den 
dooden stengel, maar in de zijwand. 

Ik vond bij Gulpen een talrijke kolonie, nestelend in de wormgaatjes van de poot van 
een tuintafel. Merkwaardig voor deze nestplaats was, dat ze nooit door de zon beschenen 
werd. Aan fourageerende 9? ontnam ik herhaaldelijk groene bladluizen. 

2. Stigmus Solskyi 2) A. MOR. 
Sto* Schouderbultjes geheel of gedeeltelijk wit. Mesopleuren bovenaan gerimpeld. Kaken 

sprieten, schenen en tarsen geelachtig. 4 - 5 mM. 

Juli—Aug. op oude palen. Schijnt iets later te vliegen dan de vorige soort. 
III. Loosduinen, Rotterdam, Burgh. 
V. Epen. 

B. Alfken (1914, pag. 277) vond de nesten in doode vliertakken, ze waren met blad
luizen geproviandeerd. 

25. SPILOMENA. SHUCK. 

Eenige soort: S. (roglodyles 3) v. D. L. 
o" Sprieten, ook het grondlid bleekgeel, de vlagleden aan hun einde met smallen 

bruinen ring. Bleekgeel zijn verder: de clypeus, twee groote vlekken aan weerszijden 
ervan, de breede wangen (streek tusschen de inplanting der kaken en de oogen>, de 
kaken (behalve de uiterste top, die bruin is), de pooten (behalve de dijen der achterpooten 
en alle klauwleden, die gebruind zijn.) 

9 Gezicht geheel zwart. Sprieten zwart of bruinachtig, grondlid geelbruin, bij mijn 

') lat. pendulus = neerhangend (naar het gesteelde achterlijf?). 
2) Door den Russischen entomoloog Morawitz naar S. M. Solsky, staatsraad in Petersburg genoemd. 

gr. troglodytes = holbewoner. 
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gekweekte exemplaren zijn de vlagleden bruinachtig geel met smallen donkerder ring 
aan het einde. Middenveld van het middensegment met 2 lengteplooien Achterlijf sterk 
glimmend, laatste tergiet met zeer smal, ondiep gootvormig pygidiaalveld en bedekt met 
verspreide zilverachtige haren. 3 mM. 

Ik kweekte 9 o" uit braamstengels, verzameld bij Maartensdijk (6 Juni, 1920) en ving 
1 9 in mijn tuin op thijm. In N.-W.-Duitschland niet waargenomen, in Westfalen en 
België zeldzaam. Door hun kleinheid zonder twijfel vaak over 't hoofd gezien 

B. ENSLIN {Arch. f. Naturgesch., 1922, pag. 132—139) kweekte ze uit dood hout en 
beschrijft ook de nesten in braamstengels, benevens larve en nymphe. De gangen heb
ben een lengte van 4 — 12 cM. en zijn slechts 1 a 1,2 mM. in doorsnee. Spilomena is, 
voor zoover bekend, de eenige wesp, die haar nest proviandeert met larven van blaas-
pootigen (Thysanoptera. Thripiden), 30—35 stuks in één cel. Als parasieten kweekte 
Enslin de sluipwesp Eurytoma nodularis Boh., die veel uit braamstengelkweekjes ver
kregen wordt, en Leptocryptusgeniculosus C. G. Thoms.; bovendien een nieuw Braconiden-
geslacht, dat door RUSCHKA op pag. 138 van hetzelfde tijdschrift als Rhacodes Enslini 
werd beschreven. De Thysanoptera, ook wel Thripiden genoemd naar het meest voor
komende genus Thrips, zijn de algemeen bekende, kleine, slanke zwarte diertjes, die op 
drukkende zomerdagen bij duizenden rondvliegen en gewoonlijk als donderbeestjes of 
onweersvliegjes worden aangeduid. Hun larven kunnen groote schade veroorzaken aan 
graangewassen, tabak en vlas. 

{Wordt vervolgd.) B. E. BOUWMAN. 

DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN 
DEN ZEEHOND (PHOCA VITULINA L.) IN NEDERLAND. 
Afschaf f ing van de p r e m i e en r e g l e m e n t e e r i n g van de j a c h t g e v r a a g d . 

(De tusschen haakjes geplaatste cijfers in den tekst verwijzen 
naar de literatuurlijst aan het slot van het artikel). 

(Vervolg van blz. 191). 

V. REGLEMENTEERING VAN DE JACHT. 

In hoofdstuk UI is voldoende tot uiting gekomen, dat het premiestelsel dient te 
worden afgeschaft. Men zal een andere regeling moeten treffen, die meer rekening houdt 
met het natuurbeschermingsstreven. Dit streven is er in de eerste plaats op gericht, om 
de grootere diersoorten het voortbestaan naast de menschelijke cultuur mogelijk te maken, 
waarbij eenerzijds het aantal der dieren binnen zekere grenzen moet blijven, anderzijds 
moet worden voorkomen, dat zoo onverantwoordelijk een hoogere diersoort wordt opge
ruimd als tot dusverre is geschied. 

Vooropgesteld, dat de zeehond moet blijven bestaan als een Nederlandsche diersoort, 
heeft dit vraagstuk van natuurbeschermingsstandpunt bezien, het volgende aspect: 

De aanwezigheid van zeehonden druischt niet in tegen eenig vitaal belang van 
de staatshuishouding. 

Rechtstreeks doen de dieren op de Waddenzee en op de Zuid-Hollandsche en 
Zeeuwsche stroomen geen schade van beteekenis. 

Alleen het eten van visch wordt hun door de kustvisscherij i) zwaar aangerekend, 

!) Alleen voor de kustvisscherij komt de zeehond als mededinger in aanmerking. De Visscherijwet van 
6 October 1908 verstaat onder: 

a. „zeevisscherlj" het visschen buiten de territoriale wateren; 
*. „kustvisscherij" het visschen in de territoriale wateren, de zeegaten, de open havens, den Dollart, de 

Lauwerszee, de Waddenzee, de Zuiderzee, de Zuidhollandsche en Zeeuwsche stroomen; 
c. .binnenvisscherij" het visschen in de overige wateren des Rijks tot daar waar de kustvisscherij een 

aanvang neemt. 


