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Meer Nederlandse namen voor angeldragende wespen

Virgilius Lefeber

Oproep voor nieuwe Nederlandse wespennamen

De nieuwe namen zijn zeker niet allemaal even fraai, deels zelfs (te) kunstmatig en voor

verbetering vatbaar. We vragen u de onderstaande lijst eens kritisch door te nemen en zelf te

oordelen over deze namen. Vindt u Nederlandse namen überhaupt nodig? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, voor welke groepen (alleen voor de gemakkelijk herkenbare genera en soorten)? Zijn de

namen juist of heeft u een beter voorstel voor een of meer namen? Bevinden zich homoniemen

of synoniemen onder de nieuwe namen (zie ook Peeters 1996)? Kent u Nederlandse namen voor

genera of soorten die hier niet worden genoemd?

Het lijkt mij (TP) aardig wanneer op zijn minst alle wespengenera een goede Nederlandse

naaam hebben. Help mee de stippellijntjes in te vullen en stuur uw voorstellen op naar Theo

Peeters, Bachlaan 752, 5011 BR Tilburg of email: theopeet@sci.kun.nl

Eind november kreeg de redactie van Virgilius Lefeber een aantal lijsten opgestuurd met Neder-

landse namen voor wespen en bijen. Met in het vooruitzicht de wespenatlas in de serie Neder-

landse Fauna, leek het ons nuttig de namen die Lefeber bedacht voor diverse groepen van

angeldragende wespen, hier ongewijzigd te publiceren samen met de onderstaande oproep.

De Nederlandse bijen komen in het volgende nummer van deze nieuwsbrief aan de beurt.
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Om enige structuur in de lange lijst van namen te brengen zijn de volgende letterstijlen ge-

bruikt: FAMILIE, SUBFAMILIE en Genus. De soorten zijn ingesprongen weergegeven.

Tevens zijn de genera en soorten in alfabetische volgorde gezet binnen de subfamilies, die in

volgorde van verwantschap worden opgesomd. Van de genoemde families zijn alle genera

opgesomd. Lefeber gebruikt in zijn lijsten enkele verschillende Nederlandse namen voor dezelf-

de genera of soorten, waardoor soms twee Nederlandse namen achter een genus of soort staan.
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naamNederlandsenaam

bestaandnieuw

CHRYSIDIDAE - GOUDWESPEN

CLEPTINAE

Cleptes halfgoudwespen

C. nitidulus oever-halfgoudwesp
C. semiauratus gewone halfgoudwesp
C. semicyaneus kust-halfgoudwesp

CHRYSIDINAE

Chrysis getande goudwespen, tandgoudwespen
C. analis blauwgatje
C. angustula fijnstippellanglijf, fijngestippelde tandgoudwesp
C. bicolor tweekleurige langlijf
C. brevitarsis korttarslanglijf
C. gracillima sierlijke langlijf

C. fulgida grote paarse langlijf, grote paarse tandgoudwesp
C. ignita gewone langlijf
C. illigeri berg-langlijf, berg-tandgoudwesp
C. immaculata kleine paarse langlijf

C. mediata wand-langlijf

C. pseudobrevitarsis pseudo-korttarslanglijf
C. ruddii matte langlijf
C. rutilans micro-langlijf
C. rutiliventris van Lith’s goudwesp
C. viridula bonte langlijf

Chrysura

Elampus luifelgoudwespen
E. constrictus [s. Móczar 1964] oever-luifelgoudwesp

E. panzeri gewone luifelgoudwesp

Hedychridium kleine zandgoudwespen

H. ardens glimmende zandgoudwesp
H. coriaceum matte zandgoudwesp
H. femoratum [= mosadunense] maasduin-goudwesp
H. cupreum platte zandgoudwesp, slanke zandgoudwesp

H. roseum roze goudwesp

Hedychrum grote zandgoudwespen
H. aureicolle dubieuse zandgoudwesp, twijfelachtige zandgoudwesp

H. gerstaeckeri blauwe zandgoudwesp

H. nobile gewone zandgoudwesp
H. rutilans bijenwolf koekoek

Holopyga knikadergoudwespen
Omalus aderarme goudwespen, aderarme kortlijf

O. aeneus blauwe aderarme

O. biaccinctus groene aderarme

O. puncticollis stiphals aderarme

Omalus / Philoctetes

O. / P. bidentulus bochtige aderarme

Omalus / Pseudomalus

O. / P. auratus gewone aderarme

O. / P. pusillus pseudo-groene aderarme

O. / P. violaceus paarse aderarme

Spinolia / Pseudospinolia
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S. / P. neglecta roodbuik-tonggoudwesp

Spinolia tonggoudwespen

S. unicolor duin-tonggoudwesp

Trichrysis drietandgoudwespen

MUTILLIDAE - MIERWESPEN

MYRMOSINAE

Myrmosa
MUTILLINAE

Mutilla

Smicromyrme

SAPYGIDAE - KNOTSWESPEN

SAPYGINAE

Sapyga
S. quinquepunctata rode knots wesp

S. similis bosknotswesp

Sapygina
S. decemguttata kleine knots wesp

TIPHIIDAE - KEVERDODERS

METHOCINAE

Methocha

TIPHIINAE

Tiphia zwarte keverdoders

T. femorata gewone keverdoder

T. minuta kleine keverdoder

POMPILIDAE - SPINNENDODERS

PEPSINAE

Auplopus
A. carbonarius vleksnoet muurspinnendoder

Caliadurgus
C. fasciatellus bermspinnendoder

Cryptocheilus knotcelspinnendoder

Dipogon boomspinnendoders

D. bifasciatus zaagspriet-boomspinnendoder
D. subintermedius gewone boomspinnendoder
D. variegatum zuidelijke boomspinnendoder

Priocnemis schubpootspinnendoders
POMPILINAE

Agenioideus springspinnendoders
A. cinctellus bonte springspinnendoder
A. sericeus kleine zwarte springspinnendoder

A. usurarius rode springspinnendoder

Anoplius borstel-spinnendoders

A. alpinobalticus buikbaardspinnendoder
A. caviventris rietspinnendoder
A. infuscatus gewone borstelspinnendoder
A. nigerrimus muur-borstelspinnendoder

Aporinellus

Aporus
A. unicolor smaloogspinnendoder

Arachnospila kortkaak-spirmendoders
Eoferreola

Episyron roodpootspinnendoders
E. albonotatum gedrongen roodpoot

E. rufipes gewone roodpoot

Evagetes rode koekoeksspinnendoders
E. crassicomis gewone rode koekoeksspinnendoder
E. dubius tweecellige koekoeksspinnendoder
E. gibbulus smaloog-koekoeksspinnendoder
E. littoralis kust-koekoeksspinnendoder
E. pectinipes spatel-koekoeksspinnendoder
E. proximus harige rode koekoeksspinnendoder
E. sahlbergi noorse rode koekoeksspinnendoder

Homonotus
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H. sanguinolentus kapspinnendoder

Pompilus
CEROPALINAE

Ceropales koekoeksspinnendoders
C. maculata gevlekte koekoeksspinnendoder
C. variegata bonte koekoeksspinnendoder

VESPIDAE - PLOOIVLEUGELWESPEN

EUMENIMAE SOLITAIRE PLOOIVLEUGELWESPEN

Allodynerus harige plooiwespen
Ancistrocerus muurwespen, metselwespen

A. antilope grote muurwesp

A. auctus niervlek-metselwesp
A. claripennis [= quadratus] oranje-dij metselwesp
A. dusmetiolus brem-muurwesp
A. gazella gazel-metselwesp
A. oviventris zwartspriet-metselwesp
A. parietinus geelspriet-metselwesp

A. trifasciatus slanke metselwesp
Discoelius behangerswespen
Eumenes umtjeswespen

E. coarctatus gewone urntjeswesp

E. papillarius muur-umtjeswesp
E. pedunculatus hei-untjeswesp

Euodynerus dikke metselwespen
E. dantici gele dikke metselwesp
E. quadrifasciatus zwarte dikke metselwesp

Gymnomerus stengelleemwespen

Microdynerus microleemwespen

M. exilis ruwe microleemwesp
M. nugdunensis gladde microleemwesp

Odynerus schoorsteenwespen
O. melanocephalus bodem-schoorsteenwesp

Pseudepipona
Pterocheilus

P. phaleratus geveerde plooiwesp

Stenodynerus stengelwespen, stengelmetselwesp

S. bluethgeni witband-stengelwesp
S. dentisquama duin-stengelwesp
S. xanthomelas zwartschub-stengelwesp

Symmorphus deukmetselwespen
S. bifasciatus gewone deukmetselwesp
S. connexus kortlijf-deukmestelwesp
S. crassicornis grote deukmestelwesp
S. debilitatus kraak-deukmetselwesp
S. gracilis sierlijke deukmetselwesp
S. murarius grootste deukmetselwesp

POLISTINAE

Polistes veldwespen
VESPINAE

Dolichovespula langkoppen
D. adulterina koekoek-papierwesp

Vespa hoornaren

V. crabro gewone hoornaar

Vespula kortkoppen

SPHECIDAE s.l. - GRAAFWESPEN

AMPULUCINAE

Dolichurus bliksemwespen
D. comiculus gewone bliksemwesp

SPHECINAE RUPSENDODERS

Ammophila langsteelrupsendoders

A. campestris gewone langsteel

A. pubescens haarstelige rupsendoder
A. sabulosa kaalstelige rupsendoder

Podalonia kortsteelrupsendoders

P. affmis uiltjesdoder
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PEMPHREDONINAE

Diodontus grond-bladluizendoders

D. lupems leem-bladluizendoder

D. minutus kleine zand-bladluizendoder

D. tristis grote zand-bladluizendoder

Mimesa slanke rode cicadendoders

M. bicolor noorse cicadendoder

M. bruxellensis brusselse cicadendoder

M. equestris zand-cicadendoder

M. lutaria leem-cicadendoder

Mimumesa zwarte cicadendoders

M. littoralis zwarte kust-cicadendoder

M. sibiricana Siberische cicadendoder

M. unicolor gewone zwarte cicadendoder

Passaloecus kleine bladluisdoders

P. borealis kleine noorse bladluisdoder

P. corniger kleine zaagspriet-bladluisdoder
P. eremita kleine eremiet-bladluisdoder

P. gracilis sierlijke bladluisdoder

P. insignis kleine getekende bladluisdoder

P. singularis gewone bladluisdoder

Pemphredon bladluizendoders

P. austriaca Oostenrijkse bladluizendoder

P. inornatus gewone hout-bladluizendoder

P. lethifer gewone stengel-bladluizendoder

P. lugens gekielde bladluizendoder

P. lugubris grote bladluizendoder

P. morio luifel-bladluizendoder

Psen gesteelde cicadendoders

Psenulus bladvlododers

P. brevitarsis korttars-bladvlododer

P. concolor es-bladvlododer

P. fuscipennis grote-bladvlododer

P. laevigatum gladvlek-bladvlododer
P. pallipes gewone bladvlododer

P. schencki groefscheen-bladvlododer

Spilomena thripsendoders

S. troglodytes gewone thripsendoder

Stigmus stigmawespjes

S. pendulus zwart stigmawespje

S. solskyi witschouder-stigmawespje

ASTATINAE

Astata wantsendoders

Dinetus

Dryudella slanke wantsendoders

D. pinguis noorse wantsendoder

D. stigma duin-wantsendoder

CRABRONINAE

Crabro zeefwespen, schildwespen

C. peltarius kleine zeefwesp

C. scutellatus bleke zeefwesp

Crossocerus knotcelwespen
C. annulipes witgevlekte knotcelwesp

C. assimilis behaarde knotcelwesp
C. binotatus puntdij-knotcelwesp

C. capitosus dikkop-knotcelwesp

C. cetratus bos-knotcelwesp

C. cinxius matte knotcelwesp

C. congener kleine bos-knotcelwesp

C. dimidiatus deukkop-knotcelwesp
C. distinguendus haardij-knotcelwesp
C. elongatulus vlekdij-knotcelwesp
C. exiguus kleine zand-knotcelwesp

C. megacephalus breedmond-knotcelwesp
C. nigritus haarkop-knotcelwesp

C. ovalis geeldij-knotcelwesp
C. palmipes schild-knotcelwesp
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C. podagricus kortscheen-knotcelwesp

C. styrius boloog-knotcelwesp

C. tarsatus breedtars-knotcelwesp

C. vagabundus gele knotcelwesp
C. varus [= pusillus] variabele knotcelwesp

C. wesmaeli knotcelwesp van Wesmael

Ectemnius goudmondwespen

E. borealis noorse goudmondwesp

E. cavifrons molm-goudmondwesp

E. cephalotes zuidelijke goudmondwesp

E. continuus gewone goudmondwesp

E. dives scherplob-goudmondwesp

E. guttatus geelkaak-goudmondwesp
E. lapidarius bolspriet-goudmondwesp

E. lituratus fraaie goudmondwesp

E. rubicola stengel-goudmondwesp

E. ruficomis boom-goudmondwesp

E. sexcinctus geelbuik-goudmondwesp

Entomognathus
E. brevis haaroogwesp

Lestica vlinderdoders

L. alata tars-vlinderdoder

L. clypeata schild-vlinderdoder

L. subterranea hei-vlinderdoder

Lindenius bronzen graafwespen

L. albilabris grote bronzen graafwesp

L. panzeri kleine bronzen graafwesp

L. pygmaeus
kleinste bronzen graafwesp

Miscophus spinnetjesdoders

M. ater gewone spinnetjesdoder

M. bicolor noorse spinnetjesdoder
M. concolor rode spinnetjesdoder

M. niger zwarte spinnetjesdoder

M. spurius grote spinnetjesdoder
Nitela stofluisdoders

N. borealis noorse stofluisdoder

N. spinolae zuidelijke stofluisdoder

Oxybelus spieswespen
O. bipunctatus glanzende spieswesp

O. haemorrhoidalis zuidelijke spieswesp

O. mandibularis behaarde spieswesp

O. quatuordecimnotatus bonte spieswesp

O. trispinosus zwarte spieswesp

Rhopalum steelwespjes

R. clavipes rood steelwespje

R. coarctatum bont steelwespje

R. gracile riet-steelwespje

Tachytes

Tachysphex sprinkhanendoders

T. helveticus berg-sprinkhanendoder
T. nitidus gewone zwarte sprinkhanendoder

T. panzeri duin-sprinkhanendoder
T. pompiliformis gewone rode sprinkhanendoder
T. psammobius zuidelijke rode sprinkhanendoder

T. unicolor zuidelijke zwarte sprinkhanendoder

Trypoxylon pottenbakkerswespen

T. attenuatum kleine pottenbakkerswesp

T. clavicerum bruinpoot-pottenbakkerswesp
T. figulus grote pottenbakkerswesp

T. medium middelste pottenbakkerswesp
T. minus mini-pottenbakkerswesp

BEMBICINAE

Alysson rode springcicadendoders

Argogorytes grote cicadendoders

A. fargei oever-cicadendoder

A. mystaceus bos-cicadendoder

Bembix harkwespen
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Didineis

D. lunicomis sikkelwesp

Gorytes cicadendoders, springcicadendoders
G. quadrifasciatus hei-cicadendoder

G. laticinctus breedband-cicadendoder

Harpactus kleine cicadendoders

H. lunatus kleine maan-cicadendoder

H. tumidus kleine rode cicadendoder

Lestiphorus knoop-cicadendoders
Mellinus vliegendoders

Nysson koekoekswespen
N. dimidiatus rode koekoekswesp
N. interruptus oever-koekoekswesp
N. maculosus gevlekte koekoekswesp
N. niger roodpoot koekoekswesp
N. spinosus vroege koekoekswesp
N. trimaculatus hoekige koekoekswesp

PHILANTHINAE

Cerceris knoopwespen
C. arenaria gewone knoopwesp
C. quadricincta geelbuik-knoopwesp
C. quadrifasciata gladde knoopwesp
C. quinquefasciata kleine knoopwesp
C. ruficomis slurf-knoopwesp
C. rybyensis bijen-knoopwesp

Philanthus bijenwolven


