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Leuke vangsten in 2002

FORMICIDAE

Myrmecina graminicola [IR]
In augustus veel zwermende geslachtsdieren in en rond Gronsveid. Op verschillende data

ook werksters waargenomen in een tuin te Gronsveid Ac. 179-313.

Ponera coarctata [IR]

In augustus veel zwermende geslachtsdieren in en rond Gronsveid. Op verschillende data

ook werksters waargenomen in een tuin te Gronsveid Ac. 179-313.

PK = Pim Kuijken, FM = Frank van der Meer, PM = Peter Megens, JN = Joop van de

Nieuwegiessen, TP = Theo Peeters, IR = Ivo Raemakers, MR = Menno Reemer, JS = Jan

Smit, JTS = John Smit
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CHRYSIDIDAE

Holopyga austrialis [IR]

Op 8 juni een vrouwtje op Grijskruid (Berteroa incana) in een tuin te Weert, Ac. 175-

363. Daar later ook nog enkele zichtwaarnemingen.

VESPIDAE

Allodynerus delphinalis [TP]
In de Logt (rand Kampina) op 15 augustus een vrouwtje van deze toch vrij weinig

gevangen plooivleugelwesp. Het dier werd gevangen op Canadese guldenroede ((Solidago

canadensis) in een rommelig hoekje van een voormalig boomkwekerij, nu in bezit van

Natuurmonumenten.

Polistes biglumis [FM]

Een exemplaar op 28 augustus, tussen Epen en Cottessen gevangen op braamstruweel,

langs een bosrand op een heuvel.

Polistes dominulus [MR, JS]

Een vrouwtje gevangen en meer exemplaren waargenomen op 16 mei in de heemtuin in

Zaltbommel.

Op 4 augustus een vrouwtje fouragerend op de bloemen van Gewone bereklauw op het

emplacement van Westervoort.

Pterocheilus phaleratus [FM]

Een mannetje op 1 juni en een mannetje op 8 juni in Meijendel bij Wassenaar, de ene

langs een droge sprangheiiing, de andere vliegend rond Slangenkruid. Dus toch nog

aanwezig op deze locatie.

Stenodynerus xanthomelas [JS]

Een vrouwtje, in het Natuurmonument ‘De Plateaux’, op 7 augustus, gevangen op

vuilboom.

SPHECIDAE

Podalonia affinis [FM]

Op 8 augustus twee vrouwtjes op een zandige oeverwal vlak langs de Waal, in de

Rijswaard bij Waardenburg.

CRABRONIDAE

Astata boops [FM]

Een vrouwtje op 4 augustus in Rijswijk (ZH) op een schraal begroeid talud met

zandbodem naast een spoorviaduct, in een kolonietje van Bijenwolven. Meest

noordwestelijke waarneming?

Crossocerns walkeri [FM]

Een vrouwtje op 8 augustus in een wilgenbos met ondergroei en andere soorten bomen in

de Rijswaard bij Waardenburg, vlakbij open water.

Dryudella pinguis [IR]

Op 9 juni een mannetje in de Tungelerwallen te Weert, Ac. 176-358.

Nysson maculosus [TP]

Op 18 augustus in de Logt (rand Kampina) een vrouwtje van deze in Noord-Brabant vrij

weinig gevangen koekoeksgraafwesp. Het dier zat op een bloeiende Duivelswandelstok

(Aralia elata) in een voormalige boomkwekerij, nu in bezit van Natuurmonumenten.

Passaloecus borealis [PM]
In de Duivelskuul (Ac. 200-404), gelegen tussen Afferden en Nieuw-Bergen (Li.), een

mannetje op 30 mei.
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APIDAE

Andrena agillissima [IR]

Op 23 juni enkele patrouillerende mannetjes en stuifmeelverzamelende vrouwtjes langs

de Maas ten zuiden van Eijsden. AC 175-307. Op dezelfde vliegplaats vloog ook

Andrena pilipes.
Andrena apicata [FM]

Een vrouwtje op 24 maart op een wilgje in Meijendel bij Wassenaar. Na zes jaar lang

wilgen (inclusief kruipwilgen) in Meijendel afgelopen te hebben, in het zevende jaar dus

gevonden. Deze soort blijkt hier dus toch nog, zij het zeer zeldzaam, voor te komen. In de

20-er jaren van vorige eeuw was de soort veel algemener hier.

Andrena denticulata [IN]

Op 11 augustus in het Rheeveld bij Hijken (Dr.) 3 vrouwtjes.

Andrena tarsata [JN]
Een vrouwtje gevangen op tormentil (Potentilla reptans), op 25 juni in het

Dwingelderveld (Dr,).

Anthidium manicatum [JN, PK]

Het lijkt erop dat deze soort zich definitief gevestigd heeft op Terschelling, na een

eerdere melding in Bzzz 15 (pag. 8), zijn er in 2002 op 3 augustus een mannetje en een

vrouwtje gevangen in Midsland.

Een vrouwtje gevangen op 11 juli in Zandeweer in het noorden van de provincie

Groningen.

Anthophora furcata [PM, JS]

Gezien het aantal vangsten (Iv, 4m) een behoorlijke populatie in het Natuurmonument

‘De Plateaux’ in Noord-Brabant, onder Valkenswaard. Deze vangsten vonden plaats op

de ruigte naast de parkeerplaats in de maanden juni en augustus.

Bombus norvegicus [JN]

Een mannetje op 14 mei in West Terschelling.

Colletes marginatus [PM]

Op 27 juli drie vrouwtjes op de Looierhei Gennep.

Epeoloides coecutiens [JTS]

Een vrouwtje op 28 juli in het Bargerveen bij Zwartemeer (Dr.).

Hylaeus clypearis [PM]

Op een kerkhof midden in Nijmegen (Ac. 189-426), een mannetje op 24 juni.

Hylaeus cornutus [PM]

Een vrouwtje op de Looierhei bij Gennep, op 27 juli.

Hylaeus difformis [TP]

Op 12 augustus in de heemtuin van het kasteel Slot Haamstede een mannetje van deze

soort. Nieuw voor de provincie Zeeland.

Megachile ligniseca [IR, TP, JS]

Op 27 juli een vrouwtje op Speerdistel (Cirsium vulgare) langs de A2 bij Eijsden AC

177-308.

Een vrouwtje op 7 augustus, in het Natuurmonument ‘De Plateaux’ in Noord-Brabant, op

Akkerdistel (Cirsium arvense).

In de Logt (rand Kampina) op Speerdistel (Cirsium vulgare) op 15 augustus een vrouwtje

van deze soort, die uit Noord-Brabant de laatste decennia niet meer was gemeld.

Melecta albifrons [PK]

Een mannetje gevangen op 13 juni in mijn tuin in Zandvoort. Er vliegen bij mij diverse

Anthophora-soorten ,
echter niet die soorten die in de literatuur vermeld staan als waard,

Nomada flavopicta [JS]

Op 7 augustus twee mannetjes en twee vrouwtjes, in het Natuurmonument ‘De Plateaux’,
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op Jakobskruiskruid.

Nomada integra [TP, FM]

Op 8 mei in een van de beweide graslanden langs de Maas ten noordwesten van Den

Bosch bij Bokhoven twee vrouwtjes van deze soort.

Op 9 mei in de Rijswaard bij Waardenburg twee vrouwtjes.

Nomada opaca [IR, JS]
In het Weerterbos op 9 juni vier vrouwtjes, vliegend in de bosrand.

Nomada stigma [FM, PK]

Een mannetje op 21 mei in de Rijswaard bij Waardenburg gevangen.

Een vrouwtje gevangen op 31 mei op de Isabellagreend bij Merum (Roermond).

Nomada striata [JN]
Een vrouwtje op 2 juni op de Isabellegreend bij het dorpje Merum (Li.).

Lasioglossum brevicorne [JN]

Bij Roermond op 2 juni, twee vrouwtjes.

Lasioglossum malachurum [FM]
Een kleine kolonie van deze soort op 9 mei langs een leemwandje, in de Rijswaard bij

Waardenburg. Deze soort blijkt dus nog steeds vrij ‘westelijk’ voor te komen.

Lasioglossum parvulum [JN]

Een vrouwtje op 1 juni in Vlodrop (Li.). In Drenthe, in het Dwingelderveld eveneens een

vrouwtje op 8 juli.

Osmia adunca [PM]

Op 17 juni een mannetje op de Looierhei bij Gennep.

Osmia leaiana [PM, IR]

Op de Looierhei bij Gennep een mannetje op de eerste juni.

Op 28 mei een mannetje aan de voet van de Riesenberg bij Gronsveld AC 179-313.

Osmia tridentata [IR]

Op 19 augustus een vrouwtje op Gewone rolklaver ((Lotus corniculatus) op emplacement

Eijsden AC 177-308.

Osmia uncinata [PK]

Tijdens een excursie op de zomerbijeenkomst van de NEV op 1 juni ving ik bij de ingang

Meinweg bij de spoorlijn een vrouwtje van deze metselbij.

Sphecodes niger [IR]

Op 8 augustus een mannetje in een tuin te Gronsveld, AC 179-313. Op 28 augustus

tientallen mannetjes scherend over een steilwand langs de Maas bij Heugem AC 177-315.

Ondanks gericht zoeken geen vrouwtjes waargenomen. Op de laatste locatie ook een

grote populatie van Halictus scabiosae en een kleine populatie van H. maculatus.

Sphecodes rubicundus [FM]

Op 9 mei de in Rijswaard bij Waardenburg twee mannetjes en een vrouwtje gevangen.


