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Leuke vangsten in 1998

VESPIDAE

Euodynerus dantici [VL]

Behalve in de Beyarttuin in Maastricht en op het emplacement Bospoort, nu ook in de

noord-west kant van Maastricht en de botanische tuin Lichtenberg op de St. Pietersberg.

Polistes dominulus [VL, TP]

Deze soort was weer vrij talrijk in Maastricht en omgeving, ook op het emplacement van

Simpelveld en bij Mamelis.

Op 11 augustus werden twee vrouwtjes van deze soort gevangen op Peen (Daucus carota)

in natuurontwikkelingsterrein de Lakerweerd bij Ohé en Laak. De Franse veldwesp lijkt

zich steeds verder over ons land uit te breiden.

Polistes biglumis [VL]

Verschillende mannetjes en vrouwtjes op diverse plekken in en om Maastricht: ENCI-

groeve, Lichtenberg en het noordwestelijke deel van Maastricht. Verder werd er een nestje

gevonden in een wijk in Maastricht noord-oost. Naast verdroogde larven zat er slechts één

geheel uitgekleurd vrouwtje in.

SPHECIDAE

Astata minor [IR]

Een vrouwtje in een vangpot tussen eind juni en half augustus bij Oud Reemst. Samen met

Astata boops, Pterocheilus phaleratus en Dryudella stigma.

Gorytes fallax [JS]

In de Stikke Trui bij Rheden op 4 juli een vrouwtje.

Lestica clypeata [IR, PM]

Op 1 juni, meer dan 10 mannetjes zwermend rond eiken, op de Defensiedijk bij Weert. Op

6 juni een mannetje en op 26 september een vrouwtje bij Gennep op de Looierhei.

APIDAE

Andrena argentata [IR, TP]

Op 1 mei, verschillende vrouwtjes, foeragerend op Lijsterbes (Sorbus aucuparia), op de

Tungeler wallen, Weert.

Andrena chrysosceles [JvdN]

Op 22 april bij Gamwerd (GR). Het lijkt erop dat deze soort ook in het noorden van ons

land populaties heeft. Met in totaal slechts vijf vindplaatsen in Overijssel, Drenthe, Fries-

land en Groningen, blijft het echter (nog) een zeldzame soort in het noorden.

Andrena synadelpha [JvdN]

Op 31 mei bij Beilen (DR). De soort breidt zich uit naar het noorden en westen van ons
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land. Verwisseling met Andrena varians is blijft echter gemakkelijk mogelijk.

Bombus rupestris [TP]

Op 1 augustus werd een mannetje van deze soort gevonden op Valse salie in de Kaaistoep

bij Tilburg.

Bombus ruderarius [TP]

In het voorjaar werden op Walcheren, Noord en Zuid-Beveland diverse koninginnen van de

Grashommel waargenomenop Witte dovenetel en Smeerwortel. Tevens werd op 1 juni een

werkster van de Grashommel gevangen op Rode klaver bij Echterbosch (LI) en op 10

augustus eveneens een werkster op Rode klaver langs het Lateraal kanaal bij Roermond.

Bombus sylvarum [TP]

Op 31 augustus ving ik op Akkerdistel (Cirsium arvense) bij Ohé en Laak in Midden-

Limburg een mannetje van de Boshommel. Ik geloofde mijn ogen bijna niet toen ik het dier

zag zitten. De Boshommel was sinds Grave (1954) niet meer in ons land gezien. Verder

zoeken in de omgeving leverde geen andere Boshommels op. Waarschijnlijk een zwerver uit

Duitsland, maar het zou me niet verwonderen als de Boshommel ook weer in ons land

probeert te nestelen.

Ceratina cyanea [JvdN, IR]

Op 1 juni, een mannetje op Gewone hoombloem (Cerastium fontanum), op de Defensiedijk

bij Weert. Op 27 juli en 4 augustus op de Borkense Baan bij Kotten. Dit is de noordelijkste

vindplaats van dit blauwe bijtje in ons land.

Coelioxys aurolimbata [PP]

Piet Peeters ving op 7 juli in zijn tuin te Thom een vrouwtje van deze kegelbij die parasi-

teert in de nesten van de Lathyrusbij (Megachile ericetorum). De Lathyrusbij wordt regel-

matig aangetroffen op siererwten in de tuin te Thom.

Colletes hederae [VL]

In de botanische tuin Lichtenberg op de St. Pietersberg, op 27 september vier vrouwtjes,

waarvan twee gevangen.

Colletes similis [PM]

Op 13 juni bij Nijmegen, langs de spoorlijn Nijmegen-Venlo twee mannetjes.

Halictus scabiosae [TP]

Zeer spectaculair is de plotselinge uitbreiding van deze grote groefbij. Op 30 mei werden

vrouwtjes van de soort gevonden langs de Maas bij Maasband (LI) op Groot streepzaad en

op Beemdkroon en bij Meers op Taraxacum. Op 1 juni bij Ohé en Laak op Groot streep-

zaad. Op 31 augustus werd een mannetje gevangen bij Ohé en Laak en bij Thom. Wie

volgt de uitbreiding van deze groefbij in Midden- en Noord-Limburg?

Hylaeus variegatus [WH]

Tijdens een excursie naar Vlodrop-station en omgeving op 10 augustus werd op het stati-

onsterrein op Zandblauwtje een vrouwtje van deze zeldzame rode maskerbij gevangen.

Lasioglossum quadrinotatum [JS]

Twee vrouwtjes in de Stikke Trui bij Rheden, één op 15 mei en één op 1 juni.

Lasioglossum xanthopus [IR]

Een vrouwtje, op 4 juli bij de haven in Wageningen.

Macropis europaea [VL]

In de ENCI-groeve, een vrouwtje op een kletsnatte distel, op 13 augustus.

Nomada conjungens [JS]

Op het emplacement van Westervoort ld op 22 april, 36 op 1 juni en 19
op 13 juni.

Nomada distinguenda [JS]

In de Meerstensgroeve bij Vilt op 23 mei 2 9.

Nomada femoralis [TP]

Dit jaar voor het eerst vond ik de makkelijk herkenbare mannetjes (met verbrede voordijen)

van deze rode soort bij Thom op 8 mei en bij Vilt op 11 mei. Waarschijnlijk heeft deze

wespbij Andrena humilis als waard.
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Nomada fuscicornis [IR]

Een vrouwtje op 12 augustus in een kolonie van Panurgus calcaratus in een wegberm bij

Markelo.

Nomada mutica [IR, PM]

Op 26 april, verschillende mannetjes en vrouwtjes op de bekende vliegplaats van Andrena

ferox bij Berg en Dal. Ook op 10 mei een vrouwtje op deze plek.

Nomada zonata [VL, JS]

Op 10 mei in de Millingerwaard 1 9. Op 14 mei twee 9 in de malaiseval in de groeve bij
’t Rooth en op 22 april een 9 in de botanische tuin Lichtenberg op de St. Pietersberg.

Osmia tridentata [JS]

Op het emplacenment van Simpelveld, 19 op 8 augustus. Dit is de derde vindplaats van

deze soort in Nederland.

Osmia uncinata [JS]

Op 16 mei een vrouwtje fouragerend op Rode bosbes ( Vaccinium vitis-idaea), op de Tonge-

rense heide.


