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Verslagen

Verslag van de studiedag
“Crossocerus ”

Frank van der Meer

Ons werden overzichten van de families Sphecidae s.str, en Crabronidae verstrekt alsmede

verspreidingskaartjes van de Nederlandse Crossocerus- soorten. Dat laatste was in ieder geval

handig, want zolang de wespenatlas nog op zich laat wachten, is het plezierig om alvast van

deze groep te weten of de soort die je op een bepaalde plek gevangenhebt daar ‘hoort voor te

komen’ of niet. Maar op die Sphecidae s.str. en Crabronidae werd Wim meteen aangevallen:

volgens de nieuwste inzichten schijnen de Sphecidae s.1. ingedeeld te moeten worden in drie

families: de Ampulicidae, de Sphecidae s.str, en de Crabronidae. Dat zal best zo zijn, maar het

was toch een beetje dipterengefilter (muggenzifterij) - en dat - foei! - op een Hymenopteren-

dag. Over vijfjaar is het immers weer anders.

Veel belangrijker was dat enkele leden (waaronder ik) de schellen van de ogen vielen voor

wat betreft de juiste determinatie van Crossocerus ovalis. En dat Wim systematisch en

vasthoudend vrijwel alle inlandse soorten van het geslacht de revue liet passeren.

Eén van mijn valkuilen (waardoor het met C. ovalis wel eens mis ging) werd dichtgegooid: op

pagina 14 van het Supplement van de Graafwespen van de Benelux, bij nr, 17 in de tabel van

de mannetjes: bij ‘tergiet-7 veel sterker bestippeld dan tergiet-6’ wordt met ‘sterker’ ‘grover’

bedoeld, dus niet ‘meer’. Goed om dat er even bij te schrijven in uw exemplaar van de tabel

van Wim.

Aan het einde van de dag konden we nog op de computer van Wim een aantal kleurenfoto’s

bewonderen van de Hymenopterologen Tagung in Stuttgart in oktober 2002.

De gastvrijheid van Willem Hogenes van het ZMA was weer zoals vanouds.

Namens de aanwezigen bedankte Jan Smit onze leraar Wim terecht voor een leerzame dag.

Toch heb ik nog een vraag en een tip.

1) Waarom vang ik nooit een Crossocerus megacephalus?? Zit die ergens hoog in de

bomen?? (wel al twee Crossocerus walkeri gevangen nota bene en die zijn veel

zeldzamer).

2) Voor echte
‘

Crossocenis ovalis’ moet je de Syntus-trein van Winterswijk naar Zutphen

hebben. Daar zaten ze van de zomer aan de binnenkant tegen de ramen (“Papa, daar zit

een graafwespje” - zoon Mark van 9 jaar) en het is nog een prachtig traject ook.

Veel leden van onze sectie houden zich vooral bezig met bijen; de andere aculeaten trekken

iets minder de aandacht. Daarom was het verheugend dat er toch een naar verhouding vrij

groot aantal aanwezigen verzameld was in het Zoölogisch Museum aan de Plantage

Middenlaan op 1 februari j.l., nu het thema van de studiedag het determineren van de weinig

kleurrijke leden van het graafwespengeslacht Crossocerus betrof.

Weinig kleurrijk; maar onze graafwespenvoorman Wim Klein was zélf aanwezig om ons door

deze lastige groep te loodsen. Het charisma van Wim en de steeds toenemende handigheid

van Hans Nieuwenhuijsen met de ‘microscoop met monitor’ bezorgden ons een allesbehalve

saaie dag.


