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INLEIDING
De Pompilidae (wegwespen, spinnendoders) vormen een familie van actieve
aculeate Hymenoptera, die in ons land vnl. in de zandstreken voorkomen en
dalarmeerlopenddanvliegendopdegrond,tegen murenentegenboomstammen
%gorden aangetroffen. Ookopbloeiwijzenzijn verscheidenesoortentevangen.
^ MetdeSphegidae(graafwespen) enenkelekleinerefamilies(Sapygidae,Tiphiidae, Mutillidae e.a.) werden de Pompilidae vroeger verenigd tot de Fossores
(graafwespen in ruimere zin), zo genoemd naar de gewoonte der meer bekende
soorten nesten in de grond te graven om deze, ter verzorging van hun larven,
metverlamdeofgedodeprooidierenteapprovianderen. Bijdewegwespenbestaat
de prooi zonder uitzondering uit spinnen, welke verlamd, in het nest gebracht
envaneeneivoorzien worden;het nest wordt hiernagesloten envervolgensaan
zijn lotovergelaten.Nietallewegwespenvangenhunspinnenzelf,enkelesoorten
voereneenparasitaire levenswijze door nest enspinvan anderesoorten inbeslag
te nemen.
Gedurendede 19eeeuwstonden dewegwespen bekend onder denaamPompilidae. Toen na 1900, in verband met de nomenclatuurregels, de genus-naam
Pompilus door Psammochares werd vervangen, werd defamilie dientengevolge
Psammocharidae geheten. Nu echter op het Internationaal Zoölogisch Congres
te Lissabon in 1935 de oude genus-naam Pompilus is hersteld, heeft ook de
familie-naam Pompilidae weer geldigheid verkregen.
Delitteratuur is,watdeEuropesesoortenbetreft, nietrijk,terwijlvoorNederlandtot nogtoegeensamenvattende,faunistischebewerkingverscheen.
Het determineren van degeslachten ensoorten der Pompilidae wasen isnog
altijd een in vele opzichten verre van eenvoudige taak. Hoewel het verschijnen
yan HAUPTS „Monographie der Psammocharidae (Pompilidae) Mittel-, NordundOsteuropas"in 1927eenaanzienlijkevooruitgangbetekent,blijven naarmijn
ervaring nogaltijd vele moeilijkheden enonzekerheden bestaan.
In onderstaande bewerking heb ik getracht deze, althans voor zover het de
Nederlandse Pompilidae betreft, uit dewegteruimen,daarbij gesteund doorhet
feit, dat het betrekkelijk geringe aantal der in ons land voorkomende soorten
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veelal een niet te onderschatten vereenvoudiging der tabellen mogelijk maakt.
Vandesamenstellingvaneenconsequent systematischetabel dergeslachtenheb
ik afgezien. Hoewel HAUPTS indeling in subfamilies veel aantrekkelijks bevat,
ishet practisch ondoenlijk zowelvoor $$ alsvoor <£<$ goedeverschilkenmerken
tevinden,dieconstant vantoepassingzijn. Eentabel,welkeopdezeindelingberust, biedt daardoor reedsaan het begin de grootste moeilijkheden, hetgeenhet
thuisbrengen van direct herkenbare soorten nodeloosverzwaart.
Het opzetten der in cyaankali gedode dieren geschiedt aan dunne, roestvrije
insectenspelden, die van boven midden door het mesoscutum en van onderen
midden door de weke huid tussen pro- en mesosterum worden gestoken. Men
drage er zorg voor de speld zo dun te kiezen, dat een behoorlijk deel van het
scutumevenalshetgehelepronotumenscutellum intactblijven;hetgebruikvan
minutienaalden met tussenschakeling van een kartonnetje of een stukje vlierpit
dient te worden vermeden, daar dit het bekijken van onderzijde en poten bemoeilijkt. Hetverdient aanbevelingdemandibelsteopenenendepotenenvleugels uit te spreiden, hetgeen vrij eenvoudig is, daar dode Pompiliden deaangenameeigenschapbezitten hunvleugelsgemakkelijk,indegewenstestandtelaten
brengen.Hiertoesteekt meneenpincetvanachterentussendemeestnaarboven
samengevouwen vleugelsen duwt met debeidebenen van het pincet gelijktijdig
de linker en rechter vleugels naar onderen en iets naar voren. Knijpt men vervolgensmet depincetpunten dethorax aan devleugelbasis ietssamen, dan blijvendevleugelsindeaangebrachtehoudingstaan.Nuschuift meneendakvormig
samengevouwen stukje dun karton, waarop datum en vindplaats zijn aangegeven, met denok naar onderen aan despeld en duwt dit zover omhoogtot de
vleugels in horizontale stand op dezijden ervan rusten; ook de poten worden,
metdetarsen,opdezijdenvanhetkartonnetje geplaatst.Dealdusgeprepareerde
en geëtiketteerde dieren kunnen direct in de collectie worden ondergebracht;
tezijner tijd kanhetcartonnetje dooreennormaaletiketwordenvervangen.
VoordebewerkingderNederlandse Pompilidenstonden mij,behalveeeneigen
collectieendievan het entomologisch laboratoriumteWageningen deverzamelingen uit de musea Amsterdam (Dr. G. KRUSEMAN), Leiden (Dr. H. C. BLOTE),
Maastricht (Mej.W.A.E.v. D. GEYN),benevensdeparticulierecollectiesvande
lierenJ. LINDEMANS,H.TEUNISSEN,J. KOORNNEEFenJ. VERHOEFFter beschikking. Voor deruime wijze, waarop ik van dit materiaal gebruik mocht maken,
mijn bizondere dank.
TERMINOLOGIE
Dekop(fig. 1en2)draagt deantennen, defacetogen, deocellen endemonddelen.Deantennenzijnbijde$$ 12-ledig,bijde(?<? 13-ledigenverschaffen daardoor een eenvoudig verschilkenmerk tussen de beide geslachten. De facetogen
bezitten in het algemeen slechts zwakuitgerande, naar boven min of meer convergerendebinnenranden, bijhet geslacht Ceropaleszijn zeechter duidelijk niervormig, terwijl de binnenranden naar boven divergeren. De stand der ocellen
en deverhoudingvan deafstand tussen debeideachterste ocellen- POL- tot
deafstand tussen eendezerenhet nabijgelegen oog-0 0 L - kunnen insommige
gevallen belangrijke soortskenmerken leveren. De monddelen bestaan uit een
bovenlip, een paar mandibels, die in 2of 3tanden eindigen, een paar maxillen,
diebij Deuteragenia aan debasis (decardo) een bundel lange, stijve, gekromde
hafen dragen,eneenonderlip,waarvanbijPseudageniacarbonariahetmentum,
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Fig. 2. KopvanAmmosphexminutula
DHLB. ?,lateraal

Figr. 1. Kopvan Anopliusfuscus L. ?, frontaal

terweerszijden van het midden, met een rijvan4 lange borstelharen is bezet.
Aan de kop zijn de volgende gebieden te onderscheiden:het achterhoofd, aan
de achterzijde boven het achterhoofdsgat; de keel, tussen het achterhoofdsgat
<jndeonderlip;dekruin,tussendetoppen derfacetogen,vanvorenbegrensddoor
4e voorste ocel, van achteren door het achterhoofd; het voorhoofd, tussen de
fiacètogen, van onderen begrensd door de inplantingsplaats der antennen, van
Hoven door de kruin; het gezicht, tussen de ogen, van boven begrensd door het
voorhoofd en van onderen door een naad afgescheiden van het onderste deel
van de voorwand van de kop, de clypeus; deslapen, aan de zijden van de kop
achter deogengelegen;dewangen, tussenfacetoog enmandibelbasis. Het voorhoofd wordt meestal door eenverticale middennaad intweeën verdeeld.
De verhouding van de breedte van een oog tot de breedte van een voorhoofdshelft (kop van voren gezien) en
de verhouding van de breedte van een
halsrand
Oogtot de breedte van een slaap (kop
pronotum
Vanterzijde gezien) vormen belangrijke
ioortskenmerken.
! De thorax(fig.3) bestaat uit prothoscutum
rax, mesothorax, metathoraxen propoparapside-groeve
daeum. De eerste 3 delen bestaan uit
een notum (rugplaat), debeide pleurae
vleugelschubje
(zijplaten) en eensternum (buikplaat).
Het pronotum is ongedeeld, doch bezit
Vanvoren een min of meer duidelijk afscutellum
gescheidenhalsrand; hetmesonotumbepostscutellum
staat uit eenscutumen een daarachter
gelegenscutellum, hiervanbezithetscupostnotum
lümeenpaar lengtegroeven, deparapsipropodaeum
öen;hetmetanotumiseveneensverdeeld
een SCUtUm en een SCUtellum, VOOr Fig.3.ThoraxvanAnopliminfuscatusLIND. 9,-dorsaal

Fig. 4. a. Voortarsklauw van Pompilus plumbeusF. <?
b. Achtertarsklauw van PriocnemisexaltatusF. Ç
c. Achtertarsklauw vanAnoplius infuscatus LIND. <J
d. Binnenste voortarsklauw van Ammosphex unguicularis
THOMS.<$
Fig. 5. Laatste tarslid met klauwen, pulvillus en klauwkam van
Ammosphex unguicularis THOMS.Ç
Fig. 6. Voortarsmet tarskam vanAmmosphex trivialisDHLB. Ç
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Fig.7. Voor-en achtervleugel vanAmmosphex unguicularis THOMS. Ç. c, costa;r,radius;r»,r l f r , + 8
r a , r s en r4-|-5, radiustakken; r-r, radiale dwarsader;r-mt radio-mediane dwarsader; m, media; m ^ i ,
mj,m|,in 8 .{. 4 , m8en m^,media-takken;m-m, medianedwarsader;m-cu, medio-cubitaledwarsader;cu,
cubitus.C,costalecel;R,Rj , R 3enR6, radialecellen; M s , M , en M 4 , medianecellen,st,vleugelstigma.

welkehet mij, omverwarring methetmesonotum te voorkomen, wenselijk lijkt
de gebruikelijke namen postscutellum en postnotum te handhaven. Het propodaeum,hetindethoraxopgenomen Ieachterlijfstergiet, iswederomongedeeld,
veelal zijn er een horizontaal en een afvallend deel aan te onderscheiden. Van
voren naar achteren volgen dus aan derugzijdevandethoraxopelkaar: pronotum met halsrand, scutum met parapsidegroeven, scutellum, postscutellum,
postnotum en propodaeum.
Aandethoraxbevindenzichdepotenendevleugels.
De poten bestaan uit coxa (heup), trochanter (dijring), femur (dij), tibia
(scheen) en tarsus (voet). Devoorschenen dragen aan het einde een poetsspoor, de middenschenentwee normalesporen endeachterschenen eennormaleen een poetsspoor. De bedoorningder achterschenen, zowel dieover degehele
lengte als dievan de eindrand is uitermate belangrijk voor de onderscheiding

der genera. De tars is 5-ledig; het le lid is aanmerkelijk langer dan elk der
overigeleden; het laatste lid draagt een pulvillus (hechtkussentje) en een paar
klauwtjes, die eenvoudig toegespitst, getand of gespleten kunnen zijn (fig.4).
In sommigegevallen ishet noodzakelijk aan de tarsen der voorpoten binnenste (voorste) enbuitenste (achterste) klauwte onderscheiden. Over depulvillus
heen ligt deklauwkam(fig.5),bestaandeuiteen aantal straalsgewijze geplaatste
borstelharen, ingeplant op een afgerond chitineplaatje. Bij een aantal soorten
bezitten de $$ aan de voorpoten eentarskam(fig.6), d.w.z. de einddorens aan
de buitenzijde der eerste 2 tarsleden zijn verlengd, daarbij sluiten zich op de
metatars 1-3 dorens,op het 2een3etarslid elk1 doren aan tot eenregelmatige
kamvormigerij.
Devoorvleugels (fig.7)bezitten een goed ontwikkeld aderstelsel met een vrij
grootaantalcellen;aandevoorrand issteedseenduidelijk pterostigmaaanwezig;
hetaderstelselderachtervleugels(fig.7)isvrijsterkgereduceerd. Indebenaming
der aderen en cellen heb ik de gebruikelijke, doch zeer verouderde en onjuiste
terminologie van SCHMIEDEKNECHT laten varen en na lange aarzeling eeneigen
nomenclatuur gebruikt, die zich,wat dehoofdaderen betreft bij deopvattingen
van DIMITROWA (naar BETREM) en BETREM (1928) aansluit, doch daarmee ten
opzichte van devertakkingen in enkele punten verschilt. Evenals in fig. 7zijn
in de tabellen en de beschrijvingen de cellen met hoofdletters, de aderen met
kleine letters aangegeven; mlt m 1+2 en m-cu worden veelal gezamenlijk als
„basaledwarsadergroep"aangeduid. Indevoorvleugel mondt demedio-cubitale
dwarsader vóór, inofvoorbij deoorsprongvan nij+a indemedia,hetgeenwordt
aangegeven door resp.:m-cu antefurcaal, m-cu interstitiaal, m-cu postfurcaal.
Bijenkelegeslachtenontbreektr 4 + 5 indevoorvleugel,zodatdanslechts3radiale
cellen (R,Rx en R3)aanwezig zijn;m-m mondt in dat gevalvóór of voorbij r3,
ingrensgevallen interstitiaal.
Het abdomen bezit bij het Ç6, bij het <$ 7zichtbare segmenten, die elk uit
eentergiet (rugplaat) eneensterniet (buikplaat) bestaan. Bijeen aantal genera
bezit het 2esterniet bij het $ eendwarsgroeve, diebij het <J zwakontwikkeld is
of geheel ontbreekt. Het laatste zichtbare sterniet van het £ wordt alsgenitale
plaat aangeduid en maakt bijna steeds een zekere onderscheiding der soorten
mogelijk.
Waar in detabellen of in de diagnosen sprake isvan segmenten, tergietenof
sternieten zondermeer,worden hiermedesteedsdelenvanhet abdomenbedoeld.
NAAMLIJST DER NEDERLANDSE SOORTEN
1. Saliusvariegatus F
2. ,, affinis Lind
3. Priocnemis coriaceus Dhlb
4.
„
fuscus F
5.
„
démenti Haupt
6.
„
susterai Haupt
7.
„
mimulusWesm
ß.
„
schencki Kohl
9.
„
minorZett
10.
„
minutus Lind
Ijl.
„
exaltatus F
12,
„
femoralis Dhlb
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13. Priocnèmisobtusiventris Schdte
14.
„
propinquus Lep
15.
„
schiödtei Haupt
16.
,,
pusillus Schdte
17. " „
cordivalvatus Haupt
18.
„
gracilis Haupt
19. Calicurgus hyalinatus F
20. Deuteragenia hircana F
21.
„
intermedia Dhlb
22. Pseudagenia carbonaria Scop
23. Ceröpales macülatus F
24.
„
variegatus F
25. Aporoideus apicalis Lind
26.
„
cinctellus Spin
27. Pompilus plumbeus F
28. Ammosphex rufa Haupt
29.
„
fumipennis Zett
30.
„
lanuginosa Haupt
31.
.,
unguicularis Thoms
32.
„
wesmaeli Thoms
33.
„
trivialis Dhlb
34.
„
abnormis Dhlb
35.
.,
minutula Dhlb.
36.
„
spissa Schdte
37.
„
fuscomarginata Thoms
38. Sophropompiluspinguicornis Haupt
39.
„
pectinipes L
40. •••,-•••
dunensis nov. sp
41.
„
proximus Dhlb
42.
„
crassicornis Shuck
43.
.,
subarcuatus Schenck
44. Evagetes dubius Lind
45. Anoplius fuscus L
46.
„
infuscatus Lind
47.
,,
concinnus Dhlb
48.
,
haereticus Tourn
49.
„
nigerrimus Scop
50. Episyron rufipes L
51. Pompiloides sexmaculatus Spin
52. Aporus femoralis Lind. . .
53. Homonotus sanguinolentus F

biz.
30
31
32
33
33
34
36
37
38
39
40
41
43
44
46
52
53
53
54
55
56
57
58
59
60
64
65
66
67
. 68
70
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Voor de synoniemie zij verwezen naar HAUPT ( 1 9 2 6 - ' 2 7 , 1929Ö, 1930a, 1930Ô
en 1933), RICHARDS(1935)en WILCKE(1942).
Zoals reeds elders werd uiteengezet (WILCKE 1942) moeten Pompilus hybridus
WESM. en Pompilus leucopterus DHLB., indien zij al goede soorten voorstellen,
alsniet inlandsworden beschouwd. Ook Batozonus lacerticida PALL. komt waarschijnlijk niet in ons land voor; de vindplaats-opgave „Bennekom" aan het zich
te Wageningen (Lab. v. Entomologie) bevindende, van SMITS VAN BÜRGST afkomstigeexemplaar moetvolgens mij opeenvergissing berusten. Daar overigens,

Fig.8..Aporusfemoralis LIND,, voorvleugel

Figt 10. Homonotus
»iaigninolentusF.,
pronédaeum,dorsaal

Fig. 9. Evagetesdubius LIND.,voorvleugel

Fig. 11. Homonotus
sanguinolentus F.,
kop,dorsaal
Fig. 12. Homonotussanguinolentus F., voor-en
achtervleugel

Fig. 13. Pompiloides
sexmaculatusSPIN.,
kopdorsaal

Fig. 14. Pompiloidessexmaculatus SPIN.,
voorvleugel

voor zover mij bekend, geen exemplaren voor onsland worden opgegeven, lijkt
hetmijvooralsnogjuister dezespeciesnietopdelijst der Nederlandsesoorten te
vermelden.
SYSTEMATIEK
Tabelder geslachten
1 Voorvleugel met 3radiale cellen (fig. 8en9) . .
;... 2
Voorvleugel met4radialecellen (fig. 7)
3
2 In devoorvleugel R3 slechts ca. half zo lang als Rx; m-m interstitiaal
ofvoorbijr3mondend(fig.8).IeAntennelidfors,langerdanhet2e + 3e.
Mandibels met 3tanden
Aporus SPIN. p.82
In de voorvleugel R3 slechts weinig korter dan Rlf zowel m-m als m3
opnemend (fig. 9). Ie Antennelid hoogstens even lang als het 2e + 3e.
Mandibels met 2tanden .
Evagetes LEP. p. 71
3 Achterhoeken van het propodaeum ineen min of meerzijdelingssamengedrukte kegel uitgetrokken (fig. 10)
4
— Achterhoeken van het propodaeum afgerond (fig.3) . .
5
4 Kop kapvormig op de thorax zittend, met scherp omgevouwen achteri rand (fig. 11). IndevoorvleugelR3ca.rechthoekig enlanger dan R5.In
| de achtervleugel m-cu verticaal (fig. 12).Scheensporen aan midden-en
| achterpoten vuilwit
HomonotusDHLB.p.84
i.4 Kopnietkapvormig,achter deogenafgerond (fig. 13). Indevoorvleugel
J-. R3ongeveerdriehoekig,aandebasiskorterdanR6(fig. 14).Indeachter-
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vleugel m-cu schuin (als in fig. 7). Scheensporen aan midden- en
achterpoten donker
PompHoides RAD.p. 80
5 IndevoorvleugelRxaandetopafgerond(r2mondtloodrechtinr j (fig.15).
Achterschenen $metdorenschubben(alsinfig.17b) . . . SaliusF.p.12
- Indevoorvleugel Rj naardetoptoegespitst (r2mondt ondereenscherpe
hoek inrx)(fig. 7)
6
6 Klauwen der achtertarsen, in tegenstelling tot die der overige tarsen,
haakvormiggebogen, niet gespreid;pulvillus naar onderen gericht (fig.
16).Klauwen der middentarsen met eentand. Laatste sterniet ? scherp
zijdelings samengevouwen. Abdomen <Jmet vrij liggende genitaliën. De
Nederlandse soorten steeds opthorax en abdomen met ivoorwittetekening . .
Ceropales LATR. p.40
- Klauwen der achtertarsen, evenals diederoverigetarsen, gespreid, met
ertussen liggende pulvillus. Laatste sterniet $ niet samengevouwen . . 7
7 Voorhoofd, clypeus, scutum en scutellum opvallend en zeer dicht, aaneengesloten gestippeld. Klauwen in beide geslachten al of niet met een
tand,dochnooitgespleten
8
- Voorhoofd enscutum practisch glad,hoogstensbezet metverspreide,ondiepe stippels, waarin dan steeds haren staan. Op één uitzondering na
(Pompilus,fig.4a) minstens de binnenklauw aan devoortars van hetcJ
gespleten (fig. Ad).Achterschenen met goed ontwikkelde, eenvoudige
dorens (fig. 17a); de eindrand aan de bovenzijde met enkele afstaande,
ongelijk langeenonregelmatiggeplaatste dorensbezet (fig. 18a) . . . 11
8 Achterschenen met fijne haren of fijne dorentjes; de eindrand aan de
bovenzijde hoogstens met enkele zwakke dorentjes bezet (fig. 18&).
Achterlijf zwakgesteeld.Thoraxenabdomen bij deNederlandsesoorten
geheelzwart
9
- Achterschenen Ç bezet met dorenschubben (fig. Ylb), diebij het<? veelal
tot eenvoudigedorenszijn gereduceerd;deeindrand inbeidegeslachten
aan de bovenzijde met een onderbroken, doch overigens regelmatige rij
van dorens,dievan deonderbreking naar dezijden gelijkmatig inlengte
toenemen (fig. 18c).Achterlijf niet gesteeld
10
9 Voorvleugels(fig. 19)metdonkerebandtekening,m8bereikt inzijnvolle
dikte de vleugelrand, R3 niet opvallend dicht tot de vleugelrand genaderd.BasisdermaxillenbijhetÇmeteendichtebundellangeborstelharen.
Antennen <? gezaagd ofgegolfd
Deuteragenia SUST. p.36
- Voorvleugels(fig.20)zonderdonkeretekening,m3bereikt devleugelrand
niet,R3opvallenddichttot devleugelrandgenaderd.Basisvandeonderlip bij het $ met een gering aantal (bij de Nederlandse soort 8) lange
borstelharen. Antennen <J normaal
Pseudagenia KOHL p. 39
10 In devoorvleugel (fig.21) m-cu interstitiaal of weinig(minder dan zijn
halve lengte) postfurcaal;m3tot devleugelrand doorlopend. In Nederland 1 soort:$zwart metrood, <J zwart met ten delerodedijen en witte
scheensporen
CaUcurgus LEP. p.35
- In de voorvleugel (fig. 22) m-cu sterk (duidelijk meer dan zijn halve,
vaak meerdan zijn gehelelengte)postfurcaal. Priocnemte SCHDTEp.15
II Thorax(pronotum,scutellum,ppstscutellum,postnotumenpropodaeum)
metzilverglanzendeschubbenbezet.Klauwenaanalletarsen inbeidegeslachten gespleten (als in fig. 4c). Voorpoten Çmet sterk ontwikkelde
tarskam. In de achtervleugel m-cu in of voorbij de oorsprong van m3
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Fig. 15. Salius affinis LIND., voorvleugel

Fig. 16.Ceropalesmaculatus F.,
klauw en pulvülus van de
achtertars

Fig. 19. Deuteragenia hircana F. $. voorvleugel

Fig.20. Pseudagenîa carbonaria SCOP. ?, voorvleugel
Fig. 17. Rechter achterscheen.
a. Ammosphex spissa
SCHDTE. ?
b. Priocnemis exaltatus F. ?

Fig. 21. Calicurgus hyalinatus F. Ç, voorvleugel

Fig. 22. Priocnemis femoralis DHLB. ?, voorvleugel

H g . 18* Top linker achterscheen, dorsaal
!
a. Episyron rufipes
L.$
b. Pseudagenia carbonaria SCOP. ?
e. Priocnemis exaltatus F. Ç

Fig.23. Episyron rufipes L., achtervleugel
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mondend (fig. 23). Bij de Nederlandse soort het abdomen zwart met
ivoorwittezijvlekken
Eplsyron SCHDTE p. 79
- Thorax zonder schubben. Hoogstens het c?met gespleten klauwen, bij
het $ deklauwen metofzonder tand. In deachtervleugels m-cumeestal
vóór of in,bij hogeuitzondering voorbij deoorsprong van m3mondend.
BijdeNederlandsesoorten het abdomen nooit metwitte zijvlekken . . 12
12 Laatstetergiet$dichtmetstijveborstelharenbezet(fig.24).Klauwenbij
het Çaan alle tarsen met een tand, bij het $ aan alle tarsen gespleten
(fig. 4c).Klauwkamgoed ontwikkeld, veelstralig (als infig. 21b).
Anoplius DUF. p.72
- Laatste tergiet $ zonder dergelijke beharing. Klauwen hoogstens bij het
(J aan de voortarsen gespleten
13
13 Abdomen zwart of zwart met witte tekening (eventueel met grijze viltbeharing)
14
- Abdomen zwart met rood (bij de Nederlandse soorten)
15
14 Klauwkam goed ontwikkeld, veelstralig. Klauwen aan alle tarsen in
beide geslachten met een rudimentaire of zonder tand (fig. Aa).Voorpoten$meteenforsetarskam.Voorvleugelsmeteendonkere,geheelbuiten
decellengelegenzoom.Achtervleugelszonder donkerezoom. Hetgehele
lichaam en vooral de poten met grijze viltbeharing. Pompilus F.p.46
- Klauwkam zwak ontwikkeld (als in fig. 27a). Voortarsen c? met een
gespletenbinnenklauw(alsinfig.Ad); overigeklauwen$ enalleklauwen
Ç met eentand. Voorvleugelsmet brede,donkerezoom(bijhet<?vaag),
welkeook Rlf R3,R5enM3beslaat, bij het $ echter devleugeltop vrijlaat. Achtervleugels donker gezoomd
AporoideusASHM. p.42
15 Antennenkortendik,spoelvormig(bijhetÇ:3e lid hoogstensietslanger
dan het Ieenevenalshet4een5elidhoogstens2£ x zolangalsaanhet
einde dik (fig. 25a);bij het c?:3elid korter dan het le). Pronotum met
zwak (boogvormig of stomphoekig) uitgesneden achterrand (fig. 26a).
VoorpotenÇ mettarskam.Klauwkamzwakontwikkeld metweinigkamstralen,bijhet $ (fig.27a)hoogstens7-stralig,bijhet c? nauwelijks waarneembaar, hoogstens 5-stralig. Genitale plaat <? vlak met min of meer
duidelijke middenkiel, bijgeender Ned.soorten dakvormig alsinfig.66
of met eenpenseelvormigehaarbundel alsinfig.57.
SophropompilusASHM.p.61
- Antennen slank (bij het $: 3e lid duidelijk langer dan het Ie, meestal
gelijk aan of iets langer dan het Ie + 2e, meer dan 3tot meer dan 4 x
zo lang als aan het einde dik (fig. 25ô);bij het $: 3elid minstens even
langalshet Ie).Pronotum meteensterk(stomphoekig)uitgesnedenachterrand (fig.266).Klauwkam goed ontwikkeld, veelstralig,bij het $ (fig.
21b) met minstens 7, bij het <$ met minstens 6 kamstralen. Genitale
plaat c?dakvormig, bootvormigof vlak met middenkiel, bij enkelesoorten met een penseelvormige haarbundel (fig. 57).
AmmosphexWiLCKEp.47
Salius FABRICIUS, 1805
FABRICIUS,Syst. Piez. 1805,p.124.

Kop achter de ogen breed afgerond, niet versmald. Antennen slank. Propodaeum met afgeronde achterhoeken. Voorpoten zonder tarskam. Achterschenen
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Fig. 24. Anoplius fuscus L.
achterlijfspunt

Fig.26. Pronotum
a. Sophropompiluscrassjcornis
SHUCK. 9
b. Ammosphex spissa
SCHDTE. ?

Fig.25. Antenne
a. Sophropompilus pectinipes L. $
b. Ammosphex unguicularis THOMS. 9

Fig. 27. Laatste tarslid
a. Sophropompilus proximus
DHLB. ?
b. Ammosphex trivialis
DHLB. 9

Imetdorenschubbenbezet;deeindrand aan debovenzijde met eenonderbroken,
doch overigens regelmatige rij van 3 + 5 korte dorens, welke van de onderbrekingnaar dezijden gelijkmatig aanlengtetoenemen.Klauwenaanalletarsen
inbeidegeslachten met eentand.Voorvleugels met 4radiale cellen; Rx aan het
einde afgerond; M3zonder trechtervormige uitzakking aan debasis; m-cu vrij
ver postfurcaal. 2e Sterniet $ met dwarsgroeve.
Typusgeneris:Saliusbicolor F.

j 1 Achterste deelvan de thorax oranje, abdomen zwart met ivoorwitte
., tekening
. S.variegatus F.p.14
l - Thorax geheel zwart, abdomenzwart met rood. S.affinis LIND.p.14

1

14
Saliusvariegatus F.(PI. I)
Sphexvariegata FABRICIUS, Ent. Syst. II, 1793, p.211, n. 53.

Ç-Lengte 9-13 mm. Zwart met oranje en ivoorwitte tekening;oranje zijn:
postnotum, metapleuren enpropodaeum,ten deledijen enschenen (schenen der
achterpoten somsgeheelzwart)eneenenkelemaaldezijden vanhet postscutelIum; ivoorwit zijn: een langgerekte vlek tegen de binnenste en soms een kleine
vlektegen debuitensteoogrand,eenvlekopiederevoorhoekeneenpaardwarse
vlekken langs de achterrand van het pronotum, een paar vlekken op het 2een
3e en een ongepaarde vlek op het 4etergiet.
Kopachter deogenniet versmald. Slaapbijna zobreed alseenoog.Antennen
slank; 3e lid iets langer dan het Ie +2e. Ocellen in stomphoekige driehoek;
POL iets korter dan OOL. Oog: voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd practisch
kaal; middennaad slechts van onderen duidelijk. Kruin met twee paar lange
haren. Clypeusmet brede,gladde zoom,van voren uitgerand.
Scutum en scutellum elkmeteenpaarlangetastharen.Postnotumca. halfzo
lang als het postscutellum, met flauwe middengroeve. Propodaeum dwars gerimpeld,middennaadzeerfijn ofontbrekend.
Vleugels licht berookt; de voorvleugels met scherpe, donkere zoom, die zich
niet inRxvoortzet;deachtervleugels meteenslechtszwakkezoom.
cj-Lengte 7-10 mm. Zwart met oranje enivoorwittetekening;oranje zijn:
postnotum, metapleuren en propodaeum en ten dele dijen en schenen (schenen
der achterpoten vaak geheel zwart); ivoorwit zijn: een grote vlek tegen de
binnenste oogrand, welkezich min of meer opdeclypeus voortzet en somseen
kleine vlek tegen de buitenste oogrand, een vlek in iedere voorhoek en meest
eenpaar vlekken langsdeachterrand van het pronotum eneen paar vlekkenop
het 2e en 3e tergiet.
Kop achter de ogen weinig versmald. Slaap: oog= 3 : 4 . 3e Antennelid =
= le + 2e. Ocellen in stomphoekige driehoek; POL iets korter dan OOL.Clypeus met onduidelijke zoom, met zeer zwak uitgerande, nagenoeg rechte eindrand.
Postnotum ca. half zo lang als het postscutellum. Propodaeum vlak, dwarsgerimpeld,metzeerfijne middennaad.
Vleugels als bij het $.
Genitaleplaat zwak dakvormig,breed, naar achteren versmald met afgeronde
top;degehelerand met korte borstelsbezet.
Verspreiding:Zuidelijke soort,van dePyreneeëntot Centraal-Azië. InNederland zeerzeldzaam,van half Julitot half Augustus.
Ermelo (op Pastinaca), Schaykse hei (N.-B.), „Holland" (v.Vollenhoven).
Saliusaffinis LIND.
Pompilusaffinis v. D. LINDEN, N.Mém.Ac.Bruxelles IV, 1827,p.337,n.34.
Ç- Lengte10-16mm.Grotendeelszwart; segment1behalvedebasis,segment2
en debasisvan segment3rood.
Kop achter de ogen niet versmald. Slaap even breed als een oog. Antennen
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slank; 3e lid langer dan het Ie + 2e. Ocellen in scherphoekige driehoek; POL
slechts weinig groter dan J OOL. Oog:voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd en
kruin met enkele lange haren langs de binnenste oogrand. Voorhoofdsnaad
slechts van onderen duidelijk. Clypeus met brede zoom; van voren uitgerand.
! Scutum en scutellum met enkele lange haren. Postnotum ca. even lang als
i postscutellum, van voren met doorlopende dwarse rimpels, van achteren met
kortelengterimpels; middengroeveontbreekt.Propodaeum fors dwarsnetvormig
gerimpeld,metflauwe middengroeve.
Vleugelsberookt met donkere zoom, diezich niet in R t voortzet. In devoorvleugel isR3aan debasisietslanger dan R5,beidezijn naar boven tot op ca.f
versmald.
De segmenten van het abdomen met verspreide bestippeling, welke naar
achteren duidelijker en dichter wordt.
<?-Lengte9-12mm.Grotendeels zwart; segment 1 behalve debasis,segment
2en debasisvan segment 3rood; langs debinnenste oogranden een ivoorwitte
veeg,dieechtertot eenonduidelijk vuilbruin vlekje kan zijn gereduceerd.
Kop achter de ogen weinig versmald. Slaap: oog= 3 : 4 . Antennen slank;
3elidietslangerdanhet Ie + 2e. Ocelleninscherphoekigedriehoek;POLslechts
weinig groter dan J OOL. Clypeus met duidelijke zoom, van voren zwakuitgerand.
Postnotum iets korter dan het postscutellum, van voren met dwarserimpels,
aan deachterrand met korte lengterimpels.
Vleugelsalsbijhet $.
Genitaleplaat vlakenbreed,aanhet eindehalfcirkelvormigafgerond;derand
bezet met korte borstelharen, waartussen lange haren verspreid zijn ingeplant.
Verspreiding: Midden-Europa, Italië, Balkan, Klein-Azië.
In Nederland vrij algemeen, ook in de duinstreek, van half Juni tot half October.
Priocnemis SCHIÖDTE, 1837
i SCHIÖDTE, Kröyers Naturh.Tidsskr. I, 1837,p. 324.
"Kopachter deogenbreed afgerond. Antennenslanktot vrijslank. Voorhoofd,
clypeus,mesonotumenpostscutellumzeerdicht,aaneengeslotengestippeld.
Propodaeum met afgeronde achterhoeken. Voorpoten zondertarskam.Achtersçhenen met dorenschubben, welke bij het £ tot eenvoudige dorentjes kunnen
zijn gereduceerd; de eindrand aan de bovenzijde met een onderbroken, doch
overigens regelmatige rij dorens,waarvan er 2-4aan debinnenzijde en4-7 aan
debuitenzijdederonderbrekingstaan;vandeonderbrekinguit nemen ze gelijkmatigaan lengtetoe. Klauwen aan alletarsen inbeidegeslachten met eentand.
Vleugels met donkere zoom, waaraan in devoorvleugel donkere vlekken in Rlt
'Ra, R5 en M8 aansluiten. Voorvleugels met 4 radiale cellen; R t aan het einde
toegespitst; M3hoogstens met een zwakke uitzakking aan de basis; m-cu ver,
yaakmeerdanzijn eigenlengte,postfurcaal. 2eSterniet? metdwarsgroeve.
Typusgeneris:Sphexfusca F.

1
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1 Propodaeumaandezijdenvrijdicht metlangeharenbezet.Voorvleugels
zonder lichtetopvlek
2
- Propodaeum nagenoeg kaal (hoogstens aan de zijden met enkele korte
haartjes). Voorvleugels meestal met een lichtetopvlek (fig.22) . . . . 6
2 Propodaeum vanvoren lederachtiggekorreld, van achteren enopzijgrof
gerimpeld.Antennenfors;het3elidaanmerkelijk korterdanhet Ie + 2e.
Lengte8-13mm
P.coriaceus DHLB.p. 22
- Propodaeum fijn gestippeld of fijn dwarsgegroefd. Antennen slank; het
3elid minstenszolang als het Ie + 2e
3
3 Voorvleugels met een zeer zwakke zoom en vlekkentekening; basale
dwarsadergroep niet of nauwelijks donker gezoomd. Postnotum met
enkele(3-4)onduidelijke dwarsribbels, in het midden met eenglimmende, stomphoekig driehoekige indeuking (fig.28a). Lengte 9-15 mm.
P.fuscus F.p.23
- Voorvleugels met duidelijke zoom en vlekkentekening; basale dwarsadergroep duidelijk donkergezoomd
4
4 3eAntennelid evenlangalshet Ie + 2e.Postnotum duidelijk korterdan
hetpostscutellum;deachterrand inhetmiddenstomphoekigingesneden.
Lengte9-11 mm
P.mimulus WESM. p.25
- 3e Antennelid langer dan het Ie + 2e. Postnotum ongeveer even lang
als, hoogstens ietskorter dan het postscutellum
5
5 Segment 1 behalve debasis,segment 2en segment 3geheelrood.Voorhoofd zonder thyridièn (een dwarsrij van 2—4 gladde, ongestippelde
vlekjes vóór deocellen).Postnotum met talrijke (minstens 7)dwarsribbels, inhet midden met een driehoekigeindeuking, opwelker zijwanden
zichdedwarsribbelsvoortzetten (fig.28c).Indevoorvleugelreikt detop
van het stigma evenveralsdepunt van R(fig.29a).Lengte 15-16mm.
P.susterai HAUPTp.24
- Segment 1 behalvedebasis,segment 2enslechtsdebasisvan segment3
rood. Voorhoofd met min of meer duidelijke thyridiën. Postnotum met
enkele (± 5) dwarsribbels; middengroeve in de vorm van een glimmende,zeerscherphoekigedriehoek(fig.286).
Indevoorvleugelreikt detop ^anhet stigmanietzoveralsdepuntvan
R(fig. 29b). Lengte 12-15mm
P.démenti HAUPTp.23
6 Lichtetopvlek in devoorvleugel vaagof ontbrekend
7
- Lichtetopvlek indevoorvleugel duidelijk (fig. 22)
8
7 POLbijna gelijk aan f OOL.Voorhoofd en kruin matglanzend.Lengte
7-8mm
P. schencki KOHLp.26
- POL weinig groter dan £OOL. Voorhoofd en kruin glimmend. Lengte
5-6mm(zieopm.bijdesoortsbeschrijving, p.27) P.minor ZETT.p. 27
8 Propodaeum grof dwarsgerimpeld. Achterlijf geheelzwart. Lengte 8-10
mm
P.propinquus LEP. p.31
- Propodaeum fijn gerimpeld of gestippeld. Achterlijf zwart met rood . 9
9 Thoraxten deleroodbruin. Lengte5-6mm . . .P.minutus LIND.p.28
- Thoraxgeheelzwart
10
10 Klauwenmetsterkontwikkeldetand,dieforserisdandeklauwspitsenver
onderdelijnklauwspits-klauwbasisuitsteekt(fig.30).Postnotumca. even
langalshet postscutellum. Lengte6-10mm. P. femoralis DHLB. p. 29
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Fig. 28. Postnotum
a.Priocnemisfuscus F. Ç
b.Priocnemis démenti HAUPTÇ
c.Priocnemis'susterai HAUPT Î

Fig.29. Deelvan de voorvleugel
a. PriocnemisVisterai HAUPT
b. Priocnemis démenti HAUPT

Fig. 30. Priocnemis femoralis DHLB., klauw

^V^>

- Klauwtand normaal (fig.4b) totklein
11
11 Postnotum langer danhetpostscutellum. Lengte8-12mm.
P.exaltatusF.p. 28
- Postnotum korter danhetpostscutellum
12
12 Dijen enschenen der achterpoten ten dele lichtrood. Indevoorvleugel
r 4+6 scherp naar buiten gebogen, debasale dwarsadergroep bijna steeds
zonder donkerezoom. Lengte7-10 mm .P.obtusiventris SCHDTE.p. 30
- Achterpoten geheel donkerrood tot zwart. In devoorvleugel debasale
dwarsadergroep steeds donker gezoomd
13
13Achterrand vanhetpostnotum inhetmidden duidelijk stomphoekiguitgesneden. Ocellen inca.rechthoekige driehoek
14
- Postnotum bandvormig;deachterrand inhetmidden niet ofnauwelijks
ingesneden. Ocellen in scherphoekige driehoek. Halsrand van hetpronotum zwart. Sporen der middenschenen aanmerkelijk lichter dande
schenen zelf
15
14 Halsrand vanhetpronotum zwart. Postnotum metkorte middengroeve.
Propodaeum min of meer mat, van voren fijn, naar achteren grover
dwarsgerimpeld. Sporen dermiddenschenen even donkeralsde schenen
zelf. In de voorvleugel m^-a inof boven het midden gebogen. Lengte
7-9 mm
P.pusillus SCHDTE. p. 33
- Halsrand van het pronotum van voren bijna steeds met een lichtrode
zoom. Postnotum zonder middengroeve. Propodaeum glimmend, slechts
vanachterenfijn gerimpeld,overigenspractischzonderstructuur.Sporen
der middenschenen aanmerkelijk lichter dandeschenenzelf. Indevoorvleugel mn-aonderhetmiddengebogen. Lengte8-10mm.
P.schiödtei HAUPT p. 32
15 Kopweinigbrederdanhetpronotum,achter deogennietversmald. Post. notumduidelijkkorterdanhetpostscutellum;deachterrandinhetmidden
zeer zwak ingesneden. Lengte 6-8mm. P.cordivalvatus HAUPT p. 33
*-Kopopvallend breder danhet pronotum, achter deogen duidelijk veri smald. Postnotum bijna even lang alshet postscutellum; deachterrand
niet ingesneden. Lengte 5-7 mm
P.gracilis HAUPTp. 34
2
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Plaat I. Boven:Saliusvariegatus F. Ç5 x
Onder: Ceropalésmaculatus F. Ç4 x
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Fig. 31. PriocnemîsfuscusF.3»
genitale plaat

Fig. 34. Priocnemîs coriaceus
DHLB. ó*,genitale plaat

Fig. 32. Priocnemîs démenti
HAUPT ô\ genitale plaat

Fig. 35. Priocnemîs mimulus
WESM. ó\ genitale plaat

Fig. 33. PriocnemîssusteraiHAUPT6",genitale
plaat. Naar Haupt

Fig. 36. Priocnemîs
minutus LIND. ó\
genitale plaat

1 Voorhoofd,gezichtenzijdenvanhetpropodaeumduidelijk enmeestallang
behaard.Segment1behalvedebasis,segment2ensegment3geheelrood. 2
- Voorhoofd, gezicht, pronotum en ptopodaeum (met uitzondering vande
witteviltbeharing) nagenoegkaal.Segment3geheelofgedeeltelijk zwart. 6
2 Genitale plaat met sterk uitgesnedeneindrand, slechts aan dezijdenmet
langeharen bezet
- Genitale plaat met bijna rechte eindrand, minstens op het middenveld
langbehaard
3 Voorvleugels met zwakke vlekkentekening, basale dwarsadergroep niet
of nauwelijks donker gezoomd. Genitale plaat (fig.31) aan de basisgewelfd, met eenflauwe middenkiel;deeindrand met minof meerscherpe
hoeken, daartussen boogvormig stomphoekig uitgesneden; de zijranden
regelmatig met 3rijen lange gebogen haren, het middenveld met korte
verticaleharenbezet. Lengte7-12 mm
P.fuscus F.p.23
j - Voorvleugels met donker gezoomde basale dwarsadergroep. Genitale
| plaat zonderbasalekiel;dezijranden minderregelmatigmetlangeharen
I bezet
|4 Eindrand van degenitaleplaat met afgeronde hoeken, daartussen recht! hoekiguitgesneden (fig.32).Lengte8-11mm. P.démenti HAUPT p.23

3
5

4
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- Eindrand van degenitale plaat met min of meer scherpe hoeken, daartussenboogvormigstomphoekiguitgesneden (fig. 33).Lengte 14-15mm.
P.susterai HAUPT p.24
5 Propodaeum grof lederachtig gekorreld en gerimpeld. Genitale plaat
(fig.34)vlak, gelijkmatig bezet met verticale haren, waarvan detoppen
omgeknikt zijn. Lengte 8-10 mm
P.coriaceus DHLB. p.22
- Propodaeum fijn dwarsgerimpeld. Genitale plaat (fig. 35)met ietsnaar
onderen gebogen zijranden; de basis met een vlakke kiel, waarop een
dichte bundel lange haren met omgeknikte toppen is ingeplant; het
middenveld om de kiel met grove punten, waarin lange rechte haren
staan;dezijrandenonbehaard. Lengte7-10mm.P.mimulusWESM. p.25
6 Lichaam enpoten geheelzwart. Propodaeum dwarsgerimpeld. Genitale
plaat vlak, deeindrand boogvormig uitgesneden.
P.propinquus LEP. p. 31
- Lichaam en/of poten ten dele rood ofwel het propodaeum niet dwars
gerimpeld
7
7 Genitale plaat (fig. 36) met uiterst korte,fijne haartjes bezet (practisch
kaal),langensmal,metafgeronde eindrand enfijne middenkiel. Uiterste
zijranden envoorrand van het pronotum bruin. Lengte 4-5mm.
P.minutus Lind. p.28
- Genitale plaat duidelijk behaard
8
8 Achterlijf geheelofgrotendeelszwart,hoogstenseensmalleeindrandvan
segment 1 en debasisvan segment 2rood
9
- Aan het achterlijf minstens delaatste helft van segment 1 ensegment2
geheelrood
10
9 Genitale plaat (fig.37) lang en smal met evenwijdige zijden. Klauwen
met kleinetand. Lengte4-5 mm
P.minorZett. p.27
- Genitale plaat (fig. 38)aan de basis breed, naar detop geleidelijk versmald.Klauwenmetsterkontwikkeldetand,dieonder het niveau vande
klauwspitsuitsteekt (fig.30). Lengte5-7mm. P.femoralis DHLB. p. 29
10 Postnotum ongeveer even lang als het postscutellum. Genitale plaat
plaatselijk metlangeharenbezet
11
- Postnotum aanmerkelijk langer dan het postscutellum. Genitale plaat
over degehelebreedte met vrij korteharen bezet
15
II Genitale plaat (fig. 39) lang en smal, ca. 2 x zo lang als breed, met
afgeronde eindrandenmetbredemiddenkiel,waaropeenrijlangeharen.
Lengte6-7 mm
P.obtusiventris SCHDTE.p. 30
- Genitaleplaat hoogstens 1J x zolangalsbreed, met boogvormiguitgesneden eindrand, slechts deranden met lange haren bezet . . . . . . 12
12 Genitale plaat met gebogen zijranden, aan het einde even breed alsaan
debasis
13
- Genitale plaat naar het eindeverbreed
14
13 Genitale plaat (fig. 40) aan de randen met loodrecht geplaatste haren,
die aan de top zijn omgeknikt. Halsrand van voren bijna steeds met
lichtrodezoom. Lengte7-8mm . . . . . . P.schibdtei HAUPTp.32
- Genitale plaat (fig.41)aan deranden met schuin naar achteren gerichte
haren. Halsrand van het pronotum geheelzwart. Lengte5-7mm.
P. pusillus SCHDTE.p.33
14 Genitale plaat (fig. 42)hartvormig; de naar het einde divergerende zijranden gebogen. Lengte5-6mm . . . P. cordivalvatus HAUPTp.33
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Fig. 37. Priocnemis minor ZETT.
ö\ genitale plaat.Naar Haupt,
enigszins gewijzigd

Fig.38. Priocnemis femoralis
DHLB. <?, genitale plaat

Fig.40. Priocnemis schiödtei
HAUPT ó\ genitale plaat

Fig.41. Priocnemis pusillus
SCHDTE. S,genitale plaat

Fig. 43. Priocnemis gracilis
HAUPT ó\ genitale plaat

Fig.44. Pirocnemis exaltatus F.
<J, genitale plaat

Fig.39. Priocnemisobtusiventris
SCHDTE. ó\ genitale plaat

Fig.42. Priocnemis cordivalvatus
HAUPT ó\ genitale plaat

Fig.45. Priocnemis schencki
KOHL ô*, genitale plaat

1
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- Genitale plaat (fig. 43) spatelvormig; de naar het einde divergerende
zijranden recht. Lengte5-6mm
P.gracilis HAUPTp.34
15 Klauwtand goed ontwikkeld (fig.Ab).Genitale plaat (fig. 44}kort en
breed, bijna vierkant. Lengte7-9 mm
P.exaltatusF.p. 28
- Klauwtand klein.Genitaleplaat (fig.45)langen smal(ca. 1J x zolang
als breed). Lengte 5-6 mm
P.schencki KOHLp.26
Priocnemiscoriaceus DHLB.
Priocnemiscoriaceus DAHLBOM, Hym.eur. I, 1843, p. 103,n.47, <?.
$-Lengte8-13mm.Grotendeelszwart;segment 1behalvedebasis,segment2
ensegment 3rood.
Kopslechtsweinigbrederdanhetpronotum,achterdeogenduidelijkversmald.
Slaap :oog= 4 : 5 . Antennen vrij fors, enigszins spoelvormig; 3e lid slechts
weiniglanger dan het Ie.Ocellen inrechthoekige driehoek; POL :OOL= 3 : 5 .
Oog: voorhoofdshelft = 1:2. Voorhoofd dicht, grof gestippeld; thyridiën onduidelijk of afwezig; middennaad slechts van onderen duidelijk. Voorhoofd en
kruin matig en vrij kort behaard, slechts langs de binnenste oogranden enkele
langere haren. Clypeus met gladde zoom; eindrand in het midden stomphoekig
uitgetrokken.
Postnotum onduidelijk dwars gerimpeld, in het midden korter dan J postscutellum;deachterrand stomphoekig uitgesneden;degroeve,welkedebegrenzing met het propodaeum vormt, is glimmend en zet zich in het midden naar
voren in een korte,brede, eveneensglimmendelengtegroeve voort. Propodaeum
van voren lederachtig gekorreld, naar achteren grof, netvormig gerimpeld; de
zijden tamelijk dicht met langeharen bezet;middennaad practisch ontbrekend.
Vleugelsberookt.Voorvleugelsmetdonkerezoomendaarbijaansluitendevlekken in R1( R3, R5 en M3;R3aan debasis meest iets langer dan R5, beide naar
boventot op§-iversmald;m-cuverderdanzijn eigenlengtepostfurcaal.
<J-Lengte8-10mm. Grotendeels zwart;segment 1 behalve debasis,segment2
en segment 3rood.
Kop sterk behaard, nauwelijks breder dan het pronotum, achter de ogen
duidelijk versmald. Slaap :oog= 4 :5. 3eAntennelid ca. even lang als het Ie.
Ocellen in recht-tot scherphoekige driehoek; POL :OOL= 2 : 3 . Clypeus met
onduidelijkafgezette,gladdezoom;deeindrandinhetmiddenzwak,stomphoekig
naar voren uitgetrokken.
Pronotum, scutum en scutellum met lange haren bezet. Postnotum ca. even
lang als het postscutellum, met goed ontwikkelde middengroeve; de achterrand
inhet middenstomphoekiguitgesneden.Propodaeum lederachtiggekorreld,zonder middennaad; dezijden dicht met lange haren bezet.
Vleugels alsbij het Ç,doch met zwakkere vlekkentekening.
Genitale plaat (fig.34) flauw gewelfd, ovaal met rechte of zwak uitgerande
eindrand;degeheleondervlaktedichtbezetmet lange, verticale, ingrovepunten
geplaatsteharen,waarvandetoppenomgebogenzijn.
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
In Nederland vrij zeldzaam,van half Apriltot begin Juni.
Bemelen, Epen, Fonsel, Valkenburg,Weiten, Austerlitz, Amersfoort, Amsterdam, „Rotterdam" (Fransen).
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PrlocnemisfuscusF.
Sphexfusca FABRICIUS, Syst. Ent. 1775,p.349,n.19.
Ç-Lengte 9-15 mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalve debasis, segment
2geheel ensegment 3minof meer uitgebreid rood.
1
Kop slechts weinig breder dan het pronotum, achter de ogen duidelijk versmald. Slaap :oog= 2 : 3 . Antennen slank; 3elid gelijk aan of iets langer dan
het Ie + 2e. Ocelleninscherphoekigedriehoek;POL :ÓOL= 2 : 3 .Oog :voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd fijn en dicht gestippeld, vóór deocellen meteen
dwarse rij van 4 min of meer duidelijke, soms ontbrekende thyridiën; middennaad slechts indeonderste helft duidelijk. Clypeusmetfijn gerimpeldeen daardoor enigszins matte zoom; deeindrand (ongeveer)recht.
Postnotum (fig.28a) met enkele (3-4) onduidelijke, dwarse ribbels; in het
midden met een glanzende stomphoekig driehoekige indeuking, hier ietslanger
jlan i postscutellum.Propodàeum mat, met eenzeerfijne dwarsrimpeling,welke
naar achteren duidelijker wordt; de zijden tamelijk lang behaard; middennaad
zwak ontwikkeld.
Vleugelszeerzwakberookt, bijna glashelder; in devoorvleugelzoomenvlekken in Rlf R3, R5en M3slechts weinig donkerder dan de overige vleugelmembraan, de basale dwarsadergroep niet of nauwelijks donker gezoomd; R3 aan
üebasislanger dan R5, naar boven tot opca J versmald;R6naar boventot op
ca. f versmald; m ^ flauw gebogen; m-cu verder dan zijn eigen lengte postfurcaal; detop van het pterostigmareikt minstens even ver alsdepunt van R.
.•c?- Lengte7-12mm.Grotendeelszwart;segment1 behalve debasis,segment2
ensegment3ensomsdebasisvansegment4rood.
Kop matig behaard, achter de ogen duidelijk versmald. Slaap :oog= 3 : 4 .
Ocellen in scherphoekige driehoek; POL :00L = 3:4.-Clypeus zonder duidelijkezoom;deeindrandrecht ofzwakboogvormiguitgerand.
Postnotum ongeveer even lang als het postscutellum, met een min of meer
uitgesproken driehoekige, glimmende indeuking in het midden. Propodaeum
mat,metzeerfijne, naarachterenduidelijker wordende,dwarserimpels; middennaadhoogstensflauwaangeduid.
Vleugelsalsbij het $.
Genitale plaat (fig.31) flauw gewelfd, aan de basis zwak gekield; in omtrek
elliptisch, met boogvormig-stomphoekig uitgesneden eindrand, de achterhoeken
min of meer scherp; de zijranden met 3 rijen lange, uitstaande, teruggebogen
haren, derest van deplaat spaarzaam met korte,loodrechteharenbezet.
Verspreiding:BijnageheelEuropa.
In Nederland algemeen (ookopdewaddeneilanden), van begin Apriltot eind
Juni.
Priocnemisdémenti HAUPT
i Priocnemisdémenti HAUPT, Dtsch.Ent.Zeitschr. 1926,Beiheft, p. 100, n. 6.
I Ç-Lengte 12-15mm.Grotendedszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
^ndebasisvan segment 3rood.
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Kop weinig breder dan het pronotum, achter de ogen duidelijk versmald.
Slapenbreed,slaap :oog= 4 : 5 .Antennenslank;3elidlangerdanhet Ie + 2e.
Ocelleninscherphoekigedriehoek;POL :OOL= 3 : 5 . Oog :voorhoofdshelft =
= 2 :3. Voorhoofd fijn en dicht gestippeld, met min of meer duidelijke thyridiën; middennaad vrij goed ontwikkeld. Clypeus met duidelijke zoom; deeindrand in het midden stomphoekignaar voren uitgetrokken.
Postnotum (fig.28Ô) iets korter dan het postscutellum; middengroeve naar
achteren verbreed, een zeer scherphoekige, glimmende driehoek vormend. Propodaeum mat, met dwarse rimpeling, welke op het voorste deel zeer fijn isen
veelal de neiging vertoont in het midden naar voren omte buigen en welkeop
het achterste deelgrover enregelmatig dwarsgericht is;dezijden vrij dicht met
langeharen bezet;demiddennaad slechtsaan debasis duidelijk.
Vleugels berookt;devoorvleugels met een donkere zoom en donkerevlekken
inRx,R3,R5enM3,tevensdebasaledwarsadergroepopvallenddonkergezoomd;
R3aandebasislangerdanR6,naarbovenbijnatot opi versmald;R5naarboven
tot opca $ versmald; m-cu verder dan zijn eigen lengtepostfurcaal; detopvan
het pterostigma reikt niet zover alsdepunt van R (fig.296).
S- Lengte8-11 mm. Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
ensegment3ensomsdeuiterstebasis(vooralaandezijden)vansegment4rood.
Kop vrij dicht behaard, achter de ogen versmald. Slapen bijna zo breed als
eenoog.Ocelleninscherphoekigedriehoek;POLietssmallerdani OOL.Clypeus
metzoom;deeindrandinhet middenstomphoekiguitgetrokken.
Postnotum ietslanger dan het postscutellum, met naar achteren ietsverbrede
middengroeve. Propodaeum met fijne, dwarse rimpeling, welke naar achteren
duidelijker wordt;middennaadflauw aangeduid;dezijdentamelijk dichtenlang
behaard.
Vleugels alsbij het Ç,devlekkentekening echter minder uitgesproken.
Genitale plaat (fig.32) volkomen vlak, zonder kiel; in omtrek elliptisch, met
rechthoekig uitgesneden eindrand, de achterhoeken min of meer afgerond; de
zijden met lange, uitstaande, teruggebogen haren bezet.
Verspreiding:Duitschland, Tirol, Nederland.
In Nederland vrij zeldzaam, van begin Meitot half Juni.
Heerlen,Venlo,Doorwerth, Bennekom(cjopEuphorbia Cyparissias),Rhenen,
Putten, Bilthoven, den Dolder, Hilversum.
Priocnemis susterai HAUPT
Priocnemis susterai HAUPT, Dtsch. Ent. Zeitschr. 1926, Beiheft, p.97,n.3.
$-Lengte15-16mm.Grotendeelszwart;segment1behalvedebasis,segment2
ensegment 3rood.
Kopweinigbreder dan het pronotum, achter deogen versmald. Slapen breed
afgerond; slaap :oog= 3:4. Antennen slank; 3e lid aanmerkelijk langer dan
het l e + 2 e . Ocellen in scherphoekige driehoek; POL: OOL= 3 : 5. Oog:
voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd dicht en fijn gestippeld, zonder thyridiën,
met zwakke, doch doorlopende middennaad. Clypeus met fijn gerimpelde en
daardoor mattezoom;deeindrand recht.
Postnotum (fig.28c)ongeveer even lang als het postscutellum, met minstens
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7 duidelijke dwarsribhels; in het midden een driehoekige indeuking; de dwarsribbels zetten zich op dezijwanden van deze indeuking voort en worden slechts
in het midden daarvan door een glimmende lengtegroeve onderbroken. Propodaeummat,meteenfijne, naarachteren duidelijker wordende,dwarserimpeling;
deizijden tamelijk dicht met lange haren bezet; de middennaad slechts aan de
basisminofmeerduidelijk.
i'Vleugels berookt, met donkere zoom. In de voorvleugel bovendien zwak
donkere vlekken in Rlf R3, R5 en M3en de basale dwarsadergroep donker gezoomd; R3 aan de basis langer dan R5, naar boven tot op bijna i versmald;
Rj naar boven tot op ca. $versmald; m-cu verder dan zijn eigen lengte postfurcaal; detopvan het pterostigma reikt evenver alsdepunt van R(fig.29a).
<J- Tot nog toe niet in Nederland gevangen, ik neem de beschrijving van
HAUPT (1927) over.

Lengte 14-15mm. Inkleurensculptuur overhet algemeen methet$overeen:komend, behalve het gehele3etergiet isechter ook de basis van het 4etergiet
roodgekleurd.
Genitale plaat (fig.33)gewelfd, dezijden zwak naar buiten gebogen, debeide
achterhoeken tamelijk scherp,detussen henliggendeinsnijding van deeindrand
gebogen-stomphoekig; de gehele vlakte van de plaat mat, haar rand breed en
onregelmatig bezet met fijne, schuin naar buiten staande haren, welker punten
naar achteren ombuigen.
Verspreiding: Duitschlahd, Hongarije, Nederland.
In Nederland zeer zeldzaam.
1$: Houthem, 1 Juni 1895 (Oudemans).
PriocnemismlmulusWESM.
Priocnemis mimulus WESMAEL, Buil. Ac. Roy. Belg. XVIII, P. II, 1851,p.
(60), n. 9.
? - Lengte9-11mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2 en segment 3 rood; schenen der achterpoten en soms ook dijen der achterpoten enschenen deroverigepoten ten delerood.
; Kop weinig breder dan het pronotum, achter de ogen versmald. Slapenafgerond;slaap :oog= 3 : 4 . Antennen slank; 3elid = Ie + 2e.Ocellen inscherphoekige driehoek; POL :OOL= 2 : 3 . Oog :voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd dicht enfijn gestippeld,zonderthyridiën;middennaad slechtsvanonderen
duidelijk. Clypeus met gladde zoom; de eindrand stomphoekig naar voren uitgetrokken.
Postnotum met stomphoekig uitgesneden achterrand; in het midden korter
dan het postscutellum; middennaad onduidelijk. Propodaeum van voren uiterst
fijn gerimpeld en verspreid gestippeld, naar achteren duidelijker dwars gerimpeld;dezijden met slechtsenkelelangeharen.
Vleugels berookt met donkere zoom. In de voorvleugel bovendien donkere
vlekkenin R1?R3,R5enM3 endebasaledwarsadergroepbreeddonkergezoomd;
R8aan debasislanger dan R6,naar boventot opi versmald;R6naar boventot
op f versmald; m-cu verder dan zijn eigen lengte postfurcaal; détop van het
pterostigma reikt niet zover alsdepunt van R.
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c?- Lengte7-10mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2ensegment3rood.
Kop matig behaard, achter de ogen iets versmald. Slapen breed afgerond;
slaap :oog= 3 : 4 . Ocellen in scherphoekige driehoek; POL :OOL= 2 : 3 .
Clypeus zonder zoom; de eindrand in het midden stomphoekig naar voren uitgetrokken.
Postnotum ongeveer even lang als het postscutellum; de achterrand in het
middenstomphoekigweggesneden;middengroevegoedontwikkeld. Propodaeum
met eenuiterst fijne rimpeling,welkenaar achteren duidelijker wordt;dezijden
metenkelelangereharen.
Vleugelsalsbij het Ç,devlekkentekening echter zwakker en m-cu niet zover
postfurcaal.
Genitale plaat (fig.35) tamelijk breed, met afgeronde achterhoeken en een
flauw ingesneden eindrand; in het midden met een vlakke, aan debasis brede,
naar achteren versmalde kiel; de basis van de kiel bezet met lange, verticale
haren, dieaan detop omgeknikt zijn;het overige deel van dekiel en devlakte
vandeplaat omdekielmetietskortereengeheelrechte,verticaleharenbezet.
Verspreiding: Noord- en Midden-Europa, echter waarschijnlijk overal zeldzaam.
In Nederland zeer zeldzaam, van half April tot begin September.
Epen (L.), Geulle,Venlo, Ermelo.
Priocnemisschencki KOHL
Priocnemis schencki KOHL, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXIV, 1884, p.45,
Anm. 1.
$- Lengte7-8 mm. Grotendeels zwart;segment 1 behalve debasis,segment
2 geheel en meestal de uiterste basis van segment 3 (vnl. aan de zijden) rood.
Kop ca. H x zo breed als het pronotum aan de schouders, achter de ogen
vrijsterkversmald.Slapenbreedafgerond; slaap :oog= 3 : 5 . Antennenslank;
3elid = Ie -f- 2e. Ocellen in uitgesproken scherphoekige driehoek; POLbijna f
OOL. Oog bijna even breed als een voorhoofdshelft. Voorhoofd en kruin matglanzend,dichtbestippeld, voorhoofd metfijne middennaad. Clypeusmetsmalle,
niet duidelijk afgescheiden zoom;deeindrand recht ofzeerzwakuitgerand.
Postnotum even lang als of iets korter dan het postscutellum, met diepe
middengroeve, die niet geheel tot vooraan doorloopt. Propodaeum van voren
zeer fijn, naar achteren iets duidelijker netvormig gerimpeld; de middennaad
flauw aangeduid of ontbrekend.
Vleugels berookt, met iets donkerder zoom, waarin in de voorvleugels een
zwakkeaanduidingvaneenlichtetopvlek. Indevoorvleugelbovendienvlekken,
donkerder dandezoominRx,R3,R5enM3 eneendonkerezoomlangsdebasale
dwarsadergroep;R3 aan de basis korter dan of hoogstens zo lang als R5,beide
naar boven tot op f-J versmald; m ^ zo sterk gebogen dat zij een rechteof
zelfsscherpehoekmetmvormt;m-cuongeveerzijneigenlengte postfurcaal.
c?- Lengte5-6mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalve debasis,segment
2ensomsdeuiterstebasisvan segment 3(vnl.aan dezijden)rood.
Kop H x zo breed als het pronotum aan de schouders, achter de ogen vrij
sterk versmald.Slaap :oog= 2 : 3 . Ocelleninuitgesproken scherphoekigedrie-
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hoek; POL :OOL= 2 : 3 . Clypeus zonder duidelijke zoom; de eindrand recht
ofzeerzwak uitgerand.
Postnötum langer dan het postscutellum, met brede en diepe middengroeve,
dieniet geheeltot vooraan doorloopt. Propodaeumfijn netvormiggerimpeld.
Vleugelsalsbijhet $.
; Genitaleplaat (fig.45)langensmalmetongeveerevenwijdigezijranden eneen
inwak uitgerande, lichtbruine zoom; de ondervlakte zwak gewelfd en met vrij
korte, ongeveer verticale haren bezet.
Verspreiding: Noord- enMidden-Europa, Balkan, Klein-Azië.
In Nederland vrij zeldzaam, van eind Meitot eind October; door het gehele
Jand verspreid, doch ontbrekend in de duinstreek enopdewaddeneilanden.
Priocnemisminor ZETT.
Pompilus minor ZETTERSTEDT, Ins.Lappon I, 1838.p.438,n.7.
$ - Lengte5-6 mm. Grotendeels zwart; segment 1 behalve debasis,segment
2geheelensomsdeuiterstebasisvansegment 3aan dezijden rood.
Kop meer dan H x zo breed als het pronotum aan de schouders, achter de
ogen sterk versmald. Slapen breed afgerond; slaap :oog = 3 : 5 . Antennen
slank; 3elid = Ie + 2e.Ocellen in uitgesproken scherphoekige driehoek; POL
ietsgroter dan i OOL.Oogbijna even breed alseen voorhoofdshelft. Voorhoofd
enkruin glimmend, dicht gestippeld. Voorhoofd met fijne middennaad. Clypeus
met smalle, niet scherp afgegrensde zoom en met rechte eindrand.
Postnötumongeveerevenlangalshet postscutellum, metdiepemiddengroeve,
die niet geheel tot vooraan doorloopt. Propodaeum van voren zeer fijn, naar
achteren iets duidelijker netvormig gerimpeld; middennaad flauw aangeduidof
geheel ontbrekend.
Vleugels licht berookt met donkere zoom, waarin in de voorvleugels meestal
een flauwe aanduiding van een lichte topvlek. In de voorvleugel bovendien
vlekken, donkerder dan de zoom in R^ R3, R5 en N3 en de basale dwarsadergroepdonker gezoomd;R3aan debasiskorter dan R5,beide naar boventot op
§j-Jversmald; mn. s zosterk gebogen, dat zijeenscherpe hoek met mvormt.
Opm.:De?$ van P.schencki Kohl en van P.minor Zett.zijn niet scherp te
scheiden.
c?- Niet uit Nederland bekend, ik neem de beschrijving van HAUPT (1927)
over.
Lengte5mm.Zeerslank ensmal. zwart; rood isslechts het 2etergiet, echter
ook het Ie tergiet aan het einde min of meer roodachtig. De beharing is zeer
spaarzaam.
Genitale plaat (fig.37) langwerpig, smal; de eindrand nauwlijks merkbaar,
vlakboogvormiguitgerand;het midden ietsverhoogd;derand metroodachtige,
b|jnaverticaal geplaatste haren, welker toppen naar binnen zijn gebogen.
iVerspreiding:Noord-enMidden-Europa.
(In Nederland zeldzaam, van eind Meitot eind September.
HBreda,Ermelo, Bilthoven, den Dolder,Amersfoort (opDaucusenCuscuta).
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Priocnenüs minutas LIND.

Pompilus minutus v. D. LINDEN, N. Mém. Ac. Bruxelles IV, 1827, p. 344,
n.42 ?.
$- Lengte5-6mm. Kopzwart, met ten delebruinrode clypeusen mandibels
enbruine, naar detop donkerder wordende antennen;thorax grotendeels bruinrood, het midden minof meeruitgebreid donkerbruin tot zwart; potenbruingeel
tot donkerbruin; segment 1en 2 bruinrood met een donkerder band vóór de
eindrand, segment 3 aan debasis bruinrood, het overige achterlijf donkerbruin
tot zwart.
Kop duidelijk breder dan het pronotum,achter deogenweinigversmald.Slapen breed afgerond; slaap :oog= 2 : 3 . Antennen vrij dik; 3e lid gelijk aanof
iets langer dan het Ie. Ocellen in scherphoekige driehoek; POL slechts weinig
groter dan i OOL. Oog :voorhoofdshelft = 3 : 4 . Voorhoofd fijn gestippeld,
met eenvan onderen duidelijke, naar boven zeerfijne middennaad. Clypeusmet
bredezoom;deeindrand recht.
Postnotum aanmerkelijk korter dan het postscutellum; de achterrand in het
midden diep stomphoekig uitgesneden. Propodaeum fijn gestippeld.
Vleugelsberookt met donkerezoom.Devoorvleugel met eenlichtetopvlek in
dedonkerezoomenmetzeerdonkerevlekkeninRlf R3,R5enM3, basaledwarsadergroep zeer breed, donker gezoomd; m-cu ongeveer zijn eigen lengte postfurcaal.
<?- Lengte 4-5 mm. Grotendeels zwart; de basis der antennen van onderen
somsbruingeel,eenbredezoomaan dehalsrand endeuiterstezijranden vanhet
pronotumbruingeel;depotengrotendeelsbruingeel; segment 1 behalvedebasis,
segment 2 behalve de eindrand en meestal dezijden van segment 3 bruinrood;
somsechter poten enachterlijf sterk verdonkerd.
Kop achter deogen weinig versmald. Slaap iets breder dan f oog.Ocellen in
scherphoekige driehoek; POL :OOL= 1:2. Clypeus met smalle zoom; eindrand recht. Postnotum iets langer dan het postscutellum, met diepe middengroeve.Propodaeumfijn netvormiggerimpeld.
Voorvleugels met zwakke vlekken in Rx, R3, R5 en M3en een zwakkezoom
langsdebasale dwarsadergroep;adering alsbij het $.
Genitaleplaat (fig.36)smalmet ongeveerevenwijdige,opstaandezijrandenen
afgeronde eindrand;aan debasis eenfijne kiel, dienaar het eindeverloopt.
Verspreiding: Noord-en Midden-Europa.
In Nederland waarschijnlijk vrij algemeen, dochveelal over het hoofd gezien;
van Bennekom en Bilthoven tenminstetalrijke exemplaren. BeginJuni tot eind
September.
Breda, Zundert, Bennekom, Ermelo, Bilthoven (Ç$op Galium enCirsium arvense).
Priocnemisexaltatus F.
Sphexexaltata FABRICIUS,Syst.Ent. 1775,p.351,n.31.
Ç- Lengte8-12mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
en debasisvan segment 3rood.
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Kopaanmerkelijk breder dan het pronotum,achter deogenversmald. Slapen
vlakafgerond;slaap :oog= 1:2. Antennenslank;3elidlangerdanhet Ie + 2e.
Ocellen in ca.rechthoekige driehoek; POLbijna î OOL.Oogbijna zobreed als
eenvoorhoofdshelft. Voorhoofd zeerdichtenfijn gestippeld;middennaad slechts
vanonderenduidelijk.Clypeus zonder duidelijke zoom; de eindrand zwakboogvormiguitgerand.
Postnotum duidelijk langer dan het postscutellum, met een diepe middengroftve, die zich naar achteren tot een glimmende scherphoekige driehoek verbreedt. Propodaeum mat, van voren fijn lederachtig gestippeld, naar achteren
fijn dwarsgerimpeld; middennaad hoogstensflauw aangeduid;
Klauwen met krachtige tand, deze echter minder sterk ontwikkeld dan de
klauwspits.
Vleugels berookt met donkere zoom, waarin in de voorvleugels een ovale
heldere topvlek. In de voorvleugel bovendien donkerder vlekken in R1( R8,
R6 en-M3 en de basale dwarsadergroep (m-cu nauwelijks) donker gezoomd;
r 4+8 minof meer knievormignaar buiten gebogen,m 1+2 sterkgekromd.
(J- Lengte7-9 mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalvedebasis,segment2
en meestal de basis van segment 3rood; voorschenen grotendeels, vnl. aan de
onderzijde, bruinrood.
Kop achter de ogen versmald. Slapen vlak afgerond, iets breder dan i oog.
Ocellen in ca. rechthoekige driehoek; POL :OOL= 2 : 3 . Clypeus met smalle
zoom,van voren zwak boogvormig uitgerand.
Postnotum duidelijk langer dan het postscutellum, met een diepe middengroeve, die zich naar achteren tot een glimmende, scherphoekige driehoek verbreedt. Propodaeum mat, grof gestippeld, geheel achteraan fijn dwars gerimpeld.
Klauwen met duidelijke tand.
Vleugels als bij het $; de donkere vlekkentekening en de lichte topvlek
echterslechts flauw aangeduid.
Genitaleplaat (fig.44)vlak, naar het eindeietsversmald, met afgeronde hoekenenmeteenminofmeergezaagdeeindrand;deondervlakteglimmendenmet
korte, schuin naar achteren gerichte haren bezet.
Verspreiding:Noord-,Midden-enZuid-Europa.
In Nederland algemeen, (ookopdewaddeneilanden?), van begin Juli tot half
September.
Priocnemisfemoralis DHLB.
Pompilusfemoralis DAHLBOM,Monogr.Pomp.Suec. 1829,p. 13,n.20, (?.
Ç- Lengte6-10mm. Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
en de uiterste basis van segment 3rood.
Kopbrederdanhetpronotum, achterdeogenversmald.Slapenvlakafgerond;
slaap :oog= 2 : 3 .Antennenvrijslank;3e lidhoogstenszolangalshet Ie +2e.
Ocellen in scherphoekige driehoek; POLgelijk aanf-| OOL.Oog :voorhoofdsHelft = 4 : 5 . Voorhoofd zeerfijn endicht gestippeld; middennaad goedontwikkeld. Clypeuszonder duidelijke zoom,van voren zwakboogvormig uitgerand.
Postnotum even lang als (een enkele maal iets langer dan) het postscutellum,
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met diepe middengroeve. Propodaeum mat, fijn gestippeld, geheel achteraan
dwarsgerimpeld;middennaad fijn tot ontbrekend.
Klauwen met opvallend sterk ontwikkelde tand, dieforser is dan deklauwspits en onder het niveau van deze uitsteekt (fig.30).
Vleugels berookt met donkere zoom, waarin in de voorvleugels een heldere
ovale topvlek. In devoorvleugel bovendien donkerder vlekken in Rlf R3, R5en
M3 en de basale dwarsadergroep (m-cu nauwelijks) donker gezoomd; mj en
mx+3 in eikaars verlengdegelegen.
c?- Lengte 5-7 mm. Geheel zwart of de segmenten 1en 2gedeeltelijk rood;
potengeheelzwartoften delerood.
Kopachter deogenversmald. Slapen ietsbreder dan i oog.Ocellen inscherphoekige driehoek; POLiets groter dan i OOL.Clypeuszonder duidelijke zoom,
van voren zwak boogvormig uitgerand.
Postnotum ietslanger danhet postscutellum, metdiepemiddengroeve.Propodaeum mat, vrijgrof gestippeld;middennaadfijn tot ontbrekend.
Klauwenopvallend sterkontwikkeld, alsbijhetÇ.
Vleugels met zwakke vlekkentekening en zonder lichte topvlek, overigens als
bijhet $.
Genitale plaat (fig. 38) bijna vlak, aan het einde iets naar onderen gebogen,
naar achteren duidelijk versmald; de ondervlakte bezet met vrij lange haren,
waarvan depunten naar achteren gebogenzijn.
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
InNederland algemeen,(ookopdewaddeneilanden?),vanbeginJunitotbegin
October.
Priocnemisobtusiventris SCHDTE.
Priocnemisobtusiventris SCHIÖDTE, Kröyers Naturh. Tidsskr. I, 1837,p.329,
n.6.
$- Lengte7-10mm. Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasisvan segment 3rood;aan deachterpoten envaak ookaan deoverige
poten dedijenopdebasisnaendeschenenminofmeeruitgebreid lichtrood.
Kopduidelijk breder danhetpronotum,achter deogenniet ofnauwelijksversmald. Slapen breed afgerond; slaap :oog= 2 : 3 . Antennen slank;3elid gelijk
aan of iets langer dan het Ie + 2een iets langer dan het 4e. Ocellen in een ca.
rechthoekige driehoek; POL :OOL= 3 :4. Oog bijna zo breed als een voorhoofdshelft. Voorhoofd dicht enfijn gestippeld; middennaad slechtsvanonderen
duidelijk. Clypeusmet gladdezoom;deeindrand recht.
Postnotum korter dan het postscutellum;deachterrand inhet middenstomphoekig uitgesneden en halfcirkelvormig ingedeukt; middengroeve kort, niet tot
vooraan doorlopend. Propodaeum fijn netvormig, naar achteren grover dwars
gerimpeld.
Klauwen met vrij duidelijke tand.
Vleugelszwakberooktmetdonkerezoom,waarinindevoorvleugelseenheldere
ovaletopvlek. In deVoorvleugel bovendien donkerder vlekken in R^ R3, R5en
M3; over het algemeenisdevlekkentekeningechterzwak,debasaledwarsadergroep bijna steeds zonder donkerezoom;r4+5 scherp naarWten gebogen.
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# - Lengte6-7mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
eneensmallebasisvansegment3rood;voorpotenvanaf deknieënlichtrood.
Kop achter de ogen weinig versmald. Slaap :oog ==2:3. Ocellen in scherphoekige driehoek; POL :OOL= 4 : 5 . Clypeus met smalle zoom; de eindrand
repht.
'Pöstnotum evenlangalshet postscutellum, metbredeendiepemiddengroeve.
Prjopodaeum fijn netvormig gerimpeld.
Klauwen met kleinetand.
Vleugels zonder lichte topvlek en met zwakkere vlekkentekening, overigens
alsbij het $.
Genitale plaat (fig.39) lang en smal, flauw naar onderen gebogen,,aan het
einde bruinachtig doorschijnend, met een aan de basis hoge, tegen het einde
verlopende middenkiel,welkemet langeharen isbezet.
Verspreiding: Noord-, Midden- enZuid-Europa.
ilnNederland zeldzaam,vanbeginJulitot half September.
Borgharen, Houthem, Gulpen, Schin op Geul, Rhenen, Leersum, (Zeeland,
La Fontyn).
Priocnemispropinquus LEP.
Calicurguspropinquus LEPELETIER, Hist.nat. Ins. Ill, 1845,p.410,n.18.
Ç - Lengte8-10mm.Geheelzwart, (deeerstetweeachterlijfssegmenten ende
achterrandenderoverigemeteenminofmeerduidelijkeroodachtigeweerschijn).
Kop breder dan het pronotum, achter, de ogen duidelijk versmald. Slapen
breed;slaap :oog= 3 :4.Antennenslank;3elid = Ie + 2e.Ocellen inscherphoekige driehoek; POL: OOL= 3 : 4. Oog :voorhoofdshelft = 4 :5. Voorhoofd mat,zwaargestippeld; middennaadslechtsvanonderen duidelijk.Clypeus
metonduidelijk afgezette zoom;deeindrandzeerzwakuitgerand.
Pöstnotum bijna zo lang als het postscutellum, met diepe middengroeve; de
achterrand in het midden stomphoekig uitgesneden. Propodaeum, vooral naar
achteren, grof dwarsgerimpeld.
Klauwen metzwakontwikkelde tand.
Vleugelszeer licht berookt, met donkere zoom,waarin in devoorvleugelseen
grote,heldere,ovaletopvlek. In devoorvleugel bovendien donkerder vlekken in
RivR3» R5e n M3 en de basale dwarsadergroep breed donker gezoomd, m ^
sterkgebogen.
<?-Nog niet in Nederland waargenomen, ook aan HAUPT (1927) onbekend.
een ^, dat volgens hem het <? van Pr. propinquus
LEP. ZOU kunnen zijn: Lichaam"zwart; vleugels berookt, met debeidebanden
dochzonderlichtetopvlek.Kopenrugmat,fijn endichtgestippeld.Propodaeum
dwarsgestreept (gerimpeld), met lengtegroeve. Deantennen zijn slanker dan bij
het ? en microscopisch fijn behaard. Abdomen zeer fijn lederachtig gegroefd.
Heupen en zijden zilvergrijs behaard. Genitale plaat vlak; de eindrand zwak
uitgesneden.
Verspreiding:West-Duitschlandj Nederland, Frankrijk, Spanje, Noord-Afrika.
111 Nederland zeerzeldzaam,inAprilenMei.
pxaeten (L.), Ulvenhout.
SAUNDERS (1901) beschrijft
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Priocnemis schiödteï HAUPT

Priocnemis schiödtei HAUPT, Dtsch. Ent. Zeitschr. 1926, Beiheft, p. 119,
n. 18.
? - Lengte8-10mm. Grotendeelszwart;halsrandvanhetpronotumvanvoren
bijna steeds met een lichtrode zoom;segment 1behalve debasis,segment 2en
debasisvansegment3rood; aan devoorpoten knieën enbinnenzijde entoppen
der schenen rood,aan deoverigepoten knieën enschenen donkerrood tot zwart;
scheensporen der middenpoten over het algemeen lichtbruin en daardoor aanmerkelijklichterdandeschenenzelf.
Kopweinigbrederdanhetpronotum,achterdeogennietversmald.Slaap ;oog
= 4 : 5 .Antennenvrijslank;het3elidhoogstensgelijk aanhet Ie + 2e. Ocellen
in recht- tot scherphoekige driehoek; POL bijna f OOL. Oog weinig smaller
dan een voorhoofdshelft. Voorhoofdsnaad slechts van onderen duidelijk, naar
bovenuiterst fijn. Clypeusmet smallezoom;deeindrand recht of inhet midden
zwakstomphoekignaarvorenuitgetrokken.
Postnotum veel korter dan het postscutellum, zonder middengroeve; de
achterrand inhet middenzeervlakstomphoekiguitgesneden. Propodaeumglimmend,vanvorenuiterstfijn netvormiggerimpeld engestippeld (practischzonder
structuur),van achterenfijn, doch duidelijk, dwarsgerimpeld; middennaad door
een flauwe indeuking aangeduid.
Klauwen met kleine tand.
Vleugelslicht berookt met donkerezoom,waarin indevoorvleugelseengrote,
breed ovale, heldere topvlek, die van voren bijna de voorrand van de vleugel
bereikt en naar achteren m8 meest overschrijdt. In de voorvleugel bovendien
vlekken, donkerder dan dezoom, in R^ R3, R5 enM3en debasale dwarsadergroep brééd, donker gezoomd; r4+5 vrij sterk doch gelijkmatig naar buiten gebogen; m 1+2 onder het midden sterk gebogen.
<$- Lengte7-8mm.Grotendeelszwart; halsrandvanhetpronotumvanvoren
met een lichtrodezoom;segment 1 behalvedebasis,segment 2en debasisvan
segment3rood; aandevoorpoten deschenengrotendeelsendeknieënlichtrood.
Kop achter de ogen niet versmald. Slaap :oog= 4 : 5 . Ocellen in scherphoekige driehoek; POL slechts weinig groter dan i OOL. Clypeus met smalle
gladdezoom;deeindrand recht.
Postnotumongeveerevenlangalshetpostscutellum, metdiepemiddengroeve.
Propodaeum mat, van voren fijn lederachtig gestippeld, naar achteren met geleidelijk duidelijker wordendedwarserimpels.
Vleugelsmet zwakker vlekkentekening en zonder lichtetopvlek, overigensals
bij het?.
Genitaleplaat (fig.40) iets langer dan breed, met naar buiten gebogen zijden
en boogvormig uitgesneden eindrand;de ondervlakte glimmend, in het midden
bezet metkorteharen,aan dezijden met langeverticaalstaandeharen,waarvan
detoppenomgebogen zijn.
Verspreiding:Finland, Denemarken, Duitschland.Tirol,Nederland.
InNederland vrijzeldzaam,van half Junitot beginSeptember.
Terziet, Epen, Wylre, Valkenburg, Gorsel, Aalten, Oosterbeek, Bennekom,
Woeste Hoeve, Hulshorst, Ermelo, Putten, AusteHitz, Bilthoven,den Dolder.
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PriocnemispusillusSCHDTE.
Priocnemis pusillus SCHIÖDTE, Kröyers Naturh,Tidsskr. I, 1837,p.327,n.3.
Ç- Lengte7-9mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasisvan segment3rood;voorschenen aan debinnenzijde rood,deoverige
Bchenendonkerrood tot zwart; scheensporen der middenpoten donker, weinigin
jdeur van deschenen zelf verschillend; halsrand van het pronotum bijna steeds
geheel zwart.
Kop breder dan het pronotum, achter de ogen iets versmald. Slaap :oog =
3 :5. Antennen vrij slank; het 3elid hoogstenszolang alshet Ie + 2e.Ocellen
in scherp-tot rechthoekige driehoek; POL :OOL= 3 : 4 . Oogeven breed als
eenvoorhoofdshelft. Voorhoofdsnaad van onderen duidelijk, naar boven uiterst
fijn. Clypeusmetsmallegladdezoom;deeindrand practischrecht.
'i Postnotum korter dan het postscutellum; achterrand in het midden stompioekig uitgesneden; middengroeve kort, niet geheel tot vooraan doorlopend,
•ropodaeum matglanzend, van voren fijn, naar achteren iets grover dwarsgeimpeld; middennaad zwak aangeduid of geheel ontbrekend.
Klauwen met kleinetand.
. Vleugels licht berookt, met donkere zoom, waarin in devoorvleugels een vrij
kleine, ovale, heldere topvlek. In de voorvleugel bovendien vlekken, donkerder
iandezoom,in Rlf R3,RjenM3endebasaledwarsadergroepbreed,donkergeoomd;R3aan debasisminstensevenlangals,dochmeestalietslangerdanR5;
ix+2 inof boven het midden gebogen.
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'• <?- Lengte5-7mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalvedebasis,segment2
geheel en debasisvan segment 3(bij kleinere exemplaren alleen aan de zijden)
rood; voorschenen aan de binnenzijde rood; halsrand van het pronotum geheel
zwart.
Kop achter de ogen iets versmald. Slaap :oog= 2 : 3 . Ocellen in recht- tot
scherphoekigedriehoek; POL :OOL= 2 : 3 . Clypeusmetgladdezoom;deeindrand inhet midden zeerzwakuitgerand.
Postnotum even lang als het postscutellum, met diepe'middengroeve, welke
nïet geheel tot vooraan doorloopt. Propodaeum mat, van voren fijn lederachtig
gestippeld ofnetvormiggerimpeld,van achteren duidelijker dwarsgerimpeld.
Vleugelszonder lichtetopvlek, overigens alsbij hetÇ.
Genitale plaat (fig.41) ovaal, met boogvormig uitgesneden eindrand; dezijrandenietsopstaandenmetvrijlange, schuin naarachterengerichteharenbezet.
Verspreiding: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
In Nederland vrij zeldzaam, van begin Juli tot eind September.
Houthem, Bennekom, Leersum, Ermelo.
Priocnemiscordivalvatus HAUPT
jPriocnemiscordivalvatus HAUPT,Dtsch. Ent. Zeitschr. 1926, Beiheft, p. 120,
n.|20.
• ^

! '

. iÇ- Lengte6-8mm.Grotendeels zwart;segment 1 behalve debasis, segment
2^ndebasisvan segment 3rood;aan devoorpoten deknieën engedeeltelijk de
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schenen, aan deachterpoten delaatste helft der dijen min of meerrood;sporen
dermiddenschenen lichtbruin,aanmerkelijk lichter dandeschenenzelf;halsrand
van het pronotum geheel zwart.
Kop weinig breder dan het pronotum, achter de ogen niet of nauwelijks versmald. Slaap :oog= 3 : 4 . Antennen vrij slank; het 3e lid even lang als het
Ie + 2e.Ocellen inscherphoekige driehoek; POL :OOL= 3 :5.Oogietssmaller dan eenvoorhoofdshelft. Voorhoofdsnaad slechtsvan onderen duidelijk, overigens zeer fijn. Clypeus met smalle, onduidelijk afgezette zoom; de eindrand
recht.
Postnotum iets langer dan i postscutellum; de achterrand in het midden
nauwelijksuitgesneden, dochmet eendriehoekigeindeuking,opdebodemwaarvanzichdemiddengroevebevindt.Propodaeumglimmend,uiterstfijn netvormig
gerimpeld; middengroeve flauw aangeduid.
Klauwen met kleine tand.
Vleugelslichtberooktmetdonkerezoom,waarinindevoorvleugelseenheldere,
ovaletopvlek. In devoorvleugel bovendien donkerdervlekken in R1( R8, R5 en
M8endebasaledwarsadergroepdonkergezoomd; R3aan debasisminstenseven
langalsR5;m 1+a in ofboven het middengebogen.
c?- Lengte5-6mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasis(aandezijden)van segment3rood;knieënenschenen dervoorpoten
lichtrood, die der overige poten min of meer bruin;halsrand van hetpronotum
geheelzwart.
Kopachter deogenduidelijk versmald.Slaap :oog= 3 : 5 . Ocelleninscherphoekigedriehoek; POL :OOL= 1:2. Clypeuszonderzoom;deeindrand recht.
Postnotum bandvormig,ietslanger dan het postscutellum, met diepemiddengroeve. Propodaeum glimmend, fijn lederachtig gestippeld.
Vleugelszonderhelderetopvlek,overigensalsbijhetÇ.
Genitale plaat (fig.42) hartvormig; zijranden en eindrand bezet met lange,
roodachtige haren, die schuin naar achteren zijn gericht en waarvan de einden
naar binnen zijn gebogen.
Verspreiding: Finland, Duitschland, Nederland.
InNederland zeldzaam,van half Julitot half September.
Gulpen, Bennekom, Putten.
Priocnemisgracilis HAUPT
Priocnemis gracilis HAUPT, Dtsch. Ent. Zeitschr., 1926,Beiheft, p. 120,n. 19.
$- Lengte5-7mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
en debasis(meestalslechtsaan dezijden)vansegment 3rood;toppen der dijen
endeschenenminofmeeruitgebreidroodachtig;sporendermiddenschenenlichtbruin, aanmerkelijk lichter dan de schenen zelf; halsrand van het pronotum
geheel zwart.
Kop duidelijk breder dan het pronotum, achter de ogen duidelijk versmald.
Slaap :oog= 3 : 5 . Antennen slank; het 3e lid even lang als het Ie +2e.
Ocellen in scherphoekige driehoek; POL :OOL= 1:2. Oog iets smaller dan
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eenvoorhoofdshelft. Voorhoofdsnaad van onderen duidelijk, overigens zeer fijn.
Clypeuszonder duidelijk afgezette zoom;deeindrand recht.
Postnotum bandvormig, met scherpe middengroeve; iets korter dan het postscutellum. Propodaeum glimmend, uiterst fijn netvormig gerimpeld; middengrolBve min of meerduidelijk, soms ontbrekend.
Klauwen met kleine tand.
Vleugelslicht berookt met donkerezoom,waarin indevoorvleugelseengrote,
heldere, ovale topvlek. In de voorvleugel bovendien donkerder vlekken in Rx,
RB, Rgen M8en de basale dwarsadergroep breed donker gezoomd; Raaan de
baäs ca.even langals R5;m 1+2 inof onderhet middengebogen.
<J- Lengte5-6mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasis(vnl.aan dezijden)van segment3rood;knieënenschenen dervoorpoten lichtrood, dieder overige poten minof meer bruin; halsrand van het pronotum geheel zwart.
Kopachter deogenduidelijk versmald.Slaap :oog= 3 : 5 . Ocelleninscherphoekigedriehoek; POL :OOL= 1:2. Clypeuszonderzoom;deeindrand recht.
. Postnotum bandvormig, ietslangerdanhet postscutellum,met diepemiddengroeve. Propodaeum matglanzend,fijn lederachtig gestippeld.
Vleugelszonder lichtetopvlek, overigensalsbij het $.
Genitale plaat (fig. 43)spatelvormig, naar achteren gelijkmatig, doch weinig
verbreed, met ongeveer rechte zijranden; de eindrand flauw boogvormig uitgesneden, evenals de zijranden bezet met lange, bijna verticaal geplaatste haren,
waarvandeeindenomgebogenzijn.
Verspreiding: Duitschland, Nederland.
InNederlandzeldzaam,vanbeginAugustustoteindeSeptember.
Winterswijk, Lochern, Rhenen, Bennekom, Hulshorst, Ermelo, Putten.
Calicurgus LEPELETIER, 1845
LEPELETIER, Hist. nat. Ins. III, 1845,p. 397.

Kopachter deogenafgerond.Antennenslank.Voorhoofd, clypeus,mesonotum
enpostscutellum dicht, aaneengesloten gestippeld. Pronotum kort. Propodaeum
met afgeronde achterhoeken. Voorpoten zonder tarskam. Achterschenen bij
het ? met dorenschubben, bij het <f? met eenvoudige dorentjes;deeindrand aan
de bovenzijde bezet met een onderbroken, doch overigens regelmatige rij van
dorens, waarvan er 2 aan de binnenzijde, 4 aan de buitenzijde van de onderbreking staan en die van deze onderbreking uit naar de zijden gelijkmatig aan
lengtetoenemen. Klauwen bij het $ aan alletarsen met eentand, bij het $ aan
vóór- en middentarsen met een tand, aan de achtertarsen zonder tand. Voorvleugelsmet 4radiale cellen; Rxaan het eindetoegespitst; M3met eenzwakke,
trechtervormige uitzakking aan debasis;m-cu interstitiaal of zeerweinigpostfurcaal.2eSterniet$ metdwarsgroeve.
Typus generis: Sphex hyalinata F.
!In Nederlandslechts 1 soort.
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CalicurgushyalinatusF.
Sphexhyalinata FABRICIUS, Ent. Syst. II, 1793, p.212,n.56.
$- Lengte7-11 mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
en debasisvan segment 3rood.
Kopduidelijk breder dan het pronotum. Slapenvlak afgerond;slaap :oog =
2 : 3 . Antennen slank; 3e lid langer dan het Ie + 2e. Oeellen in stomphoekige
driehoek; POL duidelijk groter dan OOL. Oog : voorhoofdshelft 1:2. Voorhoofdsnaad zeerfijn tot ontbrekend.Clypeusmetbrede,gladde,dochnietscherp
afgezette zoom;deeindrand recht, aan dehoeken ietsteruggebogen.
Pronotum zeer kort. Postnotum bandvormig, glimmend, zonder middengroeve; zijn lengte ca l van dievan het postscutellum. Propodaeum glimmend,
zondermiddennaad,aan dezijden vrijdicht metlange,witteharenbezet.
Klauwkam bestaande uit enkelelangeborstelharen.
Vleugelslichtberookt.Voorvleugelsmet eenuiterst smalle,donkerezoom, een
brededonkeredwarsband doorRx,R3,R5enM3 eneenvagedonkerezoomlangs
de basale dwarsadergroep; R3 aan de basis aanmerkelijk langer dan R6, naar
bovensterkversmald;R5naar bovenweinigversmald;m-cu interstitiaalofzeer
weinig postfurcaal.
c?- Lengte 6-8 mm. Grotendeels zwart; het laatste tergiet geheel of slechts
aan debasiswit;het laatste stuk van alledijen (vooral aan deachterpoten), de
binnenzijde endetopdervoorschenen, detopder middenschenenenmeestalook
de voortarsen rood; scheensporen aan midden- en achterpoten wit; een enkele
maalhet pronotum aan deachterrand met eenpaar dwarse,vuilwittevlekken.
Slapen ongeveer half zobreed als een oog.Oeellen instomphoekige driehoek;
POL duidelijk groter dan OOL. Clypeus met onduidelijk afgezette zoom, van
vorenzeerzwakuitgerand.
N
Postnotum bandvormig, glimmend, iets langer dan i postscutellum. Propodaeum glimmend, vooral aan dezijden met dichte,witviltige beharing;middennaad zwakaangeduid of ontbrekend.
Klauwtand aan devoortarsen goedontwikkeld, aan demiddentarsen klein tot
ontbrekend, aan deachtertarsen ontbrekend.
Vleugelsmet uiterst zwakkevlekkentekening,overigensalsbijhet $.
Genitale plaat rechthoekig met afgeronde eindhoeken, in dwarse richting
zwakgewelfd, geheel met korte haren bezet.
Verspreiding:GeheelEuropa.
InNederland algemeen,(ookopdewaddeneilanden?),vanbeginJunitoteind
September.
Deuteragenia SUSTERA, 1913
SUSTERA, Verh.zool.bot. Ges.Wien, LXII, 1913, p. 191.

Kop achter de ogen afgerond. Antennen slank, bij het <Jgezaagd of gegolfd.
Basis (cardo) der maxillen, vooral bij het Ç,met een bundel lange borstelharen.
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Voorhoofd, clypeus en mesonotum zeer
dicht, aaneengesloten gestippeld. Achterschenen met fijne haartjes bezet;deeindrand aan de bovenzijde hoogstens met
enkele zwakke dorentjes. Klauwen aan
alle tarsen in beide geslachten met een
tand. Voorvleugels met donkerebandteke-

Fig.46.Deuterageniahircana F.
s, antenne

nin

g ; met 4radiale cellen;Rx naar het eind e toegespitst; 1TI3 bereikt de vleugelrand-;

M3 zonder trechtervormige uitzakkingaan
de basis; m-cu interstitiaal of enigszins postfurcaal Abdomen min of meer
gesteeld;2esterniet $ met eendwarsgroeve.
Typusgeneris:Sphexvariegata L.
$?
1 3eAntennelid gelijk aan het Ie. Lengte6-8mm. D.hircana F.p. 37
- 3eAntennelid gelijk aan het Ie ,+2e.Lengte6-8mm.
D.intermedia DHLB. p.38

:1 Antennen gezaagd (fig. 46);3elid gelijk aan het Ie. Lengte5-6mm.
D.hircanaF.p.37
- Antennen zwakgegolfd;3e lid gelijk aan het Ie +2e. Lengte 6-7mm.
D.intermedia DHLB. p.38
DeuterageniahircanaF.
Pompilushircanus FABRICIUS, Suppl.Ent. Syst. 1798,p.251, n. 30.
$ - Lengte6-8 mm. Grotendeels zwart; antennen aan de onderzijde bruin;
binnenzijde en toppen der voorschenen, de toppen der overige schenen en de
tarsen min of meer rood.
Kopweinigbreder danhet pronotum,achter deogenversmald. Slaap :oog =
= 2 : 3 . Antennen vrij slank; 3e lid gelijk aan het Ie, 3x zo lang als aan het
einde dik. Ocellen in ca. rechthoekige driehoek; POL gelijk aan of iets groter
danOOL.Oog :voorhoofdshelft = 3 : 5 . Voorhoofdsnaad van onderen vrij duidelijk, van boven slechts zwak aangeduid. Clypeus zonder duidelijk afgezette
zoom,aan het einde in het midden glimmend en ietsteruggebogen; deeindrand
recht of zeer zwak boogvormig uitgesneden.
Postnotumzeerkort, zonder middengroeve;deachterrand inhet middenvlak
stomphoekiguitgesneden. Propodaeum glimmend,fijn gestippeld; dezijden met
eflkelelange,witteharen bezet;middengroeveflauwaangeduid tot ontbrekend.
Vleugelslicht berookt met ietsdonkerder zoom,waarin indevoorvleugelseen
grpte, heldere, ovale topvlek is uitgespaard. In de voorvleugel bovendien een
drinkeredwarsband door R^ R3,R5enM3eneendonkerezoomlangsdebasale
dvjrarsadergroep;m-cu interstitiaal ofzeerweinig postfurcaal; stigma groot,zijn
tobvervoorbij debuitenstepunt van Rreikend.
Abdomenkortgesteeld,uiterstfijn gestippeld.
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c? - Lengte5-6mm.Grotendeelszwart;schenenentarsen,vooralaandevoorpoten,minofmeerbruin.
Kop achter de ogen niet of weinig versmald. Slaap :oog= 2 : 3 . Antennen
gezaagd(fig.46);3elidgelijkaanhet Ie.Ocelleninstomphoekigedriehoek;POL
duidelijk groter dan OOL.Clypeuszonder duidelijk afgezette zoom;deeindrand
ongeveer recht.
Postnotum half zo lang als het postscutellum, in het midden zonder groeve
dochmeteenbrede,halfovaleindeuking.Propodaeumglimmend,fijn gestippeld;
dezijden metlange,witte haren bezet; middennaad minof meer duidelijk.
Vleugelsmetveelzwakkerebandtekening,overigensalsbijhetÇ.
Genitale plaat met hoge, aan de basis boogvormig gewelfde middenkiel, die
aan het einderecht isafgesneden eneenbundelvrijlangeharen draagt.
Verspreiding:BijnageheelEuropa.
In Nederland vrij algemeen, van half Juni tot half October; tegen dennenstammen.
Deuterageniaintermedia DHLB.
Ageniaintermedia DAHLBOM, Hym.eur. I, 1843,p.86,n. 41.
$ - Lengte6-8mm.Geheelzwart.
Kopweinigbreder danhet pronotum,achter deogenversmald.Slaap :oog =
= 4 : 5 . Antennen slank;3elidgelijk aanhet Ie + 2e,meerdan4 x zolangals
aan het eindedik.Ocellen inscherphoekige driehoek;POLietskleiner danOOL.
Oog :voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofdsnaad van onderen duidelijk, overigens
nagenoeg ontbrekend. Clypeus zonder zoom, aan het einde in het midden glimmend en ietsteruggebogen; deeindrand recht of zeer zwak boogvormig uitgesneden.
Postnotum zeer kort, in het midden nauwelijks zichtbaar. Propodaeum glimmend,fijn gestippeld;dezijden met enkelelangere,witte haren bezet;middengroeve ontbrekend.
Vleugels licht berookt met iets donkerder zoom, waarin in de voorvleugels
een grote, lichte, enigszins gekromde topvlek is uitgespaard, die vrij scherp
isomlijnd. Indevoorvleugelbovendien eendonkeredwarsband door R1( R8,R6
en M3en een donkere zoom langs de basale dwarsadergroep; m-cu interstitiaal
of weinig postfurcaal;stigma groot, zijn top ver voorbij de buitenste punt van
Rreikend.
Abdomenzeerkortgesteeld,uiterst fijn gestippeld.
S - Tot nog toe niet in Nederland gevangen, ik neem de beschrijving van
HAUPT(1927)over.

Lengte 6-7 mm.Met het $ overeenstemmend in kleur en vleugeltekening, de
laatste echter lichter. Binnenzijde der voorschenen lichtbruin.
Ocellen inzwakstomphoekige driehoek, POL :OOL= 4 : 3 . Het 3eantennelid= Ie + 2e, 2-3 x zolangalsaan het einde dik; deafzonderlijke ledenzwak
naar onderen doorgebogen, zo dat de antennen alsgeheel een lichtelijk gegolfd
voorkomen krijgen.
Genitaleplaat steildakvormig;deopstijgende zijvlakken naar binnengebogen
(uitgehold!); de hoge kiel aan de basis sterk, boogvormig verhoogd, tegen het
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einde zwak S-vormig (bij zijdelingse beschouwing!). De kiel over zijn gehele
lengte fijn behaard.Vanhet eindevan dekielaf zijn dezijvlakken van achteren
afgerond en bezet met eenrij haren, dieaan detop somsnognaar beneden zijn
gekromd. Detop van degenitale plaat kan bruinachtig zijn.
Verspreiding: Noord- en Midden-Europa.
.In Nederland zeer zeldzaam.
-M $: Vught, 18Juli 1881(uit vermolmde paal); 1 $ Bennekom,6September
1939.
Pseudagenia KOHL, 1884
KOHL, Verh.Zool.bot. Ges.Wien, XXXIV, 1884,p. 42.

Kop.achterdeogenafgerond. Antennenslank.Voorhoofd, clypeus,mesonotum
en postscutellum dicht, aaneengesloten gestippeld. Propodaeum met afgeronde
achterhoeken.Voorpoten zondertarskam. Achterschenen metfijne, kortedorentjesbezet;deeindrandaandebovenzijdehoogstensmetenkelezwakkedorentjes.
Klauwen bij het $ aan alletarsen met eentand, bij het c? deklauwen aan voorenmiddentarsen meteentand, diederachtertarsen haakvormiggebogen,zonder
tand.
Voorvleugels zonder donkere bandtekening, bijna glashelder, met 4 radiale
cellen;Rxnaar het eindetoegespitst;R3zeerdichttot devleugelrand genaderd;
ms bereikt devleugelrand niet; M3hoogstens met eenzwakke, trechtervormige
tiitzakkingaan debasis.Abdomenzwakgesteeld; 2esterniet $metdwarsgroeve.
Typusgeneris:Sphexcarbonaria SCOP;
In Nederland slechts 1 soort.
Pseudagenia carbonaria SCOP.
Sphex carbonaria SCOPOLI, Ent. Carn. 1763,p.294,n.782.
$ - Lengte8-11mm.Geheelzwart.
Kopbreder danhet pronotum, achter deogenduidelijk versmald. Slaap :oog
= 2 : 3 . Antennen slank; 3elid gelijk aan het Ie + 2e. Ocellen inuitgesproken
scherphoekige driehoek; POL slechts weinig langer dan i OOL. Oog:voorhoofdshelft = 3 : 5 . Voorhoofd met duidelijke middennaad. Clypeus sterk gewelfd, met glimmendezoom;deeindrand in het midden stomphoekiguitgetrokken.Onderlipaan debasis(mentum)terweerszijde vanhet midden met4lange,
forse borstelharen.
Postnotum half zo lang als het postscutellum; middengroeve aanwezig in de
vorm van eenondiepe,glimmende indeuking, dieniet geheeltot vooraan doorloopt. Propodaeum mat, fijn dwarsgerimpeld;dezijden met lange,witte haren
bezet; middengroeve van voren duidelijk.
Vleugels licht berookt zonder donkere tekening. In de voorvleugel reikt het
ftigma niet verder dan debuitenste punt van R; R3en R5 opvallend lang;R3
aan debasislanger dan R5;m-cu duidelijk postfurcaal (fig.20).
i Abdomenkortgesteeld,glimmend,uiterstfijn gestippeld;sterniet2metdwars*
groeve.
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c?- Lengte6-4$ mm.Grotendeelszwart; ophet gezicht tussen antenneenoog
een brede, geelwitte band, die zich op de clypeus voortzet; laatste tergiet met
geelwitte vlek, die echter vaak door het voorlaatste tergiet wordt bedekt; aan
de voorpoten een veeg aan de binnenzijde der heupen en degehele binnenzijde
van dijring, dij enscheen lichtbruin.
Kopachter deogen duidelijk versmald. Slaap :oog= 3 : 4 . Antennen slank;
3e lid langer dan het Ie, dorh korter dan het Ie + 2e. Ocellen in uitgesproken
scherphoekige driehoek; POL :OOL= 3 : 5 . Clypeusgewelfd, met brede,doorschijnende zoom;deeindrand boogvormiguitgesneden.
Postnotum ongeveer f postscutellum, met eenglimmende, driehoekige indeuking inhet midden. Propodaeum mat, lederachtiggestippeld, vooraan met aanduidingvan een middengroeve; dezijden met lange,witte haren bezet.
VleugelsalsbijhetÇ.
Segment 1 naar vorengelijkmatig versmald. Genitaleplaat naar achterentoegespitst, metvrijhogemiddenkiel,aanhet eindmet enkelelangereharen.
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
InNederland algemeen,van beginJuni tot eindAugustus.
Ceropales LATREILLE, 1796
LATREILLE,Préc.Car. Ins.1796,p.123.
Kop achter de ogen afgerond. Antennen vrij dik, hoog ingeplant. Ogen niervormig.Voorhoofd en mesonotum dicht met fijne stippels, daartussen verspreid
met grove stippels bezet. Propodaeum met afgeronde achterhoeken. Voorpoten
zonder tarskam. Achterschenen met fijne dorens bezet; de eindrand aan de
bovenzijde meteenonderbroken,dochoverigensregelmatigerijvankortedorens.
Klauwen bij het $ aan voor- en middentarsen met een tand, bij het <?aan de
voortarsen de binnenklauw gespleten, de buitenklauw, evenals de klauwen der
middentarsen, met een tand; klauwen aan de achtertarsen in beide geslachten
zonder tand, niet gespreid, haakvormig gebogen, pulvillus eronder uitstekend.
Voorvleugels met 4radiale cellen; Rx naar het eindetoegespitst;J^ hoogstens
met een zwakke uitzakking aan de basis; R3 zeer dicht tot de vleugelrand genaderd.Bijhet$het2esternietzonderdwarsgroeve,hetlaatstesterniet zijdelings
samengedrukt; bijhet<J degenitaleaanhangselsduidelijk zichtbaar.
Typus generis:Evania maculata F.

1 Lichaamzwart met ivoorwitte tekening . . . . C. maculatus F.p.40
- Lichaamzwart met ivoorwittetekeningen rode achterlijfsbasis.
C. variegatusF.p. 41
Cerbpales maculatus F.(PI. I)
Evania maculata FABRICIUS, Syst.Ent. 1775,p.345,n.2.
$ - Lengte 6-11 mm. Lichamen en antennen zwart met ivoorwitte tekening;
ivoorwit zijn: een brede band langs de binnenrand van het oog, die zich opde
dypeusvoortzet,eenvlektussendebasesderantennen,eenvlekopdeonderzijde
van het Ieen2eantennelid,eensmalleband langsdebuitensteoogrand,deach-
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terrand en soms een stip in de voorste zijhoeken van het pronotum, soms een
vlekopdevleugelwortel, steeds eenmedianevlekophet postscutellum, eenstip
opdeachterhoeken van het propodaeum,eenpaar vlekken ophet letergiet, de
achterrand vanhet2etergiet,somseenvlekaandeachterrand vanhet4etergiet
enj steeds een vlek aan de achterrand van het 5e en een vlek over degehele
leaste Van het 6e tergiet. Poten grotendeels rood; heupen zwart, de voorste
sopismet eengelevlek, dievan deachterpoten ensomsookvan demiddenpoten
a^n de buitenzijde met eenivoorwitteveeg; trochanterszwart met eensmalle,
geleeindrand aan debinnenzijde; uiterste basis der dijen, eindrand der achterschenen en min of meer uitgebreid de laatste tarsleden der achterpoten zwart.
Kop iets breder dan het pronotum, achter de ogen versmald. Slaap :oog =
==ca. 1:2. Ocellen in stomphoekige driehoek. Voorhoofd grof en onregelmatig
gestippeld.
iPronotum, scutum en scutellum dicht met fijne stippels bezet, waartussen
onregelmatig zeer grove stippels zijn geplaatst. Scutum vooraan in het midden
met 2,naar achteren convergerende, gladdestrepen;waar dezeophoudenbeginnenmeerzijdelings deparapsiden,diezicheveneensalsgladdestrepenvoordoen.
Postscutellum ter weerszijde van het midden met een bultje. Postnotum in het
midden naar achteren stomphoekig uitgetrokken, van voren met 1 of meer
dMrarsribbels,naar achteren metlengteribbels;deuitgetrokken middenpuntglad.
Pjropodaeumgeheelvan vorenfijn lederachtiggestippeld, naar achteren enopzij
njrtvormig gerimpeld;zonder middennaad.
iVleugelsmet smalledonkerezoom;indevoorvleugel m-cuscheef.
Laatste sterniet scherpkantig samengevouwen.
;<$•-Lengte 5-8 mm. Grotendeels met het $ overeenkomend, de ivoorwitte
banden op de clypeus zijn echter breder en zetten zich op de bovenlip voort;
soms zijn clypeus en bovenlip geheel ivoorwit en de banden op het gezicht in
het midden met elkaar en met devlektussen deantennebasesverbonden; daartegenover kan bij kleine exemplaren de ivoorwitte band optergiet 5ontbreken.
Abdomen met vrij liggendegenitaleaanhangsels.
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
InNederlandalgemeen,vaneindMeitot half October.
Ceropalesvariegatus F.
j Evania variegata FABRICIUS, Suppl.Ent. Syst. 1798,p.241, n.2en3.
$- Lengte 5-8 mm. Lichaam en antennen zwart met rode achterlijfsbasis
en ivoorwitte tekening; ivoorwit zijn: een brede band tegen de binnenste oogrand, die zich op declypeus voortzet, de gehele bovenlip, een stip tussen de
antennen, een vlek aan de onderzijde van het le en een stip aan de onderzijde
van het 2eantennelid, dewangen geheel of ten dele, een in het midden onderbroken band langsdeachterrand eneenpaar vlekken opdevoorstehoekenvan
het pronotum, eenvlek opdevleugelwortel,eenmedianevlekophet postscutellum, een paar stippen in de achterhoeken van het propodaeum, een paar zijWlekken op het 2e en een mediane vlek op het 6etergiet; rood zijn: segment 1
behalve de basis en segment 2geheel of slechts aan debasis. Poten grotendeels
rood; heupen zwart met een ivoorwitte vlek, trochanters zwart met eensmalle,
witte eindrand aan de binnenzijde, uiterste basis van alle dijen en de top van
jdeachterdijen envandeachterschenenzwart,,achtertarsen minof meerdonker.
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Kop iets breder dan het pronotum, achter de ogen versmald. Slaap :oog =
= 1:2. Ocellen instomphoekige driehoek. Voorhoofd dicht enfijn gestippeld.
Pronotum, mesoscutum en scutellum fijn en dicht gestippeld met verspreide
grovere punten. Postnotum iets korter dan het postscutellum, onregelmatig
gerimpeld,metaanduidingvaneenmiddengroeve.Propodaeum dichtgestippeld,
al of niet met een middennaad.
Voorvleugelszeerlichtberookt meteensmalle,donkerezoom;m-cuverticaal.
Achtervleugels helder met een smalle zoom. Laatste sterniet scherp samengevouwen.
<?- Lengte5-7mm. Inalleopzichten met het Ç overeenstemmend.Abdomen
met vrij liggende genitale aanhangsels.
Verspreiding:Midden-en Zuid-Europa.
InNederland zeldzaam,vanhalf Junitot half September.
Gulpen, Ermelo,denDolder.
AporoideusASHMEAD,1902
ASHMEAD, Canad. Ent. XXXIV, 1902,p.86.

Kopachter deogenafgerond. Antennen slank. Voorpoten Ç met gereduceerde
of zonder tarskam. Achterschenen met eenvoudige dorens bezet; de eindrand
aandebovenzijdemetenkeleafstaande,ongelijklangeenonregelmatiggeplaatste
dorens. Klauwkam zwakontwikkeld. Klauwen bij het $ aan alletarsen meteen
tand, bij het c?aan de voortarsen de binnenklauw gespleten, de buitenklauw
evenals de klauwen der overigetarsen met een tand. Vleugels met een donkere
zoom,welkein devoorvleugelszeer breed isenreedster hoogtevan het stigma
begint, bij de?$ echter veelal devleugeltop vrijlaat. Voorvleugels met 4radiale
cellen; Rx naar het einde toegespitst; M3 met een duidelijke, trechtervormige
uitzakking aan de basis; m-cu zwak antefurcaal tot zwak postfurcaal. In de
achtervleugel mondt m-cu ver voor de oorsprong van m3. Abdomen zwart of
zwart met witte tekening. 2e Sterniet Çzonder dwarsgroeve; laatste tergiet $
zonderstijve borstelharen.
Typusgeneris:Pompilussericeus LIND.
??
1 Propodaeum duidelijk dwarsgerimpeld. Tarsleden der voorpoten met
zeerkorteeinddorens. Lichaam enpotengeheelzwart. Lengte7-10mm.
A.apicalis LIND. p.43
- Propodaeumglad.Deeerste3tarsleden dervoorpotenaandebuitenzijde
met eenverlengdeeinddoren. Lichaamzwart met ivoorwittetekeningop
kopenthorax;potengrotendeelslichtrood. Lengte5-8mm.
A.cinctellus SPIN. p.44
1

<?<?

1 Clypeus met halfcirkelvormig gebogen eindrand. Postnotum iets korter
dan het postscutellum. Lichaam en poten zonder witte vlekken. Lengte
6-7mm
A.apicalis LIND. p.43

43
- Clypeus van voren recht of zwak uitgerand. Postnotum aanmerkelijk
langerdanhetpostscutellum.Tegendebinnensteoogrand,ophetlaatste
tergiet enopdebasisderachterschenen eenwittevlek. Lengte4-6mm.
A.cinctellus SPIN. p. 44
Aporoideusapicalis LIND.
Pompilus apicalis LIND. N.Mém.Ac. Bruxelles IV, 1827,p.312,n. 7, Ç.
? - Lengte7-10 mm.Geheelzwart.
Kopbreder dan het pronotum,achter deogenzeersterk versmald. Slaap iets
smaller dan i oogbreedte.Antennenslank;3elidgelijkaanofietslangerdanhet
Ie + 2e,ca.4 x zolangalsaan het eindedik;4elid iets meer dan 4 x zolang
alsaanheteindedik.Ocelleninrecht-tot scherphoekigedriehoek;POLduidelijk
groter dan OOL. Oog:voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd en kruin tamelijk
dicht behaard. Voorhoofdsnaad duidelijk. Clypeus met smalle zoom, mét practischgelijkmatig gebogen rand.
Postnotum J-}van het postscutellum;achterrand inhet midden stomphoekig
uitgesneden;middengroeve vertegenwoordigd door eenglimmende indeukingin
deachterstehelft. Propodaeummet naar achteren groverwordendedwarserimpeling;lengtegroeve inhet voorstedeel duidelijk.
. Voorpoten zonder tarskam. Klauwkam aan alle poten zwak ontwikkeld.
Achterschenen, ookaan deeindrand met slechtsenkelekortedorens.
;Voorvleugels berookt met brede,donkerezoom, dieook R1; R8, R6enM8 beslaat, de vleugeltop echter vrijlaat;ook de basale dwarsadergroep min of meer
donker gezoomd; R3en vooral R5langgerekt; R5 naar boven weinig versmald;
R,naarboventot opcaJversmald,dichttot devleugelrandgenaderd;r-mzeer
sterk naar vorengebogen;m-cu interstitiaal.Achtervleugelsmet donkeretop.
( ? - Lengte 6-7 mm. Lichaam en antennen zwart; poten grotendeels zwart,
achterdijen en meestal ook deachterschenen min of meer uitgebreid rood, soms
deachterschenen echter geheelzwart.
Kop breder dan het pronotum, achter de ogen sterk versmald. Slaap j - i
oogbreedte. Ocellen in stomphoekige driehoek; POL duidelijk groter dan OOL.
Voorhoofd en kruin tamelijk dicht behaard. Voorhoofd met onduidelijke middennaad. Oog :voorhoofdshelft = 2 : 3 . Clypeus vrij lang, met zeer schuine
zijranden, diebijna onmerkbaar indezwakgebogen eindrand overgaan.
Postnotum bijna evenlangalshetpostscutellum; middengroevealseengladde
indeuking in de achterste helft aanwezig. Propodaeum van voren met een fijne
stippeling, welke naar achteren in een steeds duidelijker wordende dwarsrimpeSngovergaat; het achterste deel,vooral aan dezijden, met lange,zilverachtige,
itraalsgewijze geplaatsteviltharen bezet.
Achterschenen, ookaan deeindrand, met vrij kortedorens.
Vleugels met brede, vagezoom, dieook R1( R3, R6 en M3beslaat en naar de
vleugelrandvervaagt;aderingalsbijhet? ;
Laatste abdominale sternieten enigszins zijdelings samengedrukt. Genitale
plaat scherp zijdelings samengevouwen, met licht gebogen kiel; de achterrand
naarheteindetoegespitst enmetkorteharenbezet.
•- Verspreiding: Nederland, België, Frankrijk.
.In Nederland zeerzeldzaam, opoudemuren;Juli.
Valkenburg,Vught.
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Aporoideuscinctellus SPIN. (PI. II)
Pompilus cinctellus SPINOLA, Ins. Ligur. II. 1808,p.39,n.34, ?.
$- Lengte 5-8 mm. Zwart met ivoorwitte tekening en grotendeels lichtrode
poten;ivoorwit zijn: eengepaardevlekophet voorhoofd indeuithollingvan de
binnenste oogrand, de zijden en deeindrand van de clypeus, het grootste deel
der mandibels, een paar vlekken langs de achterrand van het pronotum eneen
vlek aan de binnenzijde van de heupen der voorpoten. (Volgens HAUPT (1927)
is de pootkleur zeer veranderlijk: „Entweder sind die Beine (ohne die Hüfte)
ganzrot, oderessind nur dieSchienen und Tarsenrot (meist dunkelrot), oderes
sind nur dieSchienenund Tarsen der Vorderbeine dunkelgerötet").
Kopduidelijk breder danhetpronotum,directachter deogenafgerond. Slapen
zeer smal, ca. i oogbreedte. Antennen slank; 3elid = Ie + 2e, ca.4 x zolang
alsaan het einde dik; 4elid bijna 4 x zolang als aan het einde dik. Ocellen in
scherphoekige driehoek; POLgelijk aan OOL.Oogeven breed als of (bij kleine
exemplaren) iets smaller dan een voorhoofdshelft. Voorhoofd practisch onbehaard, met duidelijke middennaad;kruin met enkelelangereharen.Clypeusmet
doorschijnende zoom;deeindrandzwakuitgerand.
Postnotum even lang alshet postscutellum;slechtsvan voren duidelijk dwars
gerimpeld; in het midden met lengtegroeve. Propodaeum uiterst fijn netvormig
gerimpeld,bijnaglad,geheelmetwitviltigebeharingbedekt;middennaadondiep.
Voorpoten zonder eigenlijke tarskam, slechts met lange einddorens aan de
tarsleden 1,2en3envaaknogmet 1 of2korteredorensophet Ietarslid.Klauwkamaanallepotenzwakontwikkeld.
Vleugels nagenoeg glashelder, met brede, donkere zoom, welke in de voorvleugelsook Rlt R3, R5enM3beslaat, devleugeltop echter vrijlaat. In devoorvleugel isR6 aan debasisiets langer dan R3en naar boven tot op I versmald;
R3 naar boven tot op i versmald; r3 naar buiten gebogen, meest iets geknikt;
m-<;uinterstitiaal.
<J- Lengte 4-6 mm. Zwart met ivoorwitte tekening; ivoorwit zijn: een gepaarde vlek op het voorhoofd in de uitholling van de binnenste oogrand, een
vlekoptergiet 7, deeindrand van devoorste trochanters aan debuitenzijde en
een vlek op de achterpoten aan de buitenzijde van de scheenbasis; schenen en
tarsen dervoorpoten vuilroodtot zwart.
Kop iets breder dan het pronotum, direct achter de ogen afgerond. Slapen
smal. Ocellen in ca. rechthoekige driehoek; POL iets groter dan OOL. Oogiets
smaller dan een voorhoofdshelft. Voorhoofd practisch onbehaard; middennaad
minof meerduidelijk. Clypeusmet smallezoom;deeindrand recht of zwakuitgerand.
Postnotumlangerdanhetpostscutellum,vanvorendwarsgerimpeld,overigens
lederachtig gestippeld;met middengroeve. Propodaeum als bij het $.
Vleugels met een zeer vage, donkere zoom, welke ook Rx, R3, R5 en M3beslaat;adering alsbij het $.
Genitale plaat naar het einde toegespitst, met brede, hoge kiel, waarvan de
nokongeveerinhet middengeknikt isenopdeachterstehelft mettamelijk lange
haren isbezet.
Verspreiding:BijnageheelEuropa.
In Nederland vrijzeldzaam,tegen muren, van begin Juni tot half Augustus.
Exaeten (L.),Bennekom.Rhenen,Putten, Driebergen, Bilthoven, denDolder.
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Plaat II. Boven:Aporoidèuscinctellus SPIN. $ 6X
Onder: Pompilus plumbeus F.Ç 6x

1
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Pompilus FABRICIUS, 1798
FABRICIUS,Suppl.Ent.syst. 1798,p. 246.

Kop achter de ogen afgerond. Antennen slank. Propodaeum met afgeronde
achterhoeken. Voorpoten Çmet goed ontwikkelde tarskam. Achterschenen met
eenvoudige dorens bezet;deeindrand aan debovenzijde met enkele, afstaande,
ongelijk lange en onregelmatig geplaatste dorens. Klauwkam goed ontwikkeld,
uit talrijke korte, stevige borstelharen bestaande. Klauwen in beide geslachten
aan alle tarsen zonder of met een rudimentaire tand. Voorvleugels donker gezoomd, met 4radiale cellen; Rxnaar het eindetoegespitst, zonder donkerevlek
langsdevoorrand;M8meteenzwakke,trechtervormigeuitzakkingaan debasis.
Achtervleugels zonder zoom.2eSterniet ? zonder dwarsgroeve;laatste tergiet ?
zonder stijve borstelharen. Het gehelelichaam grijs pubescent.
Typus generis: Pompilus pulcher F.
InNederlandslechts 1 soort.
PompilusplumbeusF.(? = P.pulcher F.)(PI. II)
Sphexplumbea FABRICIUS,Mant. Ins. I, 1787,p.278,n.64.
$ - Lengte 5-12 mm. Geheel zwart; min of meer uitgebreid bedekt met een
grijze viltbeharing, welke vaak op de eindranden der tergieten in het midden
onderbroken banden vormt, hier echter ookgeheelkan ontbreken;scheensporen
zeer licht bruin.
Kop achter deogen sterk versmald. Slapen ietsbreder dan i oog,naar boven
aanmerkelijk versmald. Antennen slank; 3e lid gelijk aan het Ie + 2e, ca. 4 x
zo lang als aan het einde dik; 4e lid meer dan 3 x zo lang als aan het einde
dik. Ocellen in uitgesproken scherphoekige driehoek; POLgelijk aan OOL.
Oog :voorhoofdshelft = 3 : 4 . Voorhoofd metduidelijke middennaad.Clypeus
met gladde zoom; de zijden schuin, bijna onmerkbaar in de gebogen eindrand
overgaand.
Postscutellum in het midden ingedeukt, naar achteren het postnotum gedeeltelijk overdekkend. Postnotum zeer kort, ca. Jvan het postscutellum, zonderof
met flauwe middengroeve. Propodaeum met duidelijke middennaad.
Voorpoten met tarskam; het Ie tarslid met 3lancetvormige dorens,waarvan
deonderstegelijk isaan het 2etarslid enaan debuitenzijde eenduidelijk tandje
kandragen.Klauwkamaanallepotengoedontwikkeld,uittalrijke korte,stevige
borstelharen bestaande.
Vleugels licht berookt; alleen de voorvleugels met een donkere zoom, welke
zich niet in Rx voortzet; R6 in de regel aan debasis iets langer dan R3, beide
naar boventot opca.dehelft versmald; m-cu interstitiaal of iets antefurcaal.
c?- Lengte4-7mm.Geheelzwart;grijzeviltbeharinguitgebreiderdanbijhet?.
Kop achter de ogen sterk versmald. Slapen smaller dan J oog, naar boven
nauwelijks versmald. Ocellen in scherphoekige driehoek;POL gelijk aan of iets
kleiner dan OOL. Voorhoofd met duidelijke middennaad. Clypeus met smalle
zoom;dezijden schuin,bijna onmerkbaar indegebogeneindrand overgaand.
Postnotum ongeveer gelijk aan i postscutellum.
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1

leTarslid der voorpoten inhet midden met l à 2vrij langedorensenevenals
het 2e,3een4etarslid met een vrij langespitse einddoren. Klauwkam aan alle
poten goed ontwikkeld.
Vleugelsalsbijhet $.
Genitaleplaat naar het eindetoegespitst; meteenbrede,dakvormigemiddenkiel, waarvan de nok licht gebogen is en eenrij lange, naar achteren gerichte
haren draagt;deeindrandvan dekiel metkorteborstelharenbezet.
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
In Nederland zeer algemeen, ook in de duinstreek en op de waddeneilanden,
vanbeginJunitot eindSeptember.
Anunosphex WILCKE, 1942
WIIXKE, Ent. Berichten, XI, 1942,p. 23.

Kop achter de ogen afgerond. Antennen slank. Pronotum aan de achterrand
sterk (stomphoekig) uitgesneden. Propodaeum met afgeronde achterhoeken.
Voorpoten Çal of niet met tarskam. Achterschenen met eenvoudige dorensbezet; de eindrand aan debovenzijde met enkele afstaande, ongelijk lange enonregelmatiggeplaatste dorens. Klauwkam goed ontwikkeld, veelstralig. Klauwen
bjjhet $ aan alle tarsen met een tand, bij het <Jaan de voortarsen gespleten,
aan deoverigetarsen met eentand. Beidevleugelparen met een donkerezoom,
diezich in devoorvleugels in Rxvoortzet.Voorvleugelmet
4radiale cellen;Rj naar het eindetoegespitst;M3meteen
duidelijke, trechtervormige uitzakking aan debasis;m-cu
interstitiaalof zwakpostfurcaal. Abdomenzwartmetrood.
2eSterniet $ zonderdwarsgroeve; laatste tergiet ? zonder
stijve borstelharen.
Typusgeneris: Pompilus unguicularis THOMS.
Ç?

1 Voorpoten met tarskam (fig. 47a), d.w.z. aan de
buitenzijde draagthet Ietarslid 3--4,het 2etarslid
2goed ontwikkelde dorens, het 3e tarslid 1goed
ontwikkelde doren (einddorens inbegrepen) . . . 2
- Voorpoten zondertarskam(fig.47b),d.w.z. aande
buitenzijdedraagt het Ietarslid(deeinddoreninbegrepen)hoogstens 3kortedorens, het 2etarslid bij
hoge uitzondering2zeer kortedorens, doch meestFig.47. Voortars
al,evenalshet3etarslid,slechtseenkorteeinddoren. 8
a, Ammosphex
trivialisDHLB. Ç
2
Voorhoofd
engezicht dicht en lang behaard. Prob. Ammosphex
podaeum minstens aan de zijden vrij dicht met
mscomarginata
THOMS. ?
lange haren bezet. Ie Tarslid der voorpoten met
3 of4kamdorens
3
- Voorhoofd en gezicht weinig behaard. Propodaeum hoogstens aan de
zijden metenkelevrijlangeharen bezet. IeTarslid dervoorpoten met 3
i(bijhogeuitzondering4)kamdorens
5

1
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3 IndevoorvleugelR5naarboventot opcaJversmald;r-r minstenseven
lang als r s ; r2 langer dan rs + r 2+3 (fig. 48a).3eAntennelid even lang
als het le + 2e. le Tarslid der voorpoten met 3 kamdorens. Lengte
7-10 mm
A.lanuginosa HAUPTrx53
- In devoorvleugel R5naar boven hoogstenstot op f versmald;r-r aanmerkelijk korter dan r s ; r2 korter dan rs + r 2 + 3 (fig. 486). 3eAntennelid langer dan het Ie + 2e
4
4 Ogen smal, oog:voorhoofdshelft = 3 : 5 . Postnotum weinig langer dan
i postscutellum.IeTarslid dervoorpoten met4(eenenkelemaal3)kamdorens.Achterlijf geelrood met zwart. Lengte 10—16 mm.
A.rufa HAUPTp.52
- Ogen breed, oog :voorhoofdshelft = 3 : 4 . Postnotum bijna even lang
alshetpostscutellum.IeTarsliddervoorpotenmet3kamdorens.Achterlijf rood met zwart. Lengte9-12mm. . . . À.fumipennis ZETT. p. 53
5 Oog ca. even breed als een voorhoofdshelft (fig.49). Slaap ca. half zo
breed alseenoog.POLduidelijk groter dan OOL.Propodaeum mat, fijn
gerimpeld,aandezijdenmeteenaantalvrijlangeharen.Lengte7-10mm.
A.unguicularisTHOMS. p.54
- Oog niet breder dan f voorhoofdshelft (fig.50). Slaap ca. evenbreed
als een oog. Propodaeum min of meer glimmend, practisch zonder
structuur
6
6 Clypeus van voren duidelijk boogvormig uitgerand ifig.51), met overal
evenbrede,meestaldonkerrodeeindzoom.3eAntennelid niet langerdan
het Ie + 2e. Indevoorvleugel isR3aan debasisbijna steedskorter dan
R5 en naar boven sterk versmald tot driehoekig of zelfs kort gesteeld
(fig.52a).Lengte6-9mm
. . A.wesmaeli THOMS.p. 55
- Clypeus met steeds glimmend zwarte zoom, van voren recht of zwak
uitgerand;in het laatste geval slechts dezoomuitgeschulpt, zodat deze
in het midden versmald is(fig. 50). In devoorvleugel isR3aan debasis
bijna steeds langer dan R5 en nooit geheel driehoekig of kort gesteeld
(fig- 52b)
7
7 Voorhoofd glimmend. 3e Antennelid ca. even lang als het Ie + 2e.
Klauwkamvrijgoedontwikkeld,dochnietvoorbijdepulvillusuitstekend.
Lengte6-10mm
A.trivialisDHLB.p. 56
- Voorhoofd mat. 3è Antennelid meestal langer dan het 1+ 2e. Klauwkam goed ontwikkeld, voorbij depulvillus uitstekend. Lengte8-11mm
(zieopm.bij desoortsbeschrijving, p.58) . . A.abnormjs DHLB.p.57
8 Oogevenbreedalseenvoorhoofdshelft. IndevoorvleugelR5naarboven
nietofweinigversmald,bijnavierkant,r-mnaardevleugelbasisgebogen;
R3 meestal ongeveer driehoekig, somstrapeziumvormig (fig.53a). Laatste antennelid slank, toegespitst, meer dan 3 x zolang alsaan debasis
dik (fig.54a). Propodaeum aan de zijden hoogstens met enkele korte
haartjes. Lengte7-11mm
A.minutula DHLB.p. 58
Oogsmaller dan eenvoorhoofdshelft. R5naar boven duidelijk versmald,
mm of meer trapeziumvormig. Laatste antennelid cylindrisch, minder
dan.3x zo lang als dik (fig.54b)
9
9 Oogniet breder dan f voorhoofdshelft. R3aan debasissteedsopvallend
langer dan R5, van boven steeds breed open (fig.53b).3e Antennelid
hoogstensevenlangalshet Ie+2e.Zijdenvanhetpropodaeumhoogstens
metenkele kortehaartjes. Lengte8-10mm. . A.spissa SCHDTE.p.59
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Fig.49. Ammosphex unguicularis THOMS. Ç,kop,
frontaal

Fig.50.Ammosphextrivialis
DHLB. $,kop, frontaal

ï ï g . 48. Deelvan dé voorvleugel
a. Ammosphex lanuginosa
HAUPT
b. Ammosphex rufa HAUPT

Fig. 51. Ammosphex wesmaeli
THOMS. £, clypeus

Fig. 52. Deel van de voorvleugel
a. Ammosphex wesmaeli THOMS.
b. Ammosphex trivialis DHLB.

Fig. 54. Laatste antennelid.
a. Ammosphex minutula
DHLB.
b. Ammosphex spissa
SCHDTE.

Fig.55. Laatstelidvan de
voortars
a. Ammosphex
unguicularis
THOMS.Ó*
b. Ammosphex
spissaSCHDTE.Ó*

Fig.53. Deelvan devoorvleugel
a, Ammosphex minutula DHLB.
b. Ammosphex spissa
SCHDTE.
e. Ammosphexfuscomarginata THOMS.

Fig. 56. Ammosphex abnormis DHLB.ö%
genitale plaat

Fig.57. Ammosphex
wesmaeliTHOMS.<J,
genitale plaat
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- Oogweinig smaller dan een voorhoofdshelft. R3 aan debasis soms iets
langer, soms iets korter dan R5, naar boven sterk versmald tot driehoekig (fig.53c):3e Antennelid langer dan het Ie + 2e.Zijden van het
propodaeum met eenaantal langereharen bezet. Lengte 10—12 mm.
A.fuscomarginata THOMS.p.60

1 Laatsteliddervoortarsenaandebinnenhoekmeteendiepeboogvormige
insnijding, diebijnaevenlangisalsderestvanhettarslid; debinnenrand
daardoor inhet midden opvallend puntig uitgetrokken (fig.55a) . . . 2
- Laatsteliddervoortarsen aandebinnenhoek meteenzwakkeinsnijding,
dieduidelijkkorterisdanderestvanhettarslid;debinnenrand daardoor
niet opvallend uitgetrokken (fig.55b).Voorhoofd vrij dicht tot zeer
dicht en lang behaard (verse exemplaren!)
6
2 Genitale plaat, achter het midden, met een penseelvormige bundel van
meest aaneengekleefde, zeer lange haren (fig.56en 57)
3
- Genitaleplaatzondereendergelijkehaarbundel
4
3 Genitale plaat dakvormig, met eenovale indeuking in het midden,vóór
dehaarbundel (fig.56). Lengte5-9 mm . . A.abnormis DHLB. p.57
- Genitale plaat opgeblazen dakvormig, zonder indeuking in het midden
(fig. 57). Lengte 5-7 mm
A.wesmaeli THOMS.p.55
4 Genitale plaat vlak, met zwakke middenkiel, zonder langere haren
(fig.58). Lengte 5-9 mm
A.trivialis DHLB.p.56
- Genitaleplaatschuitvormigdakvormigmeteendriehoekigeafplatting in
het midden, zonder middenkiel
5
5 Kopenzijdenvanhetpropodaeum metenkelevrijlangeharen.Genitale
plaat achter de afplatting met een mediane, waaiervormige rij haren
(fig.59).Lengte5-7mm
A.unguicularis THOMS.p.54
- Kopenzijdenvanhetpropodaeum dicht metlangeharenbezet.Genitale
plaat zonderwaaiervormige haarrij (fig.60).Lengte6-8mm.
A.lanuginosa HAUPTp.53
6 Genitaleplaat vlak, met zeer hogemiddenkiel
7
- Genitale plaat dakvormig ofwel vlak met een zeer zwakke middenkiel 8
7 Dekielvandegenitaleplaatmetgelijkmatiggebogenbovenrand (fig.61).
Achterlijf geelrood met zwart. Lengte 10-12mm A.rufa HAUPTp.52
- Dekielvandegenitaleplaat metrechteofzwakboogvormiguitgesneden
bovenrand (fig.62).Achterlijf rood met zwart. Lengte9-10mm.
A.fumipennis ZETT. p.53
8 Achterschenen, door een binnenwaartse verbreding in het laatste derde
deel, knotsvormig (fig.63). Genitale plaat vlak, met fijne middenkiel
(fig.64). Lengte7-10 mm . .
A.minutula DHLB.p.58
- Achterschenen normaal. Genitale plaat dakvormig
9
9 Propodaeumaandezijdenmetlangeharenbezet.Tergiet3meestalslechts
aan de basis rood. Genitale plaat met zwak gebogen zijden; denok
kort en dicht behaard (fig.65). Lengte 8—11 mm.
A.fuscomarginata THOMS.p.60
- Propodaeum aan de zijden met enkele korte haartjes. Tergiet 3 geheel
rood. Genitale plaat met uitgerande zijden; de nok lang en spaarzaam
behaard (fig.66). Lengte7-10 mm
A.spissa SCHDTE.p.59
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Fig.58. Ammosphextrivialîs
DHLB. ó% genitale plaat

Fig. 61. Ammosphex rufa
HAUPT <3,genitale plaat

Fig. 59. Ammosphex
unguicularisTHOMS.o\
genitale plaàt

Fig.60. Ammosphex
lanuginosa HAUPT $,
genitale plaat

Fig. 62. Ammosphex
fumipennisZETT.6\genitale
plaat.NaarHaupt

Fig. 63. Ammosphex
minutula DHLB. o%
linker achterscheen

Fig.64LAmmosphex
minutula DHLB. c?,
genitale plaat

Fig.65. Ammo$phex
fuscomarginata THOMS.
<?, genitale plaat

Fig.66. Ammosphex
spissa SCHDTE. ó\
genitale plaat
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Ammosphexrufa HAUPT

Ps.(Psammochares) rufus HAUPT, Dtsch. Ent. Zeitschr. 1927, Beiheft, p.
197,n.20.
Ç- Lengte10-16mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2 en debasisvan segment 3geelrood;tegen debuitenste oogrand en somsook
in deuitholling van debinnenste oogrand eenbruingeleveeg.
Kop sterk behaard, weinig breder dan het pronotum, achter de ogen weinig
versmald. Slapen bijna zobreed alseenoog.Antennen slank; het 3elid 14x zo
lang alshet Ie + 2e, meer dan 4tot 5 x zolang alsaan het einde dik; het 4e
lid bijna 4 x zo lang als aan het einde dik. Ocellen in ca. rechthoekige (soms
ietsmeerscherp-,somsietsmeerstomphoekige)driehoek;POLkleinerdanOOL
(POL :OOL= 5:6). Oog :voorhoofdsheift = 3 : 5 . Voorhoofdsnaad, vooral
naar onderen, duidelijk. Clypeus met smalle, gladde zoom; de eindrand boogvormig uitgerand.
Thorax met lange haren bezet. Postnotum iets langer dan $ postscutellum;
middengroeve vertegenwoordigd door een gladde, min of meer driehoekigevlek
in deachterstehelft. Propodaeum mat, metzwakke middennaad.
Voorpoten met tarskam; het Ietarslid met 4kamdorens, waarvan debovenste het kortst is en een enkele maal geheel kan ontbreken; de onderste is
bijna zo lang als het 2e tarslid. Klauwkam aan alle poten groot en veelstralig.
Vleugels licht berookt met donkere zoom, die zich in de voorvleugel in Rx
voortzet. IndevoorvleugelookR5,R3enM3reedsdonkerder danhet proximale
deel van de vleugel; R3 aan de basis langer dan R5, naar boven tot op ca 4
versmald;R5naarbovenhoogstenstot op f versmald;r-m naarvorengebogen;
m-cu interstitiaal of zwak postfurcaal.
c?- Lengte10-12mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2 en de basis van segment 3geelrood;buitenste en binnenste oogrand met een
licht bruingeleveeg.
Kop sterk, zwart behaard, weinig breder dan het pronotum, achter deogen
weinig versmald. Slapen smaller dan bij het $, slaap :oog= 2 : 3 . Ocellen in
recht- tot scherphoekige driehoek; POL iets korter dan OOL. Voorhoofd met
duidelijke middennaad. Clypeus met gladde zoom;deeindrand zwak uitgerand.
Gezicht zilverwit pubescent.
Thorax met lange, zwarte haren bezet. Postnotum gelijk aan of iets langer
dan i postscutellum, met zeer zwakke middengroeve. Propodaeum mat, lang
behaard,metflauwe middennaad.
Vleugelsalsbij het ?.
Genitaleplaat breed, aan het eindeafgerond, met eenhoge,smallekiel,waarvan de nok als een gelijkmatig, zwak gebogen lijn van de basis naar het eind
van deplaat verloopt (fig.61).
Verspreiding:Midden-,Zuid-enOost-Europa.
In Nederland vrij algemeen, ook in de duinstreek en op de wadden-eilanden,
van eindMeitot begin October.
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Ammosphexfutnipennis ZETT.
Pompilusfutnipennis ZETTERSTEDT, Ins. Lappon I, 1838,p.438,n.5,$.
? - Lengte9-12mm.Grotendeelszwart,segment 1 behalvedebasis,segment
2eftdebasisvan segment3rood;segment3kanechterookgeheelzwartofgeheel
roddzijn;tegendebuitensteoograndeensmalbruingeel vlekje.
Kopsterk behaard, iets breder dan het pronotum, achter deogen weinigversmald. Slapen duidelijk smaller dan een oog. Antennen slank; het 3e lid bijna
l i Xzolangalshet Ie + 2e,meerdan4 x zolangalsaanheteindedik.Ocellen
in ca. rechthoekige driehoek; POL kleiner dan OOL (POL : OOL= 5 :6).
Oog:voorhoofdshelft = 3 : 4 . Voorhoofdsnaad minstensvan onderen duidelijk.
Clypeusmet smalle,gladdezoom;deeindrand boogvormig uitgerand.
Thorax met lange haren bezet. Postnotum bijna even lang als het postscutellum, met ondiepemiddengroeve.
Voorpoten mettarskam; het Ietarslid met3kamdorens,waarvan deonderste
ietskorter isdanhet2etarslid. Klauwkamaanallepotengrootenveelstralig.
Voorvleugels reeds van af debasale dwarsadergroep donker berookt met een
nog donkerder zoom, die zich in Rx voortzet; R3 aan de basis langer dan R6,
naarboventot opca. i versmald, R5naar bovenweinig(tot opca. f) versmald;
r-m naar voren gebogen;m-cu interstitiaal of zwakpostfurcaal. Achtervleugels
helder, met donkerder zoom.
<j- Nogniet uit Nederland bekend. HAUPTzegt:
Lengte9-10mm. Inkleur ensculptuur geheelmet het ? overeenkomend.
Genitale plaat breed, van achteren zeer vlak afgerond, met hoge en smalle
kiel; de kiel aan de basis eerst iets hoger wordend, dan (over ca. } van zijn
lengte)rechtlijnig naar het eindevan deplaat inhoogteafnemend, of over deze
afstand zelfs flauw boogvormig uitgerand, zijn bovenrand met zwakke borstelharen bezet (fig.62).
Verspreiding:Noordelijke soort; Finland, Lapland, Noorwegen.
In Nederland slechts 1 ? van Terschelling (Noordvaarder Kroonpolders),
30Juni,1937.
Ammosphexlanuginosa HAUPT
Ps. (Psammochares) lanuginosus HAUPT, Dtsch. Ent. Zeitschr. 1927, Beiheft, p.200,n.22.
$ - Mijonbekend. HAUPTSoorspronkelijke diagnose luidt (vertaald) alsvolgt:
Lengte 7-10 mm. Lichaam met antennen en poten zwart; lichtrood zijn: het
Ie,2een3etergiet; doordeeindzoomvan het3etergiet schemert het zwart van
het4etergiet door;devolgendetergieten zijn zwart metroodachtigeeindzoom.
Vleugels doorzichtig, doch iets roodachtig berookt, doordat de fijne bruine
beharing van het vleugeloppervlak iets langer is dan bij de verwante soorten;
derandzoomisroestrood tot roodachtigbruin; R3isaandebasisietslangerdan
Rs, ook over het geheel groter, naar boven versmald, daar slechts half zo lang
alsaan debasis;m-cuzwak postfurcaal; c,r en mzijn donkerbruin, evenzohet
Vleugelstigma, deoverige aders lichtbruin. In de achtervleugel mondt m-cu iets
Vóórm3.
Poten zwart,somsnaarhet klauwlid ietsbruinachtig,bruin pubescent, heupen
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met langeharen, spoor der achterschenen slechts half zolang alshet Ie tarslid;
klauwen zeer gestrekt, lichtbruin, met nauwelijks merkbaar tandje; pulvillus
aan het eind tweetoppig, met sneeuwwitte zool; klauwkam middelmatig, veelstralig; Ie tarslid der voorpoten = 2 e +3e +4e tarslid, met 3 bruinachtige
kamdorens,dienauwelijks half zolangzijn alshet2elid.
Ocelleninrechthoekigedriehoek;POL :OOL= 1:2. Kopachter deogeniets
versmald. Slapentamelijk dik;slaap :oog= 2 : 3 . Binnenranden der ogennaar
bovenzwak convergent, eenoogietssmaller dan eenvoorhoofdshelft. Antennen
naar de top geleidelijk dunner wordend; 3e lid = Ie + 2e. Clypeus duidelijk
boogvormiguitgerand. Alledelenvan dekopbruin pubescent,slechtsopzijvan
deantennebases zilverachtig, met langeenwolligebeharing. Pronotum van achteren stomphoekiguitgesneden, bruin pubescent, met langeharen,scutum eveneens bruin pubescent, doch spaarzaam behaard, scutellum eveneens, doch met
langeharen. Postnotum inhet midden even langalshet postscutellum. Propodaeumbolvormig gewelfd, tamelijk kort, metvlakkelengtegroeve, aan dezijden
langbehaard.
c?- Lengte6-8mm. Grotendeels zwart;segment 1 behalve debasis,segment
2endebasisvansegment3rood; tegen debuitensteoogrand eenbruingeleveeg.
Kop(ookopvoorhoofd engezicht)dicht enlangbehaard, duidelijk brederdan
het pronotum, achter de ogen versmald. Slaap :oog= 1:2. Antennen slank;
het3elidietslangerdanhet Ie.Ocelleninrechthoekigedriehoek;POLevengroot
alsOOL.Clypeusmetsmallezoom,vanvorenboogvormiguitgerand.
Pronötüm vrij dicht met lange haren bezet. Scutum en scutellum met énkele
langeharen.Postnotumca.evenlangalshetpostscutellum,metgoedontwikkelde
middengroeve. Propodaeum nat, practisch zonder structuur; middennaad flauw
aangeduid;dezijden metzeerlangeharenbezet.
Klauwkamvrijgoedontwikkeld.
Vleugelsalsbij ?. In devoorvleugel R3aan debasis iets langer dan R5,beide
naar boventot opca i versmald.
Genitale plaat (fig.60) naar achteren versmald, dakvormig met eenca. driehoekige afplatting inhet midden;derand met korte borstelhaartjes bezet.
Verspreiding: N.W.-Duitschland, Nederland.
InNederland zeerzeldzaam,
lc?:Castricum 23Augustus1902.
Ammosphexunguicularis THOMS.
Pompilusunguicularis THOMSON,Op. ent. Fase II, 1870,p.221,n. 13.
Ç- Lengte7-10 mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2 en de basis van segment 3 rood; tegen de buitenste oogrand doorgaans een
smallebruingeleveeg.
Kop opvallend breder dan het pronotum, naar achteren weinig versmald.
Slapen slechts weinig breder dan i oog (slaap :oog= 3:5). Antennen slank;
3elid ietslanger dan het Ie + 2e,bijna 4 x zolangalsaan het eindedik,4elid
ca. 3j, 5elid iets meer dan 3 x zolang als aan het einde dik. Ocellen in rechthoekige driehoek; POL duidelijk langer dan OOL. Binnenranden der ogen naar
bovensterkconvergent. Oogpractisch evenbreed alseenvoorhoofdshelft. Voorhoofd en kruin met lange haren bezet. Voorhoofdsnaad duidelijk. Clypeus met
gladdezoom, deeindrand zwakuitgerand.
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Postnotumongeveer even langalshet postscutellum, met middengroeve.Propodaeum slank, naar achteren geleidelijk boogvormig versmald, mat, fijn, netvormiggerimpeld;dezijden meteenaantalvrijlangeharenbezet; middengroeve
duidelijk.
Voorpoten mettarskam;het Ietarslid met driekortekamdorens,waarvande
onderste ongeveer zolang isalshet Ietarslid aan het einde dik. Klauwkamaan
'• alle poten zeer sterk ontwikkeld, met veelborstelharen, dievoorbij depulvillus
| uitsteken.
I Vleugelsberookt, met donkerezoom,diezichindevoorvleugelinRxvoortzet.
iIndevoorvleugel isR5aan debasisca.evenlangalsR3,naar boventot opiof
sterker versmald; R3 naar boven meestal nog sterker versmald, bijna of geheel
driehoekig,somskort gesteeld;m-cu interstitiaal ofzwak postfurcaal.
e?- Lengte5-7mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
envaak ookdebasisvan segment 3rood;tegen debuitensteoogrand veelaleen
,smalle, bruingele veeg.
I Kopmeerdan 1i x zobreed alshet pronotum,achter deogennauwelijks verjsmald. Slapen iets breder dan i oog (slaap :oog= 3 :5), Antennen slank; 3e
lid duidelijk langer dan het Ie. Ocellen in recht- tot scherphoekige driehoek;
POLgelijk aan of ietsgroter dan OOL.Oogietssmaller daneen voorhoofdshelft
(Oog :voorhoofdshelft = 4 : 5 ) . Voorhoofdsnaad duidelijk. Clypeus met gladde
2oom; deeindrand zwak boogvormig uitgerand.
Postnotum ongeveer even lang als (soms iets langer dan) het postscutellum;
imet middengroeve. Propodaeum slank, naar achteren gelijkmatig boogvormig
versmald, mat, gerimpeld, met vrij duidelijke middennaad; dezijden metenkele
vrij lange haren bezet.
Klauwkam vrij goed ontwikkeld.
Vleugelsalsbij het•$.
Genitale plaat slank, driehoekig met afgeronde top, dakvormig gewelfd met
een driehoekige afplatting in het midden;aan het eindevan dezeafplatting een
mediane,waaiervormige rij van tamelijk langeharen; derand van deplaat met
korteborstelharen bezet (fig.59).
! Verspreiding: Bijna geheel Europa.
I In Nederland algemeen, door het gehele land, (ook op dewaddeneilanden?),
Vanhalf Meitot half October.
AmmosphexwesmaeliTHOMS.
Pompiluswesmaeli THOMSON,Op.ent, Fase. II. 1870,p.221,n.14.
Ç- Lengte 6-9 mm. Grotendeels zwart;segment 1behalve deuiterstebasis,
segment 2endebasisvan segment 3rood;tegen debuitensteoograndsomseen
vagebruingelevlek.
Kopduidelijk breder dan het pronotum, achter deogenniet versmald.Slapen
slechts zeer weinig smaller dan een oog.Antennen slank; 3elid bijna.gelijk aan
het Ie + 2e,meerdan3 x zolangalsaanhet eindedik;4elid3 x, 5elidbijna
3j x zo lang als aan het einde dik. Ocellen in ca. rechthoekige driehoek; POL
elijk aan OOL.Oogbijna f voorhoofdshelft. Voorhoofd mat, met onduidelijke
jddennaad. Clypeus met duidelijke, glimmende, meestal donkerrode zoom;
eindrand duidelijk boogvormig uitgerand, de zoom echter overal even breed
(%.51).
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Postnotum iets korter dan het postscutellum, met een zeer vlakke middengroeve. Propodaeum matglanzend, met uiterst fijne groetjes (practisch zonder
structuur);dezijden hoogstensmetenkelekortehaartjes, middennaadniet altijd
duidelijk; afvallend deel niet afgeplat.
Voorpoten met tarskam; het Ie tarslid met 3, bij hoge uitzondering met 4
kamdorens, waarvan de onderste iets korter is dan het 2e tarslid. Klauwkam
aan allepoten vrijgoed ontwikkeld, doch niet voorbij depulvillus uitstekend.
Vleugelsberookt met donkerezoom,diezichindevoorvleugel in Rxvoortzet.
In devoorvleugel is Rgaan debasissomseven lang, doch meest iets langer dan
R3,naarbovenminstenstot opi versmald; R3naar boven nogsterker versmald
tot driehoekig of kort gesteeld, beide opvallend kort (bij één mijner exemplaren ontbreekt in derechtervoorvleugel r 4+5), hun gemeenschappelijke basis
isslechts ongeveer gelijk aan dehelft van deafstand van R3tot-de vleugelrand
(langsm3gemeten) (fig.52a);m-cu zwak postfurcaal.
cJ- Lengte5-7mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
enveelalookdebasisvan segment 3rood.
Kopachterdeogennietofnauwelijksversmald.Slaap :oog= 2 : 3 .Antennen
slank;3elidgelijk aanhet Ie.Ocelleninrecht-tot scherphoekige driehoek;POL
iets kleiner dan OOL. Voorhoofd met onduidelijke middennaad. Clypeus met
smalle,gladdezoom,eindrand duidelijk boogvormig uitgesneden.
Postnotum half zolangtot even langalshet postscutellum. Propodaeum met
of zonder middengroeve, zonder langereharen.
Klauwkam aan alle poten vrij goed ontwikkeld.
Vleugelsalsbijhet $.
Genitale plaat opgeblazen dakvormig, naar het einde versmald; met boogvormigekiel,dievoorbij het midden eenbundel, meestalverkleefde, langeharen
draagt, daarvóór enkelekorte,daarachter eenregelmatige rij matiglangeharen;
derandvan deplaat dicht metfijne, matiglangeharen bezet (fig.57).
Verspreiding: Noord-enMidden-Europa.
InNederland vrij zeldzaam,van begin Junitot begin September.
Brunssum, Zeeland (N.B.), Breda, Bennekom, Leersum, Ermelo, Putten,
Bilthoven,Wassenaar, Noordwijk a.Z.
Ammosphextriviaüs DHLB.
Pompilustriviaüs DAHLBOM, Hym.eur. I, 1843,-p.65,n.30.
$- Lengte6-10mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasisvansegment3rood;tegendebuitensteoograndmeestaleenbruingele
veeg.
Kop duidelijk breder dan het pronotum, achter de ogen niet versmald, soms
zelfs iets verbreed. Slapen slechts zeer weinig smaller dan een oog. Antennen
slank; 3elid gelijk aan of zeerweinig langer dan het Ie + 2e, meer dan 3 x zo
langalsaanheteindedik;4elidca.3 x, 5elidca.2i x zolangalsaanheteinde
dik.Ocelleninrecht-totscherphoekigedriehoek;POLduidelijkkleinerdanOOL;
ocellenklein,afstand vaneenachtersteocelletot devoorsteca.2 x dedoorsnede
van de achterste ocel. Oog : voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd glimmend,
nagenoeg kaal, hoogstens met enkele langere haren; middennaad slechts van
onderen duidelijk.
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Clypeus met duidelijk afgezette, glimmend zwarte zoom; de eindrand recht
Ofzeer zwak uitgerand, inwelk geval slechts dezoomuitgeschulpt en daardoor
in het midden versmald is(fig.50).
Postnotum gelijk aan ca. f van het postscutellum;middengroevevlak.Propodaeum kort en breed, eerst voorbij het midden versmald, matglanzend, met
Uiterst fijne groetjes (practisch zonder structuur), nagenoeg kaal, aan de zijden
Hoogstensmetenkelekortehaartjes; middennaad zwakofontbrekend;afvallend
deel nauwelijks afgeplat.
! Voorpoten mettarskam;het Ietarslid met3kamdorens,waarvan deonderste
duidelijk korter is dan het 2e tarslid. Klauwkam aan alle poten vrij goed ontwikkeld, doch niet voorbij depulvillus uitstekend.
Vleugelsberookt, met donkerezoom,diezichindevoorvleugelinRxvoortzet.
fai devoorvleugel isR5aandebasisbijna steedskorter dan R3;dezebeidecellen
naar boven minstens tot op J versmald, R3vaak iets sterker dan R5,geen van
beideechter volkomen driehoekig;hun gemeenschappelijke basisongeveer gelijk
aan f (iniedergevalsteedsmeerdan J)van deafstand van R3tot devleugelrand
(langsm3 gemeten)(fig. 52b); m-cu interstitiâal ofzwak postfurcaal.
<?- Lengte5-9mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
en debasisvan segment 3rood;tegen debuitenste oogrand veelaleenbruingele
veeg.
Kop bijna 1è x zobreed alshet pronotum, achter deogen niet of nauwelijks
versmald. Slaap iets breder dan i oog (slaap :oog= 3 : 5 ) . Antennen slank;
3elid gelijk aan het Ie. Ocellen inrecht-tot scherphoekige driehoek; POLgelijk
aan OOL.Oog:voorhoofdshelft = 3 : 4 . Voorhoofd met onduidelijke of zonder
middennaad. Clypeus met smalle, glimmende zoom; de eindrand recht of zwak
boogvormig uitgerand.
Postnotum half zolangtot even langalshet postscutellum. Propodaeum kort
en breed, eerst voorbij het midden versmald; matglanzend, practisch zonder
structuur; middengroeve onduidelijk; de zijden hoogstens met enkele korte
haartjes.
Klauwkam aan alle poten vrij goed ontwikkeld.
Vleugels als bij het Ç, R3 eveneens aan de basis bijna steeds langer dan R5
ennooitgeheeldriehoekig.
Genitale plaat ovaal,vlak,met eenzwakke middenkiel; degeheleondervlakte
met fijne haartjes, derand met korteborstelharen bezet (fig.58).
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
In Nederland vrij algemeen, (ook op dewaddeneilanden?), van half Juni tot
half October.
Ammosphexabnormis DHLB.
Pompilus abnormis DAHLBOM, Dispos, meth. Hym. I, 1842, p. 10, n. 40,<?.
$- Lengte8-11mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2endebasisvansegment 3rood;tegen debuitensteoogrand meestaleenbruingeleveeg.
| Kop duidelijk breder dan het pronotum, achter de ogen niet versmald, soms
zélfs iets verbreed. Slapen bijna zo breed als een oog. Antennen slank; 3e lid
(meestal?) langer dan het Ie + 2e,meerdan 3tot 4 x zolangalsaan het einde
dak; 4e lid ca. 3 x, 5elid bijna 3 x zo lang als aan het einde dik. Ocellen in
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recht- tot scherphoekige driehoek; POL gelijk aan of iets korter dan OOL.
Oog:voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd mat,meteenaantallangeharenenmet
een duidelijke middennaad. Clypeus met duidelijk afgezette, glimmend zwarte
zoom; deeindrand recht of zeer zwak uitgerand, in welk geval slechts dezoom
uitgeschulpt endaardoor inhet middenversmald is(alsinfig.50).
Postnotum ca. half zolang als het postscutellum, met vlakke middengroeve,
die aan de achterrand vaak in een glimmende driehoek uitloopt. Propodaeum
kort enbreed,eerst voorbijhet middenversmald, matglanzend,practischzonder
structuur; aan de zijden met een aantal vrij korte haren; middennaad minof
meer duidelijk; afvallend deelzwak afgeplat.
Voorpoten mettarskam;het Ietarslid met3kamdorens,waarvan deonderste
duidelijk korter isdan het 2etarslid. Klauwkam aan allepoten goedontwikkeld
en voorbij depulvillus uitstekend.
Vleugelsberookt metdonkerezoom,diezichindevoorvleugelsinRxvoortzet.
Indevoorvleugel isR3aan debasismeestal langer (eenenkelemaalkorter)dan
R6, beide naar boven minstens tot op i versmald, doch nooit driehoekig; hun
gemeenschappelijke basisbijna steedsgroter dan $van deafstand van R3tot de
vleugelrand (langsm3gemeten);m-cu interstitiaal ofzwak postfurcaal.
c?- Lengte5-9mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalvedebasis,segment2
enmeestalookdebasisvansegment3rood;tegendebuitensteoograndsomseen
bruingele veeg.
Kop bijna 1J x zobreed alshet pronotum, achter deogen niet of nauwelijks
versmald.Antennen slank;3elidietslangerdan het Ie.Ocelleninscherphoekige
driehoek; POL iets korter dan OOL. Oog :voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd
met vrij duidelijke middennaad. Clypeus met smalle,glimmende zoom; deeindrand zwakboogvormiguitgerand.
Postnotum ca. f van het postscutellum, met vlakke middengroeve,welkezich
aan deachterrand toteen glimmend driehoekje verbreedt. Propodaeum korten
breed, eerst voorbij het midden versmald, matglanzend, practisch zonder structuur; middennaad min of meer duidelijk; de zijden hoogstens met enkele korte
haartjes bezet.
Klauwkam aan allepoten vrij goed ontwikkeld.
VleugelsalsbijhetÇ;afstand van R3tot devleugelrand echterietsgroter.
Genitaleplaat ovaal, dakvormiggewelfd, met eenovale indeuking inhet midden;aan het eindvan dezeindeuking een groep lange, meestal aaneengekleefde
haren;deeindrand met korteborstelharen bezet (fig.56).
Opm.: Het Çvan deze soort is niet scherp van dat van A.trivialis Dhlb.te
scheiden.
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
In Nederland vrij zeldzaam, van half Meitot eindAugustus.
Houthem, Venlo,Vorden, Ermelo, Putten, Bilthoven, Bergen(N.-H.).
AmmosphexminutulaDHLB.
Pompilus minutulus DAHLBOM, Hym.eur. I, 1843, p.66,n. 31.
$ - Lengte7-11mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
en de basis van segment 3 rood; tegen de buitenste oogrand een min of meer
duidelijke bruingele veeg.

59

Kopbreder dan het pronotum, achter deogen lichtelijk versmald. Slapen iets
smaller dan J oogbreedte. Antennen slank; 3elid ongeveer gelijk aan het Ie +
2e, meer dan 3 x zolang alsaan het einde dik;4elid iets meer dan 3 x, 5elid
bijna driemaal zo lang als aan het einde dik; laatste lid slank, naar het einde
toegespitst, meer dan 3 x zolang als aan debasis dik (fig.54a).Ocellen inca.
rechthoekige driehoek; POL duidelijk groter dan OOL. Voorhoofd en kruin
matig behaard. Voorhoofdsnaad al of niet aanwezig. Oog even breed als een
voorhoofdshelft. Clypeuszonder duidelijke zoom;deeindrand zwak uitgerand.
'•• Pronotum met evenwijdige zijden. Postnotum iets korter dan het postscuteljlum, slechts van voren dwars gerimpeld, in het achterste deel met ondiepe
biiddengroeve. Propodaeum met middennaad; dezijden met enkele korte haarjtjesbezet.
I Voorpoten zondertarskam; het Ietarslid inhet midden met eenkortedoren.
JKlauwkamaan allepoten goed ontwikkeld, veelstralig.
1
Vleugels matig berookt, met donkere zoom, die zich in de voorvleugel in Rx
voortzet. In devoorvleugel R6naar boven nauwelijks versmald, bijna vierkant,
a-m naar de vleugelbasis gebogen; r5 scheef; R3 naar boven sterk versmald,
»ijna of geheel driehoekig, soms zelfs kort gesteeld, aan de basis even lang als
oflangerdanR5(fig.53a);m-cu interstitiaal ofzwak postfurcaal.

È

- <J~Lengte7-10 mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2 en de basis vansegment3rood;tegendebuitensteentegendebinnensteoogj"andeen min of meer duidelijke, bruingeleveeg.
Kop achter deogen nauwelijks versmald. Slapen ietsbreder dan eenhalf oog.
Antennen slank; 3elideven langalsof ietslanger dan het Ie. Ocellen inscherptot rechthoekige driehoek; POL groter dan OOL. Voorhoofd, kruin, gezicht en
clypeus vrij dicht behaard. Clypeus met smalle zoom; deeindrand recht.
Postnotum iets korter dan het postscutellum, van voren dwarsgerimpeld,van
achteren met ondiepe middengroeve.
Schenen der achterpoten, door een binnenwaartse verbreding van het laatste
8e deel, knotsvormig (fig.63). Klaüwkam aan alle poten vrij goed ontwikkeld.
Vleugelsalsbijhet $.
Genitaleplaat ovaal,vlakmetflauwemiddenkiel; dezijranden ietsopgebogen;
degehelerand met korte haren bezet; dekiel en het laatste deel van de onderylaktemetlangereharen(fig.64).
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
. In Nederland vrij zeldzaam,van eind Meitot eind September.
Wijlre, Belfeld (Z.-L.), Bennekom, Soesterberg, Den Haag, Loosduinen.
Ammosphexspissa SCHDTE.
Pompilusspissus SCHIÖDTE, KröyersNaturh.Tidsskr. I, 1837,p. 336,n. 5.
$ - Lengte8-10mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalve debasis,segment
2 en de basis van segment 3 rood;tegen de buitenste oogrand een enkele maal
:enbruingeleveeg.
Kopbrederdanhetpronotum,achterdeogennauwelijksversmald.Slaap:oog=
P* 2 :3. Antennen slank; 3e lid even lang als of iets korter dan het Ie + 2e,
^venais het 4eHdmeer dan 3 x zolang alsaan het einde dik; laatste lid cylindrisch,kort, weinig meerdan2 x zolangalsdik(fig.54b). Ocelleninstomphoe-
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kigedriehoek; POLhoogstensevengroot als0 0L.Ooghoogstens $voorhoofdshelft. Voorhoofd matig behaard; middennaad onduidelijk. Clypeus van voren
boogvormig uitgerand.
Zijden van het pronotum naar voren zwak convergent. Postnotum ietslanger
dan i postscutellum, met ondiepe middengroeve. Propodaeum met vlakke middennaad, aan dezijden met enkele korte haartjes.
Voorpotenzondertarskam;hetletarslid inhet middenmet 1 à2kortedorens.
Klauwkam aan allepoten goed ontwikkeld.
Vleugelsberookt, met donkere zoom, diezich in devoorvleugels in Rxvoortzet. Indevoorvleugel R3aan debasislanger dan R5,beidenaar boventotopca.
i versmald;R5bijna verticaal en zwak naar de vleugelrand gebogen (fig.53ô);
m-cu interstitiaal of zwak postfurcaal.
c?- Lengte7-10mm.Grotendeels zwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2ensegment3rood(segment3doorhet doorschijnen vandebasisvansegment4
schijnbaar meteendonkereeindrand).
Kop achter deogen niet versmald. Slaap :oog= 2 : 3 . Antennen vrij slank;
3e lid even lang als het Ie. Ocellen in stomp- tot rechthoekige driehoek; POL
iets kleiner dan OOL. Voorhoofd, kruin, gezicht en clypeus vrij dicht behaard.
Clypeusvanvorenzeerzwakuitgerand.
Postnotum iets langer dan J postscutellum, met ondiepe middengroeve. Propodaeum met vlakkemiddennaad;dezijden met enkelekorte haartjes.
Achterschenen normaal, niet knotsvormig. Klauwkam aan alle poten vrij
goedontwikkeld.
Vleugels alsbij het £.
Genitale plaat meestal naar onderen uitstekend; naar het einde toegespitst,
dakvormig, met sterk gebogen nok en uitgerande zijden; de nok met tamelijk
langeharen,deranden metvrijlangeborstelsbezet (fig.66).
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
In Nederland algemeen, (ookopdewaddeneilanden?), van eind Meitot begin
September.
AmmosphexfuscomarginataTHOMS.
Pompilusfuscomarginatus THOMSON, Op.ent. Fase. II, 1870,p. 219,n.9.
$- Lengte10-12mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2endebasisvan segment3rood;desegmenten 1 en2meteendonkerderzoom;
tegen debuitenste oogrand eensmalle bruingeleveeg.
Kop weinig breder dan het pronotum, achter de ogen duidelijk versmald.
Slaap :oog= 1:2. Antennen slank; 3e lid langer dan het Ie + 2e, ongeveer
4 x zolangals aan het einde dik;4e lid ca 3$ x, 5elid bijna 3i x zolangals
aan het einde dik; het laatste lid cylindrisch, ca. 21x zo lang als dik. Ocellen
in stomphoekige driehoek; POL iets groter dan OOL. Oogiets smaller dan een
voorhoofdshelft. Voorhoofd matig behaard, met vage middennaad, Clypeusmet
smalle,gladde zoom,van voren boogvormig uitgerand.
Zijden van het pronotum naar voren licht convergent. Postnotum iets langer
dan i postscutellum,vanachteren inhetmiddenmeteenglimmende,driehoekige
indeuking; middengroeve onscherp. Propodaeum met min of meer scherpe middennaad; dezijden met een aantal lange haren bezet.

61

1

Voorpotenzondertarskam;het Ietarslidinhetmiddenmet 1 of2kortedorens.
Klauwkam aan allepoten goed ontwikkeld.
Vleugelsberookt met donkerezoom,diezichindevoorvleugelsinR t voortzet.
IndevoorvleugelisR5aandebasissomslanger,somskorterdanR3,naarboven
tot op ca f versmald; R3naar boven sterkversmald, bijna driehoekig (fig.53c);
r4+5 scheef; m-cu meestal postfurcaal.
<J- Lengte8-11mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2en debasisvan segment 3rood;tegen debuitenste entegen debinnensteoogrand eenbruingeleveeg.
Kop achter deogen duidelijk versmald. Slaap :oog= 1:2. Antennen slank;
het 3elidevenlangalshet Ie.Ocelleninstomphoekigedriehoek; POLietsgroter
dan OOL.Voorhoofd, kruin, gezicht en clypeus vrij dicht behaard. Clypeusvan
voren zeerzwak uitgerand.
Postnotum ongeveer gelijk aan J postscutellum, van achteren met een glimmendedriehoekigeindeuking;middengroeveonscherp.Propodaeum metondiepe
middennaad; dezijden met enkelelangeharen.
Schenen derachterpoten normaal,nietknotsvormig.Klauwkamaanallepoten
vrij goed ontwikkeld.
Vleugels als bij het $.
Genitaleplaat dakvormig,naar het eindetoegespitst;denokaan debasisiets
gebogen en verder recht verlopend of in het geheel zeer zwak gebogen, over de
gehelelengte dicht met korte haartjes bezet;derand van deplaat met tamelijk
langeborstelharen (fig.65).
Verspreiding: Bijna geheelEuropa.
In Nederland zeldzaam, van begin Juni tot eind Augustus.
Venlo, Putten, den Dolder, Bentveld, Amsterdamse waterleidingduinen (Oosterveld).
SophropompilusASHMEAD,1902
ASHMEAD, Canad. Ent. XXXIV, 1902,p.84.

Kop achter de ogen afgerond. Antennen kort en dik, spoelvormig. Pronotum
aan deachterrand zwak(boogvormig ofstomphoekig)uitgesneden. Propodaeum
met afgeronde achterhoeken. Voorpoten $ met tarskam. Achterschehen met
eenvoudige dorens bezet; de eindrand aan de bovenzijde met enkele afstaande,
ongelijk lange en onregelmatig geplaatste dorens. Klauwen bij het $ aan alle
tarsen met een tand, bij het c?aan devoortarsen debinnenklauw gespleten, de
buitenklauw met eentand tot gespleten, deklauwen der overigetarsen meteen
tand. Klauwkam zwak ontwikkeld. Beide vleugelparen met een donkere zoom,
diezich in devoorvleugel in Rxvoortzet. Voorvleugels met 4radiale cellen;Rx
naar het einde toegespitst; M3 met een duidelijke trechtervormige uitzakking
aan de basis; m-cu interstitiaal tot vrij ver postfurcaal. 2e Sterniet $ zonder
dwarsgroeye;laatstetergiet $ zonder stijve borstelharen.
Typusgeneris:Pompilus ingenuusCRESS.
??
il Propodaeum aan dezijden met lange,donkereharen bezet . . . . . .
2
!- Propodaeum, behalvedeviltbeharing, hoogstensmetenkelekorte,witte
haartjes
.
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Fig. 67. Sophropompilus pinguicornis HAUPT Ç, antenne

Fig.68.Sophropompilusproximus
DHLB. $, antenne

Fig. 69. Voortars
a. Sophropompilus pinguicornis
HAUPT ?
b. Sophropompilus proximus
DHLB. ?
e. Sophropompilus pectinipes
L. 9
d, Sophropompilus crassicornis
SHUCK. ?

Antennen zeer gedrongen; 3e lid duidelijk korter dan het le en korter
dan het 5e,evenals het 4elid nauwelijks 1}x zolang alsaan het einde
dik (fig.67). Gezicht en clypeus zilverachtig pubescent. Postnotum opvallend glimmend, met steile achterrand en daardoor a.h.w.ophet propodaeum liggend. Ie Tarslid der voorpoten met 3 (een enkele maal 4)
kamdorens,waarvan deonderste even langisalshet2etarslid (fig.69a).
Zwartevlekopdebasisvantergiet 1 inhetmiddenmeestalonderbroken.
Lengte8-9mm
8.pinguicornis HAUPTp.64
Antennen minder gedrongen; 3e lid ca. even lang als het le en evenals
het 4e en 5e lid 2 x zo lang als aan het einde dik (fig.68). Postnotum
minofmeernat,vlak,nietophetpropodaeumliggend.Zwartevlekop de
basis van tergiet 1zelden onderbroken
IeTarslid dervoorpoten met inderegel4(soms3)kamdorens,waarvan
deonderste ietslanger isdan het 2etarslid (fig.696).Gezicht enclypeus
zwakbruin pubescent. Lengte 10-14mm. . . S.proximusDHLB.p. 67
IeTarslid der voorpoten steeds met 3kamdorens, waarvan deonderste
aanmerkelijk korter isdan het 2etarslid. Gezicht en clypeusfijn zilverachtigpubescent. Lengte8-10mm. . . . S.subarcuatus SCHENCKp. 70
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Fig.70. Sophropompilus
subarcuatus SCHENCK
3, genitale plaat

Fig. 71. Sophropompilus
crassicornis SHUCK. ó\
genitale plaat

Fig. 72. Sophropompilus
pinguicornis HAUPT6*j
genitale plaat

4 Voorpoten met zeerlangekamdorens;het Ietarslid met 4dorens,waarvandebovensteaanmerkelijk korterisdandeoverige(eneenenkelemaal
kan ontbreken) en waarvan de onderste bijna gelijk is aan het 2e + 3e
tarslid (fig.69c).Gezicht enclypeusopvallend zilverachtig pubescent.3e
Antennelid ietslangerdan het Ie(fig.25a).Lengte7-11mm.
S.pectinipes L.p.65
i- IeTarslid der voorpoten met inderegel3(een enkelemaal2of5) kam| ' dorens,waarvan de onderste hoogstens iets langer isdan het 2e tarslid.
Gezicht en clypeus zwak pubescent. .
5
5 Kamdorenslichtbruin, deonderstekamdoren van het Ietarslid ietslangerdanhet2etarslid.3eAntennelid ietskorterdanhet Ie.Pronotumaan
deachterrand boogvormig uitgesneden. Lengte6-9mm.
S.dunensis NOV. SP. p.66
- Kamdorens donkerbruin tot zwart; de onderste kamdoren van het Ie
tarslid hoogstens zo lang als het 2e tarslid (fig.69d), 3e antennelid iets
langerdanhet Ie.Pronotumaandeachterrandstomphoekiguitgesneden.
Lengte5-9mm
S.crassicornis SHUCK,p.68

1 Genitale plaat met hoge middenkiel (fig.70).Lengte7-8mm.
S.subarcuatus SCHENCKp.70
- Genitale plaat met zwakke middenkiel
. 2
2 Genitale plaat aan de basis, ter weerszijde van de zwakke middenkiel,
met eenkorte,glimmendezijkiel (fig.71).Lengte5,5-7,5mm.
S.crassicornis SHUCK,p.68
- Genitale plaat zonder zijkielen (fig. 72)
3
3 Voorhoofd nagenoeg kaal. Propodaeum onbehaard. Tergiet 3 geheel
zwart. Lengte5-6mm
S.dunensisNOV.SP.p.66
- Voorhoofd vrij dicht tot zeer dicht behaard. Propodaeum aan de zijden
j minstensmet enkelekortehaartjes. Tergiet 3aan debasisrood . . . .
4
j4 IeAntennelid aan deonderzijde matig en kort behaard. Postnotum opI vallend glimmend, met steile eindrand, daardoor a.h.w. op het propoI daeum liggend, Propodaeum aan.de zijden met een aantal lange haren..
I Lengte 7 mm
S.pinguicornis HAUPT p.64
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- le Antennelid aan deonderzijde met langeharen bezet.Postnotum matglanzend, vlak, niet op het propodaeum liggend
5
5 Ie Antennelid, vnl. aan de onderzijde, matig doch vrij lang behaard.
Kop matig behaard. Clypeus zilverachtig pubescent. Propodaeum aan
dezijden met enkele korte haren; op deachterste helft duidelijk zilverachtig enopvallend sterker pubescent dan opdevoorste helft. Tergiet1
aan debasis,hoogstens met enkele korte haartjes. Lengte6-9mm.
S.pectinipes L.p.65
- IeAntennelidrondomdicht enlangbehaard. Kopeveneensdichtenlang
behaard. Clypeuszwakbruin pubescent. Propodaeum aan dezijden vrij
dicht met lange haren bezet, overigens zwak engelijkmatig zilverachtig
pubescent.Tergiet 1 aandebasisdichtenvrijlangbehaard. Lengte8-11
mm
S.proximus DHLB.p. 67
Sophropompiluspinguicornis HAUPT
Ps. (Psammochares) pinguicornis HAUPT, Dtsch. Ent. Zeitschr. 1930, p. 238.
= Ps.(Psammochares)crassicornis HAUPT(neeShuck),Deutsch.Ent.Zeitschr.
1927, Beiheft, p.210,n.30.
$- Lengte8-9mm.Grotendeelszwart;segment 1 en2endebasisvansegment
3rood met fijne witviltige beharing; desegmenten 1 en2met donkerder zoom;
tergiet 1 aandebasisterweerszijdevanhet middenmeteenzwartevlek;buitensteoogrand somsmet eenbruingeleveeg.
Kop weinig breder dan het pfonotum, echter deogen direct afgerond. Slapen
daardoor zeersmal,weinigbreder dan l oog.Antennenkort endik;3elid korter
dan het Ie en korter dan het 5e, evenals het 4elid nauwelijks Ü x zo langals
aan het eindedik(fig.67); leantennelid aan deonderzijde hoogstensmetenkele
korte haartjes. Ocellen in stomphoekige driehoek; POL duidelijk kleiner dan
ÖOL. Oog: voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd matig behaard, met fijne middennaad. Gezicht, clypeus, slapen en mandibels fijn zilverachtig pubescent.
Clypeus met gladde zoom; deeindrand recht of iets naar voren uitgebogen.
Pronotumbehaard.Scutellumaandezijdenenpostscutellumwitviltigbehaard.
Postnotum glimmend, zeer kort, in het midden stomphoekig tot op het postscutellum weggesneden, naar achteren door een steile rand duidelijk tegen het
propodaeum afgegrensd en daardoor a.h.w. op het propodaeum liggend. Propodaeum mat, gewelfd; afvallend deel iets uitgehold; middennaad fijn; de zijden
met langeharen bezet.
Voorpoten mettarskam;het Ietarslid met 3(een enkelemaal met4)kamdorens,waarvan deondersteongeveergelijk isaan het 2etarslid (fig..69a).
Vleugels licht berookt, met donkere zoom, die zich in de voorvleugel in Rx
voortzet. Indevoorvleugel isR5aan debasisca.evenlangals(somsietslanger,
somsietskorter dan)R8,naar boventot opca. f versmald; R3naar bovensterk
versmald, doch waarschijnlijk nooit volkomen driehoekig; r-m sterk naar voren
gebogen; mx en m 1+2 zwak gebogen; m-cu scheef, van onderen teruggebogen,
interstitiaal ofzwak postfurcaal.
Basisvantergiet 1 aandezijdenmetenkelekortereharen.
<J- Lengte 7 mm. Grotendeels zwart; achterrand van segment 1, segment 2
en debasisvan segment 3rood met fijne witviltige beharing; segmenten 1 en2
naar de achterrand donker aanlopend.
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K»pvrij dicht behaard,direct achter deogen afgerond. Slapen zeer smal, ca.
i oogbreedte.Antennen kort en dik; Ielid = 2e + 3elid. Ocellen instomphoekige driehoek, POL bijna zo groot als OOL. Voorhoofd met fijne middennaad.
Gezicht,clypeus,slapenenmandibelszilverachtigpubescent.Clypeusmetsmalle
zoqm;deeindrand recht.
Postnotum ietssterker ontwikkeld dan bijhet Ç,dochnogaltijd aanmeikeiijk
korter dan het postscutellum, glimmend,ophet propodaeum liggend;deachterrard in het middenbijnatot ophetpostscutellumingesneden.Scutellumaande
zijden en postscutellum opvallend, overige delen van dethorax fijn zilverachtig
pubescent. Propodaeum bovendien aan dezijden met langeharen bezet.
Buitenste klauw der voortarsen met een normale tand.
Vleugelsalsbijhet $.
Genitale plaat naar achteren versmald, met afgeronde top; in het midden
met vlakke kiel, die een rij vrij lange haren draagt; derand van de plaat met
kqrte,forse borstelharen bezet (fig.72).
Verspreiding:Noord-enMidden-Europa.
In Nederland zeldzaam, van begin Juni tot eind September.
Venlo, Albergen, Velp, Bennekom, Remmerden, Schiedam, Wassenaar, Amsterdam.
SophropompiluspectinipesL.
Sphexpectinipes LINNÉ,Syst.nat.Ed.X, 1758,p.570,n. 11.
$- Lengte7-11mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasisvansegment3roodmetfijne witviltigebeharing;desegmenten 1 en2
met donkerder eindrand;tegen debuitenste oogrand en in deuitholling van de
binnenste oogrand vaak eenbruingelevlek.
Kopduidelijk breder danhetpronotum,achter deogendirectafgerond.Slapen
zeer smal, slaap :oog= 1:3. Antennen kort en dik; 3e lid gelijk aan of iets
länger dan het Ieen ietslanger dan het 5elid,evenalshet4een5elid minstens
2 x zo lang als aan het einde dik (fig.25a).Ocellen in stomphoekige driehoek;
POLca. even groot als OOL. Oog:Voorhoofdshelft = 3:4. Voorhoofd spaarzaam enkort behaard, met fijne middennaad.Clypeusmetsmalle,gladdezoom;
deeindranduiterstzwakboogvormiguitgerand.Gezicht,clypeus,slapenenmanjiibelseningeringemateookhetvoorhoofd zilverachtigpubescent.
I Pronotum aan dezijden met enkele korte haren. Scutellum aan de zijden en
postscutellum opvallend zilverachtig pubescent. Postnotum matglanzend, in
het midden stomphoekig(doch niet tot ophet postscutellum) uitgesneden;aanmerkelijk korter dan het postscutellum en hierdoor in het midden grotendeels
overdekt;niet ophet propodaeum liggend. Propodaeum mat, aan dezijden met
enkele korte, witte haartjes; afvallend deel iets uitgehold; middennaad in de
voorstehelft goedontwikkeld.
Voorpoten mettarskam;het Ietarslid met4kamdorens,waarvan debovenste
verreweg de kortste is; de onderste is aanmerkelijk langer dan het 2e, meest
bijnagelijk aanhet2e.+ 3etarslid;behalvedebovenstezijndekamdorensspeervormig(fig.69c).
Vleugels berookt met donkere zoom, welke zich in de voorvleugels in Rx
•voortzet. IndevoorvleugelisR5naarboventot opcafversmald;R3naarboven
: sterk versmald, doch nooit driehoekig; r-m licht naar voren gebogen; m ^ en
I mx gestrekt, in eikaars verlengde liggend; m-cu bijna verticaal, interstitiaalof
; (gewoonlijk)zwak postfurcaal.
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<?- Lengte6-9mm.Grotendeels zwart; laatste helft van segment 1,segment
2 geheel en de basis van segment 3 rood met fijne witviltige beharing; desegmenten 1 en2naarheteindeietsdonkerder.
Kop matigbehaard, direct achter deogen afgeplat. Slapen zeer smal,,smaller
dan i oogbreedte.Antennen kort endik,2e + 3elid even langalsof ietslanger
dan het Ie. (keilen in stomphoekige driehoek; POL even groot als OOL.Voorhoofd met een uiterst fijne of zonder middennaad. Gezicht, elypeus, slapen en
mandibels zilverachtig pubescent. Clypeus met smalle zoom, van voren zeer
zwak boogvormig uitgerand.
Postnotummatglanzend,ietssterkerontwikkeld danbijhet $, dochnogaltijd
korter dan | postscutellum en gedeeltelijk hierdoor overdekt, vlak, niet op het
propodaeum liggend; deeindrand in het midden zwakstomphoekig (niet tot op
hetpostscutellum)ingesneden;m.iddengroeveflauwaangeduid.Propodaeumaan
de zijden met enkele korte haartjes. Scutellum aan dezijden, postscutellum en
achterste deel van het propodaeum opvallend, overige thorax fijn zilverachtig
pubescent.
Buitenste klauw dervoortarsen met een normaletand.
VleugelsalsbijhetÇ.
Tergiet 1hoogstens met enkele korte haartjes. Genitale plaat naar achteren
versmald,metafgerondetop;inhetmiddenmetvlakkekiel,dieeenrijvrijlange
harendraagt;derandvandeplaatmetkorteforseborstelharenbezet(alsfig.72).
Verspreiding: Noord-enMidden-Europa.
In Nederland vrij algemeen, ook in de duinstreek en op de waddeneilanden,
vanbeginJunitot half Septembter.
Sophropompilus dunensis NOV. SP.
$ - Lengte6-9mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasisvansegment 3rood metfijne, witviltige beharing;buitensteoogrand
somsmet eenbruingeleveeg.
Kopgrotendeelszwakzilverachtigpubescent,weinigbrederdanhetpronotum,
bijna direct achter deogenafgerond. Slapensmal;slaapbijna zobreedalsi oog.
Antennen kort endik;3elidevenlangalsof ietskorter dan het Ie,2 x zolang
alsaan het eindedik;4een5elidbijna 2 x zo langalsdik; Ielidkaal.Ocellen
in stomphoekige driehoek; POL gelijk aan of iets groter dan OOL.Oog :voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd onbehaard, met fijne middennaad, Clypeus met
smalle,gladdezoom;deeindrand rechtofzeerzwakuitgerand.
Pronotum, behalve de viltbeharing, practisch kaal. Postnotum matglanzend,
kort, in het midden stomphoekig (bijna tot op het postscutellum) uitgesneden,
vlak, zonder steile eindrand. Propodaeum mat, behalve de viltbeharing kaal;
middennaadduidelijk;afvallend deel afgeplat.
Voorpoten mettarskam;het Ietarslid met3kamdorens,waarvan deonderste
ietslangerisdanhet2etarslid.
Vleugels licht berookt, met donkere zoom, die zich in de voorvleugel in Rx
voortzet. In devoorvleugel is R6 aan debasisongeveer even lang als(somsiets
langer, somsiets korter dan) R3,naar boven tot opca. J versmald; R3bijnaof
geheeldriehoekig;r-mzwaknaarvorengebogen;mxenm1+2gestrekt, in eikaars
verlengdegelegen;m-cuverticaaleninterstitiaal ofzwak postfurcaal.
Tergiet 1 kaal.
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<J- Lengte 5-6 mm. Grotendeels zwart; segment 1aan de eindrand en segment2geheelofslechtsaandebasisrood.
.Kopachter deogen duidelijk versmald, niet zodirect afgerond alsbijpinguicornisenaculeatus.Slapen vrijsmal;bijna J oogbreedte.Antennen kort en dik;
2e + 3elid even langalsof ietslanger dan het Ie. Ocelleninstomphoekigedriehoek;POLevengroot als00L.Voorhoofd nauwelijksbehaard, met onduidelijke
middennaad. Gezicht, clypeus,slapen en mandibels zilverachtig pubescent.Clypeusmetsmallezoom,vanvorenrechtofzeerzwakboogvormiguitgerand.
iPostnotum = ca. $postscutellum, flauw gewelfd, min of meer glimmend; de
achterrand inhetmiddenniet ingesneden.Scutellumaandezijden,postscutellum
enachterste deelvan het propodaeum opvallend zilverachtig pubescent. Propodaeumnagenoegonbehaard.
Buitensteklauwder voortarsen meteenenigszinsschuinetand.
Vleugelsalsbij het $.
Genitale plaat naar achteren versmald, met afgeronde top, inhet midden met
vlakke kiel, die een rij vrij langeharen draagt; derand van deplaat met korte
borstelharen bezet (alsfig.72).
Opm.Afgaande op de beschrijving, die F.MORAWITZ (1893a) van Pompilus
sahlbergi F. MOR. $ geeft, vertoont Sophropompilus dunensis $ daarmede zeer
veel overeenkomst, verschilt er echter van door het onbehaarde voorhoofd en
door de interstitiale of zwak postfurcale medio-cubitale dwarsader (m-cu) in
devoorvleugel.
Verspreiding:Tot nogtoeslechtsuit Nederland bekend endaar zeerzeldzaam
vanbeginJunitot eindAugustus.
Den Haag(duin),Noordwijk a.Z.{duin),Schoorl.
Typen inmijncollectie.
Sophropompilusproximus DHLB.
Pompilusproximus DAHLBOM, Hym.eur. I, 1843,p.451,n. 53.
$ - Lengte10-14mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2endebasisvansegment3oranjerood metfijne, witviltigebeharing;segmenten
J en 2 met iets donkerder eindrand, welkeevenals dezwarte eindrand vansegment 3inhet midden puntig naar voren uitgetrokken is;indeuithollingvande
binnenste en tegen de buitenste oogrand een min of meer duidelijke, bruingele
veeg.
Kop weinig breder dan het pronotum, bijna direct achter de ogen afgerond.
Slapen smal; slaap :oog = 2 : 5 . Antennen kort en dik; 3e lid gelijk aan het
Ieengelijk aanofietskorter danhet5e,evenalshet4een5elidminstens2 x zo
langalsaanheteindedik;deonderzijdevanhet Ielidmeteenaantallangeharen
bezet.Ocellen instomphoekige driehoek; POLduidelijk kleiner dan OOL.Oog:
voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd vrij dicht behaard, met fijne middennaad.
Clypeusmet smalle,gladdezoom;deeindrand recht ofuiterst zwakboogvormig
uitgerand.Gezicht, clypeus en mandibelsbruin pubescent,slapen ietsmeergrijs
pubescent.
; Pronotum aan de zijden met enkele korte haren. Postnotum matglanzend,
hoogstens half zolang alshet postscutellum;deachterrand inhet middenzwak
itomphoekig ingesneden; middengroeve tamelijk ondiep. Propodaeum aan de
zijden met een aantal langeharen bezet; afvallend deel afgeplat; middengroeve
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in devoorste helft duidelijk. Propodäeum en zijden, middenlijn en achterrand
van het pronotum fijn zilvergrijs pubescent; postscutellum en zijden van het
scutellum opvallend witviltig behaard; deoverige thorax fijn bruin pubescent.
Voorpoten mettarskam; het Ietarslid met4, naar het eindespitstoelopende
dorens, waarvan de bovensteaanmerkelijk korterisdandeoverigeeneenenkele
maal kan ontbreken en waarvan de onderste iets langer is dan het 2e tarslid
(fig.69»).
Vleugelsberookt, metdonkerezoom,welkezichindevoorvleugel in Rxvoortzet;bovendienzijn R6enR3en debuitenstehelft vanM3ietsdonkerder dande
overige vleugelmembraan. In devoorvleugelisR3aandebasismeestietslanger
dan R5; R5naar boven tot op ca. f; R3naar boven tot op i-i versmald; r-m
sterknaarvorengebogen;m1+2enmxbeidevlakvoor hun basiszwak gebogen;
m-cu interstitiaal of zwak postfurcaal.
Basisvantergiet 1 aan dezijden met eenaantal langeharen.
<?- Lengte8-11mm. Grotendeels zwart; een brede eindrand van segment 1,
segment 2 en de basis van segment 3 rood met fijne, witviltige beharing; de
segmenten 1 en2met donkerder eindrand.
Kopzeer dicht en langbehaard, direct achter deogen afgerond. Slapensmal,
slaap :oog= 2 : 5 . Antennen kort endik,2e + 3elidgelijk aan het Ie.Ocellen
instomphoekigedriehoek; POLietskleiner dan OOL.Voorhoofd metfijne middennaad. Gezicht, slapen en mandibels zwak zilverachtig, clypeus bruin pubescent (constant?). Clypeus met smallezoom;deeindrand zeer zwak boogvormig
uitgerand.
Postnotum vlak, niet op het propodaeum liiggend; matglanzend; ca. half zo
langalshetpostscutellum;deachterrand inhet middenzwakstomphoekigingesneden; middengroeve duidelijk. Propodaeum gelijkmatig, doch zwak, zilverachtigpubescent (integenstellingtot hetc? vanaculeatusTHOMS.,waarhet achterste deelvan het propodaeum veelsterker pubescent is dan het voorste);aan
dezijden vrij dicht met langeharen bezet; middengroeve minof meergoed ontwikkeld. Dewitviltige beharing op dezijden van het scutellum en op het postscutellumietssterker dandieopdeoverigethorax.
Buitensteklauwdervoortarsen meteenschuine,afgeknottetand,± gespleten.
Vleugelsalsbijhet $.
Tergiet 1aan de basis vrij dicht behaard. Genitale plaat naar achteren versmald met afgeronde top; in het midden met vlakke kiel, die een rij vrij lange
haren draagt; de rand van de plaat met korte, forse borstelharen bezet (als
fig.72).
Verspreiding: Bijna geheel Noord-enMidden-Europa.
InNederland zeldzaam, van half Juni tot eind September.
Bennekom, Leersum, Hierden, Ermelo, Noordwijk a.Z.
Sophropompiluscrassicornis SHUCK.
Pompilus crassicornis SHUCKARD, Essay Foss. Hym. 1835,p.63,n.14.
= Ps. (Psammochares) campestris HAUPT, Dtsch. Ent. Zeitschr. 1927,
Beiheft, p.218,n.36.
$ - Lengte5-9mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasisvansegment3roodmetfijne,witviltigebeharing;bijgroteexemplaren
de buitenste oogrand met een min of meer duidelijke, bruingeleveeg.
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Kop duidelijk breder dan het pronotum, achter de ogen weinig versmald.
Slapen bijna direct achter de ogen afgerond, iets smaller dan l oogbreedte.Antennen kort en dik; 3elid doorgaans iets langer dan het Ieen evenalshet 4een
5eminstens2 x zolangalsaanheteindedik.Ocelleninstomphoekige driehoek;
POLeven groot als OOL.Oogca. gelijk aan f voorhoofdshelft, bij kleineexemplaren echter meestal ietssmaller. Voorhoofdsnaad zeerfijn of ontbrekend.
j Clypeus met smalle, gladde zoom; de eindrand zwak boogvormig uitgerand.
\Gezicht,clypeus,slapenenmandibelszeerzwakzilverachtigpubescent.Beharing
j van dekop(monddelenniet meegerekend)slechtslangopkruin enkeelenlangs
| de eindrand van de clypeus; voorhoofd en onderzijde van het Ie antennelid
'hoogstens spaarzaam en kort behaard.
Pronotum nagenoeg kaal, hoogstens in het midden met enkelelangere haren.
Postnotum kort,nooit meerdanhalf zolangalshetpostscutellum,dochhierdoor
inhetmiddennietoverdekt;achterrand inhetmiddenzwakingesneden;middenjgroeveflauw aangeduid. Propodaeum matglanzend, onbehaard (dezwakkeviltbeharing buiten beschouwing gelaten), met doorlopende middennaad; afvallend
deelenigszins afgeplat. Witviltige beharingopdethorax over het algemeenzeer
zwak, slechts iets duidelijker op de zijden van het scutellum en op het postscutellum.
Voorpoten met tarskam; het Ietarslid met in deregel3,naar het eindespits
toelopende dorens, waarvan debovenste meestal aanmerkelijk kleiner isdande
bverige en soms kan ontbreken en de onderste hoogstens zo lang is als het 2e
tarslid (fig.69d); tussen deze drie normale kamdorens kunnen bij grote exemplarennog2kleineredorensvoorkomen.
Vleugelsberookt met donkerezoom,welkezich in devoorvleugel in Rxvoortzet. IndevoorvleugelisR5naarbovenoverhet algemeenweinig,somsechtertot
6p i versmald; R3 naar boven sterk versmald tot driehoekig, soms zelfs kort
gesteeld;m-cu interstitiaaltot vrijsterk postfurcaal.
Tergiet 1kaal. Onderzijde van het abdomen spaarzaam behaard, slechts aan
d.eeindranden dersternieten met enkelelangereharen bezet.
c?- Lengte5-7,5mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalvedebasis,segment
2en debasisvan segment 3rood met fijne, witviltige beharing;bijgroteexemplaren tegen debuitenste oogrand een bruingeleveeg.
:Kop weinig behaard, achter de ogen nauwelijks versmald. Slapen vrij smal,
slaap :oog= 1:2. Antennen tamelijk kort en dik, 2e + 3e lid langer dan het
Ie, meestal het 3ealleen reedsbijna zolangalshet Ie. Ocellen instomphoekige
driehoek;POLongeveergelijkaanOOL.Voorhoofd nagenoegkaal,metonduidelijke middennaad. Clypeus met smalle zoom;eindrand zwak boogvormig uitgerand. Gezicht zilverachtig, clypeusenmandibelsoverwegendbruin pubescent.
Postnotum ca.half zolangals het postscutellum, met brede,ondiepemiddengrdeve; achterrand in het midden stomphoekig uitgesneden. Propodaeum met
zwakke of zonder middennaad. De gehele thorax, op de viltbeharing na, kaal.
Buitenste klauw der voortarsen gespleten.
Vleugelsalsbij het $.
Genitale plaat naar achteren iets versmald met breed afgeronde top, flauw
dajkvormig, met zwakke middenkiel, diezowel naar debasisalsnaar detopvan
deplaat verloopt; aan debasisaan weerszijde van demiddenkiel een duidelijke,
glimmendezijkiel;derandvandeplaat metzeerkorteharenbezet(fig.71).
Verspreiding: Bijna geheel Europa.
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In Nederland algemeen, (ook op de waddeneilanden?), van begin Juni tot
beginOctober.
SophropompilussubarcuatusSCHENCK
Pompilussubarcuatus SCHENCK, Jahrb. Ver.Natk. Nassau XVI, 1861,p.156,
n.2, <J.
$ - Lengte8-10mm.Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis, Segment
2 en de basis van segment 3rood met fijne, witviltige beharing; de segmenten
1 en 2 met donkerder eindrand, welke in het midden puntig naar voren uitgetrokken is;tegen debuitenste oogrand enindeuithollingvan debinnensteoogrand een minof meerduidelijke, bruingeleveeg.
Kopduidelijkbrederdanhetpronotum,achterdeogenweinigversmald.Slapen
breed afgerond, slaap :oog = 1:2. Antennen kort en dik; 3elid gelijk aanof
hoogstens iets korter dan het Ie, evenals het 4e en 5e lid 2 x zo lang als aan
het eindedik.Ocellen inrecht-tot stomphoekige driehoek; POLduidelijk korter
danOOL.Oog:voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofdsnaad duidelijk. Clypeusmet
smalle,glimmendezoom;deeindrandinhetmiddenzeer zwakstomphoekignaar
voren uitgetrokken. Gezicht, clypeus, slapen en mandibels fijn zilverachtig pubescent. De gehele kop matig dicht en lang behaard; onderzijde van het Ie
antennelid met eenaantal langeharen bezet.
Pronotum over de gehele breedte, ook aan de zijkanten, lang behaard. Postnotum aanmerkelijk korter dan het postscutellum en hierdoor gedeeltelijk overdekt;achterrand inhetmiddenzwakingesneden;middengroeveflauwaangeduid.
Propodaeum matglanzend, fijn zilverachtig pubescent; dezijden met een aantal
langeharen;middennaad in devoorste helft duidelijk;afvallend deel zwak uitgehold. Dewitviltige beharing op dethorax isalleen duidelijk op dezijden van
het scutellum en op het postscutellum.
Voorpoten met tarskam; het Ietarslid met 3naar het einde spits toelopende
dorens,waarvan deonderste korter isdan het 2etarslid.
Vleugelsberookt, met donkerezoom,welkezichindevoorvleugelin Rx voortzet. In devoorvleugel isR3aan debasisiets langer dan R5ennaar boven sterk
versmald, bijna driehoekig; R5 naar boven weinig versmald; r-m knievormig
naar voren gebogen, m-cu zwak postfurcaal. In de achtervleugel mondt m-cu
interstitiaal of iets voorbij de oorsprong van m3.
Tergiet 1aan de basis met lange haren bezet; onderzijde abdomen tamelijk
dicht enlang behaard.
<?- Lengte 7-8 mm. Grotendeels zwart;segment 1met rode eindrand of geheelzwart, segment 2rood met donkerder zoom ensegment 3rood met zwarte
zoom;buitenste oogrand enuitholling van debinnenste oogrand met eenbruingelevlek.
Kopachter deogenversmald.Slapensmal,weinigbreder dan $oog.Antennen
kort en dik; 2e +3e lid ongeveer gelijk aan het Ie. Ocellen in stomphoekige
driehoek; POLgelijk aanofkorter dan OOL.Voorhoofd metvrijduidelijke middennaad. Clypeus met smalle, gladde zoom; de eindrand recht. De gehele kop
enhet Ieantennelid dicht enlangbehaard. Gezicht,clypeusslapen enmandibels
bovendienzilverachtigpubescent.
Pronotum dicht enlangbehaard; achterrand enminder duidelijk dezijdenen
de middenlijn zilverachtig pubescent. Scutum, scutellum en postscutellum met
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enkele lange haren. Postscutellum en zijden van het scutellum met duidelijke
witviltige beharing. Postnotum aanmerkelijk korter dan het postscutellum;
achterrand in het midden zwak ingesneden; middengroeve flauw aangeduid.
Propadaeum van achteren witviltig behaard, vnl. aan de zijden vrij dicht met
langeharen bezet;middennaad slechts aangeduid.
• Buitensteklauwdervoortarsen meteenschuinetand, ± gespleten.
Vleugelsalsbij het ?.
Eerste3abdominalesegmentenzilverachtigpubescent;tergiet 1 vrijdichtmet
lange haren bezet; beharing aan de buikzijde matig.
Genitale plaat naar detop versmald, met min of meer afgeronde eindrand, in
het midden met hogekiel, die aan debasisgebogen isen daarna naar het einde
gelijkmatig in hoogte afneemt; de kiel met korte, de eindrand dicht met zeer
korteharenbezet (fig. 70).
Verspreiding: Midden-Europa.
, In Nederland zeldzaam, in JulienAugustus.
Oisterwijk, Rhenen,Driebergen, DenDolder.
Evagetes LEPELETIER, 1845
LEPELETIER, Hist. nat. Ins. III, 1845,p. 390.

Kop achter de ogen afgerond. Antennen kort en dik, spoelvormig. Mandibels
met 2tanden. Achterschenen met eenvoudige dorens bezet; deeindrand aan de
bovenzijde met enkele afstaande, ongelijk lange en onregelmatig geplaatste dorens.Klauwenbijhet? aanalletarsemmeteentand,bijhet<?aan devoortarsen
debuitenklauw met eenschuinetand, debinnenklauwgespleten,aan deoverige
tarsen deklauwen met eentand. Klauwkamzwakontwikkeld.Voorvleugelsmet
3radiale cellen,waarvan R3zowel m3als m-m opneemt; Ra nauwelijks langer
dan R3, naar het einde toegespitst; M3 met een duidelijke trechtervormige
uitzakkingaandebasis; m-cupostfurcaal.2eSterniet$zonderdwarsgroeve.
Typusgeneris:Aporus dubius LIND.
In Nederland slechts 1 soort.
EvagetesdubiusLIND.
Aporusdubiusv. D. LINDEN, N.Mém. Ac.Bruxelles IV, 1827,p.351,n.4.
,$- Lengte6-8mm. Grotendeels zwart;segment 1 behalvedebasis,segment
2en de basis van segment 3rood met fijne, witviltige beharing; de segmenten
1en2met donkerder eindzoom.
Kopweinigbrederdanh£t.prx>notum,achterdeogennietversmald.Slaap :oog
= 1:2. Antennen kort endik,spoelvormig;3elidietskorterdanhet Ie. Ocellen
in.stomphoekige driehoek; POL iets kleiner dan OOL. Oog: voorhoofdshelft
=*.2 : 3 . Voorhoofd met min of meer duidelijke middennaad. Clypeus zonder
scherpafgezette zoom;deeindrand recht ofzwakboogvormiguitgerand.
iPostnotumsmal,inhet midden doorhet postscutellum overdekt. Propodaeum
m^tglanzend;middennaad minofmeergoedontwikkeld.
iVoorpotenmettarskam;het Ietarslid met3kamdorens,waarvan deonderste
eleven lang isalshet 2etarslid. Klauwkam zeerklein.
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Vleugelsberookt metdonkerder zoom,diezichindevoorvleugelsinRj voortzet. Voorvleugelmet 3radialecellen;m-cu postfurcaal.
e?- Lengte4,5-6mm.Grotendeelszwart;heteindevansegment 1 endebasis
van segment 2minofmeeruitgebreid rood.
Kop achter deogen niet versmald. Slaap :oog= 2 : 5 . Ocellen instomphoekige driehoek, POL ongeveer even groot als OOL. Clypeus met rechte of zwak
boogvormig uitgesneden eindrand.
Postnotumsmal,inhet midden doorhet postscutellumoverdekt. Propodaeum
zonder middengroeve, hoogstens met eenflauwe indeuking.
Vleugelsalsbijhet $.
Genitale plaat zwak dakvormig, naar achteren versmald; de rand dicht met
korteborstelharen bezet.
Verspreiding:Midden-Europa.
In Nederland algemeen, ook in de duinstreek en op dewaddeneilanden, van
begin Junitot begin October.
Anoplius DUFOUR, 1834
DUFOUR,Ann.Soc.ent. France, II, 1834,p. 484.

Kop achter de ogen afgerond. Antennen slank. Propodaeum met afgeronde
achterhoeken. Achterschenen met eenvoudige dorens bezet; de eindrand aan
de bovenzijde met enkele afstaande, ongelijk lange en onregelmatig geplaatste
dorens. Klauwen aan alle tarsen bij het Çmet een tand, bij het ^ gespleten.
Klauwkam goed ontwikkeld, veelstralig. Beide vleugelparen met een donkere
zoom, die zich in devoorvleugels als in Rx voortzet. Voorvleugel met 4 radiale
cellen; Rx naar het einde toegespitst; M3 met een duidelijke, trechtervormige
uitzakking aan de basis; m-cu interstitiaal of zwak postfurcaal. 2e Sterniet $
zonder dwarsgroeve;laatstetergiet $ dicht metforse borstelharenbezet.
Typus generis: Sphex nigerrima SCOP.
??
1 Achterlijf zwart metrood
2
- Achterlijf geheelzwart
3
2 Rodeachterblijfstergieten met opvallend donkere zoom,dieinhet midden
puntig naar voren isgetrokken. Pronotum en zijden van het propodaeum
dicht en lang behaard. Lengte &-15 mm
A.fuscus L.p.73
- Rode achterlijfstergieten zonder donkere eindrand. Pronotum en zijden
van het propodaeum met slechts enkele korte haartjes. Lengte 7-13 mm.
A.inftccatus LIND.p.75
3 Vleugelstigma opvallend groot, zijn top bijna even ver als de buitenste
punt van R reikend (fig.73a). Voorhoofd dicht en lang behaard. Gezicht
en clypeus ten dele zilvergrijs pubescent. Ocellen in uitgesproken scherphoekige driehoek.Antennen zeer slank, 3e lid meer dan 4 x zo lang als
aanheteindedik.Lengte7-10mm . . . . . . A.concinnus DHLB.p.76
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- Vleugelstigma klein, zijn top lang niet zo ver als de punt van R reikend
(fig.73b). Gezicht en clypeus geheel bruin pubescent. Antennen minder
slank, 3elidniet meerdan4 x zolangalsaan het eindedik1)
4
4 Voorhoofd en zijden van het pronotum vrij dicht met lange haren bezet
(verse exemplaren). Clypeus van voren boogvormig uitgerand. Achterlijf,
egaal bruin pubescent. In de voorvleugel R3 aan de basis langer dan R5,
inderegelnaarbovennietsterkerdantot opi versmald. Lengte8-10mm.
A.haereticusTOURN. p.77
- Voorhoofd en zijden van het pronotum met enkele korte haren. Clypeus
met nagenoegrechte eindrand.Achterlijfstergieten aan debasis met grijze..
viltbanden. In de voorvleugel R3aan de basis ca. even lang als R5, naar
bovenminstenstotopiversmald,inderegelbijnaofgeheeldriehoekig,soms
kortgesteeld. Lengte 8-11 mm
A.nigerrimus SCOP.p. 78

1 Achterrand van sterniet 5 in het midden diep, klokvormig uitgesneden
(fig.74).Genitale plaat dakvormig, naar achteren versmald (fig. 74).Achterlijf bijna steedszwart met rood. Lengte5-9mm.
A.infuscatus LIND. p.75
- Achterrand van sterniet 5hoogstens ondiep en nooit klokvormiguitgesne: den (fig.75en76)
2
j2Achterlijf zwart met rood. Genitale plaat vlak, slechts aan de basis iets
1 opgeblazen; de eindrand recht afgesneden (fig.75). Lengte 6-12 mm.
A.fuscus L.p.73
~ Achterlijf geheelzwart
3
3 Sternieten 4 en 5 met een vlakke, rossig behaarde indeuking. Genitale
plaat vlak (fig. 76). Lengte7-8mm
A.haereticusTOURN. p.77
- Sternieten 4en5zonder indeuking, normaal. Genitale plaat dakvormig . 4
4 Genitaleplaat naar het eindetoegespitst (fig.77).
Vleugelstigma klein, zijn top lang niet zover als debuitenste punt van R
reikende (alsfig. 73&).Aan deachterpoten het 4etarslid bijna zolangals
het5e(fig.79a).Lengte7-9mm.
A.nigerrimus SCOP.p.78
- Genitale plaat met ter weerszijde van het midden ingesneden eindrand
(fig.78).Vleugelstigma groot,zijn topbijna evenver alsdebuitenste punt
van Rreikend (fig.73a).Aan deachterpoten het 4etarslid ca.half zolang
als het 5e(fig.7%). Lengte7-9 mm . . . . A.concinnus DHLB.p.76
Anopliusfuscus L.( = Pompilusviaticus AUCT.)(PI. III)
Sphexfusca LINNÉ, Fn.Suec. Ed.2, 1761,p.412,n. 1651.
$ - Lengte9-15mm. Grotendeels zwart; tergiet 1 behalve debasis,tergiet 2
en tergiet 3 lichtrood met donkere tot zwarte eindranden, die in het midden
puntignaarvorenzijn uitgetrokken, buitensteoogrand metbruingeleveeg.
Kop breder dan het pronotum, achter de ogen niet versmald. Slaap ruim f
—*
'
|) DevormvanR,(„3ecubitalecel")isvoordeonderscheidingderzwarteAnopliussodrtenonbruikbaar;hoeweldezecelbijA.nigerrimus in.deregelbijnaofgeheeldriehoekigis,kanze hiernaarbovenslechtstotopi versmaldzijn;terwijlzebijA.concinnuavwaarze in de regelnaarboventotopJ-|versmaldis,inenkelegevallenvolkomen
driehoekigkanzijn.

1

74

Fig. 73. Deel van de voorvleugel
a. Anoplius concinnus DHLB.
b. Anoplius haereticus TOURN.

Fig. 74. Anopliusinfuscatus LIND.<?»
genitaleplaat met voorafgaande sternieten

Fig. 75. Anoplius fuscus L. <?, genitale
plaat met voorafgaande sternieten

Fig. 76. Anoplius haereticus TOURN. ó\ genitale plaat
met voorafgaande sternieten

Fig. 77. Anoplius nigerrimus
SCOP. <J, genitale plaat

Fig. 78. Anoplius concinnus
DHLB.,3, genitale plaat

Fig. 79. Laatste leden van de
achtertars
a Anoplius nigerrimus SCOP. ó*
b. Anoplius concinnus
DHLB. 6*
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oogbreedte.Antennenslank;3elidietslangerdanhet Ie + 2e. Ocelleninstomphoekigedriehoek;POLgelijkaanofietsgroterdanOOL. Oog:voorhoofdshelft =
= 3 : 4 . Voorhoofd dicht met lange haren bezet, met een slechts van onderen
duidelijke middennaad. Clypeusvan voren zwak uitgerand,
Pronotum sterk behaard. Postnotum inhet midden stomphoekig uitgesneden,
met flauwe middengroeve, korter dan i postscutellum. Propodaeum dof, practischzonder middengroeve, aan dezijden dicht metlangeharen bezet.
Voorpoten met tarskam; het Ietarslid met 3kamdorens, die iets langer zijn
danhet Ietarslid aanheteindedik.
Vleugels,vooral devoorste, sterk berookt met donkerezoom. In devoorvleugel R5 en R3 aan de basis ongeveer even lang (soms R3, soms R5 iets langer);
RBnaar boven weinigversmald, hoogstenstot opdehelft;R3naar bovensterk
versmald, somsdriehoekig; m-cu interstitiaal of iets postfurcaal.
Tergiet 1 endesternieten vrij dicht behaard.
<?- Lengte6-12mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalvedebasis,segment
2 en tergiet 3 lichtrood met donkere eindranden, welke niet zoscherp afsteken
alsbijhet $;buitensteenbinnensteoogrand meteenbruingeleveeg,waarvande
laatste vaak onder de zilverviltige gezichtsbeharing is verborgen.
Kopbreder danhetpronotum, achter deogenweinigversmald.Slaap :oog =
= 3 : 5 . Ocellen in stomphoekige driehoek; POL gelijk aan of iets groter dan
OOL.Clypeusmetrechteeindrand.
I Postnotum inhetmiddenstomphoekiguitgesneden, metflauwe middengroeve,
korterdani postscutellum.Propodaeumdof, aandezijden metlangeharenbezet.
Klauwen aan midden- en achtertarsen gespleten, de naar achteren gerichte
klauwtand aan het einderechter afgesneden.
Vleugelsalsbijhet $.
Abdomen smaller dan hij het Ç. Genitale plaat vlak, naar het midden iets
oplopend enflauw gekield, aan debasis met knobbel, aan het einde breed afgerond; deeindrand somsinhet midden ietsuitgerand (fig.75).
Verspreiding:Europa,Noord-Afrika, Noord-Azië.
In Nederland zeer algemeen, ook in de duinstreek en op deWaddeneilanden;
5$ van half Maart tot half October,<?(? van begin Juli tot eind September.
Anopllusinfuscatus LIND.
Pompilusinfuscatus v. D. LINDEN, N.Mém.Ac. Bruxelles IV, 1827, p. 339,
n.36, (j.
$ - Lengte7-13mm. Grotendeelszwart;segment 1 behalvedebasis,segment2
endebasisvantergiet 3rood.
Kop breder dan het pronotum, achter de ogen nauwelijks versmald. Slaap
bijna f oogbreedte. Antennen slank; 3e lid gelijk aan het Ie +2e. Ocellen in
recht- tot scherphoekige driehoek. POL iets kleiner dan of gelijk aan OOL.
Oog :voorhoofdshelft = 3 : 4 . Voorhoofd slechts weinig behaard, met min of
meerduidelijke middennaad. Clypeusmetrechteeindrand.
iPronotum metenkelekorteharen.Postnotum inhet middenstomphoekiguitgesneden, met zeer zwakke of zonder middengroeve, half zo lang als het postscbtellum. Propodaeum dof, met middennaad, aan dezijden met slechts enkele
zefarkorte haartjes.
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Voorpoten rrîettarskam; het letarslid met3kamdorens,dieongeveerzotang
zijn alshet Ietarslid aan het eindedik.
Vleugelsberookt met donkerezoom. In devoorvleugel R5en R3aan debasis
ongeveer even lang; R5naar boven weinig,hoogstenstot opdehelft, versmald;
R3 bijna of geheel driehoekig; m-cu interstitiaal of weinig postfurcaal.
c?- Lengte5-9mm.Grotendeelszwart; segment 1 behalvedebasis,segment2
en de basis van segment 3 rood; het rood kan echter in meerdere of mindere
mate door zwart zijn verdrongen, zodat bijna geheelzwarteexemplaren kunnen
voorkomen; âchtérrand van het pronotum soms met een in het midden onderbroken, vuilwitte band.
Kopbreder dan het pronotum, achter deogenweinigversmald.Slaap :oog =
= 1:2. Ocellen in recht- tot scherphoekige driehoek; POL iets kleiner danof
gelijk aan OOL.Clypeusmetrechteeindrand.
Postnotum iets langer dan i postscutellum. Propodaeum mat, met middengroeve.
Klauwen aan midden- en achtertarsen gespleten, de naar achteren gerichte
klaûwtand aan het einderecht afgesneden (fig. 4c).
Vleugelsalsbij $, indevoorvleugel R3somsgesteeld.
Sterniet5aan deachterrand diepklokvormiguitgesneden (fig.74).
Genitaleplaat dakvormig, met licht gebogen enbehaarde nok, naar het einde
versmald, metafgerondetop;derand metkörteharenbezet (fig.74).
Verspreiding: Bijna geheel Europa, Klein-Azië.
In Nederland algemeen, ook in de duinstreek en op dewadden-eilanden, van
eind Meitot eind September.
Anopliusconcinnus DHLB.
PompilusconCinnus DAHLBOM,Hym. eur. 1,1845, p.444,n. 7.
$ ~ Lengte 7-10 mm. Geheel zwart; gezicht en clypeus ten dele, mandibels,
bovenzijde der heupen, schenen, tarsen en de basis der achterlijfssegmenten
zilvergrijs pubescent, overigens meerbruin pubescent.
Kopbrederdanhetpronotum,achterdeogenduidelijkversmald.Slaap :oog=
= 3 : 5 . Antennen zeer slank; 3elid langer dan het Ie + 2e, meer dan 4 x zo
lang alsaan het einde dik; het 4elid meer dan 3 x, het 5eca. 3 x zolangals
aanheteindedik.Ocelleninuitgesprokenscherphoekigedriehoek;POLduidelijk
kleinerdan OOL.Oogietssmaller daneenvoorhoofdshelft. Voorhoofd dicht met
langeharen bezet, met middennaad. Clypeusmet smallezoom;deeindrandzeer
zwakuitgerand, bijna recht.
Postnotum iets langer dan i postscutellum, in het midden door lengte-groeve
gedeeld. Propodaeum glad, met onduidelijke middennaad, aan de zijden met
lange haren bezet.
Voorpoten zondercompletetarskam; het Ietarslid met driekortekamdorens,
waarvan de bovenste het kortst en de onderste even lang is als het Ie tarslid
aan het eindedik; deOverigetarsleden slechts met einddoren.Aan detarsender
achterpoten ishet4elidminder dan f x zolangalshet5e.
Vleugels zwak berookt met donkere zoom, die zich in de voorvleugel in Rx
voortzet. In devoorvleugel ishet stigma opvallend groot, even breed als C,zijn
top reikt bijna even ver als devoorstepunt van R (fig.73a);R6naar boven tot
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op Î versmald; R3aan de basis iets langer dan R6,naar boven tot op i-i.versmald (een enkele maal echter driehoekig!); m-cu interstitiaal of zeer weinig
postfurcâal.
Tergiet 1aan de basis met een aantal lange haren.
<$- Lengte 7-9 mm. Geheel zwart;gezicht, clypeus, mandibels, thorax, heupen, schenen,tarsen enbasis der achterlijfssegmenten zilvergrijs pubescent.
| Kopachterdeogennauwelijksversmald.Slaap = ca.i oogbreedte.3eAntenneltd = le =4e. Ocellen in scherphoekige driehoek; POL kleiner dan OOL.Oog
duidelijk smaller dan eenvoorhoofdshelft. Clypeusvan voren recht ofzwak uitgerand.
: Postnotum iets korter dan het postscutellum.
Aan detarsen der achterpoten ishet 4elidweinigmeerdanhalfzolangalshet
5e(fig.79b). Klauwen aan midden-en achtertarsen gespleten; de naar.achteren
gerichteklauwtand naar het eindetoegespitst.
Vleugelsalsbijhet$.
Sternieten4en 5normaal. Genitale plaat dakvormig, met naar achteren uitstekende kiel; de eindrand aan weerszijde van dekiel scherphoekig ingesneden,
regelmatig met omgebogen haren bezet (fig.78).
j Verspreiding: Noord-enMidden-Europa.
InNederland vrijzeldzaam,van half Junitot eindAugustus.
Belfeld (L.), Steil (L.), Niftfik, Rhenen, Remmerden.
Anopliushaeretlcus TOURN.
Pompilushaereticus TOURNIER, Ent. Genev. 1889,p. 160,n. 13,$.
$ - Lengte8-10mm.Geheelzwart;egaalbruin (slechtsaan debasisder mandibelszilvergrijs) pubescent.
Kop breder dan het pronotum, achter deogen niet versmald. Slaap :oog =
a=3 :5.Antennen vrij slank; 3elid iets langer dan het Ie + 2e, ongeveer 4 x
zo lang als aan het einde dik; 4e lid meer dan 3 x, 5e lid ca. 3 x zo lang als
ajan het einde dik. Ocellen in rechthoekige tot zwak scherphoekige driehoek;
ROLduidelijk kleiner dan OOL.Oog:voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd dicht
riet lange haren bezet, met middennaad. Clypeus met brede, gladde zoom; de
efndrand in het midden sterk boogvormig uitgerand.
• Pronotumaandezijdenvrijdicht metlangeharenbezet.Postnotumhoogstens
gelijkaan £postscutellum,inhetmiddendoorlengtegroevegedeeld.Propodaeum
glad, met niet geheel doorlopende middennaad, aan de zijden dicht met lange
haren bezet.
Voorpoten zonder tarskam; het Ie tarslid hoogstens met 3 korte en uiterst
fijne haarvormige dorens(delager gelegenrij dorensniet met kamdorenste verwarren),deoverigetarsleden slechts meteenzeerfijne einddoren. Aandetarsen
der achterpoten ishet 4elid ongeveer $ van het5e.
Vleugels zwak berookt met donkere zoom, die zich in de voorvleugel in Rx
voortzet. Indevoorvleugel ishetstigmaklein,smallerdan C,zijn topreikt lang
n|et zover als devoorste punt van R (fig.73b); Rs naar.boven tot op f-i versrhald; R3aan de basis langer dan Rs, naar boven tot op i-J versmald; m-cu
p»$tfurcaal.
•. Tergiet 1 aandebasislangbehaard.
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c?- Lengte 7-8 mm. Geheel zwart; gezicht, clypeus, mandibels en heupen
zilvergrijs pubescent, overigens meer bruin pubescent.
Kop achter de ogen nauwelijks versmald. Slaap iets breder dan i oog. 3e
Antennelid = le = 4e.Ocelleninscherphoekige driehoek;POLduidelijk kleiner
danOOL. Oogietsbreder dan $ voorhoofdshelft. Clypeusvanvoren boogvormig
uitgerand.
Postnotum hoogstens half zolang als postscutellum.
Aan de tarsen der achterpoten is het 4e lid ongeveer f van het 5e. Klauwen
aan midden-enachtertarsen gespleten;denaar achteren gerichteklauwtand aan
het einderecht afgesneden (alsfig.4c).
Vleugelsalsbij hetÇ.
Sternieten 4 en 5 met een vlakke uitholling, welke met aanliggende, rossige
haren isbekleed. Genitaleplaat vlak, aan het eindeafgerond enregelmatig met
fijne haren bezet (fig. 76).
Verspreiding:Tirol, Nederland.
In Nederland zeer zeldzaam.
Oisterwijk: 3$$en 1<? gekweekt uit riet (waarschijnlijk uit 1 nest) op 14 Juni
1896en Udenhout (N.B.): 1 3 gekweekt uit braamstengel op 14Mei 1941.
AnopllusnigerritnusSCOP.
Sphexnigerrima SCOPOLI, Ent.Carn. 1763,p.295,n. 784.
$- Lengte 8-11 mm. Geheel zwart;grotendeels bruin pubescent, zilvergrijs
pubescent zijn de mandibels ten dele, debovenzijde der heupen en de basisder
achterlijfstergieten.
Kop breder dan het pronotum, achter de ogen niet versmald. Slaap :oog =
= 3 : 5 . Antennen tamelijk fors; 3elid = Ie + 2e, minder dan 4 x zolang als
aanhet eindedik;het4elidca.3 x, het5eminder dan3 x zolangalsaanhet
einde dik. Ocellen in scherphoekige driehoek; POL iets kleiner dan OOL.Oog:
voorhoofdshelft = 3 : 4 . Voorhoofd matglanzend,met enkelekorteharen bezet;
middennaad duidelijk. Clypeus met zeer smalle zoom; de eindrand recht of in
het midden zwak uitgerand.
Pronotum met enkelekorteharen. Postnotum gelijk aan l postscutellum, met
flauwe, ondiepemiddengroeve. Propodaeumglad, metonduidelijke middennaad,
aan dezijden met korte haren bezet.
Voorpotenzondercompletetarskam;het Ietarslidmet3zeerkortekamdorens,
waarvan debovenste 2echter vaak gereduceerd zijn en deonderste ca. half zo
lang isals demetatars aan het einde dik; deoverigetarsleden slechts met einddoren.Aandetarsen derachterpoten ishet4elidslechtsweinigkorterdanhet5e.
Vleugels zwak berookt met donkere zoom, die zich in de voorvleugel in Rx
voortzet. Indevoorvleugel ishet stigma klein,smaller dan C,zijn topreikt lang
niet zover als devoorste punt van R (alsfig.73b); R5naarboven tot op ca. î
(somstot opi) versmald; R3aan debasisca.gelijk aan R5,naarbovenminstens
tot op i versmald, in de regel bijna of geheel driehoekig, soms kortgesteeld;
m-cu interstitiaal ofweinig postfurcaal.
<?- Lengte7-9 mm.Geheelzwart; gezicht, mandibels,bovenzijde der heupen
en basis der achterlijfstergieten zilvergrijs pubescent, overigens meer bruin pubescent.
Kop achter de ogen niet versmald. Slaap :oog= 1:2. Ocellen in scherp-
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hoekige driehoek; POL iets kleiner dan OOL. Oog duidelijk smaller dan een
voorhoofdshelft. Clypeusmetrechteofzeerzwakuitgerande eindrand.
Postnotumgelijkaan i postscutellum,metflauwe middengroeve.
Aan detarsen der achterpoten ishet 4elid bijna zolang als het 5e(fig.79a).
Klauwen aan midden- en achtertarsen gespleten; de naar achteren gerichte
kbuwtand aanhet einderecht afgesneden (alsfig.4c).
Vleugels als bij het $.
Sternieten 4en5normaal. Genitale plaat dakvormig, met minof meer duidelijjkekiel,naarachterentoegespitst;derandmetlange,dunneharenbezet(fig.77).
Verspreiding: Noord-, Midden-en Zuid-Europa.
In Nederland vrij algemeen, ookopdewaddeneilanden, van eind Meitot half
September.
Ep'syron SCHIÖDTE, 1837
SCHIÖDTE, Kröyers Naturh. Tidsskr. I, 1837,p. 341.

Kop achter de ogen afgerond. Antennen slank. Pronotum,scutellum, postscutellum, postnotum en propodaeum met zilverglanzende, eerste abdominale
térgiet met bronskleurige schubben bezet. Propodaeum met afgeronde achterhoeken. Voorpoten $ met sterk ontwikkelde tarskam. Achterschenen met eenvoudige dorens; de eindrand aan de bovenzijde met enkele spitse, afstaande,
ongelijk langeen onregelmatig geplaatste dorensbezet. Klauwen aan alletarsen
in;beide geslachten gespleten. Voorvleugels met 4 radiale cellen, waarvan F^
aan het eindeistoegespitst;m-cu interstitiaal. In deachtervleugel mondt m-cu
interstitiaal ofvoorbij deoorsprongvan m3.2eSterniet $ zonderdwarsgroeve.
Typus generis: Sphexrufipes L.
InNederland slechts 1 soort.
Episyron rufipes L. (PI. III)
Sphexrufipes LINNÉ, Syst.nat. Ed.X, 1758, p.571,n.17.
Ç- Lengte 10—13mm. Zwart met variabele ivoorwitte tekening en ten dele
rojie poten; ivoorwit zijn: een smalle band langs de binnenste en één langs de
buitensteoogrand, een paar langgerekte vlekken langsdeeindrand van het proncjtum (vaak ontbrekend), een vlek op de vleugelbasis (vaak ontbrekend), een
paar vlekken op het 2e tergiet (vaak ontbrekend), een paar vlekken op het 3e
tergiet, een paar vlekken op het 4e tergiet (meest afwezig) en een ongepaarde
vlekophet laatstetergiet (somsontbrekend);roodzijn: aan devoorpoten meest
deknieënendetopderschenen,aandemiddenpotenhetlaatstedeelderdijenen
minof meeruitgebreid deschenen, aan deachterpoten het laatste deelder dijen
endeschenen.
Kopdicht behaard,weinigbreder danhetpronotum, achter deogenversmald.
Slapen vlak afgerond; slaap :oog= ca. 1:2. Antennen slank; Ie lid, vnl. aan
deonderzijde,vrijdichtenlangbehaard;3elidbijna 1J x zolangalshet Ie + 2e.
Ocellen in stomphoekige driehoek; POL duidelijk groter dan OOL. Oog :voorhqofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofd met duidelijke middennaad. Clypeus flauw gewelfd, metsmallezoom;deeindrand vlak afgerond.
JPronotumsterkbehaard, bovendien met eenkraagvanzilverglanzendeschubbejn bezet; dezijden naar voren convergent. Postnotum ter weerszijde van het
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midden boogvormig verlengd;in het midden met eenflauwe, glimmende indeuking(zonder middengroeve).
Propodaeum klein, naar achteren versmald. Scutellum, postscutellum, postnotumenpropodaeumsterkbehaardenmetzilverglanzendeschubbenbezet.
Voorpoten metsterkontwikkeldetarskam;het letarslid met4(soms5)kamdorens,waarvan deeersteklein en naar het eindetoegespitst is;deoverige zijn,
evenals de kamdorensvan het 2een 3etarslid, naar het einde afgeplat en verbreed;deonderstekamdorenvandemetatarsisca.1£x zolangalshet2etarslid.
Vleugels licht berookt met donkere zoom. In de voorvleugel bovendien een
veel minder donkereband door R1; R3, R6en M3en een zwakke donkerezoom
langs debasale dwarsadergroep;R5aan debasis iets langer dan R3, beide naar
boventot opca.I versmald;m-cuinterstitiaal.
Tergiet 1met zwak bronskleurige schubben.
c?- Lengte 6-9 mm. Zwart met ivoorwitte tekening en ten dele rode poten;
ivoorwit zijn:eensmalleband langsdebinnenste en éénlangsdebuitensteoogrand, eenpaar vlekken op het 3etergiet (somsookophet 2e)eneengrotevlek
ophetlaatstetergiet;poteninprincipegekleurdalsbijhet$,hetroodkanechter
veelbeperkterzijn,zodat inhet uiterstegevalslechtsdeschenenderachterpoten
nogminof meerrood zijn.
Kopdicht behaard,vanvorengeziendriehoekig metafgeronde hoeken,achter
de ogen versmald. Slaap :oog= 2 : 5 . Ie Antennelid, vnl. aan de onderzijde,
dicht en lang behaard. Ocellen in stomphoekige driehoek; POL duidelijk groter
dan OOL. Clypeus gewelfd, met zeer smalle zoom; de eindrand recht of in het
midden uiterst zwak boogvormig uitgerand.
Pronotumdichtbehaard,bovendien meteenkraagvanzilverglanzendeschubbenbezet.Postnotumter weerszijdevan het middensterk boogvormigverlengd.
Scutellum, postscutellum, postnotum en propodaeum met zilverglanzende
schubben.
VleugelsalsbijhetÇ.
Tergiet 1met zwak bronskleurige schubben. Genitale plaat breed, met afgeronde eindrand, in het midden met een aan de basis hoge en brede, naar het
einde verlopende kiel; de gehele rand dicht met zeer korte, stijve borstelharen
bezet.
Verspreiding:BijnageheelEuropa.
In Nederland algemeen door het geheleland, ook op dewaddeneilanden, van
begin Junitot eind September.
Pompiloides RADOSZKOWSKI,1887
RADOSZKOWSKI, HoraeSoc. Ent. Ross.XXI, 1887,p. 94.

Kop achter de ogen afgerond. Antennen slank. Propodaeum aan de achterhoeken kegelvormig uitgetrokken. Voorpoten Ç met tarskam. Achterschenen
met eenvoudige dorens bezet; de eindrand aan de bovenzijde met enkele afstaande, ongelijk lange en onregelmatig geplaatste dorens. Klauwen bij het ?
aan alletarsen met eenkleinetand, bijhet<j aan devoortarsen debinnenklauw
gespleten, debuitenklauw met een schuine tand, deklauwen der overige tarsen
met een kleine, rechte tand. Klauwkam goed ontwikkeld, veelstralig. Beide
vleugelparen met een donkerezoom.Voorvleugelsmet4radialecellen;Rx naar
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Plaat III. Boven:Anopliusfuscus L.$ 4x
Onder: Episyron rufipes L.Ç4 x
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het einde toegespitst; M3 met een zwakke, trechtervormige uitzakking aan de
basis.
Typus generis: Pompiloides albofasciatus RAD.
In Nederland 1 soort.
Pompiloidessexmaculatus SPIN.
Pompilus sexmaculatus SPINOLA, Fn. Ligur. fragm. 1805,p. 16,n.6.
$- Lengte7-8mm.Grotendeelszwart;schenen der achterpoten ensomsook
die der middenpoten flets rood; ook detarsen, vooral die der achterpoten, min
of meerrood;grijs viltig behaard zijn: gezicht, clypeus,slapen, dezijden van de
thorax, scutellum, postscutellum en propodaeum aan de zijden, de heupen, de
onderzijde der dijen en de schenen van alle poten, de basis van het Ie tergiet,
een paar vlekken op het Ie, 2e, 3e en soms op het 4e tergiet, een paar kleine
vlekken ophet 2eeneenpaar uiterst kleineop het 3esterniet.
Kop duidelijk breder dan het pronotum, achter deogen niet versmald. Slaap
iets breder dan i oog. Antennen slank; 3e lid ca. even lang als het Ie +2e.
Ocellen in stomphoekigedriehoek; POL duidelijk groter dan OOL. Oog :voorhoofdshelft = 2 : 3 . Voorhoofdsnaad duidelijk. Clypeus met afgeronde hoeken;
deeindrand recht.
Pronotum metzwakboogvormiguitgesneden achterrand. Postnotum onscherp
tegen het propodaeum afgegrensd, zeer kort, in het midden naar achteren verlengd, met flauwe middengroeve. Propodaeum vlak; de zijden naar achteren
ineenkegel uitgetrokken.
Voorpoten mettarskam; het Ietarslid met3kamdorens,waarvan deonderste
iets langer is dan het 2etarslid. Alle tarsen met goed ontwikkelde, veelstralige
klauwkam. Klauwen met zeer kleine tand.
Vleugelslicht berookt met donkerezoom. Indevoorvleugel R5ietslangerdan
Rs, naar boven tot op ca. i versmald; R3 naar boven sterk versmald tot driehoekigof zelfs kortgesteeld;m-cu zwakantefurcaal of interstitiaal.
c?- Lengte5-6mm.Zwart;grijzeviltbeharing alsbijhetÇ.
Kop achter deogen niet versmald, eerder iets verbreed. Slaap iets breder dan
i oog.3e Antennelid = le. POL duidelijk groter dan OOL. Clypeus met rechte
eindrand.
Postnotum kort, tegen het propodaeum onscherp afgegrensd. Propodaeum
vlak;dezijden naarachteren ineenkegeluitgetrokken.
VleugelsalsbijhetÇ.
Genitaleplaat dakvormig,naar achteren versmald; derand met korteborstelhaartjes bezet.
Verspreiding: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
In Nederland vrij zeldzaam, slechts bekend uit deduinstreek.
DenHaag,Wassenaar,Loosduinen,Noordwijk a.Z.,Aerdenhout,Bergen(N.H.).
AporusSPINOLA, 1808
SPINOLA, Ins.Ligur. II, 1808,p. 5.

Kopzwak kapvormig, van achteren zeer kort afgerond. Antennen kort endik
met eenfors Ie lid, bij het $ direct boven declypeus ingeplant. Mandibels met
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3 tanden. Pronotum lang, met bijna rechte eindrand. Achterschenen met eenvoudigedorensbezet;deeindrand aandebovenzijde metenkeleafstaande,ongelijk lange en onregelmatig geplaatste dorens. Klauwen bij het $ aan alle tarsen
met eentand, bij het c?deklauwen aan devoortarsen gespleten, aan deoverige
tarsen met eentand. Vleugels met donkerezoom,diezichindevoorvleugel inI?!
voortzet. Voorvleugels met 3 radiale cellen, waarvan Rgslechts m3 opneemt,
m-m interstitiaal of voorbij r3 mondend; Rx aanmerkelijk langer dan R3, naar
het einde toegespitst; M3 met een trechtervormige uitzakking aan de basis.
2eSterniet ? zonder dwarsgroeve.
! Typus generis:Aporus femoralis LIND.
InNederland slechts 1 soort.
Aporusfemoralis LIND.
\ Aporusfemoralis v. D.LINDEN, N. Mém. Ac.Bruxelles IV, 1827,p.349,n.2,(J.
Ç- Lengte 8-10 mm. Grotendeels zwart;de eerste 3segmenten dofrood met
min of meer uitgebreide zwarte vlekken;deoverige segmenten zwart, vaak met
rode vlekken; achterschenen somsten delerood.
Kop schuin naar voren gericht, vrij sterk afgeplat, achter de ogen niet versmald; de kruin van achteren uitgerand. Slaap :oog = 2 : 3 . Antennen kort
ejndik met een fors Ie lid; het 3e lid J x zo lang als het le en korter dan het
Ocellen ver uiteen, in rechthoekige driehoek; POL gelijk aan OOL. Ogen
al, oog :voorhoofdshelft = 1:2. Voorhoofd lang, vlak, met middennaad.
rpeusmet zeersmallezoom,van voren recht ofzwak uitgerand.
Pronotum inhetmiddenietskorterdanbreed;deachterrand zwakingesneden,
bijna recht. Postnotum verzonken, zeer kort. Propodaeum met ondiepe, vlakke
middengroeve;hethorizontaledeelfijn gekorreld;het afvallende deelgerimpeld.
Voorpoten zonder tarskam; het Ie tarslid = IJ x de tarsleden 2 + 3 + 4 .
Binnenste spoor der achterschenen iets langer dan het halve Ie tarslid. Klauwkam aan alle poten zwak ontwikkeld.
Vleugels berookt met iets donkerder zoom, die zich in de voorvleugels in Ry
voortzet. Voorvleugels met 3 radiale cellen; R3 naar boven weinig versmald;
m-m interstitiaal of iets voorbij r3 mondend; m-cu interstitiaal of iets postfurcaal(fig.14).
<?- Lengte6-8 mm. Zwart;aan de achterpoten de dijen vaak en deschenen
somsten delerood.
Kop afgeplat, achter de ogen nauwelijks versmald. Slaap :oog= 1:2. Antennen kort en dik;het 3elidslechtsweiniglanger dan het 2eenkorter dan het
4e. Ocellen in stomphoekige driehoek; POL duidelijk groter dan OOL. Ogen
smal; oog: voorhoofdshelft = 1:2. Voorhoofd met fijne middennaad. Clypeus
métrechteeindrand.
Pronotum tamelijk lang; de zijden naar voren convergent. Postnotum zeer
kort, doch niet onder het postscutellum verborgen; in het midden stomphoekig
uitgesneden. Propodaeum met vlakke middengroeve, van achteren met opvallende witviltige beharing.
Binnenstespoor derachterschenen bijna zolangalshet Ietarslid.
Vleugels als bij het $, doch lichter berookt.
Abdomen zijdelings samengedrukt. Genitale plaat dakvormig, van achteren
pupftig toegesneden.
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Verspreiding:Midden-enZuid-Europa.
InNederland zeldzaam,van half Julitot eindAugustus.
Bemelen, Dieren, Rhenen, Beekhuizen, Ermelo(Utrecht,Six).
Homonotus DAHLBOM, 1843
DAHLBOM, Hym. eur. I, 1843, p. 35.

Kop kapvormig op deprothorax zittend, van achteren scherpomgevouwen.
Antennen kort en dik. Pronotum lang. Achterhoeken van het propodaeum tot
zijdelings samengedrukte kegels uitgetrokken. Voorpoten $ zonder tarskam.
Achterschenen met eenvoudige dorensbezet; deeindrand met enkele afstaande,
ongelijk lange en onregelmatig geplaatste dorens. Klauwen aan alle tarsen in
beidegeslachten gespleten. Voorvleugels met 4radiale cellen; Rxnaar het einde
toegespitst; M3 met een trechtervormige uitzakking even voor het midden. In
deachtervleugel m-cu verticaal. 2eSterniet $ zonder dwarsgroeve;laatste sterniet $ zijdelings samengedrukt.
Typusgeneris: Sphexsanguinolenta F.
InNederlandslechts 1 soort.
Homonotussanguinolentus F.
Sphexsanguinolenta FABRICIUS, Ent. syst. II, 1793,p.211, n.54.
$- Lengte 8-9 mm. Kop met antennen bijna geheel zwart, deeindrand van
de elypeus soms rood; thorax zeer variabel van kleur, van grotendeels rood
(waarbij slechts dezijden van scutum en scutellum en deonderzijde zwart zijn)
tot geheelzwart;abdomenzwart, met opvallendewitviltigebeharingopdevooren achterranden der eerste twee tergieten; poten zwart met vuilwitte scheensporen;inenkelegevallendeheupen dervoorpoten geheelof ten delerood.
Kop weinig breder dan het pronotum, kapvormig, achter de ogen iets verbreed. Slapen van onderen naar boven breder wordend; het breedste deel iets
brederdan 1oog.Antennenkort endik;3elidongeveergelijk aanhet Ie.Ocellen
veruiteen, ineenzeerstomphoekige driehoek gelegen; POL :OOL= 3 : 1 .Oog
smaller dan ï voorhoofdshelft. Voorhoofd boven de antennebases snüitvormig
uitstekend, zonder middennaad. Clypeus ca. 1i x zobreed als lang, met gelijkmatig afgeronde hoeken; de eindrand in het midden flauw boogvormig uitgesneden.
Pronotum lang, ca. even lang ais het gehele mesonotum, met evenwijdige zijranden. Postscutellum naar achteren versmald, aan dezijden even lang als aan
de basis breed, in het midden met een in de lengte verlopende indeuking; de
achterrand stomphoekig ingesneden. Postnotum in het midden geheel onzichtbaar.Propodaeum vlak;deachterhoeken ineenplattekegeluitgetrokken.
Vleugels(fig. 12)licht berookt. Voorvleugels met eendonkeredwarsband door
Ri» Ra»R6e n n e t laatste deelvan M3;m-cu interstitiaal of iets antefurcaal. In
deachtervleugel m-cu verticaal enver vóór deoorsprongvan m3mondend.
c?- Lengte8-9mm.Zwart metvuilwittescheensporen;voor-en achterranden
der eerstetweeachterlijfstergieten witviltig behaard.
Kop kapvormig, nauwelijks breder dan het pronotum van voren, achter de
ogen ietsverbreed. Slaap van onderen naar boven inbreedtetoenemend, ophet
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breedstedeelietssmallerdanJoog.Antennenkortendik;3elidminstenszolang
alshet Ie + 2e.Ocellenveruiteen, ineenzeerstomphoekigedriehoek geplaatst;
POLca.2j x zogroot als OOL.Voorhoofd boven deantennebases snuitvormig
uitstekend, zonder middennaad. Clypeus bijna half cirkelvormig; de eindrand
inhet middenovereenkleineafstand ongeveerrecht.
Pronotumlang;dezijden naarvorenconvergent.Propodaeumvlak; deachterhoekenineenzijdelingsafgeplatte kegeluitgetrokken.
Vleugelsalsbijhet $.
Genitale plaat zwak dakvormig, naar achteren versmald; de eindrand met
korte borstelharen bezet.
Verspreiding: Waarschijnlijk bijna geheel Europa, met uitzondering van
Groot-Brittannië en Ierland, doch overal zeldzaam.
In Nederland zeer zeldzaam, in Juli enAugustus.
Bennekom,Ermelo.
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ALPHABETISCH REGISTER DER GESLACHTEN EN SOORTEN
(de vetgedrukte nummers verwijzen naar de beschrijvingen)
Blz.

abnormis DHLB. (A)m. . .48,50, 57
affinis LIND. (S.)
13, 14
Ammosphex WILCKE . . . . 12, 47

Anoplius DUF
12,72
apicalis LIND. (Ap-oideus) . . 42,43
Aporoideus ASHM
Aporus SPIN
Batozonus ASHM

12, 42
9, 82
8

Calicurgus LEP
10,35
campestris Haupt. (Psamm.)-. . . 68
carbonaria SCOP. (Pseud.) . . .4,39
Ceropales LATR.

10, 40

cinctellus SPIN. (Ap-oideus) 42,43, 44
démenti HAUPT (Pr.) . . . 16,19, 23
concinnus DHLB. (An.) . . 72,73, 76

cordivalvatus HAUPT (Pr.) .17,20, 33
coriaceus DHLB. (Pr.) . . .16,20, 22
crassicornis HAUPT (Psamm.) . . 64
crassicornis SHUCK. (Sophr.) . 63, 68
Deuteragenia éusT
4, 10,36
dubius LIND. (EV.)

71

dunensis NOV. SP. (Sophr.) . . .63,66
Episyron SCHDTE

12, 79

Evagetes LEP
9, 71
exaltatus F.(Pr.)
17,22, 28
femoralis DHLB. (Pr.) . . . 16,20, 29
femoralis LIND. (Ap.)

83

fumipennis ZETT. (Am.) . .48,50, 53
fuscomarginataTHOMS.(Am.)

48,50, 60
fuscus F.(Pr.)
16,19, 23
fuscus L.(An.)
72,73
gracilis HAUPT (Pr.). . . .17,22,34
haereticus TOURN. (An.) . . . 73, 77
hircana F.(Deut.)
37
Homonotus DHLB.

9, 84

hyalinatus F.(Cal.)

36

hybridus WESM. (P.)

infuscatus LIND. ( A n . ) . . . 72,73, 75
intermedia DHLB. (Deut.) . . 37,38

8

Blz.
lacerticida PALL. (Bat.)
8
lanuginosa HAUPT (Am.). .48,50, 53
leucopterus DHLB. (P.)

8

maculatus F.(Cer.)
40,41
mimulus WESM. (Pr.) . . .16,20,
25
minor ZETT. (Pr.)
16,20, 27
58
minutula DHLB. (Am.) . .48,50,
28
minutus LIND. (Pr.) . . . . 16,20,
78
nigerrimus SCOP. (An.) . . . 73
obtusiventris SCHDTE (Pr.) .17,20, 30
65
pectinipes L.(Sophr.) . . . 63,64,
pinguicornis HAUPT Sophr.) 62,63, 64
46
plumbeus F.(P.) . . .
Pompiloides RAD
10 80
Pompilus F
8, 12, 46, 73
Priocnemis SCHDTE
10, 15
31
propinquus LEP.(Pr.) . . . 16,20,
67
proximus DHLB. (Sophr.) .62, 64,
Psammochares LATR
64, 68
39
Pseudagenia KOHL . . . . 4,10
46
pulcher F.(P.) . . . .
33
pusillus SCHDTE. (Pr.) . . .17,20
52
rufa HAUPT (Am.) . . . .48,50,
79
rufipes L. ( E p . ) . . . .
Salius F
10, 12
84
sanguinolentus F.(Hom.)
26
schencki KOHL (Pr.) . . .16,22,
32
schiödtei HAUPT (Pr.) . . .17,20,
82
sexmaculatus SPIN. (P-oides) . . .
61
Sophropompilus ASHM. . . . 12
59
spissa SCHDTE. (Am.) . . . 48,50,
subarcuatus SCHENCK (Sophr.)
62,63, 70
Susterai HAUPT (Pr.) .
16,20 24
trivialis DHLB. (Am.) ,
48,50, 56
unguicularis THOMS. (Am,
48,50, 54
variegatus F.(Cer.) . .
.40, 41
variegatus F.(S.) . . .
.13 14
viaticus AUCT. (P.) . .
73
wesmaeli THOMS. (Am.)
48,50, 55

