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Leuke vangsten in 2001

SAPYGIDAE

Sapyga quinquepunctata [RB, RBM, TP]

Ook deze soort wordt toch vooral in tuinen gevonden. Het afgelopen j aar zag ik

exemplaren uit een tuin te Bennekom op 21 april, een volkstuin te Utrecht-Zuid en op 13

mei in de tuin van mijn ouders te Thora rond een houtblok met nestgaten.

Sapygina decemguttata [PM, HP]

Op de Looierhei bij Gennep (L.), AC 197-414, drie mannetjes op 1 juli. Op 29 juli nog

enkele exemplaren waargenomen.

Een vrouw gevangen in eigen (heem)tuin te Zelhem (Ac. 221.4-447.4) op 5

juli. Een forse verzameling nesthulp met veel Heriades truncorum is een

eenvoudige verklaring voor de vondst van deze nestparasiet.

VESPIDAE

Ancistrocerus claripennis [JS]
Een mannetje in het Lieftinghs broek, bij Vlagtwedde (Gr.), op 16 juni. Dit is de eerste

recente vangst (sinds 1980) uit de provincie Groningen.

Allodynerus delphinalis [LJE]

Een mannetje en een vrouwtje op de vloeivelden bij Ter Apel, gevangen op 16 juni. Deze

soort was uit het noorden van ons land alleen bekend van het Bargerveen.

CRABRONIDAE

Mimumesa sibericana [PM]
Een vrouwtje op 25 augustus, op Schiermonnikoog,

APIDAE

Andrena denticulata [PM]

Een vrouwtje op 4 augustus, op de Zuiderhei bij Laren. Deze soort was nog niet eerder

gemeld uit de provincie Hoord-Holland.

Drie vrouwtjes op de Looierhei, AC 197-414, bij Gennep (L.), op 29 juli.

RBM = Rosita Bink-Moenen, RB = Raymond Broersma, LJE = Leendert Jan van der Ent, PM

= Peter Megens, JN = Joop van de Nieuwegiessen, TP = Theo Peeters, HP = Harry Pijfers,
MR = Menno Reemer, JS = Jan Smit, JTS = John Smit, AvdV = Arjan van der Veen
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Andrena gravida, etc. [TP]

Een nieuwe stippenexcursie (!) met de insectenwerkgroep van het KNNV-Tilburg naar

natuurreservaat De Berk en de oude Haagse Dijk ten noordwesten van Breda op 22 april

leverde meer dan 20 soorten voorj aarsbij en op waaronder Andrena gravida, A. mitis, A.

tibialis, Nomada bifasciata en N. ferruginata.

Anthidium manicatum [JN]

West-Terschelling, AC 143-597. 21-08-200 een mannetje en een vrouwtje op Lavendel in

de achtertuin van Duinweg 19. De bij is niet eerder op Terschelling verzameld.

Bombus campestris [TP, RBM]

De gewone koekoekshommel ook in stedelijke gebieden. Midden in Nijmegen nam ik

een vrouwtje waar 5 mei op paardenbloem en in een tuin te Bennekom werden twee

mannetjes gevangen op 24 juli.

Colletes similis [JS]
Een mannetje op het waterwinterrein van de ZOG bij Zeddam, op 24 juni.

Epeolus variegatus [JN, JS]
Hellevoetsluis QuackgorsAVerkhaven, AC 67-427. Op 30 juni een mannetje vliegend

boven de rand van een verhoogde, laag begroeide zandplaat. Op dezelfde vangplaats

werden mannetjes van Colletes fodiens gevangen.

Schiermonnikoog, Kobbeduinen, een vrouwtje op 25 augustus. Dit is de eerste

waarneming van deze soort van dit waddeneiland, (zie Bzzz 14, pag. 24).

Lauwersoog, Ballastplaat een vrouwtje op 26 augustus. Dit is de eerste waarneming voor

de provincie Groningen van deze soort.

Halictus tumulorum [PM, JS, AvdV]

Op 25 augustus, op het westelijk deel van Schiermonnikoog, 2 vrouwtjes en 3 mannetjes.

Dit zijn de eerste waarnemingen van deze soort van dit waddeneiland (zie Bzzz 14, pag.

24).

Hylaeus cornutus [JS]

Een mannetje op het emplacement van Westervoort op 26 juni. Dit is in ons land de

eerste vangst buiten Midden- en Zuid-Limburg.

Melitta leporina [JN]

Goeree/Haringvlietdam, AMF 60-426. 29-06-2001 twee mannetjes op Trifolium. Niet

eerder op Goeree gesignaleerd ! ?

Megachile lapponica [JS]

Een vrouwtje in Vlissingen Dishoek op 17 augustus. Dit is het eerste recente (na 1980)

exemplaar uit het westen van het land en het eerste exemplaar uit Zeeland.

Megachile ligniseca [JN, JTS]

Goeree Stellendam, AC 61-425. Op 29 juni een mannetje op Rubus in een bosje net

buiten Stellendam langs het fietspad naar Goedereede.

Een vrouwtje bij Swartbroek, De Krang, gevangenop 30 juli.

Nomadafulvicornis [MR]

Nog steeds aanwezig in het Gooi wat blijkt uit de vangst van een vrouwtje op 9 mei op

paardenbloem op een grasveldje bij het hoofdkantoor van Natuurmonumenten.

Nomada guttulata [JS]

Een mannetje op het emplacement van Westervoort op 12 mei.

Osmia adunca [PM]

Op de Looierhei bij Gennep (L.), AC 197-414, een mannetje op 1 juü.

Sphecodes gibbus [JS, AvdV]

Schiermonnikoog, Kobbeduinen, twee mannetjes op 25 augustus. Dit zijn de eerste

waarnemingen van deze soort van dit waddeneiland (zie Bzzz 14, pag. 24).

Stelis punctulatissima [JN]
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Hijken Rheeveld, AC 230-544. Op 24 juni een mannetje vliegend in de tuin. Gezien

eerdere vangsten alhier van Anthidium manicatum in voorgaande j aren niet zo

verwonderlijk. Wel is dit volgens de Voorlopige Atlas de meest noordelijke vangst van

deze soort in Nederland.


