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Leuke vangsten in 1999

CHRYSIDIDAE

Hedychridium roseum [VL]

Een vrouwtje in de vangtent in de groeve bij ‘t Rooth. Een vrouwtje op de hei ten

zuiden van Blaricum.

Pseudomalus pusillus [PM]

Een vrouwtje op 24 juli op e Looierhei bij Gennep.

SAPYGIDAE

Sapygina decemguttata [PM]

Op 18 juli vier mannetjes bij Overasselt.

POMPILIDAE

Homonotus sanguinolentus [WH, TP]

Op 10 augstus 1998 is er in het Nationaal park De Meinweg een cocon in een grashalm
verzameld. Deze is in november - ferbuari bij 5° bewaard en uitgekomen 7/8 juni

1999. Het was een vrouwtje, dat verzwakt was en op 15 juni dood is gegaan.

Homonotus-soorten zijn spinnendoders die geen nest maken. Ze zoeken een

gastheerspin op in hun schuilplaats in een grashalm, steken deze aan en leggen er een ei

WH = Wijnand Heitmans, VL = Virgilius Lefeber, PM = Peter Meegens, TP = Theo

Peeters, IR = Ivo Raemakers, IS = Jan Smit
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op. Ze vertonen daarna geen verdere vorm van broedzorg meer. Dit gedrag wordt

beschouwd als een terugval naar een simpelere life style zoals we die kennen van

“echte” sluipwespen. (Mannelijke Homonotus exemplaren zijn gevonden als slachtoffer

van de spinnen.)

VESPIDAE

Discoelius zonalis [JS]

Een vrouwtje in de Meertensgroeve bij Vilt (ZL) op 19 juni, gevangen op een bloem

van braam.

Odynerus melanocephalus [JS]

Een vrouwtje in de groeve de “Dikkenberg” bij Veenendaal, op 29 mei.

Polistes bimaculatus [VL, TP]

Een vrouwtje met een nestje in de ENCI-groeve bij Maastricht.

SPHECIDAE

Bembix rostrata [IR]

3 mannetjes op 3-7 in de Tungelerwallen bij Weert.

Nitela spinolae [VL]

Een vrouwtje in de Beyarttuin te Maastricht, vliegend rond een boomstronk.

Nysson maculosus [IR]

1 vrouwtje op 25-7 langs de spoorlijn Weert-Eindhoven bij Weert.

APIDAE

Andrena denticulata [PM, JS]

Aan de zuidkant van het Natuurmonumenten-terrein “Huis ter Heide” bij Tilburg

zijn 5 vrouwtjes gevangen, op 28 augustus.

Andrena fulvago [TP]

In de berm van het Lateraal kanaal bij Osen (LI) ving ik op 13 juni enkele vrouwtjes

van deze soort op gewoon biggenkruid en melkdistel. Deze zeldzame soort heeft zich

dus ook nog in Midden-Limburg op een enkele plek weten te handhaven. Je zult maar

Texelse zandbij heten en in Limburg wonen!

Andrena lathyri [JS]

Een nieuwe vindplaats buiten Zuid-Limburg, naast Westervoort: Arnhem-zuid, langs

een oude rivierdijk op 17 mei twee mannetjes en op 18 mei een vrouwtje.

Andrena niveata [JS]

Op 17 mei twee vrouwtjes gevangen in het natuurontwikkelingsgebied Meinerswijk

bij Arnhem, op een plek, waar jarenlang een zandopslag is geweest. De bijen vlogen

op de bloemen van koolplanten. Op 21 mei zijn er nog twee vrouwtjes gevangen.

Helaas is dit terrein in het najaar afgegraven en geëgaliseerd.

Op 28 mei is er één vrouwtje gevangen op het spoorwegemplacement van Westervoort.

Anthidium strigatum [JS]

Op 25 mei een vrouwtje, dat vloog op stalkruid, op het emplacement van

Westervoort. Dat is niet direct een plek waar je deze naaldbomen-minnende soort zou

verwachten.

Anthophora retusa [PM]

Op de Looierhei bij Gennep.

Bombus soroeensis [TP]

Tijdens een fietstocht door Huis ter Heide (NB) ving ik op 13 augustus een mannetje

van deze soort op wilgenroosje. Het is de tweede vindplaats van deze zeldzame hommel
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vanaf 1980 en tevens de tweede vangst in de provincie Noord-Brabant. Waarschijnlijk

betreft het een zwerver.

Coelioxys mandibularis [PM]

Een mannetje op de Looierhei bij Gennep.
Colletes hederae [VL]

Van de Lichtenberg en de Schark (St. Pietersberg).

Nomada conjungens [JS]

Twee vrouwtjes in Meinerswijk bij Arnhem, één op 19 mei en één op 28 mei.

Nomada flava [VL]

Een vrouwtje in de ENCI-groeve bij Maastricht, gevangen op 6 september.

Nomada guttulata [IR]

Verscheidene vrouwtjes op 30 - 4 in een kolonie van Andrena labiata in een beekdal

bij Renkum

Nomadaopaca [IR]

Enkele vrouwtjes, waarvan twee verzameld, op een plek met veel Andrenafulvida,

in het Weerterbos bij Nederweert.

Nomada zonata [JS]

Op 2 april een vrouwtje in Meinerswijk bij Arnhem.

Sphecodes albilabris [VL]

Gevangen in de groeve bij ‘t Rooth. Deze soort was nog niet eerder aangetroffen in

Zuid-Limburg.


