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Voorwoord

Eigenlijk is het merkwaardig dat er flu pas een tabel uitkornt voor de graafwespen van de
Benelux. Merkwaardig omdat deze wespen eigenlijk overal voorkomen, er fraai uit zien en
voor het merendeel redelijk makkelijk zijn te determineren. In dit opzicht zijn ze te verge
lijken met zweefvliegen. Het ontbreken van een Nederlandstalige tabel maakt echter dat de
belarsgstelling voor graafwespen matig is en de kennis over hun voorkomen in de Benelux en
hun gedrag minimaal. Ook in dit opzicht zijn graafwespen te vergelijken met zweefvliegen.
Het verschijnen in 1954 van de zweefvliegentabel van Volkert van der Goot is de aanzet
geweest tot de populariteit van, en kennis over deze vliegen. Hopelijk zal deze tabel een
soortgelijk effect hebben, immers onbekend maakt onbemind.

Deze publikatie is primair opgezet als introductie tot de graafwespen. Zij is zo samengesteld,
dat met een lOx loep de in de Benelux voorkomende graafwespen op naam kunnen worden
gebracht.
De eerste hoofdstukken vormen een algemene inleiding, vooral gericht op de anatomie van
een wesp. Het is raadzaam deze hoofdstukken te lezen, voordat men met het determineren
begint. Daarna volgen de tabel voor de genera en de tabel voor de soorten. Een literatuurlijst
en een index completeren deze uitgave.
Voor meer gedetailleerde informatie over graafwespen wordt verwezen naar de pubhkaties
die in de literatuuropgave staan vermeld. Hier zij al vast gewezen op de in voorbereiding
zijnde Aculeatenatlas van het EIS. Deze atlas geeft niet alleen een actueel overzicht van de
verspreiding van wespen, bijen, hommels en mieren in Nederland, maar bespreekt ook de
biologie en geeft uitgebreide literatuuropgaven.

Aan het maken van deze tabel hebben de afgelopen jaren veel mensen meegewerkt; zonder
hun advies en steun zou zij niet zijn gemaakt. Een woord van dank is zeer op zijn plaats.
Zonder bn van hen te kort te willen doen, wil ik Volkert van der Goot en Luc Verlinden
bijzonder bedanken: Volkert als grote stimulator en corrector en Luc als initiatiefnemer.
Verder gaat mijn dank uit naar Mark van Veen, H. Wiering, RT. Simon Thomas, V. Lefeber
en Theo Peeters voor hun commentaar en aanvullingen, naar de lnsektenwerkgroep van de
KNNV, afdeling Amsterdam, voor het testen van proefversies en naar Nico Schneider voor
het controleren van de gegevens over Luxemburg. Het EIS-Nederland ben ik dank verschul
digd voor het ter beschikking stellen van teksten uit de Aculeatenatlas en het Nationaal
Natuurhistorisch Museum voor de tekening op de voorplaat.
De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting ben ik dank verschuldigd voor een bijdrage in de
drukkosten van deze tabel. Volkert van der Goot maakte het mogelijk om de kleurenfoto
van Jan van Arkel op te nemen.

Wim Klein

Abdij Sint Benedictusberg
Mamelis 39
6295 NA Lemiers
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De graafwespen van de Benelux

erantwoording

opzet van de tabel
Deze graafwespentabel is niet geheel nieuw opgezet, maar gebaseerd op een drietal

standaardwerken voor de determinatie van graafwespen, namelijk: HymenOptera Sphecidae

van de Beaumont, Bestimmuflgsschlussel der Grabwespefl Nord- und ZentraleurOPas van

Dolifuss en HyméflOptères Sphecidae d’Europe Occidentale van Bitsch & Leclercq.

Daarnaast is gebruik gemaakt van publikaties van Baithasar, Lomholdt en Oehlke.

Bi het opzettefl van de tabel is gepoogd steeds een beperkt aantal, duidelijk contrasterende

kenmerken te vinden om soorten of genera te onderscheiden. Uitgangspuflt voor de selectie

van die kenmerken is het gebruik van een lOx loep. Waar dat naar de mening van de auteur

raadzaam was, zijn bijkomende kenmerken in een kleiner lettertype opgenomen in de tabel.

Bij enkele genera, met name die van de subfamilie Pemphredoninae, heeft deze opzet om met

een beperkte set kenmerken te werken problemen opgeleverd; in één geval zelfs tot het niet

uitsplitsen van de mannetjes van twee soorten, namelijk Spilomena beata en £ exspectata.

Wanneer men toch zekerheid wil hebben over de soort die men in handen heeft, wordt

verwezen naar de genoemde standaardwerken of naar de ter plekke in de tabel aangegeven

literatuur.

status van soorten
Enkele genera zijn de laatste aren onderwerp van studie, wat geleid heeft tot het opsplitsen

van soorten dan wel het samenvoegen daarvan. Dit gaat met name op voor de genera

Spilomena, Nitela, Trypoxylon, Diodontus, Pemphredon, Passaloecus en Mimumesa.

Doordat bij enkele genera de verschillende auteurs onderling strijdige standpunten innemen

is van tijd tot tijd niet meer duidelijk wat flu de werkelijke status van een soort of een

soortnaam is.
Omdat bet de bedoeling is met deze tabel alle in de Benelux voorkomende graafwespen op

naam te kunnen brengen, was het onvermijdelijk om een positie in te nemen. Daarbij is zo

veel als mogelijk geprobeerd het zekere voor het onzekere te nemen, wat meestal geleid heeft

tot het niet uitsplitsen van soorten, bijvoorbeeld bij TrypoxylOfl auenuatum. Dergelijke

keuzen zijn dan ook pragmatisch van aard en geenszins bedoeld als een standpunt in de

taxonomische discussies. Ginteresseerden in die discussies worden verwezen naar de

vakliteratuur.

indeling in subfamilies en subgenera

In deze tabel zijn de genera gegroepeerd in subfamilies. Gehanteerd is de indeling, zoals die

bij de Beaumont (1964) en Bitsch & Leclercq (1993) te vinden is.

Alleen bij de genera Crossocerus en EctemniuS worden de subgenera aangegevefl. Gezien de

nog onzekere uitkomst van de discussies over enkele andere genera waar bepaalde auteurs

subgenera onderscheiden, zijn die subgenera niet in de tekst opgenomen.

faunistische gegevens
Bij elke soort staat vermeld of hij in Belgiè, Nederland of Luxemburg voorkomt en een

globale indicatie van de verspreiding. Deze gegevens moeten met enige zorgildigheid

worden gehanteerd.

Voor Belgie is gebruik gemaakt van de kaarten die J. Leclercq heeft gepubliceerd in de Atlas
provisoire des Insectes de Belgique en van enkele faunistische publikaties. De gegeven
verspreidingsindicaties zijn interpretaties van die kaarten en publikaties.
Voor Luxemburg is dankbaar gebruik gemaakt van gegevens en publikaties van N. Schneider.
Voor Nederland is gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door V. Lefeber en Th. Peeters.
Het EIS-materiaal ligt daaraan ten grondsiag.
In het hoofdstuk Literatuur is te vinden welke publikaties zijn gebruikt.

nederlandstalige namen van wespen en hun prooien
De meeste in de Benelux voorkomende graafwespen hebben alleen een wetenschappelijke

Om aan dit euvel een einde te maken is in de loop der jaren door verschillende auteurs
geprobeerd Nederlandse namen voor veel voorkomende of duidelijk herkenbare wespen in te
voeren. Soms zijn die namen aangeslagen, soms niet. De naamgeving van graafwespen in de
volkstaal is echter nog steeds problematisch.
Binnen het kader van het EIS wordt een inventarisatie gemaakt van de in zwang zijnde
Nederlandse namen van wespen en bijen. Om de verwarring niet groter te maken zijn in
deze tabel alleen die Nederlandse namen van wespen opgenomen die ‘enige bekendheid’
hebben.
Voor de benaming van de prooidieren van graafwespen is als uitgangspunt genomen de
naamgeving, zoals die voorkomt in het Insekten Basis Boek en andere uitgaven van de
Jeugdbondsuitgeverij.

benaming van lichaamsonderdelen
In de loop der jaren zijn er meerdere entomologen geweest die de anatomie van wespen
hebben beschreven en de verschillende lichaamsonderdelen van een naam hebben voorzien.
En ook bier zijn er weer wetenschappelijke namen en namen in de volkstaal. Een eenduidige
en algemeen gangbare nomenclatuur voor de anatomie bestaat er niet [voor een overzicht van
de belangrijkste stelsels zie Bitsch & Leclercq (1993)].
Vanwege de opzet van deze tabel is hier gekozen voor een nomenclatuur die zoveel mogelijk
gebruik maakt van het Nederlands. In die gevallen, waarin geen geschikte, eenduidige
Nederlandse naam beschikbaar is, is aangesloten bij het woordgebruik van de Beaumont
(1964).
Het is daarom raadzaam het hoofdstuk over de anatomie van een wesp [Technische tennen,

p. 9 cv.] te lezen; ook wanneer men reeds enige ervaring met het determineren van
graafwespen heeft.

De graafwespen van de Benelux
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De graafwespen van de Benelux

Technische termen

Om graafwespen te kunnen determineren worden veel technische termen gebruikt; termen
die slaan op lichaamsonderdelen, de structuur dan wel de ligging van die onderdelen.
Om deze tabel geschkt te maken voor leken op het gebied van wespen, volgt hieronder een
beschrijving van de verschillende onderdelen van een wespeli)f. Voor meer informatie over
de bouw van wespen wordt verwezen naar de standaardwerken die in de literatuurlijst staan
vermeld. In het Insekten Basis Boek kan men die informatie vinden over andere insekten dan
graafwespen.
De tekeningen op de pagina hiernaast verduidelijken het een en ander.

bouw van een graafwesp

Het lijf van een wesp valt in drie grote delen uiteen. Een wesp heeft een kop, een borststuk
met daaraan drie paar poten en twee paar vleugels en een achterlijf. Elk van deze onderdelen
bestaat weer uit kleinere delen.
De overgang tussen de kop en het borststuk en tussen het borststuk en het achterlijf wordt
gemarkeerd door een vernauwing van het lijf. Dc overgang tussen borststuk en achterlijf
wordt in de volksmond wespetaille genoemd.

kop
Wanneer de kop van voren wordt bekeken, vallen direct de twee grote ogen en de twee
antennen op. Verder ziet men een stel kaken, een clypeus en boven op de kop drie
enkelvoudige oogjes, de ocellen.
De vorm en sculptuur van de onderrand van de clypeus is vaak typerend voor een soort.
Soms steekt onder de clypeus en de kaken nog een bovenlii uit.
Het eerste lid van de antenne heet schacht. Deze is meestal groter en steviger dan de rest van
de antenneleden. Hierna volgt een reeks van elf of twaalf leden, die gezamenlijk de
antenneviag vormen. Soms is er op de leden van de antennevlag een verdikking te zien; die
wordt met de term tyloide aangeduid. Soms is er direct boven de inpianting van de antenne
een groeve of een verdieping aanwezig, waar de antenneschacht in past. Dit is de antennale
zone.
Het deel van de kop dat begrensd wordt door de antennebasts, de ogen en de voorste ocel,
wordt voorhoofd genoemd. Dat deel van de kop, dat zich boven op de kop achter de ocellen
bevindt, heet kruin. Op het voorhoofd zijn vaak twee groeven aanwezig, de zogenaamde
voorhoofds.groeven, die mm of meer parallel aan de ogen lopen.
Wanneer men de kop van opzij bekijkt, is achter de ogen en boven de kaken de slaap te zien.
Met achterhoofd wordt alles van de kop achter de ogen aangeduid; meestal wordt dit van
boven bekeken.

borststuk
Ret borststuk is het meest coinplexe onderdeel van een graafwesp. Dc vorm en sculptuur
ervan zijn vaak kenmerkend voor een soort.
Van boven bezien volgen na elkaar: bet pronotum, het mesonotum, het schildje, het
achterschildje en het propodeum. Het pronotum wordt ook we1 schouder genoemd. Het loopt
bij enige soorten uit in naar opzij stekende dooms. Op het pronotum kan zich ook een richel

De graafwespen van de Benelux

kop: ........

antenfleviag --

antenneschacht
oog
ocellen
krun

borststuk
proflOtUm

mesOflOtlltfl.

tegtla
schsldie
achtcrsch1de
pmpodcum
rugveld van hct prrpodcum

achterhif:
eetste segment
tweede segment
pyUm

fig. 1 anatomie graafwesp, van boven gezzen

kop:

borststuk:

I(ruln

oog

slaap

borststuk: 1,
borstsmk: :

pronotum
schouderknobbel
tegula
cnetapCUrOfl
mesOpleUrOn
mesOSterflUn

fig. 2 anatomIc graafwesp, van opzijgezten
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De graafwespen van de Benelux

Graafwespen herkennen

Niet iedereen zal direct een graafwesp kunnen onderscheiden van andere wespen of van
andere insekten. Het voert echter te ver om hier in een algemene inleiding op insekten of
meer specifiek wespen te voorzien. Daarvoor wordt verwezen naar het Insekten Basis Bock
van de Jeugdbondsuitgeverij.
Toch zal het voorkomen dat men in het veld niet direct weet of men wel met een graafwesp
te maken heeft. Daarom volgt hier een verkorte tabel om graafwespen, Sphecidae, van
andere wespachtigen te onderscheiden; voor een volledige tabel wordt verwezen naar het
Insekten Basis Bock.

algemene karakteristiek

Een graafwesp behoort tot de orde der Vliesvleugeligen, Hymenoptera, en heeft twee paar
vleugels met duidelijke aderen en cellen. Een graafwesp heeft altijd een zogenaamde
‘wespetaille’, dat wil zeggen dat er op de overgang van borststuk naar achterlijf sprake is van

duidelijke versmalling. Vrouwtjes graafwespen hebben bovendien een angel die meestal
wordt gebruikt om de prooi te verlammen.

tabel om graafwespen te herkennen

1 a. achterlijf ongeveer even breed als bet borststuk, vooraan niet
versmald (fig. 6) bladwespen

b. basis van het achterlijf aanzienlijk smaller het borststuk 2

2 a. achterlijf bovenop bet borststuk ingeplant (fig. 7) andere wespen
b. achterlijf gewoon achterop het borststuk ingeplant 3

3 a. antenne met meer dan 13 leden andere wespen
b. antenne met 12 of 13 leden 4

4 a. achtervleugel zonder gesloten cellen andere wespen
meestal prachtig metaalkleurig groen, blauw enlof rood

b. achtervleugel met gesloten cellen 5

5 a. ‘steeltje’ tussen achterlijf en borststuk met knobbeltje en/of
schubje (fig. 8) mieren

b. ‘steel’ zonder schubje en/of knobbeltje (fig. 9) 6

6 a. achterpoten met sterk afgeplatte tarsen; bij vrouwtjes vaak met
stuifmeelkorfjes aan de schenen bijen & hommels

dieren meestal lang behaard
b. tarsen van de achterpoten niet of zwak afgeplat; bij vrouwtjes

geen stuifmeelkorfjes 7
dieren meestal kort of met behaard

7 a. van opzij gezien, reikt de achterrand van het pronotum reikt niet
tot de vleugelbasis (fig. 10) graafwespen

vleugels liggen in rusthouding plat en ongevouwen op het achterlijf
b. achterrand van het pronotum reikt tot bij de vleugelbasis

(fig. 11) andere wespen

van de BeneluxDe graafwespen

Fig. 6 bladwesp, van boven gezien fig. 7 borststuk vlagwesp, van opzz] gezzen

fig. 8 mier, van opzzj gezien fig. 9 borststuk graafwesp, van opzzj gezzen

pronotum vleugelbasis

fig. 10 borststuk graafwesp, van opzzjgezzen fig. 11 idem, spinnendoder

14
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fig. 12 Nitela, voorVleugel

fig. 14 Go?ytes, voorVleugel

fig. 22a Crossocerus, kaak

fig. 22b Lindenius, kaak

2’
fig. 22c Entomognathus, kaak

vrouwtjes en man net]es

Tabel voor de genera

I a. voorvleugel met hhn cubitaalcel (fig. 12) 2
b. voorvleugel met twee cubitaalcellen (fig. 13) 13

voorvleugel met drie cubitaalcellen (fig. 14) 19
De tweede cubitaalcel kan klein, driehoekig van vorm zin en niet de
radiaalcel raken, zie de figuren 30, 42, 43, 44 & 47

2 a. binnenrand van de ogen diep ingesneden (fig. 15) Trypoxylon (p. 68)
achterlijf naar verhouding zeer lang; geheel zwarte wespen pottenbakkerswespen

b. binnenrand van de ogen niet ingesneden 3

3 a. voorvleugel met een zeer groat stigma dat veel langer is dan de
radiaalcel (fig. 16) Ammoplanus (p. 86)

zeer Ideine, geheel zwarte wespen (tot 3 mm)
b. stigma soms groot, maar altijd korter dan de radiaalcel 4

4 a. van voren bezien, neigen de ogen aan de bovenkant naar elkaar
toe, als in fig. 17 Nitela (p. 62)

kleine zwarte wespen (3,5 - 4,5 mm); achtervleugels zonder duidelijke aders
b. van voren bezien, neigen de ogen aan de onderkant naar elkaar toe

als in fig. 18 of staan geheel evenwijdig ten opzichte van elkaar. . 5

5 a. propodeum met een forse, naar achteren gericht uitsteeksel;
cubitaalcel en discoidaalcel zijn met elkaar versmolten (fig. 19) . . Oxybelus (p. 55)

achterlijf zwart met gele of witte vlekken of banden spieswespen
b. propodeum zonder een uitsteeksel; cubitaalcel en discoidaalcel

van elkaar gescheiden (fig. 20) 6

6 a. eerste segment van het achterlijf minstens twee maal zo lang als
aan de achterkant breed (fig. 21) Rhopalum (p. 59)

achterlijf geheel zwart of zwart en rood
b. eerste segment maximaal anderhaif maal zo lang als aan het einde

breed 7

7 a. achterlijf zwart 8
b. achterlijf zwart met gele vlekken of banden 10

8 a. ocellen vormen een gelijkzijdige driehoek; kaken met 2, 3 of 4
tanden; kop van onderen bezien (fig. 22a) Crossocerus (p. 31)

b. ocellen vormen een stompe, gelijkbenige driehoek; kaken met
een stomp eind (fig. 22b & 22c) 9

9 a. ogen behaard; buitenkant van de kaken met een uitholling aan de
basis, zodat het lijkt alsof er een kleine tand zit (fig. 22c) Entomognathus (p. 51)

b. ogen onbehaard; buitenkant van de kaken recht, zonder een tand
de basis (fig. 22b) Lindenius (p. 53)

10 a. rugveld van het propodeum glad en glimmend Crossocerus (p. 31)
ocellen vormen een gelijkzijdige driehoek

b. rugveld van het propodeum met een duidelijke sculptuur 11
ocellen vormen meestal een stompe. gelijkbenige driehoek

van de BeneluxDegraafweSPen De graafwespen van de Benelux

fig. 13 Pemphredon, voorvleugel

fig. 16 Ammoplanus, voorvleugel

fig. 15 Trypoxylon, kop

/ ) 0

I /

fig. 17 Tachytes, kop

fig. 18 Gorytes, kop

_________________

I fig. 19 Oxybelus, voorvleugel

fig. 20 Ectemnius, voorvleugel

fig. 21 Rhopalum, achterlijf
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De graafwespen van de Benelux

fig. 28 Stigmus, voorvleugel

fig. 29 Pemphredon voor1eUgel

fig. 31 Dinetus, voorvleugel

11 a. achterlijf grof bestippeld; kop van het vrouwtje met duidelijke
voorhoofdsgroeven (fig. 23) I.estica (p. 51)

mannetjes soms met een sterk versmald achterhoofd (fig. 24)
b. achterlijf niet of fijn bestippeld; kop van het vrouwtje zonder

voorhoofdsgroeven 12

12 a. pygidium van vrouwtjes viak (fig. 25); antenne van mannetjes
met 13 leden; scheen-1 van mannetjes sterk vervormd Crabro (p. 29)

schtldwespen
b. pygidium van vrouwtjes gootvormig (fig. 26); antenne van

vrouwtjes en mannetjes met 12 leden; scheen-1 van mannetjes
niet vervormd Ectemnius (p. 44)

zikant van bet borststuk met sterke dwarsrimpels

13 a. achterlijf duidelijk gesteeld, als in fig. 27 14
geheel zwarte wespen

b. achterlijf ongesteeld, als in fig. 34 15
met de steel wordt niet de zogenaamde wespetaille bedoeld; die

heeft elke graafwesp

14 a. voorvleugel heeft slechts n discoidaalcel (fig. 28); stigma erg
groot, ongeveer even groot als de radiaalcel Stigmus (p. 110)

kieme wespen die met groter dan 5 mm zijn
b. voorvleugel met twee discoidaalcellen (fig. 29); stigma normaal,

aanzienlijk kleiner dan de radiaalcel Pemphredon (p. 100)
wespen met een opvallend ‘blokhoofd; grootte 4. 11 mm

15 a. tweede cubitaalcel gesteeld (fig. 30) Miscophus (p. 60)
kietne wespen (3 tot 7 mm) achter1if zwart of zwart en rood

b. tweede cubitaalcel niet gesteeld (fig. 31) 16

16 a. achterlijf gedeeltelijk rood of geel; radiaalcel afgeknot (fig. 31) . . . Dinetus (p. 29)
b. achterlijf geheel zwart; radiaalcel loopt spits toe als in fig. 29 . . . . 17

17 a. voorvleugel met n discoidaalcel en een groot stigma, ongeveer
even groot als de radiaalcel, als in fig. 28 Spilomena (p. 108)

zeer kleine zwarte wespen (2,5 tot 4 mm)
b. voorvleugel met twee discoidaalcellen, als in fig. 29; stigma

zienlijk kleiner dan de radiaalcel 18

18 a. mesopleuron glad of zeer fijn bestippeld en met tenminste punt
rijen als in fig. 32; scheen-3 zonder doorntjes aan de buitenzijde;
vrouwtjes zonder pygidium Passaloecus (p. 95)

b. mesopleuron met duidelijke sculptuur, maar zonder puntrijen;
scheen-3 met doorntjes aan de buitenzijde; vrouwtjes met een
pygidium Diodontus (p. 87)

19 a. achterlijf duidelijk gesteeld (fig. 27) 20
eerste segment van het achterlijf met evenwijdig aan elkaar lopende
zikanten

b. achterlijf ongesteeld (fig. 33 & 34) 26
wanneer zi1kanteri van bet eerste segment evenwidig aan elkaar lopen,
dan bet eerste segment hoogstens anderhaif keer zo lang als aan de
achterkant breed

met de steel wordt met de zogenaamde wespetaille bedoeld; die
heeft elke graafwesp

afwespenvandnx

fig. 23 Lestica 9, kop
fig. 24 Lesttca d, kop

fig. 26 Ecte,nnti4S9 , pygidsumIF
fig. 25 Crabro 9, pygidium

fig. 27 Psen, achterlif

fig. 30 MiscophUs, voorvleugel

fig. 32 Passaloecus, borststuk

fig. 33 MeIlznus, achterlijf fig. 34 Gorytes, achterliif

19
18
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20 a. steel van het achterlijf zonder een lengterichel aan de bovenzijde;
scheen-2 met twee sporen aan de top 21

grote tot zeer grote wespen (10 tot 25 mm)
b. steel van het achterlijf met aan de bovenzijde lengterichels;

scheen-2 met n spoor 23

21 a. achterlijf zwart en gee1; poten met gele vlekken Sceliphron (p. 119)
b. achterlijf zwart en rood; poten zwart 22

Het eerste sterniet en tergiet liggen in elkaars verlengde in plaats van
boven elkaar, zoals bij de meeste andere graafwespen

22 a. van boven gezien is de tweede achterlijfsring lang en smal; van
opzij gezien, verloopt de overgang van de eerste met de tweede
ring vloeiend (fig. 35) Am.mophila (p. 116)

rupsendoders
b. van boven gezien is de tweede achterlijfsring breed; van opzij

gezien maakt de eerste ring een hoek met de tweede (fig. 36) . . . . Podalonia (p. 118)

23

a. cubitaalader van de achtervleugel mondt niet uit in de anaalcel
(fig. 37); gezicht met een duidelijke dwarskiel onder de antennen

(fig.

38) Psenulus (p. 105)
fig. 39 Paces, achtervleugel b. cubitaalader mondt uit in de anaalcel (fig. 39); gezicht zonder een

dwarskiel 24

24 a. bovenste dccl van het mesopleuron met duidelijke sculptuur. .. Mimesa (p. 89)
steel van het achterljf zwart en rood

b. bovenste deel van het mesopleuron glad en glimmend, duidelijk
afgescheiden van bet onderste deel 25

achterlijf zwart of zwart met een rode basis

25 a. gezicht met cen knobbeltje tussen bases van de antennen (fig. 40)
grootte: 10 - 12 mm Psen (p. 105)

geheel zwarte wespen
b. gezicht zonder een knobbeltje tussen bases van de antennen; we1

loopt er een fijne, ankervormige Iijst midden tussen de ogen van
de voorste 0cc1 naar de bases van de antennen (fig. 41);
grootte: 6 - 10 mm Mimumesa (p. 92)

achterlsjf zwart of met zwart met een rode basis

26 a. tweede cubitaalcel gesteeld, bereikt de radiaalcel niet (fig. 42, 43 &
44) 27

b. tweede cubitaalcel niet gesteeld, ligt tegen de radiaalcel aan (fig.
45) 30

__________

27 a. eerste achterlijfssegment van boven gezien sterk versmald ten
opzichte van tweede segment (fig. 46); radiaalcel met afgeroode

________

top (fig. 42) Cerceris (p. 111)

________

knoopwespen

De graafwespen van de Benelux

fig. 36 Poda1on°, achterlijf
fig. 35 Ammophita, achterlijf

fig. 37 Psenulus, achtervleugel
fig. 38 Psenulus, kop

fig. 41 Mimumesa,k0P
fig. 42 Cercerzs, voorvleugel

fig. 44 Didineis, voorvleugel
fig. 43 Nysson, voorvleugel

fig. 45 Mellinus, vooleugel
fig. 46 Cercerts, achterlijf

20

b. eerste segment niet versmald, overgang tussen de segmenten
vloeiend (fig. 34); radiaalcel met spitse top (fig. 43 & 44) 28

21
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fig. 49 Tachysphex, voorvleugel

n:n
fig. 53 Bembix, kop

ra

fig. 48 Philanthus, voorvleugel

fig. 50 Philanthus, kop

L

28 a. propodeum met aan beide zijden een doom; stigma nauwelijks
ontwikkeld (fig. 43); dij-3 zonder een tand aan de top Nysson (p. 83)

beide teruglopende aders monden uit in de tweede cubitaalcel
b. propodeum zonder doornen; stigma goed ontwikkeld;

dij-3 met een tand aan de top 29
eerste teruglopende ader mondt uit in de eerste of tweede cubitaalcel;
de tweede mondt ust in de tweede of derde cubitaalcel (fig. 44 & 47)

29 a. basaalader begint ver voor de nervulus (fig. 44); tweede segment
zonder witte vlekken Didineis (p. 73)

b. basaaiader begint viak voor of net achter de nervulus (fig. 47);
tweede segment met witte vlekken Alysson (p. 71)

30 a. eerste teruglopende ader mondt nog net uit in de eerste cubitaal
cel (fig. 45); tweede segment van het achterlijf aan de basis
afgesnoerd (fig. 33) Mellinus (p. 82)

wespen met gele of geelwitte tekening vizegendoders
b. eerste teruglopende ader mondt uit in de tweede cubitaalcel

(fig. 48); tweede segment aan de basis niet afgesnoerd (fig. 34) . . . 31
soms is het eerste segment van het achterli3f aan de top ingesnoerd (fig. 56)

31 a. tweede teruglopende ader mondt uit in de derde cubitaalcel
(fig. 48) 32

b. tweede tes-uglopende ader mondt uit in de tweede cubitaalcel
(fig. 49) 33

32 a. binnenrand van de ogen ingesneden (fig. 50); achterlijf zwart en
geel Philanthus (p. 116)

bijenwolven
b. binnenrand van de ogen niet ingesneden; achterlijf geheel zwart . Dolichurus (p. 25)

c; iio’4 i.w* ‘Lfr bliksemwespen

33 a. radiaaicel spits toelopend (fig. 45) of afgerond; binnenranden van
de ogen wijken naar boven toe uit elkaar (fig. 51) of lopen paral
lel (fig. 53) 34

achterlijf zwart of zwart met gele vlekken of banden, soms met rode vlekken
b. radiaalcel afgeknot met een aanhangende cel (fig. 49); de binnen

randen van de ogen neigen naar boven toe naar elkaar (fig. 52). . .39
achterl,1f zwart of zwart en rood

34 a. lip erg groot, duidelijk langer dan breed aan de basis (fig. 53),
steekt ver onder de clypeus uit Bembix (p. 75)

grootte 13 - 25 turn harkwespen
b. lip niet opvallend groot, korter dan breed aan de basis, steekt niet

of nauwelijks onder de clypeus uit 35
kleinere wespen tot 14 mm

35 a. tweede sterniet heeft een hoekig profiel (fig. 54) Argogorytes (p. 73)
b. tweede sterniet heeft een afgerond profiel (fig. 55) 36

36 a. eerste segment is an de top ingesnoerd (fig. 56) Lestiphorus (p. 81)
het eerste, tweedèen soms ook het vierde segment met gele tekenmg

b. overgang van eerste naar tweede segment verloopt vloeiend
(fig. 34) 37

23

fig. 47 Alysson, voorviengel

fig. 51 Gorytes, kop fig. 52 Tachytes, kop

fig. 54 Argogorytes, borststuk

fig. 55 Gorytes, borststuk fig. 56 Lestzphorus, achterlijf

22
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37 a. cubitaalader van de achtervleugel mondt niet uit in de anaalcel

(fig. 37)
Harpactus (p. 79)

binnenranden van de ogen paraIIe; borststuk en achterlz;f vaak met rode

vlekken
b. cubitaalader mondt uit in de anaalcel (fig. 39) 38

borststuk en achterltjf noolt rood gekleurd

38 a. antennebasis ligt tegen de bovenrand van clypeus (fig. 57);

binnenranden van de ogen lopen vrijwel parallel Hoplisoides (p.80)

b. antennebasis duidelijk gescheiden van de bovenrand clypeus;

binnenranden van de ogen wij ken naar boven toe uit elkaar

(fig. 51)
Gorytes (p. 76)
sprzngczcadendoders

39 a. alle ocellen hebben dezelfde vorm, rond; stigma goed ontwikkeld;

ogen van mannetjes raken elkaar op de kruin achter de ocellen. . 40

zwart en rood
b. achterste twee ocellen duidelijk anders van vorm dan de voorste

ocel (fig. 52); stigma nauwelijks ontwikkeld; ogen van mannetjes

taken elkaar niet 41

geheel zwart of zwart en rood

40 a. propodeum met duidelijke sculptuur; pygidium van vrouwtjes

mm of meet mat met aan beide zijden een duidelijke nj borstels;

voorhoofd van mannetjes geheel zwart Astata (p. 26)
wantsencloders

b. propodeum met zeer fijne microsculptuur; pygidium van vrouw

jes glanzend met hoogstens enkele haren langs de zijkant; voor

hoofd van mannetjes met een geelwitte viek Dryudella (p. 27)

41 a. achterste ocellen lang, smal, sikkelvormig; vrouwtjes met behaard

pygidium; bij mannetjes is de laatste tergiet behaard Tachytes (p. 68)

b. achterste ocellen kort, ovaal; bij vrouwtjes is het pygidium kaal;

bij mannetjes is de laatste tergiet kaal Tachysphex (p. 64)
sprinkhanendoders

De graafwespen van de Benelux

subfainj/je AMPULJCJNAE

Dolicjiurus Litrejlle, 1809

bliksemwespen

Kleine wespen (5 - 8 mm) met een
opvallend lang pronotum en met boven
de antenne-inpianting een plaatvormig
uitgroeisel; antenne lang en dun.
Ze jagen op kakkerlakken en nestelen in
de grond.

Bij vrouwtjes zijn alle zes tergieten goed
zichtbaar; bij mannetjes zijn de laatste
tergieten grotendeels verborgen onder het
derde.

In Europa komen drie soorten voor,
waarvan twee in de Benelux.

vrouwtjes en mannetjes

Tabellen voor de soorten

1 a. achterlijf geheel zwart; kaken zwart aan de basis corniculus
b. eerste en tweede segment van het achterlijf rood; kaken met gele

viek aan de basis bicolor

Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)

mannetje 5 - 6,5 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

Europa: in Belgie verspreid, met name in de Kempen en de Ardennen; in Nederland
plaatselijk; aangetroffen in Luxemburg.
Nestelt in reeds bestaande gaatjes in de grond. De prooi bestaat uit kakkenlakken.

Dolichurus bicolor (Lepeletier, 1845)

mannetje 5,5 - 7 mm, vrouwtje 5,5 - 7,5 mm

Centraal en Zuid-Europa. recentelijk in Belgie aangetroffen; niet bekend uit Nederland
en Luxemburg.

fig. 57 Hoplisoides, kop

Do/jchurus corrzjcjilus 9
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subfamilie ASTA TINAE

Astata Latreille, 1796

wantsendoders

Kleine tot middeigrote wespen (7 - 13 mm),

achterlif is zwart en rood gekleurd. Ze

nestelen in de grond en jagen op wantsen.

Vrouwtjes zijn gemakkeliik van mannetjes te

onderscheiden doordat bij hen de ogen elkaar

niet raken; bij mannetjes raken ze elkaar op

de kruin.

In Europa komen circa 13 soot-ten voor,

waarvan twee in de Benelux.

1 a. scheen-1 zwart of donker bruin; doorntjes aan de binnenzijde van

metatars-l zijn in het midden langer dan aan de top (fig. 58);

niimte tussen de ocellen djcht bestippeld boops

b. scheen-1 geelachtig aan de basis; doorntjes aan de binnenzijde van

metatars-l nemen naar de top toe in lengte toe (fig. 59); ruimte

tussen de ocellen spaarzaam bestippeld minor

mannetjes

1 a. middeiste antenneleden met twee bobbeltjes (fig. 60); heup-2

zonder een uitholling
boops

b. middeiste antenneleden met drie bobbeltjes (fig. 61); heup-2 met

een duidelijke uitholling
minor

Astata boops (Schrank, 1781)

De graafwespen van de Benelux

mannetje 9 - 11 mm, vrouwtje 10 - 13 mm

Palaearctisch: in België verspreid voorkomend; in Nederland vooral in het Zuidoosten,
maar ook op de Veluwe en in het Gooi; in Luxemburg verspreid voorkomend.
Nestelt in wandjes op het zuiden in zandgrond. Als prooi worden boomwantsen (Penta
tomidae) aangesleept, vooral larven.

Astata minor Kohl, 1885

mannetje 7 - 10 mm, vrouwtje 9. 12 mm

Europa: in Belgie van enkele locaties bekend; in Nederland bekend uit het zuidoosten; in
Luxemburg van enkele locaties bekend.
Nestelt in zand-, grind-, puin- en leemhellingen die door de zon worden beschenen. De
prooi bestaat uit boomwantsen (Pentatomidae).

Dryudella Spinola, 1843

wantsendoders

Kleine tot middeigrote wespen (5 - 11 mm) met een zwart en rood gekleurd achterlijf;
lijken sterk op wespen van het genus Astata. Sommige auteurs beschouwen Dryudella
dan ook als een subgenus van Astata. Ze nestelen in de grond en jagen op wantsen.

Vrouwtjes zijn gemakkelijk van mannetjes te onderscheiden doordat bij hen de ogen
elkaar niet raken; bij mannetjes raken de ogen elkaar boven op de kruin.

In Europa komen acht soot-ten voor, waarvan twee in de Benelux.

vrouwtjes

1 a. onderrand van de clypeus bestaat uit een afgeronde middenlob
met aan elke kant een tand (fig. 62) Stigma

b. onderrand van de clypeus lijkt uit vijf tanden te bestaan; midden
lob is verdeeld in drie tanden (fig. 63) pinguis

fig. 62 onderrand clypeus D. stigma 9

vrouWtjeS

Astata boops9

fig. 58 metatars-1 A. boops9

fig. 60 antenne A. boopsd

fig. 59 idem, A. minor2

Z55E
fig. 61 idem, A. minord

fig. 63 idem, D. pinguis 9
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man netjes
(dt. p-v)
1 a. middenlob van clypeus steekt duidelijk naar voren (fig. 64);

middeiste antenneleden minder dan twee keer zo lang als breed;

tyloiden op de middeiste antenneleden lang en smal,duidelijk

zichtbaar pinguis

geelwitte vlek op het voorhoofd omsluit de voorste ocel niet

b. middenlob van clypeus steekt niet uit (fig. 65); middeiste

antenneleden meer dan twee keer zo lang als breed; tyloiden

nauwelijks zichtbaar stigma

geelwitte vlek op het voorhoofd osnsluit gedeeltelijk de voorste ocel

Dryudella pinguis (Dahlbom, 1832)

mannetje 5 - 7 mm, vrouwtje 6- 8 mm

Europa: in Belgie van meerdere locaties bekend; in Nederland verspreid over het

gehele land waargenomen; geen vangsten bekend uit Luxernburg.

Nestelt in steile, zonnige, zandige hellingen. De prooi bestaat uit larven van bodemwantsen

(Lygaeidae).

Dryudella stigma (Panzer, 1809)

mannetje 6- 10 mm, vrouwtje 7- 11 mm

In Noordwest-Europa voornamelijk beperkt tot de kustgebieden: in België bekend van

de kust en een enkele vindplaats in bet binnenland; n Nederland verspreid in bet gehele

land voorkomend op schaars begroeide zandterreinen; niet bekend uit Luxemburg.

Neitelt in zandkantjes die wat doorstrengeld zin met wortels, bijvoorbeeld tussen de

‘luchtwortels’ van vliegdennen. De prooi bestaat uit larven van wantsen. Bloemen

worden zelden bezocht.
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Kleine tot middelgrote wespen (5 - 8 mm)
met een zwart en rood gekleurd achterlijf
en daarop een geelwitte tekening. Ze jagen
op wantsen en nestelen in de grond.

Vrouwtjes hebben een duidelijk gemarkeerd
en glimmend pygidium; mannetjes hebben
geen pygidium.

Er komt in Europa één soort voor.

Dinetus pictus (Fabricius, 1793) - bonte wantsendoder

mannetje 5 - 7 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

In Belgie slechts op enkele locaties in bet noordoosten aangetroffen; in Nederland uitsluitend
in het zuidoosten van bet land; niet bekend uit Luxemburg.
Nestelt voornamelijk in wat vochtig of leernhoudend zand. De prooi bestaat uit roofwantsen
(Nabidae). Aangetroffen op bloemen van Peen, Gewoon duizendblad en Grote tijm.

Crabro Latreille, 1775

schildwespen

Middeigrote tot grote wespen (7 - 16 mm)
met duidelijke gele tekening op het zwarte
achterlijf. Ze nestelen meestal in de grond
en jagen op vhegen.

Mannetjes zijn direct te herkennen aan
hun voorpoten met plaatvormige schenen.
Vrouwtjes hebben een pygidium op de
laatste tergiet; mannetjes niet.

In Europa komen tien soorten voor, waarvan
drie in de Benelux.

29

Dinetus Panzer, 1806

fig. 64 kop D. pinguisd fig. 65 idem, D. sng7na

subfamilje CRABRONINAE

Crabro cribrarjus 9
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Crossocerus Lepeletier & Brullé, 1835
(c.LI’)

Kleine tot middeigrote, meestal geheel zwarte
wespen (3,5 - 12 mm). De eventueel aanwezige
gele tekening is beperkt tot de schouders,
schildje en achterschildje. Slechts enkele
grotere soorten hebben een gele tekening op
het achterlijf en kunnen in het veld
gemakkelijk met Ectemnius- of Crabro-soorten
worden verward.
Crossocerus-wespen nestelen in zeer verschil
lende substraten en jagen meestal op kleine
vliegen.

Vrouwtjes hebben op de zesde tergiet altijd
een pygidium. Mannetjes hebben soms een
pygidium op de zevende tergiet. Mannetjes
hebben vaak vervoi-mde scheen-1 en/of tars-i.

Het genus Crossocerus wordt in 20 subgenera
verdeeld; daarvan komen er zes in de Benelux
Voor.
In Europa komen 35 soorten voor, waarvan 27 in de Benelux.

vrouwtjes

1 a. achterlijf met gele tekening 2
b. achterlijf geheel zwart, hooguit pygidium roodbruin van kleur. . 5

De graafwespen van de Benelux
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fig. 67 idem, C. peltarzusd
fig. 66 poot-l C. crtbrartusc

vroUWtjes

fig. 69 antenne C. pelt.arzusd

fig. 68 idem, C. scutellatus

Crabro peltarius (Schreber, 1784)

mannetje 9 - 12 mm, vrouwtje 9 - 13 mm

Palaearctisch: in Belgie wijd verbreid; in Nederland een van de gewoonste graafwespen: in
Luxemburg algemeen.
Nestelt bij voorkeur in hellende zandbodems maar ook in drogere klei en leem en in steden
tuisen trottoirtegels. De prooien zijn vliegen van vele families.

Crabro scutellatus (Scheven, 1781)

mannetje 7- 11 mm, vrouwtje 8- 11 mm

Palaearctisch: in Belgie algemeen; in Nederland vrij algemeen maar is sterker aan zandgrond
gebonden; in Luxemburg aangetroffen.
Nestelt bij voorkeur in zandhellingen, vaak in kleine kolonies. Dc prooien bestaan vooral
ujt slankpootvliegen (Dolichopodidae).

fig. 70 idem, C. scutellatusd

1 a. achterste heift van het mesonotum met duidelijke lengteribbels;

de knain met fijne ribbels
cribrarius

b. achterste heift van het mesonotum en de kruin zonder ribbels,

bestippeld
2

2 a. derde antennelid veel langer dan het vierde peltarius

meestal alle tergieten en het borststuk met gele tekening

b. derde antennelid ongeveer even lang als het vierde scutellatus

eerste tergiet en borststuk meestal zonder gale tekening

man netjes

I a. mesonotum met duidelijke lengteribbels; poot-l als in fig. 66. . .
. cribrarius

b. mesonotum zonder ribbels, bestippeld 2

2 a. antenneleden sterk verbreed, de middeiste antenneleden bijna

twee keer zo breed als lang (fig. 69); poot-l als in fig. 67 peltarius

schacht en eerste tergiet meestal met gele tekenmg

b. antenneleden weinig verbreed; de middeiste antenneleden onge

veer even lang als breed (fig. 70); poot-i als in fig. 68 scutellatUs

schacht en eerste tergiet meestal zwart

Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758)

mannetje 9 - 16 mm, vrouwtje 10 - 16 mm

Palaearctisch: in Belgie, Nederland en Luxemburg wijd verbreid.

Nestelt meestal in zandige of lemige grond maar ook wel eens in sterk vermolmd hout. De

prooien zijn middeigrote vliegen, onder andere dazen, brom-, huis-, vilt- en zweefvliegen.

Crossocerus elongatulus 2
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9
fig. 73 propodeum C. binotatus 2 fig. 74 idem, C. dimidustus 2 fig. 75 pygidium C. tarsatus 9

fig. 81 idem, C. ambzguus2

2 a. van opzij bezien, loopt de kiel op de wangen uit in een doom

(fig. 71); kaken afgerond, zonder duideli;ke tanden (fig. 72) quadrimaculatus

b. kiel op de wangen loopt njet uit in een doom; kaken met twee

of drie tanden
3

3 a. eerste achterlijfssegmeflt bijna even lang als breed; kruin dicht en

duidelijk bestippeld, mat en niet ingedrukt; mesopleurOn met een

puntje boven heup-2
vagabundus

b. eerste segment duidelijk langer dan breed; kruin spaarzaaln en fijn

bestippeld, glimmend en duidelijk ingedrukt; mesopleurOn zonder

een dergeliik punte, viak
4

4 a. propodeum met een onduidelijke dwarsgroeve aan de basis

(fig. 73); scheen-3 geheel geel
binotatus

b. propodeum met een duidelijke dwarsgroeve aan de basis (fig. 74);

scheen-3 met een bmine of zwae viek aan de top dimidiatus

5 a. pygidium heeft de vorm van een gelijkbenige driehoek, met

rechte (fig. 76) of bolle zijkanten (fig. 75), vlak 6

kaken met twee tanden [van onderen bekijkenl

b. pygidium heeft de vorm van een driehoek met holle zijkanten

meer of minder oneffen (fig. 77, 78, 79, 80 & 81) 15

kaken met twee of drie tanden

6 a. clypeus gedeeltelijk geel 7
b. clypeus geheel zwart 8

8 a. mesopleuron met een puntje boven heup-2; pygidium behaard en
meestal dicht bestippeld (fig. 75) 9

b. mesopleuron zonder een dergelijk puntje, viak; pygidium kaal
en verspreid bestippeld, mm of meer glimmend (fig. 76) 11

9 a. rugveld van het propodeum glad en glimmend, geheel omgeven
door een duidelijke groeve (fig. 82), zijkanten van het propodeum
glad en glimmend ovalis

minstens de topheift van het pygidium roodbrum
b. rugveld gestreept, mat, slechts aan de achterzijde omgeven door

een smalle groeve (fig. 83 & 84); zijkanten van bet propodeum
minstens voor een deel fijn gestreept, mat 10

pygidium met of nauwelijks roodbruin aan de top

11 a. achterrand mesonotum met duidelijke lengtestrepen (fig. 85) . . . . 12
lengte 5- 6,5 mm

b. achterrand van het mesonotum zonder lengtestrepen 14
lengte 4 - 5 mm

12 a. zesde segment van het achterlijf voor de heift roodbruin; zijkant
van het propodeum door een duidelijke Iijst gescheiden van het
rugveld; scheen-2 aan de buitenzijde grotendeels geel

schddje met gele viek; pronotum geheel gee1 of met gele vlekken
b. zesde segment zwart of hooguit de top roodachtig; zijkant van

het propodeum niet of onduidelijk gescheiden van bet rugveld;
scheen-2 aan de buitenzijde grotendeels zwart 13

schildje meestal zwart; pronotum zwart of met twee gele vlekken
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fig. 71 kop C. quadrimaCulatus fig. 72 kaak C. quadrimaCUlatus

fig. 82 rugveld C. ovalis2 fig. 83 idem, C. tarsatus2

fig. 76 pygidium C. elongatulus 9

fig. 79 pygidium C. assimilis 2

fig. 84 idem, C. varus9

fig. 77 idem, C. congener2 fig. 78 idem, C. podagrzcus?

7 a. mesopleuron met een puntje boven heup-2; clypeus met een gele
viek in het midden palmipes

b. mesopleuron zonder een dergelijk puntje, viak; clypeus met twee
gele vlekken pullulus

fig. 80 idem, C. cetratus 2

10 a. de grote spoor van scheen-1 zwart of bruin; groeve op het midden
van het rugveld van het propodeum aan de basis veel breder dan
aan het einde (fig. 83) tarsatus

schildje meestal zwart
b. de grote spoor van scheen-1 geel; groeve op het rugveld mm of

meer even breed over de hele lengte (fig. 84) varus
schtldje vaak met ecu gele viek

wesmaeLi
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fig. 85 mesonotum C. elongate/us fig. 86 rugveld C. assirnilis fig. 87 clypeus C. annulipes

13 a. de glimmende ruimte tussen de achterste ocellen en de oogrand

verhoogd; kruin dicht bestippeld elongatulus

pronotum vaak met twee gele vlekken

b. de glimmende ruimte tussen de achterste ocellen en de oogrand

viak, niet verhoogd; kruin spaarzaarn bestippeld distinguendus

pronotum zwart

14 a. de bestippeling van het mesopleuron is fijner en veel verspreider

dan die op het mesonotum van bet borststuk exiguus

tussen de antennen een kieme kiel

b. de bestippeling van het mesopleuron duidelijk en even verspreid

als die op het mesonotum denticrus

tussen de antennen meestal geen kid

15 a. pygidium drielobbig, zonder duidelijke lijsten, mat (fig. 77, 78 &

79)
16

kaken met twee tanden; mesopleuron met een puntje boven heup-2

b. pygidium met duidelijke lijsten, gootvormig, vrijwel altijd gum-

mend (fig. 80 & 81) 18

kaken met drie of viertanden

16 a. schouderknobbel zwart; rugveld van bet propodeum loopt in een

V-vormige punt uit (fig. 86); pygidium als in fig. 79 assimilis

pygidium geheel zwart
b. schouderknobbel met gele viek; rugveld aan de achterzijde niet

verlengd
17

pygidiurn minstens aan de zijkanten roodbruin

17 a. rugveld van het propodeum aan de achterzijde begrensd door een

groeve; kaken met een kleine tand aan de binnenzijde; pygidium

alt in fig. 78 podagricus

b. rugveld van het propodeuns aan de achterzijde niet begrensd

door een groeve; kaken zonder een kleine tand aan de binnen

zijde; pygidium als in fig. 77 congener

18 a. clypeus en binnenrand van de ogen geel walkeri

b. clypeus en binnenrand van de ogen zwart 19

19 a. clypeus met twee duidelijke tanden (fig. 87) annulipes

rugveld van het propodeum door een duidelijke groeve begrensd; metatars-1

met een ri; duideli;ke doornen; dij.1 met een duidelijke hock aan de basis

b. clypeus anders van vorm 20

20 a. mesopleuron met een punt boven heup.2 21

b. mesopleuron zonder een dergelijke punt, viak 24
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fig. 88 clypeus C cetratus fig. 89 idem, C. nigritus?

21 a. rugveld van het propodeum door een groeve begrensd leucostoma
b. rugveld van het propodeum aan de achterzijde niet begrensd

door een groeve, hooguit door een verschul in sculptuur 22

22 a. kruin en mesonotum zeer kort behaard, korter dan de doorsnede
van een ocel; antenneschacht geheel zwart cetratus

clypeus stomp van vorm (fig. 88)
b. kruin en mesonotum met lange haren, langer dan de doorsnede

Van een ocel 23

23 a. middenlob clypeus stomp drietandig (fig. 89); voorhoofd voor de
voorste ocel nauwelijks ingedrukt nigritus

scheen.3 geheel zwart of met ceo gele viek aan de basis
b. middenlob clypeus stomp ingesneden (fig. 90); voorhoofd voor

de voorste ocel duidelijk ingedrukt megacephalus
scheen-3 geheel zwart of met ceo gale vielt aan de top

24 a. rugveld van het propodeum aan de achterzijde begrensd door
een geribbelde groeve barbipes

b. rugveld aan de achterzijde niet begrensd door een groeve 25

25 a. scheen-3 met duidelijke doornen die boven de beharing uitsteken;
metatars-1 met enkele doorntjes; voorhoofd en mesonotum
glimmend en bestippeld styrius

b. scheen-3 met korte doorntjes die niet boven de beharing uit
steken; metatars-1 zonder doorntjes; voorhoofd en mesonotum
mat, met een duide!ijke, zeer fijne sculptuur 26

26 a. scheen-1 geheel zwart; middenlob clypeus bijna tweemaal zo
breed als de antenneschacht (fig. 91); voorhoofd en kruin dicht
bestippeld CjflXjUS

b. scheen-1 aan de voorzide gee!; middenlob clypeus zo breed als
de antenneschacht (fig. 92); voorhoofd en kruin zeer verspreid
bestippeld capitosus

fig. 90 idem, C megacepha/us?

fig. 91 c!ypeus C cinxius fig. 92 idem, C. capitosus
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fig. 94 dij-3 C. binotatusd fig. 95 poot-l C. pa1mipes
fig. 93 dij-1 C vagabundus

fig. 96 antenne C. exiguusd fig. 97 clypeus C. walkerid fig. 98 idem, C. styrtusd

mannetjes

1 a. van opzij bezien, loopt de kiel op de wangen uit in een doom

(fig. 71) quadrimaculatus

achterltjf bijna altijd met gele iekening

b. kid O de wangen loopt niet uit in een doom 2

2 a. achterlijf met gele tekening 3

b. achterlijf geheel zwart, hooguit pygidium roodbruin van kleur . . 5

3 a. eerste achterlijfssegment bijna even lang als breed; dij-1 met een

driehoekige tand op de basale heift (fig. 93) vagabundus

b. eerste segment duidelijk langer dan breed; dij-1 zonder tand . . . . 4

4 a. scheen-3 geheel geel, zonder dooms aan de buitenzijde; dij-3 met

een tand aan de basis (fig. 94) binotatus

b. binnenzijde scheen-3 geel met een zwarte viek, met duidelijke

dooms aan de buitenzijde; dij-3 zonder een tand aan de basis . . . . dimidiatus

5 a. clypeus geheel of gedeeltelijk geel 6

b. clypeus geheel zwart 10

6 a. metatars-1 sterk verb reed, tweekleurig (fig. 95) palmipes

b. metatars-1 niet verbreed, met evenwijdige zijkanten, énk1eurig. .7

7 a. zevende antennelid in een tand uitgetrokken (fig. 96) exiguus

mesopleuron meestal met gele vlekken

b. zevende antennelid niet afwijkend van de andere 8

mesopleuron altijd zwan

8 a. clypeus met twee gele vlekken; achterrand van het mesonotum

met korte dwarsribbels, zoals in fig. 85 pullulus

b. clypeus geheel geel of geel met een zwarte onderrand; achterrand

van het mesonotum zonder dwarsribbels 9

9 a. clypeus geheel geel, in een punt uitgetrokken (fig. 97); binnen

rand van de ogen met gele strepen; grootte 7 - 8 mm walkeri

b. clypeus geel met een zwarte onderrand, met drie stornpe tanden

(fig. 98); binnenrand van de ogen zwart; grootte 4 - 5 mm styrius
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fig. 99 poot-1 C metratusd fig. 100 idem, C. annu1ipes fig. 101 idem, C. rsatusd

fig. 101 poot-1 C. varusd fig. 103 idem, C. leucostond fig. 104 antenne C. leucostoma

10 a. metatars-l is meer of minder verbreed en tweekleurig (fig. 99 -

103), cluidelijk groter dan metatars2 11
b. metatars-1 niet verbreed, met evenwijdige zijkanten, énk1eurig

en niet of nauwelijks groter dan metatars-2 15

it a. rugveld propodeum niet begrensd door een groeve; scheen-1 over
de hele lengte sterk verbreed (fig. 99) cetratus

kop, borststuk en achterlgf geheel zwart; laatste a.ntennelid afgeknot
b. rugveld duidelijk begrensd door een groeve; scheen-i minder

sterk of niet verbreed (fig. 100 - 103) 12

12 a. metatars-1 sterk verbreed; de twee volgende tarsieden ook
verbreed en afgeplat (fig. 100 & 101) 13

b. metatars-1 nauweiijks verbreed, met evenwijdige zijkanten; de
twee volgende tarsleden niet vervormd (fig. 101 & 103) 14

13 a. metatars-1 als in fig. 100, met twee of drie donkere vlekken;
tergiet-7 even sterk bestippeld als tergiet-6 annulipes

borststuk geheel ZW4rt

b. rnetatars als in fig. 101, met een én zwarte viek; pygidium op
tergiet-7 sterker bestippeld dan tergiet-6 tarsatus

pronotum, schildje en schenen vaak met gele vlekken

14 a. metatars-1 alt in fig. 102, met een zwarte viek in het midden;
pygidium op tergiet-7 duidelijk bestippeld; laatste antennelid
konjsch van vorm varus

schouder en schi1de meestal met gele viekken, schenen met gele vlekken
b. metatars-1 als in fig. 103, zwart met smalle gele viek aan de top;

op tergiet-7 geen pygidium, noch duidelijk bestippeld; laatste
antennelid aan de top afgeknot (fig. 104) leucostoma

borststuk en schenen geheel zwart

15 a. scheen-2 verkort en in een doom uitgetrokken (fig. 105) podagricus
metatars-2 Iicht gebogen; dichte beharing op de basis van poot-1 & 2;
scheen-2 geel

b. scheen-2 niet verkort noch in een doom uitgetrokken 16

16 a. dij-2 met een duidelijke tand aan de basis (fig. 106) denticrus
b. dij-2 zonder een tand aan de basis 17
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fig. 114 idem, C. caJJLtOsUSc3

17 a. tergiet-7 veel sterker bestippeld dan tergiet-6 18

rugveld van het propodeum aan de achterkant duidelik begrensd door een

groeve

b. tergiet-7 niet sterker bestippeld dan tergiet6 21

18 a. tergiet7 met een pygidium
ovalis

b. tergiet7 zonder een pygidium
19

19 a. schouders hoekig (fig. 107); di-2 verbreed aan de basis (fig. 108). . elongatulus

b. schouders afgerond; dij-2 normaal van vorm (fig. 109) 20

20 a. onderkant mesopleuron met haren, die naar voren toe langer

worden; dij-1 met lange, duidelijke haren
distinguendus

laatste antennelid meestal afgeknot (fig. 104)

b. onderkant mesopleurofl met koe, overal even lange haren; di-1

nauweliks behaard
wesmacli

21 a. haren op voorhoofd, kin, mesopleuron en schildje lang, langer

dan de doorsnede van de voorste ocel
22

b. haren op voorhoofd, kin, mesopleuron en schilde ko,

hoogstens zo lang als de doorsnede van de voorste ocel 23

22 a. middenlob clypeus breed uitgesneden met aan weerszijden een

tand (fig. 110)
megacephalus

b. middenlob clypeus steekt in de vorm van een punt naar voren

(fig. 111)
nigritus

38

23 a. mesopleuron met een punt boven heup-2 24
b. mesopleuron zonder een punt boven heup-2, vlak 25

24 a. rugveld van het propodeum aan de zijkanten begrensd door een
groeve; dij-1, dij-2 en scheen-2 zwart assimilis

b. rugveld niet begrensd door een groeve; dijen-1 & 2 bruin;
scheen-1 & 2 bijna geheel geel congener

25 a. dij-1 en scheen-1 lang afstaand behaard (fig. 112); rugveld van het
propodeum duidelijke begrensd door een groeve barbipes

b. dij-1 en scheen-l niet lang behaard; rugveld niet begrensd door
een groeve 26

26 a. middenlob clypeus breed, bijna twee keer zo breed als de antenne
schacht (fig. 113) cinxius

b. middenlob clypeus smal, zo breed als de antenneschacht (fig.
114) capitosus

Crossocerus [Blepharipus] annulipes (Lepeletier & Brull& 1835)
Crossocerus ambigoes (Dahibom, 1842)

mannetje 4,5 - 6 mm, vrouwtje 5 - 7 mm

Palaearctisch: in Belgid in het gehele land verbreid; in Nederland wijd verbreid maar
ontbreekt in weide- en poldergebieden en de waddeneilanden; ook in Luxemburg
aangetroffen.
Nestelt in dood hout. Deze soort heeft geen voorkeur voor een bepaald inseki als prool.

Crossocerus [Ablepharipus] assimilis (F. Smith, 1856)

mannetje 5 - 7 mm, vrouwtje 6 - 9 mm

Palaearctisch: in Belgie vooral in het midden en oosten van het land; in Nederland vooral in Zuid
Limburg waar de soort niet zo zeldzaam is; ook in Luxemburg aangetroffen.
Nestelt in verlaten vraatgangen van keverlarven in dood bout. De prooidieren bestaan uit
vliegen.

Crossocerus [Blepharipus] barbipes (Dahlbom, 1845)

mannetje 6 - 8 mm, vrouwtje 6,5 - 8,5 mm

Palaearctisch: uit Belgiè en Luxemburg zi;n geeri vondsten bekend; er zi)n voor Nederland
twee vondsten van deze soort gemeld. Het voorkomen van deze soort in Nederland is
echter onwaarschijnlijk.

Crossocerus [Cuphopterus] binotatus Lepeletier & Brullé, 1835
Crossocerue confusus Schulz, 1906

mannetje 7- 10 mm, vrouwtje 9- 11,5 mm

Europa: in Belgie verspreid in heel het land, zo ook in Luxemburg; in Nederland vooralin bet midden, oosten en zuiden, maar nooit in grote aantallen aangetroffen. Ontbreekt
grotendeels aan de westkust en op de waddeneilanden.

4
fig. 105 poot-2 C. podagricus d
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fig. 107 schouders C. elongatutusd

fig. 106 ideni, C. denticrusd

fig. 108 dij-2 C elongatutusd fig. 109 idem, C. dzsttnguCU5

fig. 111 idem, C. ntgritusd
fig. 110 clypeus C. megacephalusd

fig. 113 clypeus C. cznxzusd

fig. 112 poot-l C. barbzpes
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Nestelt in dood hout maar ook in leemwanden en muurvoegen. Dc prooien bestaan uit vliegen
(diverse families).

Crossocerus [Crossocerus] distinguendus (A. Morawitz, 1866)

mannetje 4 - 5,5 mm, vrouwtje 5 - 6,5 mm

Europa: in België niet ongewoon vooral in het noordoosten van het land; in Nederland
alleen in Zuid-Limburg niet ongewoon, ontbreekt vrijwel geheel aan de kust en op de
waddeneilanden; in Luxemburg enkele keren aangetroffen.
Nestelt in droge hellingen in de grond maar ook vaak in de buurt van bebouwing in tuinen
en parken of in oud hout. De prooidieren bestaan uit kleine vliegen (o.a. slankpootvliegen).
Bloembezoek waargenomen op schermbloemen.

Crossocerus [Crossocerus] elongatulus (Vander Linden, 1829)

mannetje 5 - 7 mm, vrouwtje 5 - 7,5 mm
De populaties in de Benelux behoren tot de ondersoort C. elongatulus elongatulus (Vander
Linden, 1829)

Holarctisch: in Belgie verspreid voorkomend; in Nederland en Luxemburg algemeen.
Oorspronkelijk nestelt deze soort in de grond, maar in de afgelopen decennia heeft zich een
aanpassing aan menselijke bebouwing voltrokken. Nesten worden vaak aangetroffen in
holtes van stenen muren, ook worden nesten in oud timmerhout genoemd. De prooien
bestaan uit vliegen (diverse families). Waargenomen op schermbloemen, maar ook op
diverse struiken, mogelijk voor bet likken van honingdauw.

Crossocerus [Crossocerus] exiguus (Vander Linden, 1829)

mannetje 3,5 - 4 mm, vrouwtje 4 - 5 mm

Europa: in Belgiè niet ongewoon; in Nederland niet ongewoon op de droge zandgronden,
maar zeldzaam in de duinen; ook in Luxemburg aangetroffen.
Nestelt bij voorkeur in zandkantjes of zandbulten. Prooien bestaan mogelijk uit bladluizen
(Aphidoidea)

Crossocerus [Blepharipus] leucostoma (Linnaeus, 1758)

mannetje 5,5 - 7,5 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

Europa: in België vri;wel uitsluitend in de Ardennen; in Luxemburg van enkele plaatsen
bekend; in Nederland recent aangetroffen op de Veluwe en in Overijssel en Drenthe.
Nestelt bij voorkeur in naaldhout. Maakt graag gebruik van verlaten vraatgangen van schors
kevers. De prooidieren bestaan uit kleine vliegen en Heteroptera.

Crossocerus [Blepharipus] megacephalus (Rossi, 1790)
Crossocerus leucostomoides (Richards, 1935)

mannetje 6 - 9 mm, vrouwtje 7- 10 mm

Palaearctisch: in Belgi vrij algemeen; in Nederland vrij algemeen; ook in Luxemburg aan
getroffen.
Nesteh in kolonies in dood loofhout maar ook in naaldhout, verlaten vraatgangen of gallen.
De prooidieren bestaan meestal uit vliegen van verschillende families. Aangetroffen op
schermbloemen.
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Nestelt in dood hout maar is ook aangetroffen in steile leemwanden en in de voegen van oud

metseiwerk. De prooien bestaan uit vliegen: snavelvilegen (Rhagionidae) en Lauxaniidae.

CrossocerUs [Blepharipus] capitosUS (Shuckard, 1837)

mannetje 4,5 - 6 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

Europa in België verspreid over heel het land; in Nederland vooral talrijk in Zuid-Limburg,

meer naar het noorden zeldzamer en ontbreekt in bet noordelike deel van het land; ook in

Luxemburg aangetroffen.
Nestelt in met merg gevulde plantestengels. De prooien bestaan uit vliegen, soms Homoptera.

CrossocerUS [BlepharipuS] cetratus (Shuckard, 1837)

mannete 6,5 - 7,5 mm, vrouwtje 7 - 8 mm

Palaearctisch: in België vooral in het oosten een gewone soon; in Luxemburg verspreid; in

Nederland vooral in het oosten een gewone soon, ontbreekt aan de kust en op de wadden

cilanden.
Nestelt in dood, vaak sterk vermolmd bout. De prooidieren bestaan Uit vliegen, onder

andere haarmuggen (Bibionidae), dansvhegen (Empidoidea) en wapenvliegefl.

CrossocerUS [Blepharipus] cinxius (Dahlbom, 1838)

mannete 5 - 6 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

Europa: in België vooral in bet midden en oosten van bet land; in Nederland vrij algemeen

in Zuid-Limburg en op een aantal plaatsen in Gelderland en Overissel; in Luxemburg [nog]

niet aangetroffen.
Nestelt in met merg gevulde stengels. De prooidieren bestaan uit stofluizen, bladvlooien

(Psyllidae) en kleine vliegen: onder andere dansvliegen (Empidoidea).

Crossocerus [Ablepharipus] congener (Dahlbom, 1844)

mannetje 4 - 5 mm, vrouwtje 4 - 5 mm

Europa: in België bekend van enkele locaties in bet midden van bet land; in Nederland in Zuid

Limburg en een aantal plaatsen in bet midden van bet land; in Luxemburg niet aangetroffen.

Nestelt in zacht of half-vermolmd bout of in holle stengels. Als prooi worden meestal kleine

vliegen: dansvliegen (Empidoidea) en paddestoelmuggen (Mycetophilidac) aangevoerd.

CrossoCerUS [CrossocerUS] denticrus HerrichScháffer, 1841

mannetje 3,5 - 4 mm, vrouwtje 4 - 5 mm

Palaearctisch: in Belgiè en Nederland slechts bekend van enkele oude vindplaatsen; uit

Luxemburg niet bekend.
Van de biologic is weinig bekend: nestelt in een stenen muurtjes zowel als in viak glooiend

terrein. Dc prooien bestaan uit kleine vliegen: slankpootvliegefl (Dolichopodidae) en Lauxaniidae.

Crossocerus [Cuphopterus] dimidiatus (Fabricius, 1781)

mannetje 7,5 - 9,5 mm, vrouwtje 8 - 11,5 mm

Europa: in Belgié verspreid voorkomend; in Nederland in bet binnenland plaatselijk talrijk;

in Luxemburg verspreid voorkomend.
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CrossOcerus [B1ephariPuS nigrituS (Lepeletier & Brullé, 1835)

CrossocerUs pubescens (Shuckard 1837)

mannetje 5,5 -7 mm, vrouwt)e 6-8 mm

Palaearctisch: in België verspreid maar niet algemeen; zo ook in Nederland, ontbreekt in

Zeeland en op de waddeneilanden verspreid maar niet algemeen in LuxembUrg.

Nestelt in stengels of in dood hout en stammen; ook aangetroffen in verlaten vraatgangen

van kevers. Nest wordt bevoorraad met kleine vliegen van diverse families.

CrossoCerUs [CrossocemS ovaliS Lepeletier & Brullé, 1835

Crossocerus anxtus (Wesmael, 1852)

mannetje 4 - 4,5 mm, vrouwtje 4,5 - 6 mm

Europa: in België en Luxemburg verspreid maar niet gewoon; in Nederland een gewone

soort behalve in de zeek1eigebiede in de duinen zeldzaam.

Nestelt meestal in zand maar soms in kleiige of löss-bodems. Een enkele ml in dood

hout aangetroffen. Nest wordt bevoorraad met kleine dansvliegen, bi, uitzondering met

Heteroptera, zoals blindwantsen (Miridae). AangetrOffen op schermbloemefl

CrossoCerus CrossoCefl1S1 palmipes (LinnaeuS, 1767)

mannetje 5 - 6,5 mm, vrouwtje 6 - 7,5 mm

Palaearctisch: in België verspreid op zandgronden; in Nederland vri algemeen op de

zandgronden, in de duinen zeldzaam; niet in Luxemburg aangetroffen.

Nestelt in vlakke of licht hellende bodems; graag op bospaden. Het nest wordt bevoor

raad met kleine vliegen.

Crossocerus [Ablepharipus] podagriCUS (Vander Linden, 1829)

maflnet)e 4 - 6 mm, vrouwtje 4,5 - 6 mm

Europa: in Belgiè verspreid voorkomend; in Nederland verspreid voorkomend maar leen

in uid.Limburg gewoon, ontbreekt op de waddeneilanden in LuxembUrg aangetroffen

Nestelt in dood hout, vaak in verlaten vraatgangefl. De prooien bestaan ult diverse kleine

vliegen, vooral scatopsidae. Aangetroffefl op diverse schermbloemen

Crossocerus [Crossocerusi pullulus (A. Morawitz, 1866)

CrossocerUs imitans Kohl, 1915

mannetje 5 - 6 mm, vrouWtje 5 - 6 mm

Europa: niet bekend ujt België; in Nederland van slechts een paar vindplaatsen n de

kust bekend, recent ook bij Lelystad en in de LauwerSmeer aangetroffen; niet bekend

uit LuxembUrg.
Biologie is weinig bekend. Prooidieren bestaan vermoedelijk uit kleine Heteroptera.

CrossocerUS [Hoplocrabrol quadrimaCUlat’ (Fabricius, 1793)

mannet)e 5 - 8 mm, vrouwtje 7 - 10 mm

Palaearctisch: in België algemeen; in Nederland algemeen en ontbreekt alleen in de lage

(polder)gebieden in bet noorden en westen; in LuxembUrg ook aangetroffen.

Nestelt in hellende tot steile ndige bodems; ook in leem- en lössbodems. De proolen

bestaan uit kleine dipteren, met een voorkeur voor muggen; soms worden ook kleine
schietmotten en kleine vhnders bemachngd.

Crossocerus [Blepharipus] styrius (Kohl, 1892)

mannetje 4,5 - 5,5 mm, vrouwtje 5,5 - 6,5 mm

Europa: in België zeldzaam, vrijwel beperkt tot het gebied ten oosten van de Maas; in
Nederland zeer verspreid over bet land aangetroffen op een vrij klein aantal plaatsen; in
Luxemburg een enkele keer aangetroffen.
Nestelt in holle stengels en vraatgangen van andere insekten in bout. Als prooidieren
worden verschillende kleinere vliegesoorten bejaagd.

Crossocerus [Crossocerus] tarsatus (Shuckard, 1837)

mannete 4 - 4,5 mm, vrouwtje 5 - 6,5 mm

Europa: in Belgie en Nederland vrij algemeen; ook uit Luxemburg bekend.
Nestelt, dikwijls in kolonies, op zonnige plekken meestal in zandige grond, maar ook
in leemwanden, tuinen en oude muren. Soms aangetroffen in oude paaltjes in verlaten
vraatgangen. Nest wordt bevoorraad met kleine vliegen van diverse families.

Crossocerus [Acanthocrabro] vagabundus (Panzer, 1798)

mannetje 7- 8,5 mm, vrouwtje 8 - 10 mm

Europa: in Be1gi zeldzaam in heel het land; in Nederland lokaal, waarnemingen uit de
noordelijke provincies ontbreken; in Luxemburg van meerdere locaties bekend.
Nestelt in dood bout, vaak gebruik makend van verlaten vraatgangen van keverlarven.
Prooidieren bestaan uit dipteren: langpootmuggen (Tipulidae en Limoniidae), snavel
vliegen (Rhagionidae), soms ook bladrollers (Lepidoptera Tortricidae). Waargenomen op
schermbloemen.

Crossocerus [Crossocerus] varus Lepeletier & Brullb, 1835
Crossoceruspusillus Lepeletier & Brullé, 1835
Crossocerus varius auct.

mannetje 4,5 - 5,5 mm, vrouwtje 5,5 - 6,5 mm

Palaearctisch: in België verspreid voorkomend; in Nederland algemeen, behalve in
polder- en weidegebieden; in Luxemburg van meerdere locaties bekend.
Nestelt in de grond. Dc nesten worden bevoorraad met kleine vliegen. Waargenomen op
diverse schermbloemen; ook aangetroffen op bladeren van Berk en Eik, mogelijk om
honingdauw op te likken.

Crossocerus [Blepharipus] walkeri (Shuckard, 1837)

mannetje 5 -7 mm, vrouwtje 6 -9 mm

Europa: in Belgie vrijwel uitsluitend in bet oostelijk dccl van het land; in Nederland
zeldzaam, de meeste waarnemingen zijn gedaan op en langs rivierdijken met oude eiken;
uit Luxemburg bekend.
Nestelt in dode takken, hoog in de bomen. Dc prooien bestaan uit haften.
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Crossocerus [Crossocerus] wesmaeli (Vander Linden, 1829)

mannetje 4 - 4,5 mm, vrouwtje 4,5 - 6 mm

Palaearctisch: in Belgie algemeen; in Nederland een van de meest algemene graafwespen;

van enkele locaties in Luxemburg bekend.

Nestelt in de grond, in diverse bodemtypes. De prooien bestaan uit diverse vliegen, soms

Homoptera en Heteroptera. Is enkele keren waargenomen op Pastznaale; zit vaak op

zonnige struiken.

Ectemnius Dahibom, 1845

Middeigrote tot grote wespen (6 - 21 mm),

met gele tekening op het achterlijf. Het

borststuk is vaak ook van een gele teke

ning voorzien. Zij lijken veel op Crabro

soorten, maar nestelen in dood bout of

plantestengels. Zij jagen op vliegen.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de

laatste tergiet; mannetjes hebben geen

pygidium, op én soort na (E. nigritarsus).

Dit genus wordt verdeeld in meerdere

subgenera; vijf daarvan komen in de

Benelux voor.
In Europa komen 25 soorten voor,

waarvan dertien in de Benelux.

vrouwtjes

1 a. mesonotum en tergiet-1 met een zeer korte rechtopstaande

beharing; de antennale zone is aan de bovenkant door een fijne

richel begrensd (fig. 115) 2

b. mesonotum, en gewoonlijk ook tergiet-1, met lange afstaande

beharing; antennale zone zonder een richel aan de bovenzijde . . .4

2 a. beharing van de clypeus goudkleurig; pronotum met een duide

lijke doom aan de zijkanten, die niet verbonden is met de pro

notale lijst (fig. 116); clypeus als in fig. 117 dives

b. beharing van de clypeus zilverachtig; pronotum met een mm of

meer ontwikkelde doornen, die met de pronotale lijst zijn ver

bonden
3

3 a. gele zijvlekken op bet achterlijf nemen af in grootte vanaf

tergiet-2; pronotum hoogstens met een smalle gele band borealis

b. gele zijvlekken op tergiet-2 & 5 het grootst; vaak tot een band

versmolten; pronotum geel guttatus

De graafwespen van de Benelux

fig. 119 idem, E. 1apidarjio9 fig. 120 idem, E. ruficornjs9

4 a. clypeus met een goudkleurige beharing 5
derde antenneljd temninste drie keer zo lang ala breed

b. clypeus met zilverkleurige beharing 8
derde antemielid meestal minder dan drie keer zo lang als breed

5 a. sterniet5 & 6 met gele vlekken of banden; clypeus fig. 1 16 sexcinctus
b. laatste sternjeten zwan 6

6 a. richels tussen de zij- en achterkant van het propodeum; clypeus
als in fig. 119 lapidarius

OCellen VOrmen een stompe drieboek
b. propodeum zonder richels tussen de zij- en achterkant 7

ocellen vormen ineestal een gelijkbenjge of gelijkzijdige driehoek
7 a. middenlob clypeus is smaller dan de afstand tussen lob en zijtand

(fig. 120); derde antennelid is 3,5 keer zo lang als breed ruficornis
b. middenlob clypeus is breder dan de afstand tussen lob en zijtand

(fig. 121); derde antenneljd is 4 keer zo lang als breed cavifrons
8 a. mesopleuron glimmend, met enkele verspreide stippels nigritarsus

borststuk zonder gele vlekken
b. mesopleuron mat, gerimpeld of dicht bestippeld 9

borststuk meestal met gele vlekken, vrijwel altijd op de schouders
9 a. mesonotum en schildje met een mm of meer duidelijk gestreepte’

StnjCtuur 10
derde tergiet met gele band; grootte 11 -21 mm

b. mesonotum en schildje bestippeld of met een netvormige’ sn-tic
tuur 12

derde tergiet meestal zwart; grootte 6,5. 14,5 mm

/
fig 115 antennale zone E. dives fig. 116 pronotum E. dives fig. 117 clypeus E. dives9

fig. 118 ClypeusE sexcjnctus9

fig. 121 clypeus E. cav/rons 9 fig. 122 idem, E. cepha/otes? fig. 123 idem, E. continues 9

Ectemnius cavfrons 9

I
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fig. 124 clypeus E. rubicola9

10 a. de gestreepte structuur van het mesonotum is onregelmatig met

stippels tussen de strepen; tergiet-l zonder lange haren lituratus

propodeum meestal met gele vlekken

b. de gestreepte structuur van het mesonotum is regelmatig, zonder

stippels tussen de strepen; tergiet- 1 met lange afstaande haren . .
. 11

11 a. schouders hoekig of zelfs als een doom uitstekend; onderrand

van de clypeus met twee kleine tandjes (fig. 125) fossorius

b. schouders afgerond van vorm; onderrand van clypeus afgeknot

(fig. 122)
cephalotes

propodeum zwart

12 a. derde antennelid meer dan twee keer zo lang als breed; duidelijk

langer dan het vierde; clypeus met een brede stompe middenlob

(fig. 123); grootte 9,5 - 14,5 mm COfltIflUUS

tergiet-’ meestal zonder gele vlekken, geheel zwart

b. derde antennelid net twee keer zo lang als breed, niet of nauwe

liks lariger dan het vierde lid; clypeus met een smalle vooruit

stekende middenlob (fig. 124); grootte 6,5 - 9,5 mm rubicola

matznetjeS

I a. mesopleuron glimmend, met een verspreide bestippeling; laatste

tergiet met een pygidium nigritarSUs

dijen geheel zwart

b. mesopleuron mat door een gestreepte of gerimpelde structuur;

laatste tergiet zonder pygidium 2

2 a. antenneleden zonder tanden of andere vervormiflgen 3

b. antenneleden met tanden of anderszins vervormd 4

3 a. metatars-2 verbreed (fig. 126); laatste antennelid afgeknot (fig. 127);

tergiet-7 met lengtegroef; mesonotum niet bestippeld, maar fi;n

gestreept cephalotes

b. metatars-Z niet verbreed; laatste antennelid konisch van vorm

(fig. 128); tergiet-7 zonder groef; mesonotum bestippeld en daar

naast al of niet gerimpeld lituratus

4 a. trochanter-1 verbreed (fig. 129); mesonotum niet bestippeld,
fijn gestreept fossorius

antenne als in fig. 130
b. trochanter-1 niet verbreed; mesonotum bestippeld en daarnaast a!

of niet gerimpeld 5

5 a. derde antennelid tenminste drie keer zo lang als breed, met een
tand aan de binnenzijde 6

zesde antennelid met vervormd
b. derde antennelid minder dan drie keer zo lang als breed, zonder

tand aan de binnenzijde 9
zesde antennelid bij een aantal soorten vervormd

6 a. middeiste tand op bet derde antennelid met enkele gebogen
haren (fig. 131) sexcinctus

b. middeiste tand op het derde antennelid zonder beharing 7

7 a. rugveld van bet propodeum is door duidelijke lijsten gescheiden
van de zijkant; bovenkant van het derde antennelid duidelijk
gebogen (fig. 132) lapidarius

b. geen lijsten tussen rugveld en zijkanten van het propodeum;
bovenkant van het derde antennelid nauwelijks gebogen
(fig. 133 & 134) 8

8 a. derde antennelid met duidelijke tand (fig. 133); beharing van de
clypeus goudkleurig cavifrons

b. derde antennelid met weinig ontwikkelde tand (fig. 134); clypeus
met zilverkleurige beharing ruficornis

9 a. mesonotum en tergiet-1 met een lange afstaande beharing; gele
tekening van tergiet-3 minder ontwikkeld dan die op tergiet-4,
vaak geheel afwezig 10

b. mesonotum en tergiet-1 met een korte afstaande beharing; gele
tekening van tergiet-3 minstens even goed ontwikkeld als die van
tergiet-4 11

10 a. eerste en tweede lid van tars-2 in een doom uitgetrokken (fig.
135); derde antennelid is meer dan twee keer zo lang als breed
(fig. 136) continuus

b. eerste en tweede lid van tars-2 niet doornvormig verlengd; derde
antennelid is nauwelijks twee keer zo lang als breed (fig. 137) . . . rubicola

van de BeneluxDegraafwespefl

fig. 126 metatars-Z E. cephalotesd

7

fig. 125 idem, E.fossortus

fig. 127 antenne E. cephalotesd fig. 128 idem, E. ltturatusd

fig. 129 trochanter E. fossoriusd

fig. 132 antenne E. lapid4riusd

fig. 130 antenne E. fossoriusd fig. 131 idem, E. sexcznctusc3

fig. 134 idem, E. ruJicornisclfig. 133 idem, E. cavifronsd
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fig. 135 tars-2 E. corztinuusc3

fig. 138 metatars-2 E. dives fig. 139 di-l E. guttztus

11 a. metatars-2 duidelijk verbreed (fig. 138) dives

b. metatars-2 niet verbreed: zijkanten parallel 12

12 a. derde antennelid is nauwelijks uitgesneden aan de onderkant;

basis van dij-1 verbreed (fig. 139) guttatuS

b. derde antennelid is duidelijk uitgesneden aan de onderkant;

basis van dij-1 niet verbreed borealis

F.ctemniuS Ectemnius1 borealis (Zetterstedt, 1838)

Ectemnius nigrinus (HerrichSchäffer, 1841)

manfletje 6- 8 mm, vrouwtje 7 - 9 mm

Europa: in Belgil verspreid over het land; in Nederland niet ongewoon in de oostelijke

heift van het land, ontbreekt vrijwel geheel aan de kust en op de Waddeneilanden; in

Luxemburg van enkele locaties bekend.
Nestelt in dood hout. De prooidieren bestaan uit vliegen van verschillende families.

Vaak aan te treffen op schermbloemen, vooral Gewone engeiwortel.

Ectemnius [Clythochrysusl cavifrons (Thomson, 1870)

mannete 8 - 12,5 mm, vrouwt)e ii - 16,5 mm

Palaearctisch: in Belgil een gewone soort; zo ook in Nederland en Luxemburg.

Nestelt in dood hout, vaak gebruik makend van de nestgangen van keverlarven maar

ook die van soongenoten in vorige jaren. Jaagt op vrij grote zweeMiegen. Veelvuldig

waargenomen op schermbloemen, vooral Gewone engeiwortel en Srkkelkruid.

EctemniuS [Metacrabro] cephalotes (Olivier, 1792)

Ectemn ins quadricinctus auct., nec (Fabricius, 1787)

manfletje 9 - 14 mm, vrouwtje 12 - 17 mm

Europa: in Belgi verspreid maar flirt algemeen; in Nederland plaatselijk talrijk, ontbreekt

in de noordelijke provincies; in Luxernburg aangetroffen.

Nestelt in vraatgangen van andere insekten in dood hout. De prooien bestaan Uit zweef

vliegen, dazen, brom- en huisvliegen. Meermalen waargenomefl op schermbloemen.

Ectemnius [Hypocrabro] continuus (Fabricius, 1804)

mannetje 8 - 12 mm, vrouwt)e 9,5 - 14,5 mm
De populaties in de Benelux behoren tot de ondersoort E. continuuspunctatus (Lepeletier
& Bruil& 1835).

Holarctisch: in Belgie, Nederland en Luxemburg is deze soon wijd verbreid en talrijk.
Nestelt in dood hout zoals boomstronken, takken en omgevallen boomstammen. De prooi
dieren bestaan uit dipteren van velerlei families. Veelvuldig waargenomen op schermbloemen
en composieten.

Ectemnius [Ectemnius] dives (Lepeletier & Brull, 1835)

mannetje 6,5 - 8 mm, vrouwtje 7 - 10,5 mm

Holarctisch: in Belgie verspreid over het land; in Nederland alleen in het zuidoosten
gewoon, maar ook aangetroffen in Flevoland; in Luxemburg op enkele plaatsen
aangetroffen. Deze soon schijnt zijn areaal uit iv breiden.
Nestelt in dood bout. Het nest wordt bevoorraad met vliegen, meestal zweefvliegen en
sluipvliegen. Veelvuldig waargenomen op schermbloemen en composieten.

Ectemnius [Metacrabro] fossorius (Linnaeus, 1758)

mannetjel2- 16 mm, vrouwtje 16 -21 mm

Europa: in België bekend van enkele plaatsen uit het zuidoosten van het land; niet
bekend uit Nederland en Luxemburg.
Over de biologie van deze zeldzame soon is weinig bekend.

Ectemnius [Ectemnius] guttatus (Vander Linden, 1829)

mannetje 6 - 8 mm, vrouwtje 7 - 9 mm

Europa: in Belgie van slechts enkele plaatsen bekend; in Nederland vooral in het
zuidoosten maar daar nergens algemeen, ook op de Veluwe; in Luxemburg
aangetroffen.
Nestelt in oud hout en oude bomen. De prooidieren bestaan uit vliegen, vooral zweefvliegen
en huis- en bromvliegen. Herhaaldelijk aangetroffen op schermbloemen en Gewoon duzzendblad.

Ectemnius [Clytochrysus] lapidarius (Panzer, 1804)

mannetje 7- 11 mm, vrouwtje 9 - 12 mm

Holarctisch: in Belgie, Nederland en Luxemburg vrij algemeen.
Nestelt in dood hout. Het nest wordt bevoorraad met vliegen (sluip-, zweef-, vilt- huis
en bromvliegen). Veelvuldig aangetroffen op schermbloemen en composieten.

Ectemnius [Metacrabro] lituratus (Panzer, 1804)

mannetje 9 - 12 mm, vrouwte 11 - 14,5 mm

Europa: in Belgie verspreid maar niet algemeen; in Nederland alleen gewoon in Limburg,
ook op de Veluwe en in de Achserhoek; in Luxemburg van enkele locaties bekend.
Nestelt in vermolmd bout, liefst in de schaduw op enige afstand van een warme bosrand.

De graafwespen van de Benelux

fig. 137 idem, E. rubtcola3
fig. 136 antenne E. continuuSc
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De prooidieren bestaan uit vliegen: huisvliegen (Muscidae), bloemvliegen (Anthomyiidae)

en strontvliegen (Scatophagidae). Veelvuldig aangetroffen op schermbloemen en composieten.

Ectemnius [Cameronitus) nigritarsus (Herrich-Schäffer, 1841)

mannetje 8,5 - 12 mm, vrouwtje 10- 13 mm

Europa: in België op enkele plaatsen bij de Belgisch-Franse grens gevangen; niet bekend uit

Nederland en Luxemburg.

Van de biologie van deze zeldzame soort is weinig bekend.

Ectemnius [Hypocrabro] rubicola (Dufour & Perris, 1840)

mannetje 6 - 9 mm, vrouwtje 7 - 9,5 mm

Europa: in België verspreid voorkomend; in Nederland alleen in het zuidoosten, bet aantal

recente vindplaatsen is sterk afgenomen; in Luxemburg van enkele locaties bekend.

Als enige van bet genus Ectemnius nestelt deze snort niet in dood bout maar in plante

stengels, vooral braam en Riet. Vliegen van diverse families dienen als prooien.

Aangetroffen op schermbloemen.

Ectemnius [Clythochrysus] ruficornis (Zetterstedt, 1838)

Ectemnius nigrifrons (Cresson, 1865)

mannetje 7,5 - 12 mm, vrouwtje 10- 14,5 mm

Palaearctisch: in Belgie verspreid in de hoger gelegen, bosachtige streken; in Nederland

verspreid over bet oostelijk deel van bet land; in Luxemburg van enkele locaties bekend.

Nestelt in oud bout, stronken en paaltjes. Als prooidieren fungeren grotere zweefvliegen.

Aangetroffen op Gewone engeiwortel en andere schermbloemen.

Ectemnius [Clythochrysusj sexcinctus (Fabricius, 1775)

Ectesnnius zoriatus (Panzer, 1797)

mannetje 10- 13 mm, vrouwtje 12 - 17 mm

Europa: in Belgie, Nederland en Luxemburg een gewone soort, maar in polder- en weide

gebieden zeldzaam.
Nestelt in dood bout. De prooien bestaan vrijwel uitsluitend uit grotere zweefvliegen.

Entomognathus Dahlbom, 1844

Kleine gedrongen, zwarte wespen (3 -

6 mm) die in de grond nestelen en op
kicine haantjes jagen.

Vrouwtjes hebben een duidelijk
zichtbaar pygidiuin op de zesde
tergiet; bij mannetjes is bet pygidium
op de zevende tergiet vaag gemarkeerd.

In Europa komen vier soorten voor,
waarvan én in de Benelux

Entomognathus brevjs (Vander Linden, 1829)

mannetje 3 - 5 mm, vrouwtje 4 - 6 mm

Palaearctiscb: in Belgie verspreid voorkomend; in Nederland vooral in de oostelijke heift
van bet land, zelden aan de kust; versprejd in Luxemburg
Nestelt in de grond, in zand- of leemkantjes, soms aan de voet van oude muren. De prooien
bestaan uit kleine kevers (haantjes). Aangetroffen op Wi1 rese, Guenroede en diverse
schermbloemen

Middeigrote wespen (8 - 12 mm) met een
opvallende gele of geelwitte tekening. Ze
jagen op nachtvlinders en nestelen in de
grond of in hout.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de
zesde tergiet; mannetjes hebben geen
pygidium. Bij hen zijn de voorpoten
vaak opvallend van vorrn.

In Europa zijn zes soorten gevonden;
drie daarvan komen in de Benelux voor.

De graafwespen van de Benelux

Lestica Billberg, 1820
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vrouwtjes

I a. pygidium gootvormig; clypeus met een brede, fors uitstekende

lengtekiel (fig. 140)
clypeata

b. pygidium viak: clypeus zonder een brede forse lengtekiel

(fig. 141)
2

2 a. mesopleuron glanzend met verspreide diepe bestippeling subterranea

b. mesopleuron mat met dichte fijne sculptuur en bestippeling. . . . alata

mannetjes

1 a. kop, van boven gezien, direct achter de ogen sterk versmald (fig.

142), metatars-1 plaatvormig verbreed (fig. 143) clypeata

b. kop nauwelijks versmald; metatars-1 anders van vorm (fig. 144 &

145)
2

2 a. metatars-1 doorschiinend (fig. 144); kaken geel met een rood

bruine top
alata

b. metatars-1 niet vervormd, met rechte zijkanten (fig. 145); kaken

zwart
subterranea

Lestica alata (Panzer, 1797)

mannetje 8,5- 11 mm, vrouwtie 9-12mm

Europa: in Belgil recentelijk nog maar op enkele vindplaatsen aangetroffen; in Nederland

nog sporadisch in bet midden en zuidoosten van het land; van Luxemburg niet bekend.

Nestelt in de grond. Het nest wordt bevoorraad met diverse vlinders. Aangetroffen op

schermbloemen en composieten.

Lestica clypeata (Schreber, 1759)

mannetje 8 - 11 mm, vrouwtje 9- 12 mm

Europa: in Belgie verspreid over bet hele land; in Nederland recent alleen nog in

De graafwespen van de Benelux

Limburg; van enkele plaatsen in Luxemburg bekend.
Nestelt als enige Lestica-soort in hout. De prooien bestaan uit diverse vlinders. Vaak
aangetroffen op schermbloemen, Gulden,-oede en braam.

Lestica subterranea (Fabrjcius 1775)

manrietje 8,5 - 11 mm, vrouwtje 9- 12 mm

Europa: in Belgie verspreid; in Nederland op zandgronden in het binnenland nog vrij
algemeen; uit Luxemburg niet bekend.
Nestelt in de grond. De nestcellen worden bevoorraad met kleine vlinders.

Kleine tot middelgrote (3,5 - 8 mm) vrijwel
geheel zwarte wespen die in de grond
nestelen en op kleine vliegen, wantsen
en kleine wespen jagen.

Vrouwtjes hebben op de zesde tergiet een
duidelijk gemarkeerd pygidium; bij
mannetjes is het pygidium onduidelijk
gemarkeerd.

In Europa komt een twintigtal soot-ten
voor; in de Benelux drie.

VrojjWtjes

1 a. schacht, kaken en borststuk zonder gele tekening albilabris
b. minstens op de schacht gele tekening aanwezig 2

2 a. rugveld van het propodeum geheel of grotendeels bedekt met
ribbels; zo ook het mesopleuron; metatars-3 niet verdikt (fig.
146) panzeri

b. mgveld van het propodeum geheel of grotendeels glad; meso
pleuron zonder ribbels; metatars-3 verdikt (fig. 147) pygmaeus

fig. 140 clypeus L. clypeata fig. 141 idem, L. a/.ata? fig. 142 kop, L. clypeat.a

fig. 143 poot-1 L. clypeata3 fig. 144 idem, L. a1ata fig. 145 idem, L. subterranea &

Lindenjus Lepeletier & Brullé, 1835

Linden jus a/bjlabrjs

mannetjes

1 a. metatars-2 gebogen; de top van scheen met lange beharing
(fig. 148) albilabris

b. metatars-2 recht; geen lange beharing op scheenl 2
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fig. 147 idem, L. pygmaeusc2 fig. 148 poot-2 L. albilabriscc

2 a. rugveld van bet propodeum geheel geribbeld panzeri

b. rugveld van het propodeum met twee gladde, glimmende

velden
pygmaeus

Lindenius albilabris (Fabricius, 1793)

mannetje 5 - 7 mm, vrouwtje 5 - 8 mm

Palaearctisch: in Belgie plaatselijk een algemene soort; in Nederland een gewone soort op

zand- en Ieemgronden in bet binnenland, maar ontbreekt vrijwel geheel aan de kust; in

Luxemburg plaatselijk een algemene soort.

Nestelt in de grond. De prooidieren bestaan uit wantsen, vooral blindwantsen (Miridae).

Vaak aangetroffen op Gewoon duizendb1ad Peen, Havikskruzd en diverse schermbloemen.

Lindenius panzeri (Vander Linden, 1829)

mannetje 4 - 6 mm, vrouwt)e 5 - 7 mm

Palaearctisch: in Belgie verspreid over het hele land; in Nederland heeft deze soort een

vergelijkbare verspreiding als L. albilabris; van enkele plaatsen in Luxemburg bekend.

Nestelt in de grond. De prooien bestaan uit kleinere vliegen, vooral halmvliegen (Chloropidae),

maar ook boorvliegen (Tephritidae) en kriebelmugjes (Simuludae). Vaak aangetroffen op

Gewoon duizendblad, Peen, Havikskruid en diverse schermbloemen.

Lindenius pygmaeus Rossi, 1794

Lzndeniasarmatus (Vander Linden, 1829)

mannetje 4 - 5,5 mm, vrouwtje 3,5 - 6 mm

De populaties in de Benelux behoren tot de ondersoort L. pygmaeusarmatus (Vander Linden,

1829).
Palaearctisch: in België verspreid over bet hele land; in Nederland dezelfde verspreidmg

als L. albzlabris maar veel minder talrijk; in Luxemburg verspreid over het hele land.

Nestelt in zandkantjes, bij voorkeur op vlakke beschutte heideterreinen, maar ook

gevonden in los matertaal aan de voet van oude muren. De prooien bestaan slechts bij

uitzondering uit vliegen; vaker wo rden diverse wespachsigen (Chalcidoidea, Braconidae,

Ichneumonidae) en mieren gevangen. Aangetrolfen op Wilde reseda.

Oxybelus Latreille, 1796

Spieswespen

Klexne tot middeigrote wespen (3 - 12 mm)
die direct aan de doom op het propodeum
te herkennen zijn.
Deze wespen jagen op vliegen die na de
vangst aan de angel blijven gespiesd en zo
getransporteerd worden naar het nest. Ze
nestelen op zon beschenen warme zanderige
plaatsen.

Vrouwtjes hebben een duidelijk, driehoekig
pygidium; bij mannetjes is het pygidium
minder duidelijk en afgeknot van vorm.
De clypeus is bij het mannetje duidelijk
drietandig.

In Europa komen 22 soorten voor; negen daarvan in de Benelux.

vrouwtjes

1 a. dij-2 & 3 geheel of grotendeels roodbruin met gele vlekken 2
b. dij-2 & 3 zwart, soms met gele vlekken of een roodbruine top .. 4

2 a. doom op propodeum met afgeknotte, licht ingesneden top (fig.
149); schildje met grove bestippeling en geribbeld latro

b. doom op propodeum met afgeronde of spitse top (fig. 150 & 151);
schildje hoogstens aan de achterrand geribbeld 3

3 a. mesonotum zwan; doom op propodeum spits (fig. 150) argentatus
b. mesonotum met twee of vier gele lengtestrepen; doom op propo

deum stomp (zoals in fig. 151) lineatus

4 a. achterlijf glimmend, met bronskleurige glans en zeer fijne, vage
bestippeling bipunctatus

op het 1’€4e tergiet twee gele vlekken, soms geheel zwart
b. achterlijf duidelijk bestippeld zonder een bronskleurige glans... 5

tekening op het achterlijf uitgebreider

fig. 146 metatars-3 L. panzeri

De graafwespen van de Benelux

Oxybelus uniglumis?
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fig. 149 doom 0. latro fig. 150 idem, 0. argentatus fig. 151 idem, 0. bipunctatijs

55



en van de BeneluxDe graafwesp

fig. 152 achterschildje en doom 0. trispinosus fig. 153 idem, 0. unigiumis

fig. 154 clypeus 0. haemorrhoid.alisc fig. 155 idem, 0. trtspinosusc

5 a. pygidium geheel helder roodbruin van kleur 6

kaken mm of meer roodbruin

b. pygidium zwart, hoogstens is de top roodbruin van kleur 7

kaken zwarl. a! of met met een geelachuge basis

6 a. scheen-2 & 3 zwart met geelachtige vlekken; sterniet-2 zeer fijn

en dicht bestippeld
quattuordecimnotatus

b. scheen-2 & 3 roodbruin met gele vlekken; sterniet-2 in het

midden grof en verspreid bestippeld haemorrhoidaliS

7 a. scheen-2 & 3 zwart; achterlijf met gele vlekken; lamellen van het

achterschildje [van opzij bekeken] in twee punten uitlopend

(fig. 152)
.

trispinosuS

b. scheen-2 & 3oodbruin; achterlijf met witachtige vlekken;

lamellen van het achterschildje [van opzij bekeken] met

ongedeeld einde (fig. 153) 8

8 a. mesopleuron glimmend en gestippeld; kaken met een geelachtige

basis
mandibularis

tergieten met een grotere bestippeling dan de andere soon

b. mesopleuron geheel gerimpeld; kaken geheel zwart uniglumis

tergieten met sen fijne bestippeling

mannetjeS

I a. sternieten met een duidelijke borstelachtige beharing of dichte

haarbanden 2

b. sternieten zonder duidelijke haarbanden; hooguit verspreide

haren 4

3 a. dij-2 & 3 bijna geheel roodbrumn; lamellen van achterschildje
lopen, van opzij bekeken, duidelijk in twee spitsen uit, als in fig.
152; achterlijf dicht bestippeld lineatus

achterschi1de tussen de lamellen geel
b. dij-2 & 3 zwart met gele top; lamellen van het achterschildje met

ongedeelde spits, als in fig. 153; achterlijf verspreid bestippeld . . . mandibularis
achterschildje meestal geheel zwart

4 a. tergieten met een bronskleurige glans en verspreid bestippeld . . . bipunctatus
lamellen van het achterschildje in én spits uitlopend (fig. 153)

b. tergieten zonder een bronskleurige glans 5

5 a. lamellen van het achterschildje met één ongedeelde spits (fig. 153)6
b. lamellen lopen in twee spitsen uit (fig. 152) 8

Bij 0. trispinosus is dit kenmerk niet altijd duidelijk; maar deze soon is
onder beide mogelijkhedeo opgenomen.

6 a. vlekken op het achterlijf witachtig; geelwitte streep op voorkant
van roodbruine scheen- 1 & 2 uniglumis

dijen geheel zwart lLviiae o,p .tj1)

b. vlekken op bet achterlijf geel; schenen zwart met gele vlekken . . 7
dijen meestal met een grote gele topvlek

7 a. einddoorn van metatars-1 even lang als het tweede tarslid argentatus
scheen.2 & 3 gee! met roodbrumne vlekken (>..Op)

b. einddoorn van metatars-1 duidelijk korter dan het tweede
tarslid trispinosus

scheen.2 & 3 gee1, meestal met een zwarte topvlek

8 a. middeiste tand van de clypeus breed afgerond en bijna onbehaard
(fig. 154); einddoorn van metatars-1 net zo lang als bet tweede
tarslid haemorrhoidalis

b. middeiste tand van de clypeus kielvormig (fig. 155); einddoorn
van metatars-1 korter dan het tweede tarslid 9

clypeus meestal behaard

9 a. basis van de kaken geel of roodbruin quattuordecimnotatus
b. kaken geheel zwart trispinosus

Oxybelus argentatus Curtis, 1833
Oxybelus mucronatus auct., nec (Fabricius, 1793)

mannetje 5,5 - 6 mm, vrouwtje 8 - 10 mm
Deze soon kent volgens diverse auteurs meerdere ondersoorten waarvan de status
niet geheel duidelijk is. In Belgie en Nederland komen de ondersoorten 0. argentatus
argentatus Curtis, 1883 en 0. argentatus bouwmanni Verhoeff, 1948 voor. In Luxem
burg komt waarschijnhjk alleen de laatste ondersoort
Dc ondersoort 0. argentatus argentatus heeft een opvallende zmlverachtige beharing.

Europa: in de kustgebieden van Belgie en Nederland komt 0. argentatus argent.atus voor;
de andere ondersoort in het binnenland van Belgie, Luxemburg en Nederland.
Nestelt in mul zand. Viltvliegen (Therevidae) zijn de prooidieren. Aangetroffen op
composieten, Sporkehout en Spiraea.

De graafwespen van de Benelux

2 a. doom op propodeum breed en diep uitgesneden met twee toppen

(fig. 149); sterniet-6 & 7 met opvallende, borstelachtige beharing. latro

b. doom op propodeum afgeknot of spits (fig. 150 & 151); geen

borstelachtige beharing op sterniet-6 & 7 3

op sterniet-3/6 kunnen we1 dichte geelwitte haarbanden voorkomen
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Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812

mannetje 3 - 5 mm, vrouwtje 4 - 6 mm

Holarctisch: in Belgie, Nederland en Luxemburg overal gewoon op de zandgronden,

maar ontbreekt in drassige terreinen en weidegebieden.

Nestelt in vlakke zandbodems. Het nest wordt bevoorraad met diverse vliegen. Waar

genomen op Wilgeroosje, Sporkehout, aismede schermbloemen en composieten.

Oxybelus haemorrhoidalis Olivier, 1812

Oxybelus victor Lepeletier, 1845

Oxybelus elegantulus Gerstäcker, 1867

mannetje 4 - 7 mm, vrouwtje 5 - 8 mm

De populaties in de Benelux behoren tot de ondersoort 0. haemorrhousa/is victor Lepeletier,1845.

Palaearctisch: in België recentelijk niet meer waargenomen; in Nederland in Midden-Limburg

en bet midden van het land, maar niet meer waargenomen na 1961; uit Luxemburg geen

waarnemingen bekend.

Nestelt in zandbodems. Prooien bestaan uit vllegen: onder andere huisvliegen. Aangetroffen

op Distel, Peen, Kruisdiste/, Zandblauwtje, Pastinaak en diverse andere schermbloemen.

Oxybelus latro Olivier, 1812

mannetje 7 - 9 mm, vrouwtje 8 - 10 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in België bekend van enkele oude vangsten; niet bekend uit

Nederland en Luxemburg.

Van de biologie is weinig bekend.

Oxybelus lineatus (Fabricius, 1787)

mannetje 8 - 10 mm, vrouwtje 10 - 12 mm

Europa: in Belgie bekend van enkele oude vangsten; in Nederland alleen vhhr 1940 op een

klein aantal plaatsen in Midden-Limburg en bet midden van het land gevonden; geen

vondsten bekend uit Luxemburg.

Nestelt in de grond. Aangetroffen op Kruldistel, Akkerdistel, Zandblauwtje en diverse

schermbloemen.

Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845

Oxybelus sericatus Gerstäcker, 1867

mannetje 5 - 7 mm, vrouwtje 6,5 - 8 mm

Europa: in Belgiè en Nederland voorkomend op de zandgronden en in de kustduinen; geen

waarnemingen uit Luxemburg.

Nestelt op warme plaatsen in rul zand. De prooidieren bestaan ust diverse soorten vliegen,

zoals huis-, dambord- en sluipvliegen. Aangetroffen op Wilgeroosje, Groot streepzaad, Sporkehout,

Pastznaak, Melkdzste/.

Oxybelus quattuordecimnotatus Juririe, 1807

Oxybelus mucronatus sensu Verhoeff, 1946

mannete 3,5 - 6 sum, vrouwte 4 - 7 mm

De graafwespen van de Benelux

Palaearctisch: in Belgie verspreid voorkomend; in Nederland verspreid, niet in bet
noordeli;k deel van bet land; uit Luxemburg geen vangsten bekend.
Nestelt in vastere zandbodems. Vliegen (Ulidiidae en Dryomyzidae) worden genoernd als
prooien. Aangetroffen op Wi/geroosje, Peen, Sporkehout, Pastinaak en Ga/den roede.

Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787)
Oxybelus nigriceps Olivier, 1811

mannet;e 5 - 7 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

Europa: in Belgie verspreid in bet zuiden van bet land; in Nederland slecbts bier en daar
in bet zuidoosten; uit Luxemburg geen vangsren bekend.
Nestelt bij voorkeur in lemig zand. Prooidieren bestaan uit vliegen van de families der
bromvliegen, huisvliegen en bloemvliegen. Waargenomen op Gewoon dutzendblad, Wilde
reset/a en diverse schermbloemen

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758)

mannetje 4,5 - 6,5 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

Holarctisch: in Belgie algemeen; ook in Luxemburg aangetroffen; in Nederland algemeen.
Nestelt in vlakke of glooiende bodems, ook vaak tussen de tegels van trottoirs en tuinpaden
in steden. De proolen bestaan uit vliegen, vooral huisvliegen en bloemvliegen. Aangetroffen
op Gewoon duizendblad, Vederdistel, Peen, Sporkehout, Vetkruid, Guldenroede, Grote tijm en
diverse schermbloemen

Rhopalum Stephens, 1829

Ci”’) -i9-

Kleine slanke wespen (4 - 7,5 mm) met
een zwart of zwart met rood achterlijf.
Ze jagen op vliegen, springcicaden en
stof}ujzen Ze nestelen in hout of
holle plantestengels.

Vrouwtjes zijn gemakkelijk van
mannetjes te onderscheiden: zij
hebben een pygidium op de laatste
tergiet; mannetjes niet.

In Europa komen vijf soorten voor,
waarvan drie in de Benelux.

De graafwespen van de Benelux

Rhopalum clavipes 2

vrouwtjes en man netjes

I a. achterlijf zwart met rood; tussen de antennen geen knobbel. . . . clavipes
b. achterlijf geheel zwart; tussen de antennen een knobbel 2
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2 a. scheen-3 geel met een zwarte basis en roodachtige top coarctatUm

b. scheen-3 zwa met een gele viek aan de basis gracile

Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)

mannetje 4 - 5,5 mm, vrouWt)e 5 - 6,5 mm

1-Iolarctisch: in België, Nederland en Luxemburg algemeen.
Nestelt zowel in vraatgangen in dood hout als in plantestengels. Zeer verschillende

prooien worden aangesleept: diverse soorten vliegjes, bladvlooien (Psyllidae) en stofluizen.

Rhopalum coarctatUm (Scopoli, 1763)

mannetje 4,5 - 6,5 mm, vrouwtje 6 - 7,5 mm

Holarctisch: in Belgil en Nederland algemeen; in Luxemburg van enkele plaatsen

bekend.
Nestplaatsen als bij R. clavipes. Vangt dipteren van diverse families als prooi, soms stof

luizen of zelfs netvleugeligen. Een enkele maal aangetroffen op schermbloemen.

Rhopalum gracile Wesmael, 1852
Rhopalum nigrinum (Kiesenwetter, 1849)
Rhopalum kiesenwetteri (A. Morawitz, 1866)

mannete 4 - 6 mm, vrouwtje 5 - 6 mm

Palaearctisch: in Belgie van slechts enkele plaatsen bekend; in Nederland vooral aange

troffen in rietlanden van het laagveenplassengebied rond het IJsselmeer en in het

rivierengebied; uit Luxemburg geen vangsten bekend.
Nestelt vooral in rietstengels. Als prooidieren worden vermeld vedermuggen (Chironomidae).

Kleine geheel zwarte of zwart met rood
gekleurde wespen (2,5 - 8 mm). Ze lijken

sterk op de kleinere soorten van het genus
Tachysphex, maar zijn daarvan te onder
scheiden door maar twee in plaats van
drie cubitaalcellen in de voorvleugel. De
tweede cubitaalcel is bovendien gesteeld.
Deze wespen jagen op kleine spinnen
en nestelen in de grond.

zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. Mannetjes kunnen eigenlijk alleen goed
op basis van hun genitalin worden gedetermineerd (zie: Dollfuss, 1991).

In Europa komen 25 tot 30 soorten voor, waarvan vijf in de Benelux.

vrouwtjes

1 a. achterlijf met tenminste het eerste segment voor een deel rood . . 2
b. achterlijf geheel zwart 3

2 a. bovenste deel van het mesopleuron glanzend, soms met een
spaarzame bestippeling concolor

b. bovenste dccl van bet mesopleuron mat, dicht bestippeld bicolor
3 a. gezicht en mesonotuni donker, zonder kopergians; de achterrand

van tergiet-2, 3 & 4 zonder bestippeling, glad spurius
b. gezicht en mesonotum met kopergians; de bestippeling van de

tergieten loopt door tot de achterrand 4

4 a. kaken geelachtig bruin, hooguit aan de basis awart ater
b. kaken minstens tot aan de eerste tand zwart niger

mannetjes

I a. tenminste de basis van de eerste tergiet rood 2
b. achterlijf geheel zwart gekleurd 3

2 a. zevende tergiet met twee borstelbosjes concolor
b. tergiet-7 met enkele verspreid staande borstels bicolor

3 a. de achterrand van de tergieten glad, zonder bestippeling spurius
b. de bestippeling van de tergieten loopt in de achterrand door. . . . 4

4 a. kaken geelachtig bruin, hoogstens de basis zwart ater
b. kaken tenminste tot aan de eerste tand zwart niger

Miscophus ater Lepeletier, 1845
Miscophus maritimus Smith, 1858

mannetje en vrouwtje 3,5 - 5 mm

Europa: in Belgie verspreid voorkomend; in Nederland verspreid voorkomend;
in Luxemburg aangetroffen.
Nestelt in de grond. De prooi bestaat uit kleine spinnetjes.

Miscophus bicolor Jurine, 1807

mannetje 3,5 - 6 mm, vrouwtje 5 - 8 mm

Europa: in België van enkele plaatsen bekend; in Nederland sporadisch op de
hogere zandgronden, recent uitsluitend in bet noordoosten; bekend uit Luxemburg.
Nestelt in de grond. Als prooi schijnen uitsluitend de spinnen Steatod.a phalerata en
S. albomaculata te worden gevangen.

subfamilie LARRINAE

ivliscophus Jurine, 1807

I
Vrouwtjes noch mannetjes hebben een
pygidium. Dc soorten van dit genus zijn
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Miscophus concolor Dahlbom, 1844

mannetje 3 - 4 mm, vrouwtje 4 - 5 mm

Europa: in België van meerdere plaatsen bekend; in Nederland in het gehele land

aangetroffen; niet bekend uit Luxemburg.

Nestelt in de grond. De prooi bestaat uit verschillende spmnesoorten.

Miscophus niger Dahlbom, 1844

mannetje 2,5 - 5 mm, vrouwtje 3,5 - 6,5 mm

Europa: in Belgie niet aangetroffen; in Nederland zeer zeldzaam, recent alleen op enkele

plaatsen in Limburg; in Luxemburg niet aangetroffen

Nestelt in het losse zand. De prooi bestaat uit kleine spinnen.

Miscophus spurius (Dahlbom, 1832)

mannetje 3,5 - 5 mm, vrouwtje 4 - 6,5 mm

Noord- en Oost-Europa: in Belgie van meerdere plaatsen bekend; in Nederland zeldzaam,

in de duinen en op de hogere zandgronden; in Luxemburg niet aangetroffen.

Nestelt in schaars begroeide zandbodem. De prooi bestaat uit kleine spinnen.

Nitela Latreille, 1809

Kleine zwarte wespen (3 - 6 mm), die

in hout of holle stengels nestelen en op

stofluizen jagen.

Vrouwtjes zijn eenvoudig van mannetjes

te onderscheiden door het aantal achterlijfs

segmenten (6 dan wel 7) of het aantal

antenneleden (12 dan wel 13).

In Europa komen drie soorten; alle drie

zijn in de Benelux waargenomen.

Dit genus wordt door enkele auteurs grondig

bestudeerd, wat waarschijnlijk tot nieuwe

soorten zal leiden.

vrouwtjes en mannetjes

I a. voorhoofd voor de ocellen met een fijne, netachtige structuur;
mesonotum met duidelijk gestreepte sculptuur; rugveld van het
propodeum met grove, netachtige structuur fallax

b. voorhoofd voor de ocellen en het mesonotum gestippeld; rugveld
glad en met lengtekielen 2

2 a. rugveld van het propodeum mat; bovenkant van de tergieten met
duidelijke stippels spinolae

b. rugveld van het propodeum glanzend; bovenkant van de tergieten
(vrij we!) geheel zonder bestippeling borealis

Nitela borealis Valkeila, 1974

mannetje 3 - 4 mm, vrouwtje 3 - 4,5 mm

Centraal- en Noord-Europa: in Belgie verspreid voorkomend; in Nederland
verspreid voorkomend; bekend uit Luxemburg.
Nestelt in dood hout. De prooi bestaat uit larven van stofluizen (Psocoptera).

Nitela fallax Kohl, 1883

mannetje en vrouwtje 4 - 6 mm

Europa: niet bekend uit Belgi; niet bekend uit Nederland; recentelijk in
Luxemburg aangetroffen.
De levenswijze komt waarschijnlijk overeen met die van N borealis.

Nitela spinolae Latreille, 1809

mannetje en vrouwtje 3 - 4 mm

Europa: in Belgie van meerdere locaties bekend; in Nederland is de soort beperkt
tot enkele plaatsen in het zuidoosten; bekend van enkele locaties in Luxemburg.
De levenswijze komt overeen met die van N borealis.

Nitela borealis
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Tachysphex Kohl, 1883

sprinkhanendoders

Kleine tot grote wespen (4 - 14 mm) met

een zwart of rood met zwart gekleurd
achterlijf. Alle soorten nestelen in de grond

en jagen op sprinkhanen, met uitzondering
van één soort, T. obscuripennis, die gespecia
liseerd is in het vangen van kakkerlakken.

Vrouwtjes hebben een duidelijk pygidium

op de laatste tergiet en een goed ontwikkelde
borstelkam aan de voortarsen; mannetjes
missen beide.

In Europa komen 42 soorten voor; in de
Benelux acht.

vrouwtjes

I a. eerste achterlijfssegmenten rood 2

b. achterlijf geheel zwart 6

2 a. onderrand clypeus met een ondiepe uitronding (fig. 156);

tenminste scheen-1 gedeeltelijk rood of bruin 3

b. onderrand clypeus niet uitgerond (fig. 157 & 158); schenen geheel

zwart

3 a. voorlaatste tarslid breder dan lang (fig. 159); pygidium met regel

matig bolle zijranden (fig. 161) obscuripennis

b. voorlaatste tarslid langer dan breed (fig. 160); pygidium met holle

zijranden (fig. 162) panZeri

4 a. mesopleuron bestippeld op een matte of mm of meer glimmende
achtergrond; op het mesonotum zijn de tussenruimten groter dan
de stippels zeif; afstand tussen de achterste ocellen ongeveer gelijk

de lengte van tweede plus derde lid van de antenneviag psammobius
b. mesopleuron met fijne rimpelstructuur, mat zonder duidelijke

bestippeling; op het mesonotum zijn de tussenruimten kleiner dan
de stippels zeif; afstand tussen de achterste ocellen korter dan het
tweede plus derde lid van de antenneviag 5

5 a. onderrand clypeus in het midden in een punt uitgetrokken (fig.
157); eerste cubitaalader S-vormig gebogen, mondt onder een
ongeveer rechte hoek in de radiaalcel uit (fig. 164) fulvitarsis

b. onderrand clypeus zwak gebogen, bijna recht (fig. 158); eerste
cubitaalader bijna recht, mondt onder een scherpe hoek uit in de
radiaalcel (fig. 163) pompiliformis

6 a. clypeus, van opzij gezien, viak en met een glimmende onduidelijk
begrensde onderrand; afstand tussen achterste ocellen is ongeveer
gelijk aan de lengte van het tweede plus het derde lid van de
antennevlag helveticus

mesopleuron aan de onderkant onduidelijk bestippeld
b. clypeus, van opzij gezien, duidelik gewelfd, met een duidelijk

begrensde, glimmende onderrand; afstand tussen achterste ocellen
is korter dan de lengte van het tweede plus derde lid van de
antennevlag 7

7 a. het behaarde en gescuipteerde basisdeel van de clypeus is even lang
als het glanzende onderste deel; bestippeling op het mesonotum
en schildje ongeveer gelijk nitidus

b. behaarde en gescuipteerde deel van de clypeus is korter dan het
glanzende onderste deel; bestippeling op het mesonotum wordt
naar achteren toe onduidelijker unicolor

mannetjes

1 a. tenminste het eerste achterlijfssegment rood 2
b. achterlijf geheel zwart 6

2 a. scheen-1 gedeeltelijk roodbruin; gezicht met goudkleurige
beharing 3

b. schenen geheel zwart; gezicht met zilverkleurige beharing 4

fig. 162 pygidiurn T panzeri2 fig. 163 vleugel T pompiliformis? fig. 164 idem, Tfalvitarses9

Tachysphex pompilfor’mzs 2

fig. 156 clypeus T. obscripennis2 fig 157 idem, Tfulvit.arsis2 fig. 158 idem, T pompiliformis?

fig. 159 tars-3 T obscuripennis? fig. 160 idem, T panzeri? fig. 161 pygidium Tobscuripennis?
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fig. 166 idem, T obscuripennisd fig. 167 idem, Tfulvztizrsiscl

3 a. lip bol, driehoekig met een afgeronde top, onder de clypeus uit

stekend; onderrand clypeus in bet midden met een brede maar

ondiepe uitranding (fig. 165) panzeri

b. lip kort, breed en viak, niet onder clypeus uitstekend; onderrand

clypeus in het midden zonder een uitranding (fig. 166) obscuripennis

4 a. mesopleuron met bestippeling op een matte of matig glanzende

ondergrond; op bet mesonotum zijn de tussenruimtefl groter dan

de stippels zeif; de afstand tussen de achterste ocellen is groter dan

de lengte van bet eerste, tweede plus derde lid van de antenne

vlag
psammobius

b. mesopleuron mat en fijn gerimpeld, zonder duidelijke bestip

peling; op het mesonotum zijn de tussenruimtefl kleiner dan de

stippels; de afstand tussen de achterste ocellen is gelijk aan de

lengte van bet tweede plus derde lid van de antennevlag 5

5 a. onderrand van de clypeus met een duidelijk driehoekig uitsteeksel

in het midden (fig. 167) fulvitarsis

b. onderrand van de clypeus flauwtjes gebogen of een stompe hoek

vormend (fig. 168)
pompiliformiS

6 a. het eerste en tweede tarslid van pont-I & 2 elk met tamelijk lange

doornen aan de buitenzijde (fig. 169) helveticus

b. het eerste en tweede tarslid van poot-l & 2 met slechts korte

doornen aan de buitenzijde (fig. 170) 7

7 a. mesopleuron geheel dicht en verspreid bestippeld; metatars-l met

een einddoorn die korter is dan de breedte van de metatars nitidus

metatars-1 meestal met korte c1oorntes san de buitenzijde

b. de bestippeling van het mesopleuron wordt naar achteren toe vager

metatars-l met een einddoorn die even lang is als de metatars

breed
unicolor

metatarsi zonder korte doornt;es san de buitenzijde

Tachysphex fulvitarsis (Costa, 1867)

Tachysphex acrobates (Kohl, 1878)

mannetje 6 - 13 mm, vrouwtje 9 - 14 mm
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Mediterrane verspreiding: in Belgie van enkele locaties bekend; niet bekend uit Luxem
burg; in Nederland bekend van enkele vindplaatsen in de duineri.
Nestelt in her mulle zand. Als prooi worden larven van sabelsprinkhanen gevangen.

Tachysphex helveticus Kohl 1885

mannetje 5- 8,5 mm, vrouwtje 7- 11,5 mm

Centraal-Europa: in Belgte van enkele oudere vangsten bekend; niet bekend uit Luxem
burg; in Nederland slechts enkele vindplaatsen in Midden- en Zuid-Limburg.
Nestelt in zandbodems. Jaagt op larven van veldsprinkhanen (Acrididae).

Tachysphex nitidus (Spinola, 1805)
Tachysphex ibericus borealis Pulawski, 1971

mannetje 4- 6,5 mm, vrouwtje 6- 10 mm

Europa: in Belgie verspreid over bet hele land; bekend uit Luxemburg; in Nederland
op T pompiliformis na de meest gewone soon van dit genus.
Nestelt in zandgrond. De prooi bestaat uit veldsprinkhanen (Acrididae, Catantopidae).

Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857) - kakkerlakkendoder

mannetje 5,5 - 8 mm, vrouwtje 6 - 11 mm

Europa: in Belgi van meerdere locaties bekend; in Luxemburg aangetroffen; in
Nederland op de zandgronden en in de kustduinen algemeen.
De prooi bestaat uit kakkerlakken, o.a. Ectobius lapponicus.

Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829)

mannetje 6,5- 10 mm, vrouwtje 9 - 14 mm

Mediterrane verspreiding: in België bekend uit de duinstreek; niet aangetroffen in Luxem
burg; in Nederland in de duinstreek en in Noord-Limburg talrijk op de Bergerheide.
Nestelt in mul zand. De prooi bestaat uit veldsprinkhanen (Catantopidae en Acrididae).

Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805)
Tachysphex pectinipes auct., nec (Linnaeus, 1758)
Tachysphex nigrtpennis (Spinola, 1808)

mannetje 5 - 8 mm, vrouwtje 7 - 10 mm

Europa: in Belgie algemeen; bekend van enkele locaties in Luxemburg; in Nederlarid is
het de meest algemene soon van het geslacht.
Nestelt in zandrerreinen. De prooi bestaat uit veldsprinkhanen (Acrididae).

Tachysphex psammobius (Kohl, 1880)

mannetje 4 - 6,5 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

Zuid- en Midden-Europa: in Belgie aangetroffen in bet oosten van bet land; met bekend
uit Luxemburg; in Nederland is ze beperkt tot Limburg.
Nestelt in steile kantjes op bet zuiden. Over de prooi is weinig bekend.

BeneluxDe graafwespen van de

fig. 165 clypeus Y panzerid

fig. 168 clypeus T pompiliformis fig. 169 poot-l T helveticus fig. 170 idem, T nztslus
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Trypoxylon Latreille, 1796

)
pottenbakkerswespen

Kleine tot middeigrote zwarte wespen
met een opvallend verlengd, slank
achterlijf. Ze nestelen in holle stengels
of door andere insekten verlaten gangen.
Ze jagen op spinnen.

Vrouwtjes noch mannetjes hebben een
pygidium op de laatste tergiet. Bij
vrouwtjes is bet laatste antennelid
eenvoudig van vorm; bij mannetjes
daarentegen is het laatste antennelid
verdikt of afgeplat.
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fig. 172 idem, T minus2 fig. 173 idem, Tfigulus2

In Europa komen zo’n tien soorten voor; vijf daarvan in de Benelux.
Er is echter een nog niet opgeloste discussie over de status van de soorten van de T. figulus
groep. Zijn dit echte soorten, ondersoorten of gaat het slechts om n soort? Onderstaand
worden ze als aparte soorten opgevoerd.

vrouwtjes

1 a. scheen-1 en alle tarsen grotendeels geel of helder bruin; achter
rand van het pronotum helder bruin clavicerum

b. alle poten zwart; achterrand van het pronotum zwart 2
2 a. tergiet-1 ongeveer even lang als tergiet-2 & 3 bij elkaar; afstand

tussen de ogen op de kruin groter dan de oogafstand ter hoogte
van de clypeus attenuatum

b. tergiet-1 duidelijk korter dan tergiet-2 & 3 bij elkaar; afstand
tussen de ogen op de kruin ongeveer gelijk aan oogafstand ter
hoogte van de clypeus 3

De volgende drie soorten zijn zeer moeilijk uit elkaar te houden; ze worden
vaak au één soon, TsypoxylonjIgulus, beschouwd.

3 a. onderrand clypeus tussen de middenlob en de oogrand gelijkmatig
hol (fig. 171) medium

haren bij het groefje op heup-3 vormen een gootvormige strucruur
b. onderrand de clypeus tussen de middenlob en de oogrand onregel

matig of recht (fig. 172 & 173) 4
4 a. onderrand clypeus bijna recht tussen de middenlob en de oogrand

(fig. 172); grootte 6 - 9 mm minus
groefje op heup-3 cirkelvormig

b. onderrand clypeus met een bocht tussen de middenlob en de oog
rand (fig. 173); grootte 9 - 12 mm figulus

groefje op heup-3 langwerpig, zelclen cirkelvormig

mannetjes

I a. scheen-1 en alle tarsen grotendeels geel of helder bruin; achter
rand van het pronotum helder bruin clavicerum

b. alle poten geheel zwart; achterrand van bet pronotum zwart. . . .2

2 a. tergiet-1 ongeveer even lang als tergiet-2 & 3 bij elkaar; afstand
tussen de ogen op de kruin groter dan de oogafstand ter hoogte
van de clypeus attenuatum

b. tergiet-1 duidelijk korter dan tergiet-2 & 3 bij elkaar; afstand
tussen de ogen op de kruin ongeveer gelijk aan de oogafstand ter
hoogte van de clypeus 3

Dc volgende drie soorten zin zeer moeilijk ult elkaar te houden; ze worden
vaak als én soon, T figulus, beschouwd.
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TachyspheX unicolor (Panzer, 1809)

Tachysphex rzitidusauct., nec Spinola, 1805

mannetje 5,5 - 6,5 mm, vrouje 6 - 9 mm

Palaearctisch: niet bekend uit België en Luxemburg; in Nederland slechts bekend van

Tienray (Limburg).
Over de biologie is weinig bekend.

Tachytes Panzer, 1806

Middeigrote tot grote zwart met rood gekleurde wespen (10 - 15 mm), die in de grond

nestelen en op sprinkhanen jagen. Deze wespen lijken sterk op wespen van het genus

TachyspheX.
Vrouwtjes hebben een duidelijk gemarkeerd pygidium; mannetjes hebben er geen.

In Europa komen zeven soorten voor; in de Benelux hhn.

Tachytes panzeri Dufour, 1841

Tachytes europaeus (Kohl, 1883)

I --

fig. 171 clypeus 7: medium 2

manfletje 10- 13 mm, vroUWtje 12 - 15 mm

Centraal- en Zuid.Europa: in België niet waargenomefl; met bekend ult Luxemburg; in

Nederland slechts bekend van vier vangsten uit de vorige eeuw.

Nestelt in los zand. De prooi bestaat uit veldsprinkhaflen (Acrididae: StenobothruS en

Oedipoda).

Trypoxylon figulas 2
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3 a. laatste antennelid 2 tot 2,2 keer zo lang als aan de basis breed;

voorlaatste antennelid 0,75 tot 0,9 keer zo lang als aan de basis

breed
medium

b. laatste antennelid 2,2 tot 3,6 keer zo lang als aan de basis breed;

voorlaatste antennelid 0,5 tot 0,8 keer zo lang als aan de basis

breed
4

4 a. grootte: 5 tot 7,5 mm; mesopleuron vrijwel altijd met een uit

steeksel achter heup-1; haren op het mesonotum korter dan de

doorsnede van de voorste ocel minus

b. grootte: 7,5 tot 10 mm; mesopleuron zonder een uitsteeksel achter

heup-1; haren op het mesonotum langer dan de doorsnede van de

voorste ocel
figulus

Trypoxylon attenuatum Smith, 1851

mannetje 6- 9 mm, vrouwte 7 11 mm

Europa: in Belgie algemeen; aangetroffen in Luxemburg; kan in Nederland overal

worden aangetroffen.
Nestelt in holle stengels of dood hout. Als prooi wordt gejaagd op spinnen.

Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1825

mannetje 4,5 - 8 mm, vrouwtje 5,5 - 10 mm

Europa: in Belgie algemeen; aangetroffen in Luxemburg; kômt in geheel Nederland

voor, echter zeldzaam in het kustgebied.

Nestelt in dood hout of in holle stengels. Dc prooi bestaat uit kleine spinnen.

Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)

Trypoxylon medium de Beaumont, 1945

Trypoxylon minus de Beaumont, 1945

mannetje 6- 11 mm, vrouwtje 7,5 - 12 mm
Gezien de discussie over de status van deze drie soorten worden hieronder geen gegevens per soon

gegeven. Voor meer informant wordt ver-wezen naar het artikel van Pulawski, 1984.

Holarctisch: in Belgie, Luxemburg en Nederland algemeen.

Nestelen in allerlei holle stengels en gaten in dood hout. De prooi bestaat ult kleine spinnen.

Alysson Panzer, 1806

Kleine tot middeigrote wespen (4,5 - 8 mm)
met zwarte of zwart en rode kleuring. Op
de tweede tergiet zitten tevens twee witte
vlekken. Ze nestelen in de grond en jagen
op springcicaden.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de
laatste tergiet; mannetjes met.

In Europa komen vijf soorten voor, waarvan
vier in de Benelux

vrouwtjes

I a. achter]ijf zwart, zonder rode kleuring 2
b. eerste segment van het achterlijf rood gekleurd 3

2 a. borststuk bijna geheel rood; tergiet-3, 4 & 5 duidelijk bestippeld op
de basale heift tricolor

b. borststuk geheel zwart; tergiet-3, 4 & 5 ook op de basale heift fijn
en spaarzaam bestippeld ratzeburgj

3 a. propodeum geheel of gedeeltelijk rood; rugveld van het propodeum
met vlakke of onduidelijke richels pertheesj

b. propodeum geheel Zwart; rugveld met sterke grove richels spinosus

mannetjes

1 a. rugveld van het propodeum driehoeltig (fig. 174) 2
b. rugveld van het propodeum half elliptisch van vorm, aan de

achterkant afgerond (fig. 175) 3

De graafwespen van de Benelux

sub/ami/ic NYSSONJNAE

Alysson spznosus
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fig. 174 propodeum A. trlcolor fig. 175 idem, A. Spinosusc7
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2 a. tergiet-3 tot en met 6 op de basale heift duidelijk bestippeld, de

topheift is glad; grootte 5 - 6 mm tricolor

pronotum en schildie met grote gele vlekken

b. tergiet-3 tot en met 6 over het gehele opperviak zeer fijn en gelijk

matig bestippeld; grootte 6 - 7 mm ratzeburgi

pr000tum en scht1de zwart of met kietne gele of witte vlekken

3 a. propodeum viak of met onduidelijke richels pertheesi

clypeus geheel witgeet

b. propodeum met grove richels in een netvormig patroon

(fig. 175) spinosus

clypeus geel met ceo zwarte viek

Alysson pertheesi Gorski, 1852

mannetje 5 - 6 mm, vrouwtje 5 - 7 mm

Centraal-Europa: in Belgie niet aangetroffen; in Luxemburg niet aangetroffen; in

Nederland slechts tweemaal: in Dieren en in Burgh op Schouwen aangetroffen.

Van de biologie is weinig bekend, schijnt in vochtige grond te nestelen.

Alysson ratzeburgi Dahibom, 1843

mannetje 6 - 7 mm, vrouwtje 7 - 8 mm

Europa: in Belgie van n locatie in de provincie Luxemburg bekend; niet aangetroffen

in Luxemburg, noch in Nederland.

De levenswijze komt overeen met die van A. spinosus.

Alysson spinosus (Panzer, 1801)

mannetje 4,5 - 6,5 mm, vrouwtje 6,5 . 8 mm

Zuid- en Centraal-Europa: in Belgie verspreid voorkomend; in Luxemburg verspreid

voorkomend; in Nederland op de zandgronden, maar is in het noorden duidelijk minder

algemeen dan in bet zuiden.
Nestelt in zand of fijn grind. De prooi bestaat uit kleine springcicaden.

Alysson tricolor (Lepeletier & Serville, 1825)

mannetje 5 - 6 mm, vrouwt;e 6 . 7 mm

Centraal-Europa: in Belgie van één vangst bekend; met bekend flit Luxemburg; komt in

Nederland niet voor.
Van de biologie is weinig bekend.

Didinejs Wesmael, 1852

Kleine wespen (5,5 - 8 mm) met een
zwart en rood gekleurd achterlijf.
Ze nestelen in de grond en jagen op
springcicaden.

Vrouwtjes hebben een pygidium op
de laatste tergiet van bet achterlijf;
mannetjes niet.

In Europa komen zes soot-ten voor;
in de Benelux &n.

Didinejs lunicornjs (Fabricius, 1798)

mannerje 5,5 - 7 mm, vrouwtje 7 - 8 mm

Centraal en Zuid.Europa: van enkele locaties bekend nit Be1gi; niet bekend uit Luxemburg;
in Nederland bekend van slechts enkele vindplaatsen in bet zuidoosten van het land.
Nestelt op spaarzaam begroeide, zandige plaatsen. De prooien bestaan voornamelijk nit
kleine springcicaden, meestal van de familie Cicadelljdae.

De graafwespen van de Benelux De graafwespen van de Benelux

Argogorytes Ashmead, 1899

Middeigrote tot grote wespen (7,5 - 14
mm) met gele banden op bet achterlijf.
Ze nestelen in de grond en jagen op
voiwassen schuimbeestjes.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de
laatste tergiet van het achterlijf; mannetjes
niet.

In Europa komen dde soot-ten voor; twee
daarvari in de Benelux.
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A rgogorytes mystaceus
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vrouwtjes

1 a. sterniet-2 onduidelijk bestippeld (fig. 176); tophelft van dij-3

rood
fargei

b. sterniet-2 duidelijk, grof bestippeld (fig. 177); dij-3 zwart, top is

hooguit rood mystaceus

I a. schenen geel met hoogstens vage donkere plekken; voorlaatste

antennelid ongeveer anderhaif maal zo lang als breed fargei

b. schenen donker bruin, vaak met zwarte buitenzijde; voorlaatste

antennelid ruim twee keer zo lang als breed mystaceus

Argogorytes fargei (Shuckard, 1837)

mannetje 7,5 10 mm, vrouwtje 10 - 13 mm

Europa: in Belgie verspreid voorkomend; in Luxemburg verspreid voorkomend;

in Nederland bet meest verzameld op en bij rivierdijken in bet midden en zuiden

van het land.
Nestelt in steile leem- en kleiwanden. Als prooidieren worden larven van bet

schuimbeestje aangevoerd. Vaak op Gewone bereklauw aangetroffen.

Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761)

mannetje 8- 11 mm, vrouwtje 10- 14 mm

Europa: in Belgie algemeen; in Luxemburg algemeen; in Nederland algemeen

verspreid in het oostelijke deel van bet land, langs de kust slechts én vondst.

Nestelt in stevige bodem en wordt bevoorraad met larven van springcicaden,

meestal schuimbeestjes. Aangetroffen op Gewone bereklauw.
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Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) - harkwesp

mannetje 13 - 23 mm, vrouwtje 13 - 25 mm

Europa: in België verspreid over bet hele land; uit Luxemburg niet bekend; in Nederland
de laatste jaren beperkt tot enkele gelsoleerde plaatsen in de kustduinen.
Nestelt in glooiende, schaars begroeide hellingen van los zand. De prooi bestaat uit vliegen.
Aangetroffen op bloemen van Jacobskrujskrujd en Wilde tljm.

fig. 176 sterniet-2 A.fargei fig. 177 idem, A. mystaceas?

mannetjes

Bembjx Fabricius, 1775

Zeer grote wespen (13 - 25 mm) met gele
tekening op het achterlijf en borststuk,
die door hun grote en snavelvormige lip
direct te herkennen zijn.
Ze nestelen in de grond en jagen op kleine
en grote Vliegen.

Mannetjes hebben op de tweede en zesde
sterniet knobbels; bij vrouwtjes zijn de
sternieten niet voorzien van knobbels,
maar glad.

In Europa komen zo’n 15 soot-ten voor;
in de Benelux komt n soort voor.

.
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Gorytes Latreille, 1804

springcicadendoders

Middeigrote tot grote wespen (7 - 15 mm) met gele banden op het achterlijf. Ze

lijken veel op Harpactus-wespen (zie daar voor een habitustekening). Voor zover

bekend jagen deze wespen op springcicaden (onder andere voiwassen schuim

beestjes) en nestelen ze in de grond.

Vrouwtes hebben een pygidium op de laatste tergiet; mannetjes niet.

In Europa komen zeventien soorten voor; in de Benelux acht.

vrouwtjes

1 a. binnenranden van de ogen wijken naar boven toe nauwelijks uit

elkaar (fig. 178); afstand tussen antenne en oogrand is minstens

even groot als de doorsnede van de antenne 2

schouderknobbel zwart

b. binnenranden van de ogen wijken naar boven toe sterk uiteen

(fig. 179); afstand tussen antenne en oogrand is kleiner dan de

doorsnede van de antenne
schouderknobbel bij de meeste soorten gedeeltelijk geel

2 a. achterlijf met smalle, soms onderbroken witachtige banden; dij-2

en 3, schenen en tarsen roodbruin albidulus

b. achterlijf met brede, meestal doorlopende gele banden; dijen

grotendeels zwart

3 a. bovenste deel van de metapleuron zonder lengteribbels; dijen zwart

of met een kleine gele viek op de top planifrons

clypeus geel, met een zwarte band; achterlijf met brede gele banden

b. bovenste dee! van de metapleuron met lenteribbels; dijen, vooral

dij-1, met een grote gele viek aan de binnenkant 4

4 a. clypeus zwart of met een gele viek; bij de binnenrand van de ogen

vaak kleine gele vlekken; banden op het achterlijf meestal smal. . quadrifasciatus

b. clypeus geheel geel of met smalle zwarte rand; bij de binnenrand

van de ogen grote gele vlekken die tot de clypeus doorlopen; het

achterlijf met brede gele banden laticinctus

fig. 180 pygidium G. quinquecinctus? fig. 181 idem, G. quinquefasciatus?

5 a. het pygidium met streepjes structuur (fig. 180) 6
clypeus geel

b. het pygidium met verspreide stippels (fig. 181) 7

6 a. bovenlip zwart; mesonotum met verspreide, duidelijk afgetekende
stippels quinquecinctus

rugveld van het propodeum onregelmatig gestreept
b. bovenlip gee!; mesonotum zonder duidelijke stippels sulcifrons

rugveld van het propodeum meestal met regelmatige lengterichels

7 a. rugveld van het propodeum over zijn hele opperviak onregelmatig
gestreept; binnenrand van de ogen met duidelijke gele lijn fallax

b. rugveld van het propodeurn met regelmatige streepstructuur;
binnenrand van de ogen zwart of met een klein gee! streepje . . . . quinquefasciatus

mannetjes (cip - Vi-)

1 a. achterlijf met witte. onderbroken banden, onderbreking wordt
achteren toe groter, en het voorlaatste antennelid is twee keer zo
lang als breed aan de basis albidulus

mesonotum zonder grove bestippehng
b. achterlijf met gele, ononderbroken banden; wanneer witachtig en

onderbroken dan voorlaatste antennelid even breed als lang en
mesonotum grof bestippeld 2

2 a. tergiet-1 met duidelijke, fijne strepen aan de basis tussen de twee
lengtekielen; mesonotum niet grof bestippeld; op n na laatste
antennelid twee keer zo lang als breed 3

schouderknobbel zwart
b. tergiet-1 zonder fijne strepen tussen de beide lengtekielen; meso

notum grof bestippeld; op én na laatste antennelid minder dan
twee keer zo lang als breed 5

schouderknobbel bi de meeste soorten gee1

3 a. bovenste deel van metapleuron zonder horizontale strepen planifrons
dijen zwart, met een kieme gele viek aan de top

b. bovenste deel van metapleuron met enkele horizontale strepen. . 4
dijen mm of meer uitgebremd gee1 of roodbrumn

4 a. gele banden op het achterlijf breed; de band op tergiet-2 niet
smaller dan een derde van de tergiet-breedte laticinctus

tussen de antennen en de clypeus meestal ceo gele vlek
b. gele banden op het achterlijf smal quadrifasciatus

tussen de antenoen en de clypeus geen gele viek

5 a. mesonotum zonder duidelijke bestippeling sulcifrons
bovenimp gee1; rugveld van het propodeum meestal met regelmatige en
rechte sirepen

b. mesonotum met duidelijke stippels 6
bovenlip bijna altijd zwart; rugveld onregelmatig gestreeptfig. 178 kop G. quadrifasczatus fig. 179 mdem, G. quinquefasciatus?
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6 a. laatste sternieten met lange afstaande beharing quinquefasciatus

gestreepte structuur op het rugveld van bet propodeum meestal beperkt

tot het achterste deel; binnenranden van de ogen meestal zwart

b. laatste sternieten zonder lange afstaande beharing

gestreepte structuur op het hele rugveld van het propodeum; meestal is

er een gele lijn aan de binnenranden van de ogen

7 a. mesonotum duidelijk bestippeld; achterschildje met gestreepte

structuur
quinquecinctus

b. mesonotum zeer verspreid bestippeld; achterschildje zonder

gestreepte structuur
fallax

Gorytes albidulus (Lepeletier, 1832)

mannetje 7 -9 mm, vrouwtje 9 - 10 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in Belgie bekend van één vangst in bet kustgebied; niet

bekend uit Nederland en Luxemburg.

Van de biologic is weinig bekend.

Gorytes fallax Handlirsch, 1888

Corytes neglectus Handlirsch, 1895 [deze synonymie is nog onzekerj

mannetje 10- 11 mm, vrouwtje 10- 13 mm

Centraal-Europa: in België bekend van enkele locaties; uit Luxemburg niet bekend; in

Nederland bekend van enkele nude vindplaatsen in bet zuidoosten en midden van het land.

Over de levenswijze is niets bekend.

Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832)

mannetje 9 - 12 mm, vrouwtje 10 - 13 mm

Europa: in Belgie verspreid voorkomend; in Luxemburg aangetroffen; in Nederland

verspreid voorkomend, niet bekend van de drie noordelijke provincies en Zeeland.

Nestelt zowel in horizontale bodem als in steile wanden. Dc prooi bestaat uit springcicaden,

meestal schuimbeestjes. Vaak aangetroffen op de bloemen van Gewone engeiwortel.

Gorytes planifrons Wesmael, 1852

mannetje 11 - 15 mm, vrouwtje 11 - 15 mm

Nederland en Luxemburg.
Van de biologic is weinig bekend.

Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804)

mannetje 7 -9 mm, vrouwtje 8,5 - 11 mm

Centraal- en Noord-Europa: in Belgie verspreid over bet land; in Luxemburg aangetroffen;

in Nederland voorkomend op de zandgronden en plaatselijk in bet lossgebied, in bet

duingebied recentelijk niet meer waargenomen.

Nestelt op vergelijkbare plaatsen als G. laticinctus. Dc prooi bestaat uit springcicaden,
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vooral schuimbeestjes. Dc soon bezoekt vele soorten bloemen.

Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)

mannetje 8 - 12 mm, vrouwtje 9 - 13 mm

Europa: in Belgie verspreid over bet land; in Luxemburg aangetroffen; in Nederland

beperkt tot bet zuidoosten van bet land.
Over de nestbouw van deze Gosytes.soort is niets bekend. Waargenomen op Peen

en Gewone enge/wortel.

Gorytes quinquefasciatus (Panzer, 1798)

mannetje 9 - 12 mm, vrouwtje 10. 13 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in Belgie bekend van enkele plaatsen in het Noord-oosten; niet

bekend nit Luxemburg; in Nederland beperkt tot bet zuidoosten.

Over de levenswijze is weinig bekend.

Gorytes sulcifrons (A. Costa, 1869)

mannetje 10 - 12 mm, vrouwtje 10- 12 mm

Centraal. en Zuid-Europa: in Belgie bekend van twee locaties: bet kustgebied en in bet

zuidoosten; niet bekend nit Nederland en Luxemburg.

Nestelt in de grond en jaagt op springcicaden.

Harpactus Shuckard, 1837

Kleine tot middeigrote wespen (5 - 8,5 mm)
met enkele witgele banden op hot achterlijf.

Ze worden in het veld gemakkelijk verward

met Gorytes-sooj-ten. Deze wespen nestelen

op open zandterreinen en jagen op spring

cicaden (onder andere schuimbeestjes).

Vrouwtjes hebben een pygidium; mannetjes

Harpactus lunatus

vrouwtjes en mannetjes

I a. achterlijf zonder rode kleuring lunatus
borststuk geheel zwart

b. segment-i van bet achterlijf rood gekleurd 2
borsistuk meestal met ceo wine viek op het schildje

7

Europa: in Belgie bekend van één vangst uit bet midden van bet land; niet bekend uit

/

met.

In Europa komen zo’n twintig soorten voor,
waai-van drie in de Benelux.
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2 a. segment 3 & 4 van het achterlijf zonder gele tekening; schouder

knobbel zwa tumidus

b. segment 3 & 4 met gele vlekken; schouderknobbel gee1 of wit . . exiguus

Harpactus exiguus (Handlirsch, 1888)

mannetje 5 - 7 mm, vrouwtje 7 - 8,5 mm

Europa: recentelijk in België waargenomen, dicht tegen de Franse grens; niet bekend uit

Luxemburg en Nederland.
Van de biologie van deze soort is weinig bekend.

Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832)

mannetje 5 - 6 mm, vrouwtje 6 . 7 mm

Europa: in Bdgië van meerdere locaties bekend; uit Luxemburg bekend; in Nederland

koint ze voor op alle zandgronden.
Nestelt meestal op open zandterreinen. De prooi bestaat uit springcicaden, zoals
schuimbeestes

HarpactuS tumidus (Panzer, 1801)

mannete 6 -7 mm, vrouwtje 6,5 - 8 mm

Centraal-EuroPa: in België op meerdere locaties aangetroffen; uit Luxemburg bekend;

in Nederland op de zandgronden in het binnenland en in de duinen.
Nestelt in open zandterreinen. Als prooi wordt op larven van kleine springcicaden
gejaagd.

Hoplisoides Gribodo, 1884

Middeigrote wespen (7 - 8 mm) met enkele gele banden op het achterlijf. Ze worden in

het veld gemakkelijk verward met Gorytes- en Harpactus.soorten (zie voor habitus bij

Harpactus). Deze wespen nestelen in zandterreinen en jagen op springcicaden.

Vrouwtjes hebben een pygidium; mannetjes niet.

In Europa komen zes soorten voor, waarvan én in de Benelux.

Hoplisoides latifrons (Spinola, 1808)

mannet;e 7 - 7,5 mm, vrouwtje 7 . 8 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in Belgiè bekend van én oude vangst in bet rnidden van het
land; niet bekend Uit Nederland en Luxemburg.

Van de biologie van deze soort is weinig bekend.

Lestiphorus pe1etier, 1832

Middeigrote tot grote wespen (7 - 13 mm) met gele banden op het achterlijf. Ze zijn
aan de insnoering tussen bet eerste en tweede segment gemakkelijk te herkennen.
Verder lijken ze op Harpactus-wespen, zie voor habitus-tekening aldaar.
Ze nestelen in de groad en jagen op springcicaden.

Vrouwtjes hebben een pygidium; mannetjes niet.

In Europa komen twee soorten voor, die allebei in de Benelux zijn aangetroffen.

vrouwtjes en mannetjes

1 a. rugveld van het propodeum geheel geribbeld; tergiet-l zonder
een dwarsgleuf; schouderknobbel geel bicinctus

b. rugveld van het propodeum alleen op de basale helft geribbeld;
tergiet-1 met een diepe dwarsgleuf; schouderknobbel zwart bilunulatus

Lestiphorus bicinctus (Rossi, 1794)

mannetje 7 -9 mm, vrouwtje 9 - 11 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in Belgie van meerdere locaties bekend; in Luxemburg aan
troffen; in Nederland plaatselijk niet ongewoon in bet oosten en zuiden van het land.
Over de levenswijze is weinig bekend.

Lestiphorus bilunulatus Costa, 1869

mannetje 10 - 13 mm, vrouwtje 10. 13 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in Belgie nirt aangetroffen; uit Luxemburg met bekend; in
Nederland slechts van én oude vangst bekend (Aalbeek).
Van de biologie is weinig bekend.
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Mellinus Fabricius, 1790

vliegendoders

Middeigrote wespen (6 - 16 mm) met

een uitgebreide gele of witgele tekening

op borststuk en achterlijf. Ze zijn in het

veld gemakkelijk te herkennen aan het

kegelvormig eerste segment van het achterlijf.

Ze jagen op vliegen en nestelen in de grond.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de

laatste tergiet van het achterlijf; mannetjes

niet.

In Europa komen twee soorten voor, die

ook allebei in de Benelux zijn aangetroffen.

vrouwtjes en man netjes

I a. achterlijf geel getekend, tenminste op segment-2 een gehele gele

band; poten geel, aan de basis zwart arvensis

arnenne zwart met een brutne onderkant
b. achterlijf witgeel getekend, meestal in de vorm van twee vlekken

per segment; poten bruin met gele vlekken, aan de basis zwart. . crabroneus

antenne grotendeels bruinrood

Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758) - gewone vliegendoder

Mellinus compactus Handlirsch, 1888

mannetje 7- 13, vrouwtje 11 - 16 mm

Europa; in België algemeen; in Luxemburg algemeen; in Nederland overal waar de grond

niet te vochtig is.
Nestelt in horizontale en glooiende bodems en ook in steile kantjes. De prooi bestaat uit

visegen van diverse families.

Mellinus crabroneus (Thunberg, 1791) - bleke vliegendoder

Mellinus sabulosus auct.

mannetje 6 - 8 mm, vrouwtje 8 - 12 mm

Europa: in Belgie van meerdere locaties bekend; in Luxemburg met aangetroffen; in

Nederland verspreid over bet hele land, de soort lijkt achteruit te gaan.

De prooi bestaat uit zweefvliegen, huisvliegen en bloemvliegen.
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Nysson Litrejlle, 1796

(‘tiy -

Kleine tot middeigrote wespen met een
gele of witachtige tekening op het achter
lijf. Bij een aantal soot-ten heeft het achter
lijf een rode basis.
Zi; jagen zeif niet op prooidieren, noch
maken zij zeif nesten. Het zijn nestparasieten
van graafwespen uit de genera Gorytes,
Argogorytes, Harpactus en Lestiphorus.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de
laatste tergiet; mannetjes niet.

In Europa komen zo’n 27 soorten voor;
in de Benelux negen.

vrouwtjes

I a. sterniet-2, van opzij gezien, met een duidelijke hoek (fig. 182) . . . 2
basis van het achterlijf zwart met gele vlekken of banden

b. sterniet-2, van opzij gezien, gebogen (fig. 183) 4

2 a. clypeus zonder ‘tandjes’; cubitaalader komt uit in de anaalcel van
de achtervleugel, zoals in fig. 186 trimaculatus

schouderknobbel witachtig geel
b. clypeus met twee ‘tandjes’ (fig. 184); cubitaalader komt niet uit in

de anaalcel, zoals in fig. 187 3

3 a. schouderknobbel zwart; de grote stippels op tergiet-1 duidelijk
groter dan die op tergiet-2 spinosus

b. schouderknobbel geel; de grote stippels op tergiet-1 ongeveer even
groot als die op tergiet-2 interruptus

4 a. slapen met een scherpe kiel aan de onderzijde [kop van achteren
bekijken] (fig. 185) 5

b. slapen aan de onderzijde zonder een kiel 7
basis van het achterlijf rood gekleurd

Melitnus arvensis 9 Nysson sinosus 9
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fig. 182 achterlijf N spinosus fig. 183 idem, N. macu/ems

4

fig. 184 clypeus N spinosus
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fig. 188 antennetop 1V macutosus fig. 189 idem, t’L nzger

5 a. mesonotum gelijkmatig bestippeld met én type stippels; laatste

sterniet met een glimmende strook in het midden tridens

basis van het achterh1f rood gekleurd

b. mesonotum met twee soorten stippels: tussen de grote stippels is

nog een kleinere bestippeling; laatste sterniet zonder een

glimmende zone 6

6 a. basis van het achterlijf rood gekleurd maculosus

schildje meestal met een gele viek

b. achterlijf zwart met gele vlekken niger

schildje zwart

7 a. cubitaalader komt niet uit in de anaalcel (fig. 187) quadriguttatus

b. cubitaalader komt uit in de anaalcel van de achtervleugel (fig.

186) 8

8 a. mesonotum met twee soorten stippels: grote met daartussen nog

eens kleine variabilis

b. mesonotum met én soort stippels dimidiatus

man netjes

1 a. sterniet-2, van opzij gezien met een duidelijke hoek (fig. 182) . . . 2

basis van het achterli;f zwart met gele vlekken of banden

b. sterniet-2, van opzij gezien, gebogen (fig. 183) 4

basis van bet achterlijf soms rood; achterli;f met vlekken

2 a. clypeus zonder tandjes trimaculatus

schouderknobbel witachtig geel; poten grotendeels zwart

b. clypeus met twee tandjes (fig. 184) 3

3 a. schouderknobbel zwart SpiflOSUS

schenen meestal geheel zwart

b. schouderknobbel geel interruptus

schenen meestal roodbrusn

4 a. slapen aan de onderzijde met een scherpe kiel [kop van opzij

bekijken] (fig. 185) 5

b. slapen zonder een kiel aan de onderzijde 7

5 a. laatste antennelid recht; Iaatste tergiet met drie tanden tridens

b. laatste antennelid gebogen; laatste tergiet met twee zijtanden . . . .6
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6 a. laatste antennelid sterk gebogen van vorm, bijna recht afgesneden
(fig. 188) maculosus

schildje meestai met een gde viek
b. laatste antennelid minder sterk gebogen, meer afgerond van vorm

(fig. 189) niger
schildje a1tsd zwart

6 a. cubitaalader komt uit in de anaalcel van de achtervleugel (fig. 186);
laatste lid van de antenne twee maal zo lang als het voorlaatste .

. dimidiatus
b. cubitaalader komt niet uit in anaalcel (fig. 187); laatste lid even

lang als het voorlaatste quadriguttatus

Nysson dimidiatus Jurine, 1807

mannetje en vrouwtje 4 - 6 mm

Europa: in Belgie van meerdere locaties bekend; uit Luxemburg bekend; in Nederland
plaatselijk in zandstreken verspreid over bet land.
Parasiteert bij Harpactus lunatus en H tumidus.

Nysson interruptus (Fabricius, 1798)

mannetje en vrouwtje 6 - 9 mm

Europa: in Belgie van enkele oude vangsten bekend; uit Luxemburg niet bekend; in
Nederland bet meest waargenomen op de dijken van de grote rivieren in het midden en
zuiden van bet land.
Parasiteert in ieder geval de nesten van Argogo-ytesfargej en waarschijnlijk ook A.
mystaceus. De meeste exemplaren zijn gevangen op Beerndkroon, Blauwe knoop en
Gewone bereklauw.

Nysson maculosus (Gmelin, 1790)
Nysson maculatus auct.

mannetje en vrouwtje 5,5 - 8,5 mm

Europa: in Belgie verspreid over bet land; uit Luxemburg bekend; in Nederland op de
zandgronden in bet zuidoosten.
Als waardsoorten zijn bekend Harpactus turn idus en Goytes quadrifasciatus.

Nysson niger Chevrier, 1868

mannetje en vrouwtje 5,5 - 7,5 mm

Europa: in Belgie bekend van enkele locaties; uit Luxemburg niet bekend; in Nederland
alleen bekend van Zuid-Limburg.
De soon parasiteert bij Goytes laticinctus.

fig. 185 kop N. rnaculosus fig. 186 achtervleugel N. dirnidzatus fig. 187 idem, N. quadrzguuatus
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Nysson quadriguttatus Spinola, 1808

mannetje 5 mm, vrouwtje 5,5 - 6 mm

Europa: niet bekend nit Belgie en Luxemburg; in Nederland enkele oude waarnemingen
uit Midden-Limburg.
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1

Ammoplanus wesmaeli Giraud, 1869

mannetje en vrouwtje 2,5 - 3 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in Belgiè in de vorige eeuw aangetroffen; niet bekend uit
Luxemburg en Nederland.
Van de biologie is weinig bekend.

Diodontus Curtis, 1834

Kleine zwarte wespen (3 - 8 mm) die in
bet veld lastig te onderscheiden zijn van
Passaloecus-soorten. Ze jagen op blad
luizen en nestelen in de grond.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de
zesde tergiet van het achterlijf en een
drietandige clypeus. Mannetjes hebben
geen pygidium; hun clypeus is zilver
kleurig behaard en tweetandig.

In Europa komen zo’n tien soorten voor.
Vier daarvan zijn in de Benelux aan
getroffen. Mogelijk komt ook D. medius
in de Benelux voor.

vrouwtjes

1 a. kaken geel 2
b. kaken zwart 3

2 a. de afstand tussen de twee zijtanden van de clypeus is groter dan
de afstand tussen zijtand en oogrand (fig. 190) minutus

bestippelmg van het voorhoofd is tenminste voor de ocellen fi3n en dicht
b. de afstand tussen de twee zijtanden van de clypeus is kleiner dan

die tussen zijtand en oogrand (fig. 191) insidiosus
bestippelmg van het voorhoofd is tenminste voor de ocellen grof en verspreid
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uit Midden-Limburg.
De biologic is onbekend.

Nysson spinosUs (Forster, 1771)

mannetje 9- 11 mm, vrouwtje 10- 12 mm

Europa in Belgiè algemeen; van enkele locaties in Luxemburg bekend; in Nederland

een vrij algemene soort, behalve in het kustgebied.
Parasiteert bet meest bij Argogorytes mystaceus. Vaak aangetroffen op Bereklauw, maar ook

op Beemdkroon, Blauwe knoop, Zandblauwtje, Gewone engelworte! en diverse andere

schermbloemen.

Nysson tridens Gerstaecker, 1867

mannetje 4 - 6 mm, vrouwtje 4 - 6 mm

Europa: in België bekend van ken oude vangst in bet midden van bet land; niet

bekend uit Nederland en Luxemburg.
Parasiteert bij Harpactus lunulatus.

Nysson trimaculatus (Rossi, 1790)

mannetje en vrouwtje 6 - 8,5 mm

Europa: in Belgiè verspreid over bet land; enkele vangsten bekend uit Luxemburg; in

Nederlarid in de oostelijke heift van het land niet zo zeldzaam.
Dc soort parasiteert in ieder geval bij Lestiphorus bicinctus.

Nysson variabilis Chevrier, 1867

mannetje 6 - 7 mm, vrouwtje 6 - 7 mm

Centraal-Europa: in België bekend van een oude vangst in het midden van bet land;

niet bekend uit Nederland en Luxemburg.

Van de biologic van cleze soon is weinig bekend.

sub/amilie PEMPHREDONINAE

Ammoplanus Giraud, 1869

Zeer kleine zwarte wespen (2,5 - 3 mm) die in leemgrond nestelen en op thripsen

jagen.

Mannetjes hebben op de clypeus en het voorhoofd gele vlekken; vrouwtjes hebben een

geheel zwart voorhoofd en clypeus.

In Europa komen zo’n zes soorten voor; ken daarvan in de Benelux.

Diodontus tristis
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fig. 190 clypeus D. minutus2 fig. 191 idem, D. znskIiasus’ fig. 192 metatars-2 D. ,nrnutusd

fig. 193 metatars-2 D. insidiosus

1
87



De graafwespen van de Benelux

3 a. tenminste binnenkant van scheen-1 gee!; mesop!euron aI!een

de bovenkant gerimpe!d luperus

b. poten zwart zonder gee!, hooguit zijn de schenen roodbruin;

mesopleuron helemaal gerimpe!d 4
schouderknobbel zwart of bruin noon wit

4 a. mesonotum sterk en onregelmatig bestippeld; bestippeling van

het schildje veel fijner tristis
poten bijna geheel zwart, hoogstens de schenen donkerbruin

b. mesonotum en schildje op dezelfde wijze fijn en regelmatig be
stippeld medius

schenen en tarsen lichter van kleur dan de rest van de poten

mannetjes

1 a. kaken geel 2
schouderknobbel geel

b. kaken zwart of roodbruin 3

2 a. metatars-2 sterk gebogen en aan de top verbreed (fig. 192); onder

kant van de antenneviag tweekleurig minutus

b. metatars-2 flauw gebogen en niet verbreed aan de top (fig. 193);
onderkant van de antenneviag énk1eurig roodbruin insidiosus

3 a. mesopleuron aan de onderkant met een netachtige sculptuur,
verspreid bestippeld; antennev!ag deels geel luperus

schouderknobbel zwart; voorhoofd mat, dscht bestippeld

b. mesopleuron aan de onderkant gerimpeld, niet bestippeld; anten

neviag geheel zwart 4

4 a. mesonotum, schildje en achterschildje zijn fijn, dicht en gelijk
matig bestippeld; voorhoofd mat, fijn en dicht bestippeld medius

schouderknobbel bruin

b. bestippeling van mesonotum en schildje grof en onregelmatig;

bestippeling achterschildje zeer fijn, nauwelijks zichtbaar;
voorhoofd glimmend met een gerimpelde structuur tristis

schouderknobbel meestal wit

Diodontus insidiosus Spooner, 1938

mannetje 3 4 mm, vrouwtje 4 - 5 mm

Noordwest- en Centraal-Europa: in Be!gie bekend van enkele locaties; in Luxemburg
aangetroffen; in Nederland beperkt tot de duinstreek en duinachtige terreinen in bet
binnenland.
De biologic is vrijwel onbekend.

Diodontus luperus Shuckard, 1837

mannetje 4- 5 mm, vrouwtje 5 - 6 mm

Palaearctisch: in Belgtë verspreid; in L.uxemburg verspreid; in Nederland alleen in
Zuid-Limburg niet zeldzaam.
Dc prooi bestaat uit bladluizen.
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Diodontus medius Dahlbom, 1845

mannetje 5 7 mm, vrouwtje 7 - 8 mm

Pa!aearctisch: voorkomen in Be!gie waarschijn!ijk; niet bekend uit Luxemburg; in
Nederland niet aangetroffen.
Dc biologic is vrijwe! onbekend.

Diodontus minutus (Fabricius, 1793)

mannetje 3 - 4 mm, vrouwtje 4. 5 mm

Pa!aearctisch: in Be!gie verspreid voorkomend; in Luxemburg aangetroffen; in Neder
land algemeen op zandgronden.
Nestelt in zandbankjes of hellingen. De prom bestaat uit gev!euge!de bladluizen.

Diodontus tristjs (Vander Linden, 1829)

mannetje 4,5 - 5,5 mm, vrouwtje 5,5 - 7 mm

Palaearctisch: in Belgie verspreid voorkomend; in Luxemburg aangetroffen; in
Nederland algemeen, ontbreekt echter in de veen- en kleigebieden.
Nestelt in droog zand. Als prooien dienen ongevleuge!de bladluizen.

Mimesa Shuckard, 1837

Slanke, kleine tot middeigrote wespen
(5 - 9 mm) met een rood en zwart gekleurd
achterlijf. Ze nestelen in de grond en
jagen OP bladvlooien en springcicaden.

Vrouwtjes hebben een pygidium; mannetjes
niet. De laatste sterniet van het mannetje
loopt uit in een lange doom.

In Europa komen zo’n tien soorten voor; in
de Benelux vier.

Mimesa eqaestris
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vrouwtjes

1 a. schenen geheel zwart of donkerbrujn; steel van het achterlijf
vlakofhol 2

b. tenminste scheen-1 helder roodbrujn van kleur; steel met ecu lijst
aan de bovenzijde 3
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2 a. steel van het achterlijf even lang als tergiet-l of langer (fig. 194);
tergiet-l met een donkere vlek; op de clypeus een onduidelijke
dwarslijst bruxellensis

b. steel korter dan tergiet-1 (fig. 195); tergiet-l geheel helder rood;
clypeus met een duidelijke dwarslijst lutaria

3 a. mesopleuron mat, fijn en nauwelijks zichtbaar bestippeld; steel
achterlijf met een lengtegroef over de hele lengte (fig. 196) equestris

b. mesopleuron glimmend, duidelijk bestippeld; steel zonder een
lengtegroef (fig. 197) bicolor

mannetjeS

1 a. middeiste leden van de antennevlag met evenwijdige zijkanten en
zonder tyloiden (fig. 198) bicolor

b. middelste leden van de antennevlag met bolle zijkanten en met
tyloiden (fig. 199, 200 & 201) 2

2 a. steel van het achterlijf met een duidelijke lijst op bovenzijde;
antenneviag kort, voorlaatste lid ongeveer even lang als breed (fig.
200) equestris

she schenen zwart of gedeeltehjk lichtbruin
b. steel van het achterlijf viak, zonder richel; antennevlag lang, voor

laatste lid langer dan breed (fig. 199 & 201) 3
schenen zwart, soms de voorschenen roodbruin van kleur

3 a. steel van het achterlijf duidehjk langer dan tergiet-1; middelste
leden van de antennevlag nauwelijks verdikt, met kielvormige
tyloiden (fig. 199) bruxellensisb. steel korter dan tergiet-1; middelste leden duidelijk verdikt, met
ovale tyloiden (fig. 201) lutaria

Mimesa bicolor (Jurine, 1807)

mannetje 7 - 8 mm, vrouwtje 8 9 mm

Palaearctisch: in Belgte verspreid voorkomend; in Luxemburg niet aangetroffen; inNederland sporadisch aangetroffen in de oostelijk helft van het land.
Nestelt vaak langs paden of helhinkjes, dikwijls onder de begroeiing.

Mimesa bruxellensis Bondroit, 1933

mannet)e 7 - 8 mm, vrouwtje 9 - 10 mm

Zuidwest- en Centraal-Europa: in Belgie van meerdere locaties bekend; in Luxemburg nietaangetroffen; in Nederland slechts bekend van enkele vindplaatsen in Noord-Brabant enLimburg.
Dc biologic is vrijwel onbekend.

Mimesa equestris (Fabricius, 1804)
Mimesa rifa (Panzer, 1805)

mannetje 5 - 8 mm, vrouwtje 6 - 9 mm

Palaearctisch: in Belgil verspreid over het land; van Luxemburg niet bekend; in Nederland een gewone soort in zandstreken maar zeldzaam in Groningen, Zeeland en betZuid-Limburgs krijtgebied.
De prooien bestaan uit springcicaden (Cicadellidae).

Mimesa lutaria (Fabricius, 1787)
Mimesa shztckardz Wesmael, 1852

mannetje 7 -9 mm, vrouwtje 7 - 9 mm

Palaearctisch: in Belgie verspreid voorkomend; van Luxemburg niet bekend; inNederland voorkomend op alle zandgronden, in de duinen zeldzaam.
Nestelt op warme beschutte plaatsen. Dc prooien bestaan uit bladvlooien (Psyllidae) enspringcicaden (Cicadellidae). Aangetroffen op Zeuenblad en Sneeuwbal.

fig. 194 steel M. bruxellensis Q fig. 195 idem, M. lutaria? fig. 196 idem, M. equestrzs9

fig. 198 antenne M. bicolorl fig. 199 idem, M. bruxellensis

fig. 200 antenne M. equestrzs fig. 201 idem, M. 1utaria

fig. 197 steel M. bzco1or
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Slanke, kleine tot middeigrote zwarte
wespen (5 - 10 mm) die in hout 0f in de
grond nestelen. Ze jagen op springcicaden.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de
laatste tergiet; mannetieS niet. De laatste
sterniet van het mannetje loopt in een
doom ujt.

In Europa komen tien soorten voor,

waarvan zeven in de Benelux.

vrouWtjeS

I a. tergiet-l & 2 rood sibiricana

b. achterlijf geheel zwart 2

2 a. pygidium smal, slechts langs de randen duidelijk bestippeld; het

midden glad of zeer vaag bestippeld (fig. 202 & 203) 3

b. pygidium breed, over liet hele opperviak gelijkmatig en duidelijk
bestippeld (fig. 204) 4

fig. 205 epicnemiaalveld M. dahibomi fig. 206 idem, M. beaumonti fig. 207 steel M. atratzna2

fig. 209 epicnemiaalveld M. sp000erl fig. 210 idem, M. unicolor
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fig. 211 antenne M. heaumontz fig. 212 idem, M. untcolord fig. 213 idem, M. littoralisd

fig. 214 steel M. unicolord

3 a. clypeus schaars, zilverkleurtg behaard, in het midden sterk gewelfd;
voorzijde epicnemiaalveld door een kiel begrensd (fig. 205) dahlbomib. clypeus dicht, zilverkleurig behaard, zwak gewelfd; epicnemiaal
veld aan de voorzijde niet door een kiel begrensd (fig. 206) beaumonti

4 a. voorzijde epicnemiaalveld door een kid begrensd, als in fig. 205;
steel van bet achterlijf van opzij gezien duidelijk langer dan
tergiet-1, ongeveer zo lang als scheen-3 (fig. 207) atratinab. epicnemiaalveld aan de voorzijde niet door een kiel begrensd
(fig. 209)te’l van opzij gezien ongeveer even lang als tergiet-1,
korter dan scheen-3 (fig. 208) 5

5 a. achterzijde epicnemiaalveld met een duidelijke, boogvormige en
sterk concave uitstulping (fig. 209); slapen fijn, bsjna niet zichtbaar
bestippeld; clypeus verspreid zilverkleurig behaard spoonerib. epicnemiaalveld viak en aan de achterzijde zonder boogvormige
uitstulping (fig. 210); slapen duidelijk bestippeld, vaak vage
rimpels vormend; clypeus dicht zilverkleurig behaard 6

6 a. kruin voor de ocellen zeer dicht bestippeld, vaak tot onregelmatige
rimpels versmolten; tussenruimte tussen de stippels mat; steel van
het achterlijf even lang als tergiet-1; pygidium geheel vlak unicolorlaatste antenneleden meestal aan de onderzijde rood

b. kruin voor de ocellen spaarzaam bestippeld; tussenruimten gum.
mend; steel van het achterlijf iets langer dan tergiet-1; pygidium
aan de top duidelijk convex littoralisonderzijde van de antenne vanaf het derde lid roodbruin tot geel

mannetjes

1 a. tergiet-1 & 2 rood sibiricanab. achterlijf geheel zwart 2
2 a. voorzijde epicnemiaalveld door een kiel begrensd (fig. 205) 3

b. epicnemiaalveld aan de voorzijde niet door een kiel begrensd
(fig. 206, 209 & 210) 4

3 a. steel van het achterlijf langer dan scheen-3 (fig. 207); laatste anten
nelid meer dan twee keer zo lang als breed aan de basis atratina

b. steel van het achterlijf even lang als scheen-3 (fig. 208); laatste an
tennelid minder dan twee keer zo lang als breed aan de basis . . . . dahlbomi

De graafwespen van de Benelux

Mimumesa Malloch, 1933

fig. 215 idem, M. littoralisd

T
Mimumesa dahlbornz 2

fig. 202 pygidium M. dahlbomi2 fig. 203 idem, M. beaunionti9 fig. 204 idem, M. untcolor9

fig. 208 steel M. unicolor9
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4 a. achzerzijde epicnemiaalveld met een duidelijke, boogvormige en

sterk concave uitstulping (fig. 209); de afstand tussen de achterste

ocellen is even groot als de afstand tussen één van hen en de

binnenrand van de ogen spooneri

b. epicnemiaalveld viak, zonder een duidelijke, boogvormige uit

stulping aan de achterzijde (fig. 206); de afstand tussen de achterste

ocellen is duidelijk groter dan de afstand tussen én van hen en de

binnenrand van de ogen 5

5 a. zevende tot en met elfde lid van de antenneviag heeft een dubbele

nj tyloiden (fig. 211) beaumonti

laatste antennelid meer dan twee keer zo lang als breed aan de basis; steel

van bet achterlijf aanzienlijk langer dan tergiet.1

b. de antenneviag heeft n enkele nj tyloiden (fig. 212 & 213) . . . . 6

6 a. kruin dicht bestippeld, tussenruimten kleiner dan stippels zeif; an

tenneviag met op derde tot en met twaalfde lid tyloiden (fig. 212);

steel van het achterlijf zo lang als tergiet-1 (fig. 214) unicolor

b. kruin verspreid bestippeld, tussenruimten groter dan de stippels;

antenneviag met op derde tot en met negende lid tyloiden (fig.

213); steel duidelijk langer dan tergiet-1 (fig. 215) littoralis

Mimumesa atratina (F. Morawitz, 1291)

mannetje 7 - 8 mm, vrouwtje 8 - 10 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in België bekend van enkele locaties; in Luxemburg aan

getroffen; in Nederland vrij gewoon, in het kustgebied zeldzaam.

Prooidieren zijn kleine springcicaden (Issidae).

Mimumesa beaumonti (van Lith, 1949)

mannetje 6 - 8 mm, vrouwtjes 7 - 9 mm

Europa: in België bekend van enkele oudere vangsten; in Luxemburg aangetroffen; in

Nederland lokaal in de oostelijke helft van het land.
De biologie is onbekend.

Mimumesa dahibomi (Wesmael, 1852)

mannetje 6 - 8 mm, vrouwtje 7 - 9 mm

Palaearctisch: in Belgie van meerdere locaties bekend; in Luxemburg aangetroffen; in

Nederland bekend van enkele vindplaatsen op zandgronden in de oostelijke heift van het land.

Nestelt in dood hout (takken, stronken, hekpalen). Als prooi zijn bekend spoorcicaden

(Delphacidae). Aangetroffen op Gewone bereklauw.

Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934)

mannetje 5 - 6,5 mm, vrouwtje 6 - 8 mm
Deze soon is misschien geen zelfstandige snort, maar een vorm van M. unicolor.

Palaearctisch: in Belgie bekend van enkele locaties langs de kust; in Luxemburg niet

aangetroffen; in Nederland verspreid voorkomend.

Aangetroffen op Peen.

Mimumesa sibirjcana Bohart, 1976
Mimumesa sibirica Gussakovskij 1937

mannetje 7,5 mm, vrouwtje 8 - 10 mm

Siberië en enkele Noordwesteuropese kustgebieden. in Belgie niet aangetroffen; in Luxem
burg niet aangtroffen. in Nederland vooral in Zeeland en op Texel en Terschelling.
Nestelt in de bodem en bevoorraadt het nest met kleine springcicaden. Veel aangetroffen op
schermbloemen zoals Pastinaak Peen, Heggedoornz4 rnaar ook op de composiet Zulte.

Mimumesa spooneri (Richards, 1948)

mannetje 6 - 8 mm, vrouwtje 7 - 9 men

Centraal en NoordwestEuropa. in Belgi bekend van enkele locaties; in Luxemburg niet
aangetroffen, in Nederland beperkt tot zandgronden in de oostelijke heift van het land.Nestelt in zandige terreinen. Aangetroffen op Wilgeroosje.

Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829)

mannetje 6 - 8mm, vrouwtje 7 - 9 mm

Palaearctisch: in Belgie verapreid voorkomend; in Luxemburg verspreid voorkomend; inNederland algemeen en wijd verspreicl over het hele land.
Nestelt in zandbodems.

Passaloecus Shuckard, 1837

Kleine zwarte wespen (3 - 8 mm) die in
stengels of vraatgangen van andere insekten
in hout nestelen en op bladluizen jagen.

Vrouwtjes noch mannetjes hebben een
pygidium. Mannetjes hebben een duidelijke
zilveren beharing op de clypeus, die bij
vrouwtjes ontbreekt.

In Europa komen vijftien soot-ten voor;
elf daai-van in de Benelux.
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Passaloecus gracilis
VrOUWtjes

1 a. mesopleuron n-ier slechts én duidelijke, horizontale puntenrij
(fig. 216); mesopleuron zeer fijn hestippeld 2

b. mesopleuron met twee duidelijke, horizontale puntenrijen
(fig. 217 & 220); mesopleuron duidelijk bestippeld 5
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fig. 219 clypeüs P. c1ypealis

fig. 226 antenne P. clypealisd fig. 227 idem, P. srngularzS3

2 a. onderrand van de clypeus sterk gebogen (fig. 219) clypealis
schouderlcnobbel meestal witachtig; kop achter de ogen verlengd

b. onderrand van de clypeus recht of licht gebogen 3

3 a. achterlijf, van boven gezien, ingesnoerd tussen segment-I en 2;
mesonotum zonder lengtegroefjes langs de achterrand singularis

lip zwart; schouderknobbel meestal zwart

b. de overgang van segment-i naar segment-2 is vloeiend; mesonotum
met lengtegroefjes langs de achterrand 4

schouderknobbel wttachtig geel

4 a. lip is doorschijnend geel insignis

b. lip is zwart monilicornis

5 a. onderrand clypeus met drie tandjes (fig. 220 & 221); verticale
puntenrij op mesopleuron bestaat uit één nj punten (fig. 217) . . . 6

b. onderrand clypeus stomp of licht naar binnen gebogen (fig. 222
& 223); verticale puntenrij op mesopleuron bestaat uit twee rijen
punten (fig. 218) 7

6 a. op het voorhoofd tussen de antennen een duidelijke doom die
bijna zo lang is als de breedte van bet derde antennelid; lip afge
rond van vorm (fig. 220) corniger

b. geen doom tussen de antennen, hooguit een kleine verdikking;
lip haavormig (fig. 221) eremita

fig. 231 clypeus P. singu1aris3

7 a. lip kort driehoekig van vorm, zijkanten bol (fig. 222) brevilabrisb. lip lang, zijkanten hol (fig. 223 & 224) 8
8 a. lip met een v-vormige witgele, doorschijnende viek pictus

b. lip niet doorschijnend, geheel zwart 9
9 a. achterrand mesonotum met duidelijke lengtegroefjes; voorkant

mesonotum met twee duidelijke admediale lijnen; notauli met
duidelijke dwarsribben (fig. 225) gracilis

b. achterrand mesonotum zonder duidelijke lengtegroefjes; voor
kant glad of met vage admediale lijnen; notauli zonder of met
vage dwarsribben 10

10 a. de lengte van de onderrand clypeus is duidelijk groter dan de
afstand tussen de antennen (fig. 223); voorhoofd tussen de an
tenne en de voorste ocel mat en ruw borealis

grootte: 6-8 mm
b. lengte van de onderrand clypeus even groot als afstand tussen

antennen (fig. 224); voorhoofd is glad en glimmend turionum
grootte: 4,5 - 6 mm

man netjes

1 a. mesopleuron met slechts één duidelijke, horizontale puntenrij
(fig. 216); mesopleuron zeer fijn bestippeld 2

b. mesopleuron met twee duidelijke, horizontale puntenrijen
(fig. 217 & 218); mesopleuron duidelijk bestippeld 5

2 a. tyloiden op onderzijde van antenne breed en oppervlakkig
(fig. 226 & 227) 3

tyloiden meestal roodbruin; kleinere soorten [3 - 4,5 mm]
b. tyloiden smal en duidelijk verheven (fig. 228 & 229) 4

tyloiden zwart; grotere soorten [4,5- 6 mm]

3 a. tyloiden op vierde tot negende antennelid (fig. 226); onderrand
clypeus afgerond (fig. 230) clypealis

schouderknobbel vutiwit
b. tyloiden op bet vierde tot elfde antennelid (fig. 227); onderrand

ciypeus in het midden iets vooruitatekend (fig. 231) singularisschouderknobbel meestal bruinzwart

4 a. korte tyloiden op het vijfde tot tiende antennelid (fig. 228) insignis
b. lange tyloiden op bet derde tot elfde antennelid (fig. 229) monilicornis

van de BeneluxDegraafwespen

fig. 216 borststuk P. clypealts fig. 217 idem, P. corniger

De graafwespen van de Benelux

fig. 218 idem, P. turlonum

fig. 228 antenne P. znszgnzsd

fig. 220 idem, P. corniger1 fig. 221 idem, P. eremita

fig. 222 clypeus P. brevilabris

fig. 229 idem P. mornlzcornzsd

fig. 232 antenne P. cornigerc

fig. 230 clypeus P. clypealisd

fig. 233 idem, P. graciliscl

fig. 223 idem, P. borea1zs fig. 224 idem P. tursonum

fig. 225 mesonotum R gracilis9
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fig. 234 antenne P. borealzsc3

5 a. de verticale puntenrij op mesopleuron bestaat uit één puntenrij
(fig. 217); geen tyloiden op derde tot zevende antennelid 6

b. de verticale puntenrij op mesopleuron bestaat uit twee puntrijen
(fig. 218); ook op derde tot zevende antennelid tyloiden 7

6 a. tussen de antennen op het voorhoofd een duidelijke doom die
bijna zo lang is als de breedte van het derde antennelid; achtste
tot twaalfde antennelid vervormd; tyloiden staan schuin op de
antenneleden, moeili;k zichtbaar (fig. 232) corniger

laatste antenneleden await
b. geen doom tussen de antennen, hooguit een kleine verdikking;

antenneleden niet vervormd; tyloiden op tiende tot dertiende
antennelid staan in de lengte en zijn goed zichtbaar eremita

laatste antenneleden van onderen rnodbruin

7 a. lip geelbruin; drie laatste antenneleden zonder tyloiden pictus
b. lip donkerbmuin; twee laatste antenneleden zonder tyloiden 8

8 a. achterrand mesonotum met duidelijke dwarsgroefjes; antennevlag
kort en gedrongen met duidelijke tyloiden in het midden van de
antenneleden (fig. 233) gracilis

tylniden duidelijk langer dan de heift van een antennelid
b. achterrand mesonotum zonder of met vage dwarsgroefjes; anten

nevlag lang en slank, tyloiden anders van vorm (fig. 234) 9

9 a. antenneleden met duidelijke, aan de basis gelegen tyloiden die
nauwelijks langer dan zijn de helft van de lengte van een antenne
lid brevilabris

achterrand mesonntum hnogstens met vaag nntwikkelde dwarsgrneven
b. tyloiden duidelijk langer dan de helft van een antennelid 10

achterrand mesonotum van het borststuk zonder dwarsgrneven

10 a. de lengte van de onderrand clypeus is even groot als de afstand
tussen de antennen borealis

grootte: 5 - 6,5 mm
b. de lengte van de onderrand clypeus is duidelijk groter dan de

afstand tussen de antennen turionum
grootte: 4- 5,5 mm

Passaloecus borealis Dahlbom, 1844

mannetje 5 - 6,5 mm, vrouwtje 6 - 8 mm

Boreo-alpien verspreid in Europa: uit Belgie niet bekend; in Luxemburg aangetroffen;
in Nederland verspreid voorkomend in de oostelijke helft van het land.
Nestelt in dood hout (Wilg).

Passaloecus brevilabris Wolf 1958
C’

mannetje 4 - 5 mm, vmouwtje 4,5 - 6 mm

Centraal- en Noord-Europa: in Belgid van len locatie bekend; niet bekend uit Luxemburgen Nederland.
Van de biologie is weinig bekend.

Passaloecus clypealis Fnster, 1947

mannetje 3 - 4,5 mm, vrouwtje 4 - 5 mm

Centraal- en Noord-Europa: niet bekend uit Belgie en Luxemburg; in Nederland voorhet eerst gevonden in 1972 in laagveengebieden en het rivierengebied.
Nestelt in rietstengels en mogelijk ook in Lpara-gallen (Diptera, Chloropidae).

Passaloecus corniger Shuckard, 1837

mannetje 4,5 - 6 mm, vrouwtje 5 - 7 mm

Palaearetisch: in Belgie verspreid voorkomend; in Luxemburg van meerdere locatiesbekend; in Nederland wijd verspreid, zelden in bet kustgebied.
Nestelt in rietstengels. De prooidieren bestaan uit bladluizen (Aphidoidea), die vooral uitnesten van andere Passa/oecus.soonen of soomtgenoten worden geroofd.

Passaloecus eremita Kohl, 1893

mannetje 4 - 5,5 mm, vrouwtje 5 - 6,5 mm

Europa: In Belgie verspreid voorkomend; niet bekend uit Luxemburg; in Nederlandvooral in bet oosten van bet land, zelden in bet kustgebied.
Nestelt in rietatengela.

Passaloecus gracilis (Curtis, 1834)

mannetje 3,5 - 5 mm, vrouwtje 4,5 - 5,5 mm

Holarctisch: in Belgie verspreid voorkomend; van meerdere locaties in Luxemburgbekend; in Nederland algemeen, ontbreekt echter op de waddeneilandenNestelt in plantenatengels, dood bout of in gallen. De prooien bestaan uit boomluizen(Lachnidae) en bladluizen (Aphidoidea).

Passaloecus insignis Wander Linden, 1829)

mannetje 4,5 - 5,5 mm, vmouwtje 5- 6 mm

Holarctisch: in Belgie verspreid voorkomend; van meerdere locaties in Luxemburgbekend; in Nederland vooral in bet zuiden en nosten van bet land, zelden in bet kustgebied.Nestelt in rieten daken, met merg gevulde stengels of takken, vemlaten insektengangenin mottend hour, nude steunbalken van huizen. Ala pmnoidieren fungeren bladluizen(Aphidoidea) en boomluizen (Lachnidae). Aangetroffen op Peen.

Passaloecus moniljcomnjs Dahlbom, 1842

mannetje 6 mm, vrouwtje 5,5 - 6,5 mm

Noordelijke verspreiding in bet Palaearctisch gebied: in Belgie van len locatie bekend;niet bekend uit Luxemburg; in Nederland bekend van drie plaatsen in bet noorden vanbet land.
Nestelt in verlaten snsektengangen in dood bout.

Dc graafwespen van de Benelux De graafwespen van de Benelux
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Passaloecus pictuS Ribaut, 1952

mannetje 4,5 - 5,5 mm, vrouwtje 5,5 - 6,5 mm

Zuid-Europa: in België niet aangetroffen; in Luxemburg van meerdere locanes bekend;

in Nederland niet aangetroffen.
Van de biologic is weinig bekend.

Europa: in Belgi van slechts enkele plaatsen bekend; niet bekend uit Luxemburg; in

Nederland bekend van slechts enkele vindplaatsen in Drente en Limburg.

Nestelt in harsgallen van de bladroller Petrova resinella (Lepidoptera, Tortricidae) op

Pinus contorta en P. silvestris. Waarschijnlijk ook in dood hout in verlaten vraatgangen

van insekten.

Kleine tot middeigrote zwarte wespen

(4 - 12 mm), die in stengels, hout of

verlaten gallen nestelen. Ze jagen op
bladluizen.

Vrouwtjes hebben een pygidium,
mannetjeS met.

vrouwtjes

fig. 245 idem, P. baltica?

1 a. onderrand clypeus diep en breed ingesneden, minstens tweemaal
zo breed als de doorsnede van de schacht (fig. 235); steel van het
achterlijf kort en gedrongen (fig. 236) mono

meestal is er een bultje boven de antenne.inplanting
b. onderrand clypeus niet zo breed ingesneden dan wel geheel anders

van vorm; steel lang en slank (fig. 237) 2

2 a. clypeus in een stompe punt uitgetrokken (fig. 238 & 239) 3
b. onderrand clypeus anders van vorm: afgerond, drietandig of in

gesneden 4

3 a. clypeus als in fig. 238; derde antennelid tweemaal zo lang als
de top breed; tweede teruglopende ader mondt uit in de eerste
cubitaalcel of precies op de grens van de eerste en tweede cubitaal
cci iflornata

mesonotum glimmend, licht bestippeld; grootte: 6 - 8 mm
b. clypeus ais in fig. 239; derde antennelid twee en half keer zo lang

als aan de top breed; tweede teruglopende ader mondt uit in de
tweede cubitaalcel montana

mesonotum mat, duidelijk gescuipteerd; grootte: 10- 12 mm

4 a. onderrand clypeus afgerond (fig. 240 & 241) 5
b. onderrand clypeus ingesneden of met drie tanden (fig. 242 &

243) 8
bij P. austriara zxjn de drie tanden met altijd even goed zichtbaar. Dit is
ondervangen door de soon onder beide mogelijkheden op te nemen.

fig. 235 clypeus P. mono?

fig. 238 clypeus P. znornata9

fig. 241 clypeus P. lethifer9

fig. 236 steel P. mono

fig. 239 idem P. montanaQ

,cV
fig. 242 idem, P. lugens?

fig. 237 idem, P. lugubnis

fig. 240 idem, P. lugubnis?

fig. 243 idem, P. mgi/er?

fig. 246 clypeus P. austria ca 9

Passaloecus singularis Dahlbom, 1844

Passaloecus tenuts A. Morawitz, 1864

mannetje 3,5 - 4,5 mm, vrouwtje 4,5 - 5,5 mm

palaearctisch: in Beigië algemeen; in Luxemburg algemeen; in Nederland algemeen,

niet bekend van de waddeneilanden.
Nestelt meestal in met merg gevulde stengels of in lege rietgailen; ook in verlaten

insektengangen in verrot hout. Dc prooien bestaan uit ongevleugelde bladluizen.

Passaloecus turionum Dahibom, 1844

Passaloecus brevzcornzs A. Morawitz, 1864

mannet)e 4 - 5,5 mm, vrouwt)e 4,5 - 6mm

Pemphredon Latreille, 1796

Ccitpp 21-)

In Europa komen vijftien soorten voor;

negen daarvan in de Benelux.

fig. 244 pygidium P. lugubnis?

Ir

Pemphredon lugubris 9

100 101



De graafwespen van de Benelux

5 a. derde antennelid 2,5 tot 3 keer zo lang als aan de top breed 6
tweede teruglopende ader mondt uit in de tweede cubitaalcel; grootte
8-11,5mm

b. derde antennelid 1,5 tot 2 keer zo lang als aan de top breed 7
tweede teruglopende ader mondt uit in de eerste of tweede cubitaalcel

6 a. pygidium lang en smal (fig. 244); mesopleuron voor heup-2 met
een duidelijke, gerimpelde structuur; rugveld van het propodeum
onduidelijk begrensd lugubris

b. pygidium kort en breed (fig. 245); mesopleuron voor heup-2
hoogstens vaag gerimpeld; rugveld door een glanzende zone om
geven baltica

7 a. onderrand clypeus afgeknot (fig. 241); mesonotum verspreid be
stippeld, tussenruimten hoogstens even groot als stippels zeif. . . . lethifer

b. onderrand clypeus onduidelijk drietandig (fig. 246); mesonotum
met tussenruimten groter dan de stippels zeif austriaca

8 a. pygidium tot een kiel gereduceerd (fig. 247); tweede teruglopende
ader mondt uit in de tweede cubitaalcel lugens

b. pygidium niet gereduceerd tot een lengtekiel (fig. 248); tweede
teruglopende ader mondt uit in de eerste cubitaalcel of precies op
de scheiding tussen eerste en tweede cubitaalcel 9

9 a. onderrand clypeus duidelijk ingesneden (fig. 243) rugifer
b. onderrand clypeus drietandig (fig. 246) austriaca

mannetjes

1 a. onderrand clypeus diep en breed ingesneden, minstens tweemaal
zo breed als de doorsnede van de schacht (fig. 249); steel van het
achterlijf kort en gedrongen (fig. 236) mono

meestal is er een bultje boven de antennen

b. onderrand clypeus niet zo breed ingesneden dan wel geheel anders
van vorm; steel lang en slank (fig. 237) 2

2 a. onderrand clypeus duidelijk drietandig (fig. 250) lugens
tyloiden goed zichtbaar op bet zevende tot tiende antennelid

b. onderrand clypeus anders van vorm, meestal ingesneden 3

3 a. clypeus met een kleine cirkelvormige inham (fig. 251) montana
tyloiden op bet vierde tot acbtste antennelid (fig. 252)

b. onderrand clypeus anders van vorm 4
tyloiden, indien aanwezlg, pas vanaf bet vijfde antennelid

4 a. mesopleuron voor heup-2 met een duidelijke rimpelstructuur.
. lugubrisop bet vijfde tot tiende .intenneljd tyloiden

b. mesopleuron voor heup-2 niet gerimpeld 5
5 a. antenneviag zonder tyloiden inornatab. antenneviag met duidelijke tyloiden 6
6 a. tweede teruglopende ader mondt uit in de tweede cubitaalcel. . .

. balticab. tweede teruglopende ader mondt uit in de eerste cubitaalcel ofprecies op de scheiding van eerste en tweede cubitaalcel 7
7 a. mesonotum van het borststuk met grote stippels; stippels ongeveereven groot als halve doorsnede van voorste ocel austriacatyloiden op bet zesde tot elfde antennelid

b. mesonotum fijn bestippeld 8
8 a. rugveld van het propodeum door een brede, gladde en glimmendezone begrensd; tyloiden op vijfde tot elfde antennelid lethiferb. rugveld van het propodeum met een smalle en gerimpelde zone

afgezet; tyloiden op zesde tot tiende antennelid rugifer

Pemphredon austriaca (Kohl, 1888)
Pernphredon enslini Wagner, 1931

mannetje 5 - 6,5 mm, vrouwtje 5,5 . 7,5 mm

Centraal-Europa. in Belgie van enkele plaatsen bekend; niet bekend uit Luxemburg;in Nederland van slechts enkeje plaatsen belcend.
Nestelt in gallen van Andricos ko/lari (Hymenoptera, Cynipidae) en in gallen van Lz,ara(Diptera, Chloropidae).

Pemphredon baltica Merisuo, 1972

mannetje 6,5 mm, vrouwtje 8 - 9 mm

Centraal. en Noordwest-Europa. niet bekend uit Belgie en Luxemburg; in Nederlandzeldzaam, in het oosten van bet land.
Nestelt in dode takken van Vlier.

Pemphredon inornata Say, 1824
Pemphredon shuckardi (A. Morawitz, 1864)

mannetje 5 - 7 mm, vrouwtje 5 - 8 mm

Holarctisch: in Belgie algemeen; aangetroffen in Luxemburg; in Nederland algemeen.Nestelt in oud bout en takken of in rietgallen van Lzara (Diptera, Chloropidae). Wordtvaak waargenomen op zonbeschenen struiken.

Pemphredon lethjfer (Shuckard, 1837)
Pemphredonfaj,rjcjj Muller, 1911
Pemphredon littoralis Wagner, 1918

mannetje 5 - 8 mm, vrouwtje 6 - 8,5 mm
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fig. 247 pygidium I lugens?

fig. 250 clypeus P. lugens

fig. 248 idem, P. rugzfer
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fig. 249 clypeus P. moriod

52antenneP.monfig. 251 idem, P. montanad
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Holarctisch: in Belgiè algemeen; aangetroffen in Luxemburg; in Nederland overal een
gewone soon.
Nestelt bij voorkeur in stengels van braam. Verschillende soorten bladluizen worden als
prooi gebruikt.

Pemphredon lugens Dahlbom, 1842

mannetje 8 - 10 mm, vrouwt;e 9 - 12 mm

Noord- en Centraal-Europa, voornamelijk montane verspreiding: in Belgie zeldzaam, van
twee locaties bekend; bekend uit Luxemburg; in Nederland in de oostelijke heift van het land.

Nestelt in vergaan hout, vaak gebruik makend van verlaten insektengangen. Dc prooi
bestaat uit bladluizen.

Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793)

mannetje 7,5 - 10 mm, vrouwtje 10 - 11,5 mm

Palaearctisch: in Belgie algemeen; bekend van enkele locaties in Luxemburg; in Nederland
vrij algemeen.
Nestelt in vermolmend bout. Dc prooi bestaat uit bladluizen.

Pemphredon montana Dahlbom, 1845

mannetje 8 - 10mm, vrouwtje 10 - 12 mm

Holarctisch: in België recentelijk aangetroffen in de Ardennen; in Luxemburg aangetroffen;
niet bekend uit Nederland.
Blijkt in isolatiemateriaal te nestelen

Pemphredon mono Vander Linden, 1829
Pemphredon clypealis Thomson, 1870

mannetje 4 - 7,5 mm, vrouwtje 4 - 9 mm

Palaearctisch: in Belgie verspreid voorkomend; aangetroffen in Luxemburg; in Nederland
verspreid in bet midden en oosten, zeldzaam in bet kustgebied.
Nestelt in (dood) bout of boomstronken. De prooien bestaan uit ongevleugelde bladluizen.

Pemphredon rugifer (Dahibom, 1845)
Pemphrecton wesmacli (A. Morawitz, 1864)
Pernphredon scoticus Perkins, 1929
Pemphredon mortifer Valkeila, 1972

mannetje 6 - 8 mm, vrouwtje 8,5 - 10 mm

Palaearctisch: in Belgie verspreid voorkomend; bekend van enkele locaties in Luxemburg;
in Nederland verspreid, overal in bet binnenland, zelden in bet kustgebied.
Nestelt in vermolmend bout of in met merg gevulde stengels.

In Europa komen twee soorten voor; in
de Benelux én:

Psenulus Kohl, 1896

Kleine tot middeigrote zwarte wespen
(4,5 - 8 mm), die in hout of net nestelen
en op bladluizen en bladvlooien jagen.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de
laatste tergiet (bij P. laevigatus
weliswaar erg klein); mannetjes hebben
er geen.

In Europa komen zeven soorten voor;
in de Benelux zes.

vrouwtjes

1 a. basis sterniet-2 met een grote, duidelijk omrande uitholling (fig.
253); achterrand sterniet-4 & 5 met haarband; pygidium viak of
nauwelijks zichtbaar (fig. 254 & 255) 2b. sterniet-2 zonder duidelijke uitholling; sterniet-4 & 5 zonder haarband; pygidium hol, gootvormig (fig. 256) 5

De graafwespen van de Benelux De graafwesperz van de Benelux

Psen Latreille, 1796

Middeigrote, geheel zwarte wespen (10 -

12 mm), die in de grond nestelen. Ze
jagen op springcicaden.

Vrouwtjes hebben een pygidium op de
laatste tergiet; mannetjes niet. Die hebben
wel een doornvormig aanhangsel aan de
laatste tergiet.

Psen ater (Olivier, 1792)

mannetje 10- 11 mm, vrouwtje 11
- 12mm

Palaearctisch: in Belgie recentelijk nog van een enkele locatie belcend; niet aangetroffenin Luxemburg; in Nederland enkele oude vangsten in het midden en zuiden van bet land.Nestelt in zandige bodems. De prooien bestaan uit springcicaden.

Psenulus concolor 9
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fig. 255 idem, P. pa1Iipes
fig. 254 pygidium P.fuscipennts2

.

fig. 256 pygidium P concolor fig. 257 idem, P. brevitarszsQ fig. 258 scheen-2 P. schenckt

T I
fig. 259 dij-2 P. brevitarsis fig. 260 mesosternum P. schenckid fig. 261 idem, P. pa11ipes

fig. 262 cubitaalcel-3 P. laevigatusd fig. 263 cubitaalcel-3 P. concolord

2 a. zijkanten van het propodeum glad en glanzend, fijn bestippeld;

pygidium nauwelijks zichtbaar laevigatus

b. zijkanten van propodeum gestreept; pygidium duidelijk zichtbaar

(fig. 254 & 255)

3 a. bovenste heift clypeus glanzend; pygidium groot (fig. 254) fuscipennis

tweede teruglopende ader mondt uit in tweede cubitaalcel

b. hele clypeus mm of meer duidelijk bestippeld, pygidium kleiner

(fig. 255 & 257)
tweede teruglopende acler mondt bijna a1ttd utt in derde cubitaalcel

4 a. kruin tussen ogen en ocellen bestippeld; pygidium (fig. 257) . . .
. brevitarsis

b. kruin tussen ogen en ocellen dicht en schuin gestreept; pygidium

(fig. 255) pallipes

5 a. basis scheen-2 met een fijne lengtegroef (fig. 258); clypeus duide

lijk bestippeld; kruin bestippeld en mm of meer duidelijk ge

streept schencki

b. basis scheen-2 zonder lengtegroef; clypeus glanzend, onduidelijk

bestippeld; kruin glanzend, nauwelijks bestippeld concolor

2 a. kruin duidelijk gestreept; laatste antenneleden minder dan twee
keer zo lang als breed aan de basis 3

laatste antenneleden aan de bovenzijde zwart

b. kruin niet gestreept; laatste antenneleden twee keer zo lang als
breed aan de basis 5

laatste antenneleden vaak geheel roodbruin

3 a. middengroef mesosternum met daarop haaks staande lijsten (fig.
260); sterniet-2 zonder een half-elliptische uitholling schencki

b. middengroef mesosternum zonder dwarslijsten of met schuin
daarop staande lijsten (fig. 261); sterniet-2 met een glanzende,
half-elliptische zone (fig. 253) 4

4 a. voorhoeken mesonotum duidelijk dwars gestreept; onderrand
clypeus in het midden nauwelijks ingesneden fuscipennis

tweede teruglopende ader mondt meestal uit in de tweede cubitaalcel
b. voorhoeken mesonotum zijn nauwelijks dwarsgestreept; onder

rand clypeus in het midden duidelijk ingesneden pallipes
tweede teruglopende ader mondt meestal uit m de derde cubitaalcel

5 a. zijkanten van het propodeum glanzend of met een nauwelijks
zichtbare sculptuur; achterrand derde cubitaalcel is nauwelijks
langer dan de voorrand (fig. 262) Iaevigatus

b. het propodeum is geheel netvormig gerimpeld; achterrand derde
cubitaalcel is langer dan de voorrand (fig. 263) concolor

Psenulus brevitarsis Merisuo, 1937

rnannetje 6 - 7 mm, vrouwtje 7 - 8 mm

Noord- en Centraal-Europa: niet bekend uit Belgid en Luxemburg; in Nederland
alleen aangetroffen in Limburg en Noord-Brabant.
De biologie is nauwelijks bekend.

Psenulus concolor (Dahlbom, 1843)

mannetje 5 - 6 mm, vrouwtje 7 - 8 mm

Palaearctisch: in Belgie verspreid voorkomend; bekend uit Luxemburg; in Nederland
verspreid voorkomend.
Nestelt in holle of met merg gevulde stengels. De prooien bestaan uit larven van
bladvlooien (Psyllidae).

Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843)

mannetje 7 - 7,5 mm, vrouwtje 7 - 8 mm

Palaearctisch: in Belgie van enkele locaties bekend; niet bekend uit Luxemburg; in
Nederland vooral in de oostelijke heift van het land.
Nesteh in droge rietstengels of in verlaten insektengangen in rottend hout. Als prooi
wordt op bladluizen gejaagd.

Psenulus laevigatus (Schenck, 1857)

mannetje 4,5 - 6 mm, vrouwtje 5 - 6 mm

fig. 253 achterlijf P. pallipes

—..

mannetjes

1 a. midden dij-2 verbreed (fig. 259); tarsen-2 gezamenlijk nauwelijks

langer dan scheen-2; 2&, 3& en 4’ tarslid van poot-2 ongeveer

even lang brevitarsis

b. dij-2 niet verbreed; tarsen-2 aanzienlijk langer dan scheen-2; 2

tarslid van poot-2 ongeveer tweemaal zo lang als 4 tarslid . . . . 2
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West- en Centraal-Europa: in Belgie van slechts enkele locaties bekend; bekend uit
Luxemburg; in Nederland alleen bekend van Zuid-Limburg en de Veluwe.
Nestelt in Es en Vlier.

Psenulus pallipes (Panzer, 1798)
Psenulus atratus (Fabricius, 1804)

C-’

mannetje 5 - 6 mm, vrouwtje 5,5 - 7,5 mm

Holarctisch: in Belgie verspreid over het hele land; bekend van meerdere locaties in
Luxemburg; in Nederland verspreid over het land, maar niet op de waddeneilanden.
Nestelt in stengels, hout of verlaten insektengangen in dood bout. Bladluizen dienen
als prooi.

Psenulus schencki (Tournier, 1889)

mannetje 5,5 - 6,5 mm, vrouwt)e 6,5 - 7,5 mm

Europa: in Belgiè verspreid; in Luxemburg verspreid; in Nederland verspreid.
Nestelt in bout in verlaten insektengangen of in houtige stengels. De prooien bestaan
uit bladvlooien (Psyllidae).

Spilomena Shuckard, 1838

Zeer kleine zwarte wespen (2 - 3,5 mm)
die nestelen in holle of met merg gevulde
stengels, of in vraatgangen van andere
insekten in hout. Ze jagen op thripsen,
mogelijk ook op schildluizen en bladluizen.

Clypeus is bij vrouwtjes zwart en bij
mannetjes geel.

In Europa komen negen soorten voor; in
de Benelux vijf.

vrouwtjes

I a. clypeus met een mm of meer duidelijke lengtegroef in het midden
(fig. 264); dwarsgroef op het schildje tamelijk breed en duidelijk
geribbeld (fig. 265) curruca

b. clypeus zonder lengtegroef; dwarsgroef op het schildje smal en
zonder ribbels (fig. 266) 2

2 a. kop met zeer brede slapen (fig. 267); achterste ocellen naar
houding dicht bij elkaar geplaatst enslini

b. kop met minder brede slapen (fig. 268 & 269); achterste ocellen
verder uit elkaar gelegen, dichter bij de oogrand 3

fig. 273 antennetop S. beatad

3 a. kop achter de ogen duidelijk versmald (fig. 268); mesopleuronzonder duidelijke lengteribbels; tergiet-6 met lengtekielen enslechts enkele zeer fijne haartjes (fig. 270) troglodytesb. kop achter de ogen nauwelijks versmald (fig. 269); mesopleuronmet fijne duidelijke lengteribbels; tergiet-6 zonder lengtekielen,met een dubbele nj korte haartjes aan de basis (fig. 271) 4
4 a. kruin met zijdeglans; schildje glimmender dan mesonotum beatab. kruin mat; schildje niet glimmender dan het mesonotum exspectata
mannetjes

1 a. clypeus is slechts aan de basis (witachtig) gee! currucab. clypeus is geheel of bijna geheel geel 2
2 a. antennevlag helder bruin of roodbruin van kleur enslinib. antenneviag donker, hoogstens aan de binnenzijde mm of meerroodbi-uin van kleur

3
3 a. leden van de antenneviag kraalvormig (fig. 272); rugveld van hetpropodeum niet door een kiel omgeven troglodytesb. leden van de antenneviag cylindrisch (fig. 273); rugveld van betpropodeum door een kiel omgeven beata &

exspectatade mannetjes van deze twee soorten zijn zonder microscoop niet tedetermineren, zie Dollfuss, 1991.

Spilomena beata Bluthgen, 1953

mannetje 2,5 -3 rum, vrouwtje 2,5
- 3,5 mm
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fig. 265 schildje S. curruca 2 fig. 266 idem, S. troglodytes 9
fig. 264 clypeus S. curruca 2

fig. 267 kop £ enslini2

or)

fig. 268 idem, £ troglodytes 9 fig. 269 idem, S. beata 9

—

fig. 270 tergiet-6 S. troglodytes 2 fig. 271 idem, S. beata 2 fig. 272 antennetop S. troglodytes5

Spilomena troglodytes 2
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Centraal- en Zuid-Europa: in Belgie bekend van enkele oudere vangsten; met bekend
ult Luxemburg; in Nederland alleen bekend van twee oude vindplaatsen in het zuidoosten.
Van de biologie is weinig bekend.

Spilomena curruca (Dahlbom, 1843)
Spzlomena differens Blüthgen, 1953

mannetje 2,5 - 2,8 mm vrouwtje 2,8 - 3 mm

Europa: in Belgie van enkele oudere en n recente locatie bekend; niet bekend uit
Luxemburg; in Nederland enkele vindplaatsen in bet midden van bet land.
Nestelt in oude half verrotte bomen of ander bout in verlaten vraatgangen van kever
larven.

Spilomena enslini BlOthgen, 1953

mannetje 2,6 - 2,8 mm, vrouwtje 2,7 - 3 mm

Noord- en Centraal-Europa: in België bekend van een oudere locatie; niet bekend uit
Luxemburg; in Nederland enkele vindplaatsen, verspreiding onvoldoende bekend.
Nestelt in Vlier en braam. Als prooi wordt op thripsen gejaagd.

Spilomena exspectata Valkeila, 1957

mannetje 2,6 - 2,8 mm, vrouwtje 2,7 - 3 mm

Noordwest-Europa: met bekend uit België en Luxemburg; in Nederland alleen bekend
van Zuid-Limburg, verspreiding onvoldoende bekend.
Nestelt in holle of met merg gevulde stengels. Prooidieren bestaan uit onvoiwassen thripsen.

Spilomena troglodytes (Vander Linden, 1829)

mannetje 2 - 3 mm, vrouwtje 2,5 - 3 mm

West- en Centraal-Europa: in Belgie van meerdere locaties bekend; bekend uit Luxemburg;
in Nederland verspreid over bet hele land, de algemeenste soort van dit genus.
Nestelt in holtes in bout, veelal in verlaten vraatgangen van kevers. Jaagt op thripsen.

Stigmus Panzer, 1804

Kleine zwarte wespen (3 - 5,5 mm),
die in plantestengels of verlaten
vraatgangen van andere insekten in
hout nestelen en op bladluizen jagen.

Mannetjes zijn gemakkelijk te her
kennen aan de zilverachtig behaarde
clypeus en de doornvormig achtste
sterniet. Vrouwtjes hebben een
pygidium, mannetjes niet.

De graafwespen van de Benelux

In Europa komen twee soorten voor; allebei zijn ze in de Benelux aangetroffen.

vrouwtjes en mannetjes

1 a. schouderknobbel geheel zwart; bovenkant mesopleuron groten
deels glad en glimmend

pendulusb. schouderknobbel deels wit; het oppervlak van het mesopleuron
mat en grctendeels gerimpeld solskyi

Stigmus pendulus Panzer, 1804

mannetje 3,5 - 4,5 mm, vrouwtje 4 - 5,5 mm

West- en Centraal-Europa: in Belgi van meerdere locaties bekend; in Luxemburg vanmeerdere locaties bekend; in Nederland verspreid in bet binnenland, zeldzaam in betkustgebied.
Nestelt in stengels van braam. Jaagt op bladluizen.

Stigmus solskyi A. Morawitz, 1864

mannetje 3 - 4 mm, vrouwtje 3,5 - 5 mm

Noordwest- en Centraal-Europa: in Belgie verspreid over bet land voorkomend; inLuxemburg van meerdere locaties bekend; in Nederland verspreid voorkomend.Nestelt in takken van b.v. V1ie maar ook in dood hout in oude vraatgangen van kevers.Nest wordt bevoorraad met bladluizen

subfamjlje PHILANTHINAE

Cerceris Latreille, 1802-1803

knoopwespen

Kleine tot middeigrote wespen (6 - 16 mm),
die in het veld direct aan de insnoeringen
van het achterlijf te herkennen zijn.
Ze nestelen in de grond en jagen op bijen
en snuitkevers.

Beide geslachten hebben een pygidium op
de laatste tergiet. Ze zijn het eenvoudigste
aan het aantal achterlijfssegmenten van
elkaar te onderschejden: mannetjes hebben
er zeven en vrouwtjes Zes.

In Europa komen veertig soorten voor; in de
Benelux acht.

Ill

Sttgmus pendulus 2 Cercerjs arenaria 2
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I a. sterniet-2 heeft aan de basis een duidelijk begrensd, verheven deel
(fig. 274); basis tergiet-2 met gele telcening (fig. 275 & 276) 2

b. sterniet-Z zonder een verheven deel aan de basis; achterrand
tergiet-2 met gele tekening (fig. 277) 3

fig. 282 clypeus C. arenarla9

2 a. gele tekening op tergiet-4 minder uitgebreid dan die op tergiet-5;
vaak is tergiet-4 geheel zwart (fig. 275) yensis

b. gele tekening op tergiet-4 ongeveer even uitgebreid als die op
tergiet-5 (fig. 276); noitwrt . i:’.rt. sabulosa

3 a. middenlob clypeus met op bovenzijde een naar voren uitstekend,
bladvormig uitgroeisel (fig. 278 & 279) 4

b. clypeus zonder een dergelijk bladvormig uitgroeisel 5

4 a. tekening op achterlijf witachtig; schacht, basis van de antenneviag
rood; uitgroeisel clypeus breder dan lang (fig. 278) interrupta

b. tekening op het achterlijf gee1; schacht zwart of zwart met geel;
uitgroeisel clypeus ongeveer even breed als lang (fig. 279) ruficornis

5 a. borststuk, ook de tegulae, geheel zwart, hoogstens op het achterschildje en/of schouders kleine gele vlekken; achterlijf erg fijn enverspreid bestippeld, de tussenruimten veel groter dan de stippelszeif
quadrifasciatadLjen bijna geheel zwart

b. borststuk, ook de tegulae, met gele tekening; bestippeling achterlijf grover en dichter, tussenruimten kleiner dan stippels 6
6 a. pygidium groot en hoekig van vorm (fig. 280); middenlob clypeusbreder dan lang, met een dunne zwarte lamel, onderrand clypeusrecht of licht ingesneden (fig. 282) arenariab. pygidium smal met afgeronde top (fig. 281); middenlob clypeuszonder zwarte lamel, onderrand duidelijk ingesneden (fig. 283 &285)

7
7 a. sternieten met gele tekening; middenlob van de clypeus, van opzijgezien, nauwelijks gewelfd (fig. 283); band op tergiet-2 veel brederdan die op tergiet-3 en nauwelijks ingesneden aan de voorzijde(fig. 287)

quadricinctab. sternieten zwart; middenlob van de clypeus, van opzij gezien,
duidelijk gewelfd (fig. 286); gele band op tergiet-2, ook als hijbreed is, a}tijd duidelijk ingesneden aan de voorzijde (fig. 288). . . quinquefasciata

mannerjes

1 a. sterniet-2 heeft aan de basis een duidehjk begrensd, verheven deel(fig. 274); basis tergiet-2 met gele tekening (fig. 289 & 290) 2b. sterniet2 zonder een verheven deel aan de basis; tergiet-2 met geletekening aan de achterrand, als in fig. 277 3
2 a. tergiet-4 & 5 met vrijwel gelijke tekening (fig. 289); antenneviag

helder roodbruin van kleur sabulosab. tekening tergiet-4, indien aanwezig, veel minder uitgebreid dan
die op tergiet-5 (fig. 290); antenneviag grotendeels zwart rybyensis

1.

De graafwespen van de BeneluxDe graafwespen van de Benelux

fig. 274 sterniet-2 C. ensis fig. 275 achterlijf C. yensis9 fig. 276 idem, C. bu1osa?

[van opzij] [van voren] [van opzt)]

fig. 277 achter1if C. quadrifasciata 2 fig. 278 clypeus C. interrupta 9 fig. 279 clypeus C. ruJicornzs 9

[van opzi]]

fig. 286 clypeus C. quinquefasciata9 fig. 287 achterlijf C. quadrictncta9 fig. 288 idem, C. quznquefasciata9

fig. 289 achterlijf C. sabulosad fig. 290 idem, C. eybyenstsd fig. 291 sterniet-6 C. ruficornisd

U
fig. 280 pygidium . arenaria 9

fig. 283 clypeus C. quadricincta 9

vrouWtjes

U
fig. 281 idem, C quadriczncta9

[van opzijgezienl

fig. 284 idem, C. quadriczncta2 fig. 285 idem, C. quinquefasciata?

A
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Ivan opzzj]

fig. 295 clypeus C arenariad fig. 296 idem, C quadricznctao’

3 a. onderrand van de clypeus helder roodbruin interrupta
basis clypeus meestal met fi;ne lengterichel

b. onderrand van de clypeus zwart 4

basis clypeus zonder een lengterichel

4 a. zijkanten sterniet-6 met een paar mm of meer dichte haarkwastjes

van verkleefde haren (fig. 291 & 292) 5

b. sterniet-6 zonder zulke haarkwastjes 6
sterniet-6 meestal we1 verspreid behaard

5 a. haarkwastjes op sterniet-6 steken naar buiten uit (fig. 291); clypeus
met een duidelijke middentand; clypeus van opzij gezien vrijwel
viak ruficornis

b. haarkwastjes steken recht naar achteren (fig. 292); clypeus zonder
duidelijke middentand; clypeus van opzij gezien licht gewelfd. . . quinquefasciata

6 a. bestippeling tergieten fijn en verspreid; tussenruimten zijn, vooral
op laatste tergieten groter dan stippels zeif; dij-3 met lange haren . quadrifasciata

borstsmk meestal geheel zwart

b. bestippeling tergieten dicht en grof; tussenruimten niet of nauwe
lijks groter dan stippels zeif; dij-3 vrijwel kaal 7

borststuk meestal met gele tekening op tegulae, achterschildje en schouders

7 a. laatste antennelid duidelijk gebogen en met enkele lange haren
de binnenzijde (fig. 293); clypeus van opzij gezien aan de basis
meer gewelfd dan aan de onderkant (fig. 295) arenaria

middentand van clypeus duidelijk vooruitspringend

b. laatste antennelid nauwelijks gebogen, met korte haren aan de
binnenzijde (fig. 294); clypeus van opzij gezien gelijkmatig gewelfd
(fig. 296) quadricincta

middentand minder duidelijk vooruitspringend

Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) - gewone snuittordoder

mannet;e 9 - 15 mm, vrouwtje 10 - 16 mm

Europa: in Belgi algemeen; ook in Luxemburg; in Nederland un van de gewoonste
graafwespen, weinig waarnemingen in bet Hollandse kustgebied.
Nest wordt bevoorraad met snuitkevers. De soon is vaak te vinden op Sporkehout.

Cerceris interrupta (Panzer, 1799)

mannetje 7- 9 mm, vrouwtje 8 . 10 mm

Centraal- en Zuid-Europa: in Belgie en Luxemburg niet aangetroffen; in Nederlandenkele oude waarnemingen uit de omgeving van Utrecht, Nijmegen en Venlo.Als prooi zijn snuitkevers van bet genus Strophosoma bekend.

Cerceris quadricincta (Panzer, 1799)

mannetje 6 - 9 mm, vrouwtje 8 - 10 mm

West-Europa: in Belgie verspreid over bet land; niet bekend uit Luxemburg; inNederland vooral in de oostelijke heift van bet land en in Zeeland.
Als prooien worden snuitkevers van de geslachten Apion, Bruchela, Polydrusus enSitona aangevoerd. Vaak aangetroffen op Reseda, ook op Gewoon duizendbla.d en Pruikeboom

Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799)

mannetje 8 - 10 mm, vrouwtje 9 - 12 mm

Europa: in Belgi verspreid over het land, niet bekend uit Luxemburg; in Nederlandin de oostelijke heift van bet land vrij algemeen.
Nestelt in stevige grond, bijvoorbeeld in aangetrapt zand van landweggetjes. De prooibestaat uit snuitkevers. Aangetroffen op Sporkehout, Zevenb/a,-J en Gewone engelwortei

Cerceris quinquefasciata (Rossi, 1792)

mannetje 6 - 8 mm, vrouwtje 7 - 11 mm

Europa: in Belgie verspreid Over het hele land; niet bekend uit Luxemburg; in Nederland verspreid voorkomend, in bet kustgebied zeldzaam.
Nestelt in een stevige grond. Nest wordt volgestopt met kleine snuitkevers. Waargenomenop Sporkehout Reseda, Rupsklaver Gewone bereklauw, Gewoon daizendb/4 en Distel.

Cercerjs ruficornjs (Fabricius, 1793)

mannetje 8 - 10 mm, vrouwtje 10 - 13 mm

Europa: in Belgie van meerdere locaties bekend; in Luxemburg aangetroffen; in Nederland vooral in de oostelijke beift van bet land, de soon lijkt achteruit te gaan.Nestelt vooral in stevige bodem van leem, loss of leemboudend zand gemaakt. De prooibestaat uit snuitkevers Aangetroffen op de bloemen van Struikhee, Ttjm, Peen enZandb/guwtje

Cercerjs rybyensis (Linnaeus, 1771) - groefbijendoder

mannetje 7 - 10 mm, vrouwtje 8 - 14 mm

Europa: in Belgie algemeen; in Luxemburg algemeen; in Nederland een algemene soon dieook in de steden voorkomt
De prooi bestaat nit bijen van de genera Andrena, Halictus, Lasioglossum en soms Halictoidesen Panurgus. Kan op vele soot-ten bloeiende planten worden aangetroffen.

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799)

mannetje 6 - 9 mm, vrouwtje 8 - 12 mm

115

fig. 292 sterniet-6 C quinquefasczatad fig. 293 antenne C arenarzad fig. 294 idem, C quadricznctao’

[van opzij]
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Zuid- en CentraalEUrOPa: in België van twee locaties bekend; met bekend uit Luxemburg,

in Nederland slechts van enkele oude locaties bekend.
Dc prooi bestaat uit bijen van de geslachten Hal ictas, L4sloglossum en soms Hylaeus en Andrena

Philanthus Fabricius, 1790

Middeigrote tot grote wespen (8 - 17 mm), die in
zandgroncl nestelen en uitsluitend op honingbijen
Jagen.

Vrouwtjes zijn makkelijk aan de borstelkam op
tars-i te herkennen; bij mannetjes ontbreekt die.
Mannetjes hebben daarentegen een gele viek in de
vorm van een kroontje op hun voorhoofd.

In Europa komen zes soorten voor, n in de
Benelux.

Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) bijenwoif

mannetjes 8 - 15 mm, vrouwtjes 12 - 17 mm

Europa: in Belgié verspreid over het hele land; in Luxemburg aangetroffen; in Nederland
verspreid over het gehele land, ook in de steden.
De prooi bestaat uit honingbijen. Veel waargenomen op Vuzlboom.

Ammophila Kirby, 1798

rupsendoders

Grote tot zeer grote wespen (ii -24mm), die
in het veld direct te herkennen zijn aan hun
lange, slanke, rood met zwart gekleurde achter
lijf. Ze nestelen in de grond en jagen op rupsen
van vlinders en bastaardrupsen van bladwespen.

Vrouwtjes zijn gemakkelijk te herkennen aan
de borstelkam op tars-I; mannetjes hebben geen
borstelkam.

In Europa komen zo’n tien soorten voor; vier
daarvan zijn in de Benelux aangetroffen.

vrouwtjes en mannetjes

1 a. rugveld van het propodeum behaard 2b. rugveld onbehaard 3
2 a. mesonotum fijn en spaarzaam bestippeld; laatste tergieten van hetachterlijf zonder blauwmetalen glans hungaricab. mesonotum grof en ongelijkmatig bestippeld; laatste tergieten metblauwmetalen glans sabulosa
3 a. rugveld van het propodeum met een grove structuur, gerimpeld enzonder punten tussen de rimpels; lange haren op achterrand van dekop witachtig; steel van het achterlijf van onder niet behaard. . campestrismannetjes: tweede ‘ring’ van de steel van bet achterlijf [eigenlijk tergiet-ligrotendeels rood

b. rugveld fijn gerimpeld, met tussen de rimpets punten; lange harenop achterrand van de kop zwart; steel van onder lang, afstaandbehaard
pubescensmannetjes: tweede ‘nng’ van de steel met een grose zwarte viek op debovenzide, die doorloopt in de derde achserli;fsring

Ammophila campestris Latreille, 1809 - kleine rupsendoder

mannetje 11 - 16 mm, vrouwtje 11 - 17 mm

Europa: in Belgie verspretd voorkomend; flies bekend uit Luxemburg; in Nederlandaangetroffen in de kustduinen en op de hogere zandgronden.Nestelt in schaars begroeide zandterreinen of zandhellingen. De prooi bestaat uitbastaardrupsen. Vooral aan te treffen op bloeiende braam.

Ammophila hungarica Mocsary, 1883
Ammophilafallax Kohl, 1884

mannetje 16 - 18 mm, vrouwtje 17 - 20 mm

Mediterrane soort: in Belgie van enkele locaties bekend; niet bekend uit Luxemburgen Nederland.

Aininophila pubescens Curtis, 1829
Animophila adriaarzsei Wilcke, 1945

mannetje 13 - 17 mm, vrouwt)e 15 - 19 mm

Noordwest-, Centraal- en Oost-Europa: in Belgie verspreid voorkomend; aangetroffenin Luxernburg; in Nederland vooral in de oostelijke heift van het land; in de kustduinenzeldzaam.
De prooi bestaat meestal uit spanrupsen.

Amniophila sabulosa (Linnaeus, 1758) - grote rupsendoder

mannetje 14- 19 mm, vrouwtje 16-24 mm

Palaearctisch: in Belgie algemeen; in Luxemburg algemeen; in Nederland algemeen.De enige eis die aan bet habitat wordt gesteld is dat de bodem met te nat is.

subfamilie SPHECINAE

Ammophila sabulosa
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____________________________________________

Holarctisch, oorspronkelik Amerikaanse soo, heeft zich met succes in Europa
gevestigd: in Belgit van n locatie bekend; in Luxemburg op een locatie aange-

Literatuur
troffen; njet bekend uit Nederland.

Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758)

-

In deze literatuurhjst zijn twee soorten pubhkaties opgenomen:
mannete 14-20 mm, vrouwtje 18 -25 mm

1. stanciaarweren: boeken en artikelen die als referentie dienen bij de studie van graaf

k

wespen. Zij bevatten meestal uitgebreide beschrijvingen van de soon haar gedrag en
Mecliterraan: in Belgie recentelijk aangetroffen, waarschljnhi)k met goederen meege omen,

voorkomen en veel tekeningen. Deze publikaties zijn van harte aanbevolen om deter

niet bekend uit Luxemburg en Nederland.

minaties te controleren met meer of andere kenmerken dan in deze tabel gebmikt.2. faunistischepublikatzes, waarin voornamelijk op de geografische verspreiding vangraafwespen wordt ingegaan, maar ook wel op taxonomische kwesties. Deze publikatiesbevatten gedetailleerde gegevens over de verspreiding van de soorten in Belgiè, Nederlanden/of Luxemburg. Vaak worden daarin ook gegevens over vliegperioden en bloembezoekgegeven.

Deze lijst beoogt geenszins compleet te zijn. Zij geeft in feite aan welke literatuur gebruikt isbij het samenstellen van deze tabel.
Hier zij verwezen naar de in voorbereiding zijnde Aculeatenatlas van het EIS. Deze atlaswordt niet alleen een actueel overzicht van de verspreiding van alle aculeaten in Nederland,maar bespreekt ook de biologie van de soorten en geeft uitgebreide literatuuropgaven perfamilie en genus.
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denticruS Heich-Schäffer, 1841, CrossocerUS 34; 40

Didineis Wesmael, 1852
73

d(fferens Bluthgen, 1953, Spilomena
110

dimidiatus (FabriciuS. 1781), Crossocerus
32:40

dimidiatuS Jurine, 1807, Nysoui
84

Dinetus Panzer, 1806
29

DiodontuS Cuijs, 34
87

distinguendus (A. Morawitz, 1866), CrossOcerUS
34,41

dives (Lepeletier & Brullé, 1835), EctemniUS
44,49

DolichuruS Latreille, 1809
25

Dryudella Spnola. 1843
27

duinrupsendoder
119

E

Ectemnius Dahlbom, 1845

elegantulus Gerstacker, 1867, Oxybelus
58

elongatulus elongatulUs (Vander Linden, 1829), CrossocerUS 34; 41

enslini Bluthgen, 1953, Spilomena
108

enslini Wagner. 1931, Pemphredon
103

EntomognathUs Dahlbom. 1844
51

equestris (Fabric iuS. 1804), Mimesa
90

eremita Kohl. 1893, Passaloecus
96

europaeus (Kohl, 1883), Tachytes
68

exiguus (HandlirSch, 1888). HarpactuS
80

exiguus (Vander Linden, 1829), CrossocerUS
34; 41

exspectata Valkeila, 1957, Spilomena
109

fabricii Muller, 1911, Pemphredon
103

fallax (Kohl,1883). Nitela
63

fallax HandlirsCh, 1888, G0t3’teS
77

fall Kohl, 1884, Ammophila
117

fargei (Shuckard, 1837), Argogotytes
74

figulus (Linnaeus, 1758), Tiypoxyton
69

fossoriuS (LinnaeUS, 1758), EctemniUs
46, 49

lvitarsis (Cos, 1867), Tachysphex
65

fuscipennis (Dahlbom, 1843), Psenulus
106

C

gewone snuittordoder
114

gewone vliegendoder
82

Gorytes Latreille, 1804
76

gracile Wesmael, 1852, Rhopalum
60

gracilis (Cuis. 1834), Passaloecus
97

groetbijendoder
115

grote rupsendoder
117

guttatus (Vander Linden, 1829), E,ctemnius
44; 49

H

haemorrhoidaliS haemorrhoidalis Olivier, 1812, Oxybelus 56

haemorrhoidalis victor Lepeletier, 1845, Oxybelus 58

harkwesp
75

Harpactus Shuckard, 1837

helveticus Kohl, 1885, Tachysphex
65

hirsuta (Scopoli, 1763), Podalot2la
118

1-loplisoides Gribodo, 1884 80
hungarica Mocsary, 1883, Ammophila 117

imitans Kohl, 1915, Crossocerus 42
inomata Say, 1824, Pemphredon 101
insidiosus Spooner, 1938, Diodontus 87
insignis (Vander Linden, 1829), Passaloecus 96
interrupta (Panzer, 1799), Cerceris 112
interruptus (Fabric ius, 1798), Nysson 83

K

kakkerlakkendoder 67
kiesenwetteri (A. Morawitz, 1866), Rhopalum 60
kleine rupsendoder 117
knoopwespen iii

L

laevigatus (Schenck, 1857), Psenulus 106
lapidarius (Panzer, 1804), Ectemnius 45:49
LARRINAE 60
laticinctus (Lepeletier, 1832), Gorytes 76
latifrons (Spinola, 1808), Hoplisoides 80
latro Olivier, 1812, Oxybelus 55
Lestica Billberg, 1820 51
Lestiphorus Lepeletier, 1832 81
lethifer (Shuckard, 1837), Pemphredon 102
Ieucostoma(Linnaeus, 1758), Crossocerus 35;41
leucosto,noides (Richards, 1935), Crossocerus 41
Lindenius Lepeletier & Brullé, 1835 53
lineatus (Fabricius, 1787), Oxybelus 55
littoralis (Bondroit, 1934), Mimumesa 93
littoralis Wagner, 1918. Pemphredon 103
lituratus (Panzer, 1804), Ectemnius 46; 49
luffii (Saunders, 1903), Podalonia 118
lugens Dahlbom, 1842, Pemphredon 102
lugubris (Fabricius, 1793), Pemphredon 102
lunatus (Dahlbom, 1832), Harpactus 79
lunicornis (Fabricius, 1798), Didineis 73
luperus Shuckard. 1837, Diodontus 88
lutaria (Fabricius, 1787), Mimesa 90
lutaria auct., nec Fabricius, 1787, Podalonia 119

M

maculatus auct, Nysson 85
maculosus (Gmelin, 1790), Nysson 84
mandibularis Dahlbom, 1845. Oxybehes 56
inaritimus Smith, 1858, Miscophus 61
medium de Beaumont, 1945, Trypoxylon 69
medius Dahlbom, 1845, Diodonius 88
megacephalus (Rossi, 1790), Crossocerus 35; 41
Mellinus Fabricius, 1790 82
Mimesa Shuckard, 1837 89
Mimumesa Malloch, 1933 92
minor Kohl, 1885, Astata 26
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