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Redactioneel
Gepoogd is om met deze tabel een instrument te bieden waarmee de families en de genera van de bladwespen
van Nederland en België op een zo simpel mogelijke manier op naam zijn te brengen. Of dat is gelukt, zal
moeten blijken door de tabel te gebruiken. Deze uitgave is daarom een proeftabel. Dat houdt in dat de auteur het
zeer op prijs stelt als gebruikers alle fouten, hiaten, onduidelijkheden en andere opmerkingen aan hem zouden
willen melden op awm.mol@hccnet.nl.
© Ad Mol en Sectie Hymenoptera NEV
Ad Mol
Coördinator Symphyta EIS-Nederland
Maart 2022

Summary
Preliminary Keys for the Families and Genera of the Symphyta of the Netherlands and Belgium
(Hymenoptera) by A.W.M. (Ad) Mol
Identification keys are provided for the 13 families and for the 114 genera of Sawflies (Symphyta) found in
the Netherlands and Belgium (in Dutch).
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Proeftabel voor de families en genera van de bladwespen
uit Nederland en België (Hymenoptera: Symphyta)
Ad Mol
1.
Inleiding
Omdat de belangstelling voor blad-, hout- en halmwespen (Symphyta) geleidelijk groeit, neemt ook de behoefte
aan determinatieliteratuur voor het Nederlandse taalgebied toe. Deze tabel voorziet voor een deel in die behoefte.
Het is een bewerking van eerder verschenen tabellen in de Nieuwsbrief van de Sectie Hymenoptera van de
Nederlandse Entomologische Vereniging nrs 15 en 16 (2002) en nr. 17 (2003) voor de families en genera. Bij het
gebruik van onderstaande tabel wordt er van uitgegaan dat alle relevante onderdelen van de te determineren
dieren zichtbaar zijn. Dat houdt in dat deze tabel niet primair bedoeld is als veldtabel of voor het op naam
brengen van bladwespen op basis van foto’s.
In onderstaande tabellen zijn alle 13 Europese families opgenomen en alle 114 genera die in Nederland en België
zijn gevonden of mogen worden verwacht. Een deel van onze bladwespenfauna is van oorsprong niet inheems,
maar heeft in het spoor van aangeplante gewassen onze gebieden bereikt. Dit geldt onder andere voor een groot
aantal soorten die aan naaldhout zijn gebonden. In onderstaande overzichten wordt echter geen verschil gemaakt
en worden alle bij ons aangetroffen bladwespen als inlands beschouwd.
De tabel bestaat in principe uit drie delen. Deel 1 (hoofdstukken 1 t/m 4) geeft algemene informatie. Deel 2
(hoofdstukken 5 en 6) zijn de familietabel van waaruit je naar de afzonderlijke families kunt gaan, alsmede de
genus tabellen voor de afzonderlijke families. De tabellen in hoofdstuk 5 en 6 zijn geïllustreerd met eenvoudige
lijntekeningen, waarbij relevante kenmerken met een rood pijltje zijn aangegeven. Het derde deel (hoofdstuk 7
en 8) bevat kort wat meer algemene informatie per genus met – voor zover mogelijk – een habitusfoto, alsmede
de literatuurlijst. Figuren in deel 2 zijn genummerd volgens de paragrafen waarin ze zijn opgenomen. De
Nederlandse namen voor de families zijn ontleend aan Peeters et al (2017), met uitzondering van de Orussidae,
Megalodontesídae en Heptamelidae waarvoor nieuwe namen zijn bedacht.

2.
Hoe herken je Symphyta?
Blad-, hout- en halmwespen (hier kortweg bladwespen of Symphyta genoemd) zijn met 620 soorten in
Nederland en België samen de kleinste van de drie hoofdgroepen van de Hymenoptera. Ze onderscheiden zich
van andere wespachtige insecten door een achterlijf dat over de volle breedte is verbonden met het borststuk (fig.
2.1.a). De rugplaat van het eerste achterlijfssegment (tergiet I) is niet vergroeid met het borststuk. Symphyta, met
uitzondering van de halmwespen (Cephidae), bezitten als enige zogenaamde cenchri. Dat zijn twee
lichtgekleurde ovale vliezige structuren aan de achterrand van het metanotum (fig. 2.1.b). Zij zorgen er voor dat
de in rust over de rug geklapte voorvleugels in zekere mate verankerd zijn (als een soort klittenband). Op de
onderzijde van de voorvleugels bevindt zich vaak een ruw vlekje dat correspondeert met de cenchri. De schenen
van de voorpoten dragen meestal twee eindsporen. De vleugels bezitten een (voor Hymenoptera) goed
ontwikkeld aderstelsel met vrij veel cellen. Kenmerkend voor Symphyta is de anaalcel in de voorvleugels (fig.
2.1.c). De ♀ van de meeste families bezitten een vaak stevige zijdelings afgeplatte legboor (zaag) die langs de
onderrand is voorzien van ‘zaagtanden’. Alleen de houtwespen (Xiphydriidae, Siricidae) en de Orussidae
bezitten een lange flexibele gladde legboor. De larven van bladwespen leven van plantaardig materiaal (met
uitzondering van de parasitaire Orussidae), zijn vrijlevend, bezitten 3 paar borstpoten en aan het achterlijf 6 tot 8
paar schijnpoten. Bij enkele groepen die als larve mineren of in hout leven zijn de poten gereduceerd. De
inlandse bladwespen kennen geen broedzorg.

fig. 2. Hoofdgroepen Hymenoptera: 2.1 Bladwesp (Tenthredo); 2.2. Angelwesp (Sphex); 2.3. Sluipwesp (Ichneumon)
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De beide andere hoofdgroepen van wespen, Angelwespen - Aculeata (fig. 2.2) en Sluipwespen - Parasitica (2.3)
hebben een insnoering tussen borststuk en achterlijf (wespentaille), waarbij het eerste achterlijfssegment is
vergroeid met het borststuk. Zij bezitten nooit cenchri en vrijwel nooit meer dan één eindspoor aan de voorste
schenen. De vleugeladering kan soms sterk gereduceerd zijn en er is geen anaalcel. De legboor van de ♀ is lang
en smal, zonder zaagtanden en soms ontwikkeld tot angel. De larven zijn madevormig, zonder poten, en
ontwikkelen zich in nestachtige structuren of als parasiet in andere organismen. Een determinatietabel voor alle
inlandse families van de Hymenoptera, vind je bij Van Achterberg (1982).
3.
De bouw van Symphyta
Kop (fig. 3.1). De kop draagt de ogen, antennen en de monddelen. De twee meest basale leden van de antennen
zijn de scapus en de pedicellum, De rest van de antenne is het flagellum (vlag) waarvan de leden flagellomeren
worden genoemd. Bij sommige bladwespen zijn de antennen zijdelings afgeplat. Wanneer in de tabel gevraagd
wordt naar de lengte-hoogte verhouding van antenneleden dient het dier zo te worden gedraaid dat de grootste
hoogte zichtbaar is. Van de monddelen zijn in vooraanzicht vooral de clypeus, het labrum (bovenlip) en de
mandibulae (bovenkaken) zichtbaar (fig. 3.2). Met name clypeus en labrum kunnen bij het determineren
belangrijk zijn. Bovenop de kop liggen drie ocelli in een ocellair veld dat vaak wordt omgeven door een
verhoogde rand. Tussen het ocelaire veld en de achterrand van de kop ligt het post-ocellare veld waarvan de
lengte-breedte verhouding voor determinaties gebruikt kan worden. Malar space (wangaanhang) is de ruimte
tussen de onderrand van het oog en de aanhechting van de mandibula.
Borststuk (thorax) (fig. 3.1). Het borststuk bestaat uit een pro-, een meso- en een metathorax. Aan de onderzijde
van de prothorax zijn de voorpoten aangehecht. De meso- en metathorax dragen elk een paar vleugels en poten.
De bovenzijde van de drie thoraxdelen wordt -notum genoemd. Het pronotum is simpel van vorm, maar kan
belangrijk zijn voor het herkennen van genera. Het mesonotum bestaat uit vier delen, een driehoekige voorlob,
twee zijlobben en aan de achterzijde het schildje of scutellum (fig. 3.1). Het scutellum heeft vaak een driehoekig
aanhangsel, het postscutellum. De sculptuur van elk van de vier delen van het mesonotum kan voor het
determineren van soorten belangrijk zijn. Dat geldt ook voor de zijkanten van de mesothorax, de mesopleura
geheten. Langs de voorrand van de mesopleura kan een smalle enigszins afgeplatte richel aanwezig zijn, de
prepectus (fig. 13.4.10), Boven de aanhechtingsplaats van de voorvleugels aan de mesothorax zitten de tegulae.
Van de metathorax kan het middelste deel, het metascutellum belangrijke kenmerken bevatten en verder draagt
het metanotum tevens de cenchri waarvan de lengte-breedte verhouding soms gebruikt wordt bij het
determineren.

fig. 3.1. In de tekst gebruikte aanduidingen voor de lichaamsbouw van bladwespen
Vleugels (zie fig. 3.2). De vleugeladering en de vorm en het aantal van sommige cellen vormen belangrijke
kenmerken. Omdat het lastig kan zijn de kenmerken juist te interpreteren worden in de tabel deze kenmerken
met een pijltje aangeduid. Anders dan bij sommige andere groepen van Hymenoptera (zoals Aculeata) is het bij
bladwespen gebruikelijk om ook ‘open cellen’ als cel te beschouwen; open cellen zijn vleugelcellen die niet
volledig zijn omgeven door aderen, maar waarbij de vleugelrand ook een begrenzing vormt. De herkenning van
dergelijke open cellen is bij bladwespen zelden een probleem omdat de meeste langsaderen doorlopen tot aan de
vleugelrand. Bij ♂ van sommige genera kan de achtervleugel omgeven zijn door een randader (fig. 6.13.10) en
verder is het aantal gesloten middencellen in de achtervleugels (fig. 6.13.7-9) als kenmerk gebruikt.
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fig. 3.2. In de tekst gebruikte aanduidingen voor vleugeladeren en -cellen
In individuele gevallen kunnen afwijkingen van de vleugeladering voorkomen. Het is daarom raadzaam om de
adering van beide vleugelparen te bekijken of – indien beschikbaar – meer exemplaren van dezelfde soort in
beschouwing te nemen. Vanwege het onvoorspelbare karakter van dergelijke afwijkingen kon hiermee in de
tabel geen rekening worden gehouden.
Achterlijf (abdomen) (fig. 3.1). Het achterlijf heeft 10 segmenten, hoewel niet alle segmenten even duidelijk
zichtbaar zijn. In principe bestaat elk segment uit een rugplaat (tergiet) en een buikplaat (sterniet). De rugplaten
bedekken zowel de bovenzijde als de zijkanten van de segmenten. Als in de tabel wordt gevraagd naar een
kenmerk van een bepaald segment, wordt het aantal segmenten vanaf het voorste segment geteld. Houdt er
daarbij rekening mee dat het eerste segment alleen een rugplaat heeft, de eerste buikplaat ontbreekt. Dat houdt
in dat het tellen van sternieten bij 2 begint.
Onderscheid ♂ en ♀
Het onderscheid is heel simpel. De onderzijde van de laatste achterlijfssegmenten is bij ♂ en ♀ sterk
verschillend en belangrijk bij het determineren (fig. 3.1). De legboor, zaag of ovipositor is bij ♀ ingeklapt in de
zaagschede en is normaal niet zichtbaar, maar kan worden uitgeklapt en draait daarbij om een scharnierpunt aan
de basis van het achterste sterniet (hp = hypopygium in fig. 3.1). Bij ♂ ligt het genitaal onder de
subgenitaalplaat (sg in fig. 3.1) en kan daar met een fijn pincet onderuit worden getrokken. Alleen bij de
Pamphiliidae zijn legboor en zaagschede heel klein, maar omdat de ♂ een normale subgenitaalplaat hebben (fig.
3.1) zijn ♀ te herkennen aan het ontbreken daarvan.
Afgezien van de verschillen in genitaalstructuur kunnen tussen ♂ en ♀ grote verschillen voorkomen in kleur en
soms ook structuur. We noemen dit sexuele dimorfie (tweevormigheid). In de meeste gevallen zijn deze
verschillen voor het determineren van de genera niet zo relevant, maar voor het op naam brengen van de soorten
vaak des te meer.

4
Verzamelen, conserveren en determineren
Bladwespen worden met een gewoon insectennet verzameld. Grotere soorten, die bloemen bezoeken of op
bladeren van struiken en bomen zitten, kunnen ‘op het zicht’ worden verzameld. Veel soorten bezoeken echter
zelden bloemen en vliegen weinig, waardoor het nodig is met het net (voorzichtig) door de vegetatie te slepen.
Een alternatief is het plaatsen van een zogenaamde ‘Malaise-val’. De ervaring leert dat met handvangsten (op
zicht en slepen) meestal meer ♀ dan ♂ worden gevangen, terwijl in een Malaise-val gemiddeld twee maal zoveel
♂ als ♀ terecht komen. Sommige onderzoekers gebruiken ook wel gele schalen (“yellow pan”) die zijn gevuld
met water en een scheutje formaline plus een paar druppels afwasmiddel. Voor echt inventarisatiewerk is de
combinatie van handvangsten en vallen aan te bevelen. Naast het ‘ad random’ verzamelen, is het zeker aan te
bevelen om ook gericht naar soorten te zoeken. Omdat bladwespen als larve op planten leven, en als adult vaak
weinig vliegen, zijn veel soorten vaak op of in de directe omgeving van de voedselplanten te vinden. Enige
plantenkennis is daarbij handig.
Gevangen bladwespen kunnen in normale vangpotten worden gedood. Bij gebruik van vloeistoffen, zoals
azijnether, is het echter van belang er voor te zorgen dat de dieren niet rechtstreeks met de vloeistof in aanraking
komen. De vleugels van kleinere soorten plakken snel aan elkaar en bovendien worden bladwespen vaak erg
vettig, mogelijk omdat de gebruikte vloeistoffen de lichaamsvetten oplossen die vervolgens, na verdamping van
de vloeistof, aan de buitenzijde van de dieren worden afgezet. Een alternatief is het gebruik van cyaankali
(Kalium-cyanide). Omdat cyaankali erg giftig is en lange tijd werkzaam blijft, dient dit middel alleen in
onbreekbare vangpotten en met grote voorzichtigheid te worden gebruikt.
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Bladwespen vragen geen bijzondere wijze van prepareren. De dieren kunnen het best aan een normale
insectenspeld worden geprikt die bij voorkeur door de rechter- of linker zijlob van het mesonotum wordt
gestoken (zie figuur 3.1). Het is belangrijk om tijdens het drogen de vleugels zodanig te spreiden dat de adering
van alle vier vleugels goed is te zien en dat de bovenzijde van het achterlijf volledig vrij blijft. Zorg ook dat de
poten goed zichtbaar zijn en niet opgevouwen onder het lichaam zitten. Verder is het een goede gewoonte om bij
♂ met een fijn pincet de genitaalcapsule iets naar achteren te trekken zodat hij na het drogen zichtbaar blijft. Ook
kan de genitaalcapsule met wateroplosbare insectenlijm op een keverkartonnetje worden geplakt en onder het
dier aan de speld worden geprikt. Ditzelfde geldt ook voor de zagen bij de ♀. Genitalen kunnen ook in microbuisjes in glycerine worden bewaard die aan de speld kunnen worden geprikt. Deze handelingen zijn wel een
beetje bewerkelijk, maar omdat bij sommige bladwespen de genitalia en zagen onmisbaar zijn bij de
determinatie van de soorten, kun je er in een later stadium voordeel van hebben.
Kleine bladwespen kunnen aan minutienaaldjes worden geprikt. Voor het drogen van bladwespen die in alcohol
zijn verzameld, verwijs ik naar handleidingen die op internet zijn te vinden. Het is af te raden bladwespen met
chemicaliën te behandelen, zoals aceton, om te proberen de kleuren te fixeren. De dieren worden er erg bros van,
waardoor het later uitprepareren van onderdelen, zoals genitalia of zagen, lastig wordt. De meeste kleuren
blijven na het drogen behouden, maar groene kleuren verbleken meestal tot lichtgeel. Omdat de aanwezigheid
van een groene kleur binnen sommige genera relevant kan zijn voor de determinatie (bv. bij Nematus), verdient
het aanbeveling om op het etiket te noteren dat het om een groen exemplaar gaat.
Voor het determineren van soorten zijn verscheidene algemene oudere en nieuwere buitenlandse werken
beschikbaar, zoals Benson (1951-1958, Engels, op internet), Berland (1947, Frans, op internet), Enslin (19121917, Duits), Muche (1967-1977, Duits), Zhelochovtsev (1988, Russisch of Engels), Lacourt (2020, Engels of
Frans), Macek et al. (2020, Tsjechisch). Zie voor beide laatste werken de boekbespreking in Entomologishe
Berichten (Mol, 2021). In het algemeen geldt: hoe ouder, hoe minder actueel. Maar Benson en Berland hebben
als voordeel dat ze gratis van internet zijn te downloaden, Muche is met voorzichtigheid te gebruiken en in
andere gevallen kan de taal een probleem vormen.
Voor determinaties op soortniveau van afzonderlijke families of genera zijn soms losse publicaties beschikbaar
(meest in het Engels, Duits of Frans). In hoofdstuk 7 worden dergelijke werken genoemd.
Het spreekt vanzelf dat verzameld materiaal goed moet worden geëtiketteerd. Het is aan te bevelen om land,
provincie, plaats en concrete locatie, coördinaten (RD-, UTM-, GPS- of andere lengte-breedte-coördinaten),
datum en verzamelaar te vermelden. Gebruik nooit alleen maar een collectienummer en een afzonderlijk
registratiesysteem! Voor het determineren van genera van bladwespen is het handig om een binoculaire
microscoop te gebruiken met een vergroting van tenminste 40x. Voor het determineren van soorten aan de hand
van penisvalven en zaagtanden kan daarnaast een microscoop met grotere vergroting en doorvallend licht goede
diensten bewijzen. Maar voor het op naam brengen van families en genera is dat in principe niet nodig. In
hoofdstuk 7 heb ik van de meest herkenbare genera een of soms twee foto’s per genus opgenomen aan de hand
van geprepareerd materiaal.

5.
Familietabel
Per familie zijn twee paginaverwijzingen opgenomen. De eerste verwijst naar de genustabel voor de
betreffende familie; de tweede verwijst naar een paragraaf in hoofdstuk 7 van deze tabel, met foto’s en
kort enkele bijzonderheden.
1a.
1b.

Antennen in vooraanzicht ingeplant tussen de ogen (fig. 5.1). Voorste ocel zonder krans van stekeltjes.
Voorvleugels met 2 of 3 gesloten cubitaalcellen (fig. 5.2)......................................................................... 2
Antennen in vooraanzicht duidelijk lager ingeplant dan de onderrand van de ogen (fig. 5.3). De voorste
ocel omgeven door een kleine krans van stekeltjes. Voorvleugels met één gesloten cubitaalcel (fig. 5.4).
. .............................................................................................................. Familie 1. Orussidae (p. 9 en 24)
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2a.
2b.
3a.

3b.

4a.
4b.
5a.

5b.

6a.
6b.

7a.

7b
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Voorvleugel met 1 of 2 radiaalcellen (fig.5.5). Antennen met het derde lid veel korter dan de eindleden
samen (fig. 5.6-7) óf de antennen met slechts 3 of 4 leden (fig.5.8). Lengte dieren 3-25 mm. ................. 3
Voorvleugel met 3 radiaalcellen (fig.5.9). Antennen met 12 leden, waarbij het derde lid ongeveer zo
lang is als de 9 eindleden samen (fig. 5.10). Dieren 3-6 mm groot .........Familie 2. Xyelidae (p. 9 en 24)
Eerste tergiet in bovenaanzicht breder dan lang (fig. 5.11a), in het midden vaak een smalle insnsijding
tot aan de basis. Pronotum veel breder dan lang (fig. 5.11b), de achterrand recht of breed uitgesneden.
Cenchri aanwezig op het metanotum (fig. 5.11c). [Voorste tibia meestal met 2 eindsporen]. ................... 4
Tergiet 1 in bovenaanzicht minstens zo lang als breed met in het midden een brede driehoekige
insnijding (fig. 5.12 a). Pronotum minstens zo lang als breed of langer met een min of meer rechte
achterrand (fig. 5.12b). Geen cenchri op het metanotum (fig. 12c). [Voortibia met 1 eindspoor]. ..............
............................................................................................................... Familie 3. Cephidae (p. 9 en 25)
Achterrand pronotum recht of zeer ondiep breed ingesneden. Dieren dorsoventraal afgeplat (breder dan
hoog). [antennen altijd met meer dan 18 leden]. (Pamphilioidea) ............................................................. 5
Achterrand pronotum halfrond diep ingesneden (fig. 5.11). Dieren niet afgeplat, maar ongeveer zo hoog
als breed. [meestal minder dan 18 antenneleden, behalve bij sommige Siricidae (houtwespen)] ............. 6
Antennen met min of meer cylindervormige antennomeren (fig. 5.7). Costale cel in voorvleugel (eerste
cel vanaf de voorrandader) met langsader. Achterzijde van het eerste tergiet in het midden driehoekig
ingesneden (fig. 5.14)........................................................................ Familie 4. Pamphiliidae (p. 9 en 27)
Antennen met schuin afgesneden antennomeren en een platte uitloper aan de onderzijde (fig. 5.13).
Costale cel in voorvleugel zonder langsader. Achterzijde van eerste tergiet over de volle breedte ondiep
uitgerand (fig.5.15) ................................................................ Familie 5. Megalodontesidae (p. 10 en 29)

Voortibia met 1 eindspoor. Antennen snoervormig met tenminste 12 min of meer gelijkvormige leden.
[Zaagschede ♀ verder buiten het achterlijf uitstekend dan de grootste breedte van het achterlijf]. ........... 7
Voortibia met 2 eindsporen. Antennen meestal met minder dan 12 leden. Indien meer dan 12
antenneleden, dan zijn deze ongelijkvormig, gekamd of aan de onderzijde gezaagd. [Zaagschede ♀ kort,
minder ver buiten het achterlijf uitstekend dan de grootste breedte van het achterlijf]. (Tenthredinoidea).8
Pronotum in bovenaanzicht met afgeronde zijhoeken (fig. 5.16). Laatste achterlijfssegment zonder
achterwaarts gerichte stekel; ♀ met een buiten het achterlijf uitstekende zaagschede. Eerste cubitaalcel
(1) in voorvleugel minstens half zo groot als de tweede (2 in fig. 5.17). Middelgrote dieren ( 1-2 cm
lang). .............................................................................................. Familie 6. Xiphydriidae (p. 10 en 29)
Pronotum in bovenaanzicht met scherpe zijhoeken (fig. 5.11). Laatste achterlijfssegment met een
duidelijke stekel: bij ♀ boven de zaagschede (fig. 5.18) en bij ♂ aan de achterrand van de
subgenitaalplaat (fig. 5.19). Eerste cubitaalcel (1) in voorvleugel veel kleiner dan de helft van de tweede
(2 in fig. 5.20). Grote dieren (tot 5 cm lang). ........................................ Familie.7. Siricidae (p. 10 en 30)
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8b.
9a.
9b.
10a.

10b.

11a.

11b.

12a.

12b.

pagina 8

Antennen met 3-4 leden, het derde lid langer dan de helft van de totale antenne (fig. 5.23, 25) ............... 9
Antennen met tenminste 5 leden, het derde lid korter dan de helft van de totale antennen (fig. 5.6) ...... 10
Radiale cel in voorvleugel met dwarsader (fig. 5.22 a). Antennen met 4 leden, waarbij het laatste (4e) lid
zeer klein is (fig. 5.23) ............................................................... Familie 8. Blasticotomidae (p. 11 en 32)
Radiale cel in voorvleugel zonder dwarsader (fig. 5.24). Antennen met 3 leden (fig. 5.25). Bij ♂ is het
laatste (3e) lid soms diep gevorkt (fig. 5.26) ............................................ Familie 9. Argidae (p. 11 en 32)
Antennen knotsvormig verdikt (fig. 5.27), waarbij de verdikte eindleden tenminste 3x zo dik zijn als het
derde antennelid en vaak zijn vergroeid tot één eindlid. Achterzijde van het eerste tergiet over de volle
breedte ondiep uitgerand. ................................................................. Familie 10. Cimbicidae (p. 11 en 33)
Antennen niet knotsvormig verdikt. Incidenteel kan de antenne naar het eind toe verdikt zijn, maar dan
verloopt de verdikking geleidelijk, zijn de eindleden niet vergroeid en is het dikste eindlid minder dan
3x zo dik als het derde antennelid. Achterzijde van het voorste tergiet in het midden sterk ingesnoerd en
het tergiet soms geheel in tweeën gedeeld. ............................................................................................. 11
Antennen met meer dan 12 leden; sterk geveerd (♂, fig. 5.28) of aan de onderzijde sterk gezaagd (♀,
fig. 5.29). Verreweg de meeste antenneleden in zijaanzicht hoger dan lang. Radiale cel in voorvleugel
zonder dwarsader (fig. 5.24). Mesonotum zonder postscutellum aan de achterrand van het scutellum
(fig. 5.31 pijl). ................................................................................ Familie 11. Diprionidae (p. 12 en 35)
Antennen met 7-9 leden; incidenteel met meer dan 9 leden, maar dan heeft de radiale cel in de
voorvleugel een dwarsader. Indien de antenneleden aan de onderzijde zijn gezaagd, dan zijn in elk geval
de meeste van deze leden in zijaanzicht langer dan hoog. Postscutellum aanwezig (fig.5.32 pijl) .......... 12

In de voorvleugel verdeelt de subbasale dwarsader de subbasale cel in twee ongeveer gelijke delen (fig.
5.33 a-a); subbasale dwarsader ongeveer in het verlengde van de dwarsader in de anaalcel en vaak ook
van de basale dwarsader (fig.5.33 b). De basale dwarsader is licht S-vormig gebogen en mondt vrij ver
voor de Media uit op de Radius (fig. 5.33 c-c). Antennen met 7 (incidenteel 8) leden.
..................................................................................................... Familie 12. Heptamelidae (p. 13 en 37)
De subbasale dwarsader ligt ver voorbij het midden van de subbasale cel en verder naar de vleugeltop
gelegen dan de basale dwarsader. Anale cel zonder dwarsader, of met dwarsader die A1 raakt ver vóór
de subbasale dwarsader (fig. 5.34). De basale dwarsader is recht of alleen aan de basis gebogen en
mondt dicht bij de Media uit op de Radius, soms in hetzelfde punt. Antennen met tenminste 9 leden.
.................................................................................................. Familie 13. Tenthredinidae (p. 13 en 37)

Proeftabel Symphyta Nederland en België
6.

pagina 9

Tabellen voor de genera per familie

Familie 1. Orussidae (Parasitaire bladwespen) (habitusfoto p. 24)
Slechts één genus en soort binnen ons gebied: Orussus abietinus

Familie 2. Xyelidae (Oerbladwespen) (habitusfoto’s p. 25)
1a.
Costale cel in de voorvleugel is verdeeld in 3 cellen door een vrijliggende langsader die aan het eind is
gevorkt. Lengte (zonder antennen of zaagschede) 5-7 mm. Derde antennelid iets langer dan de 9
eindleden. ♀ met zaagschede korter dan het achterlijf en omhoog gebogen . .......................... Pleroneura
1b.
Costale cel in de voorvleugel verdeeld in 2 cellen doordat de langsader tegen de subcosta aanligt (en
daarmee soms is versmolten) en aan het einde in de richting van de costa is afgebogen (fig. 5.9). Lengte
(zonder antennen of zaagschede) minder dan 5 mm. Derde antennelid even lang als of korter dan de 9
eindleden. ♀ met zaagschede recht of licht omlaag gebogen en minstens zo lang als het achterlijf........... .
........................................................................................................................................................... Xyela

Familie 3. Cephidae (Halmwespen) (habitusfoto’s p. 26-27)
1a.
Antennen met het 3e segment iets langer dan het 4e, antenneleden vanaf het 6e sprietlid ongeveer
gelijkmatig van dikte. ............................................................................................................................... 2
1b.
Antennen met het 3e segment even lang als of korter dan het 4e; antennen naar het einde geleidelijk
verdikt; de eindleden tenminste anderhalf maal zo dik als het 6e segment. .... ......................................... 3
2a.
Achtertibia met één subapicale spoor. Tarsaalklauwen zonder basale lob (fig. 6.3.1). Dieren relatief lang
en slank; borststuk plus 1e achterlijfssegment korter dan het achterlijf vanaf het 2e segment ...Phylloecus
2b.
Achtertibia met twee subapicale sporen. Tarsaalklauwen met een duidelijke basale lob (fig. 6.3.2).
Dieren relatief korter en meer gedrongen; borststuk plus eerste achterlijfssegment langer dan het
achterlijf vanaf het tweede segment ................................................................................................. Janus
3a.
♂ met een vlakke uitholling van het 7e en 8e sterniet, bezet met korte zwarte stekelharen (fig. 6.3.3); ♀
met aaneengesloten rij gele vlekken aan de zijkant van het achterlijf; de zaagschede in onderaanzicht
apicaal iets breder dan basaal (fig. 6.3.4). .................................................................................. Trachelus
3b.
♂ met 7e en 8e sterniet zonder uitholling, bezet met lange zachte haren, vooral langs de achterrand van
sterniet 8; ♀ met achterlijf geheel zwart of zwart met enkele gele dwarsbanden; de zaagschede in
onderaanzicht apicaal iets smaller dan basaal (fig. 6.3.5). ....................................................................... 4
4a.
Bovenzijde kop en pronotum relatief mat; kop in vooraanzicht met afstand tussen antennen korter dan
de afstand van de antenne tot aan het putje boven de onderrand van de kop (fig. 6.3.6: a < b). ................
........................................................................................................................ ......................... Calameuta
4b.
Bovenzijde kop en vaak ook pronotum glad en glanzend; kop in vooraanzicht met afstand tussen
antennen even lang als de afstand van de antenne tot aan het putje boven de onderrand van de kop (fig.
6.3.6: a = b). ................................................................................................................................... Cephus

Familie 4. Pamphiliidae (Spinselbladwespen) (habitusfoto’s p. 27-29)
1a.
Buitenrand van vleugelmembraan (voor- en achtervleugel) met een groot aantal parallele plooien die
ongeveer in de lengterichting van de vleugel lopen (bekijken bij schuin opvallend licht!). Sporen aan de
tibiae eindigend in scherpe gechitiniseerde spits (fig. 6.4.1). Tarsaalklauwen aan het uiteinde gespleten
in twee min of meer even grote tanden (fig. 6.4.2). . ................................................................................ 2
1b.
Buitenrand van vleugelmembraan (voor- en achtervleugel) onregelmatig gebobbeld en geplooid, zonder
parallele plooien (bekijken bij schuin opvallend licht!). Sporen aan de tibiae eindigend in een afgeronde
membraneuze top (fig. 6.4.3). Tarsaalklauwen met een kleine, op enige afstand van de top geplaatste,
subapicale tand (fig. 6.4.4). ) ................................................................................................................... 4
2a.
Costale cel van voorvleugel in 2 cellen verdeeld door langsader die aan het eind met de subcosta is
verbonden (fig. 6.4.5). Postocellairveld en ocellairveld zijdelings niet begrensd door scherpe groeven;
hoogstens zijn ondiepe groeven langs het postocellairveld aanwezig die naar voren divergeren en niet
doorlopen tot aan de basis van de antennen (fig. 6.4.6). .......................................................... Neurotoma
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4b.

5a.
5b.
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Costale cel van voorvleugel in 3 cellen verdeeld door langsader die aan het eind is gevorkt (fig. 6.4.7).
Postocellairveld en ocellairveld zijdelings begrensd door scherpe, min of meer parallel lopende groeven
die doorlopen tot aan de basis van de antennen (fig. 6.4.8). .................................................................... 3
Tarsaalklauwen met een scherpe basale lob (fig. 6.4.9). ♂ met aan de voorzijde van het oog een
langgerekte ondiepe uitholling met lange haren langs de voorrand en een opvallend grote borstelhaar
aan de bovenrand (fig. 6.4.10). ............................................................................................... Onycholyda
Tarsaalklauwen zonder basale lob (fig. 6.4.2). ♂ zonder uitholling en borstelharen aan de voorzijde van
de kop. ......................................................................................................................................Pamphilius
Costale cel van voorvleugel in 3 cellen verdeeld, waarbij de cel langs de voorrand vrijwel doorloopt tot
aan het pterostigma; de basale distale cel grenst direct aan de subcosta (fig. 6.4.11). Voor- en
achtervleugel met een kenmerkend vlekkenpatroon (zie de foto op p. 28). ............................... Caenolyda
Costale cel van voorvleugel in 3 cellen verdeeld, waarbij de cel langs de voorrand ver voor het
pterostigma eindigt; de basale distale cel is door een korte dwarsader verbonden met de subcosta (fig.
6.4.12). Vleugels kleurloos of min of meer egaal gekleurd, hoogstens met een donkerder dwarsband in
de apicale vleugelhelft ............................................................................................................................. 5
Tibia van de voorpoten met een lange subapicale spoor. ........................................................ Acantholyda
Tibia van de voorpoten zonder subapicale spoor. ...................................................................... Cephalcia

Familie 5. Megalodontesidae (Brombladwespen) (habitusfoto p. 29)
Slechts één genus en soort binnen ons gebied: Megalodontes cephalotes (Fabricius)

Familie 6. Xiphydriidae (Kameelhalshoutwespen) (habitusfoto’s p. 30))
1a.
Achterlijf zwart of rood, met een rij witte zijvlekken. Tarsaalklauwen met een subapicale tand (fig.
6.6.1). ......................................................................................................................................... Xiphydria
1b.
Achterlijf geheel zwart of donkerbruin, zonder zijvlekken. Tarsaalklauwen zonder subapicale tand (fig.
6.6.2). ........................................................................................................................................... Konowia

Familie 7. Siricidae (Houtwespen) (habitusfoto’s p. 30-31)
1a.
Antennen met 12 tot 16 leden, korter dan de helft van de voorvleugel . Voorvleugel met 2 gesloten
cubitaalcellen (fig. 6.7.1) ................................................................................................................ Tremex
1b.
Antennen met meer dan 17 leden en duidelijk langer dan de helft van de voorvleugel. Voorvleugel met
3 gesloten cubitaalcellen (fig. 6.7.5). ......................................................................................................... 2
2a.
Achterschenen met één eindspoor. Kop achter de ogen met scherpe zijdelingse kiel, ook in
bovenaanzicht goed zichtbaar (fig. 6.7.3). Pronotum zwart met een lichte band langs de zijrand (fig.
6.7.4 pijl). ♀ met zaagschede langer dan het achterlijf. ...................................................................... Xeris
2b.
Achterschenen met twee eindsporen. Kop achter de ogen regelmatig afgerond. Pronotum geheel zwart
of gedeeltelijk roodgeel, maar zonder zijdelingse lichte banen. Zaagschede ♀ korter dan het achterlijf. . 3
3a.
Kop geheel zwart of blauwzwart. In voorvleugel een hele of gedeeltelijke dwarsader aan het eind van de
subbasale cel (fig. 6.7.5). ♀ geheel zwart of blauw (soms groen) metaalachtig glanzend en stekel aan het
achterlijf breed driehoekig (fig. 6.7.6). ............................................................................................. Sirex
3b.
Kop zwart of blauwzwart met achter elk oog een gele vlek. Subbasale cel in voorvleugel zonder
dwarsader (fig. 6.7.7). ♀ zwart met gele achterlijfsbanden en stekel achterlijf aan de basis smal, met
parallele zijden (fig. 6.7.8) ........................................................................................................... Urocerus
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Familie 8. Blasticotomidae (Schuimbladwespen) (habitusfoto p. 32)
Slechts één genus en soort binnen ons gebied: Blasticotoma filiceti Klug
Familie 9. Argidae (Borstelsprietbladwespen) (habitusfoto’s p. 32-33)
1a.
Radiale cel in voor- en achtervleugel aan de top gesloten (fig. 6.9.1a). Voorvleugel met dwarsader
tussen voorrandader (costa) en subcosta nabij het pterostigma (fig. 6.9.1b). Midden- en achtertibia,
naast 2 eindsporen, elk met een extra spoor op ongeveer 2/3 vanaf de basis van de tibia. Antennen ♂
met een enkelvoudig 3e lid (fig. 5.25). (subfamilie Arginae). ............................................................ Arge
1a.
Radiale cel in voor- en achtervleugel aan de top open (fig. 6.9.2a). Voorvleugel zonder dwarsader
tussen voorrandader en subcosta (fig. 6.9.2b). Midden- en achtertibia naast beide eindsporen, geen extra
spoor. Antennen ♂ met het 3e lid vanaf de basis vertakt in twee ongeveer even grote takken (fig. 5.26).
(Subfamilie Sterictiphorinae) ................................................................................................................... 2
2a.
Achtervleugel zonder gesloten anaalcel (fig. 6.9.2c). Voor- en middenfemur bij zomergeneraties geheel
wit; bij voorjaarsdieren aan de basis zwart. ............................................................................... Aproceros
2b.
Achtervleugel met een gesloten anaalcel (fig. 6.9.3c en 4c). Voor- en middenfemur tenminste aan de
basis steeds zwart. ...................................................................................................................................... 3
3a.
Anaalcel in achtervleugel uitlopend in een ader die nauwelijks langer is dan de grootste breedte van
deze cel (fig. 6.9.3d). Anaalader in voorvleugel met een kleine gesloten cel aan de basis (fig. 6.9.3e)
............................................................................................................................................... Sterictiphora
3b.
Anaalcel in achtervleugel uitlopend in een ader die veel langer is dan de grootste breedte van deze cel
(fig. 6.9.4d). Anaalader in voorvleugel zonder gesloten cel aan de basis (fig. 6.9.4e).............Aprosthema

Familie 10. Cimbicidae (Knotssprietbladwespen) (habitusfoto’s p. 33-35)
1a.
Ogen in vooraanzicht met een (naar boven of naar beneden) convergerende binnenrand (fig. 6.10.1 en
2). Voorvleugel korter dan 1,5 cm. Anaalcel in voorvleugel over enige afstand samengetrokken (fig.
6.10.3). ...................................................................................................................................................... 2
1b.
Ogen in vooraanzicht met parallele binnenrand (fig. 6.10.4 en 5). Grote zwaargebouwde dieren met
voorvleugels langer dan 1,5 cm. Anaalcel in voorvleugel met korte dwarsader (fig. 6.10.6) ................... 3
2a.
Ogen in vooraanzicht naar beneden convergerend (fig. 6.10.1). Kop en borststuk kort behaard (haren
nauwelijks langer dan de diameter van de ocellen). Voorvleugel korter dan 8mm. Vleugels kleurloos.
Dieren zwart of zwart met gele achterlijfstekening.........................................................................Corynis
2a.
Ogen in vooraanzicht naar boven convergerend (fig. 6.10.2). Kop en borststuk lang behaard (haren
minstens enkele malen langer dan de diameter van de ocellen). Voorvleugel langer dan 8mm. Vleugels
met min of meer duidelijke donkere dwarsband. Dieren sterk metaalachtig glanzend of zwart met het
eerste achterlijfssegment wit.. .............................................................................................................Abia
3a.
Labrum klein (kop in vooraanzicht bekijken) (fig. 6.10.4). Kop en borststuk met veel langere haren dan
het grootste deel van het achterlijf. ................................................................................................ Cimbex
3b.
Labrum zeer groot (fig. 6.10.5). Het hele dier, inclusief het gehele achterlijf, vaak lang behaard .......... 4
4a.
Achterfemur aan de onderzijde met een brede stompe tand (fig. 6.10.7)................................ Trichiosoma
4b.
Achterfemur glad zonder brede stompe tand. ............................................................... Pseudoclavellaria
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Familie 11. Diprionidae (Kamsprietbladwespen) (habitusfoto’s p. 35-37)
1a.
Anaalcel voorvleugel in het midden samengeknepen zodat er twee aparte cellen ontstaan (fig. 6.11.1).
Antennen ♂ met een enkele kam, dus één lange uitloper per segment (fig. 6.11.2). ............. Monoctenus
1b.
Anaalcel voorvleugel niet volledig samengeknepen zodat er één cel aanwezig is die in tweeën wordt
gedeeld door een dwarsader (fig. 6.11.3). Antennen ♂ met een dubbele kam, dus met twee lange
uitlopers per segment (fig. 6.11.4). .......................................................................................................... 2
2a.
Scutellum even lang als breed of langer dan breed, voorrand met relatief scherpe hoek (fig. 6.11.5 a=b
of a > b). Anaalcel in achtervleugel met een apicale uitloper die korter is dan de grootste breedte van de
anaalcel (fig. 6.11.7). Relatief slanke en weinig gepuncteerde, glanzende dieren. ................................... 3
2b.
Scutellum duidelijk breder lang lang, voorrand recht of met een stompe hoek (fig. 6.11.6 a < b).
Anaalcel in achtervleugel met een apicale uitloper die langer is dan de grootste breedte van de anaalcel
(fig. 6.11.8). Relatief plompe en sterk gepuncteerde dieren. .................................................................... 4
3a.
Scutellum en eerste tergiet glanzend zonder punctering. Tarsaalklauwen enkelvoudig, zonder
subapicaaltand (fig. 6.11.9). ♂ geheel zwart, ♀ tenminste de bovenzijde zwart . .................Microdiprion
3b.
Scutellum glanzend, maar grof gepuncteerd; eerste tergiet mat. Tarsaalklauwen met kleine
subapicaaltand (fig. 6.11.10). Bij ♂ tenminste de onderzijde van het achterlijf, ♀ vrijwel geheel
lichtgekleurd. ............................................................................................................................ Neodiprion
4a.
Antennen ♂ met meer dan 30 leden, de laatste 4 leden niet gedeeld (fig. 6.11.11); antennen ♀ aan
boven- én onderzijde gezaagd (fig. 6.11.13). ........................................................................ Macrodiprion
4b.
Antennen ♂ met minder dan 30 leden, alleen de laatste 2 leden niet gedeeld (fig. 6.11.12); antennen ♀
alleen aan de onderzijde gezaagd (fig. 6.11.14). ....................................................................................... 5
5b.
Cenchri ca. 3 maal zo breed als lang en verder uit elkaar dan de eigen breedte. Metascutellum langer
dan de breedte van de cenchri (fig. 6.11.15). ♀ met achterrand subgenitaalplaat ingesneden (fig. 82).
Vrij brede plompe dieren. ...............................................................................................................Diprion
5a.
Cenchri minstens 4 maal breder dan lang en niet verder uit elkaar dan de eigen breedte. Metascutellum
korter dan de breedte van de cenchri (fig. 6.11.16). ♀ met achterrand subgenitaalplaat min of meer recht
(fig. 81). Iets minder plompe dieren dan Diprion. ......................................................................... Gilpinia

Proeftabel Symphyta Nederland en België

pagina 13

Familie 12. Heptamelidae (Varenmineerbladwespen) (habitusfoto p. 37)
In onze streken 1 genus (Heptamelus) met 2 soorten.

Familie 13. Tenthredinidae (Tenthredinen) (habitusfoto’s p. 37-65)
Subfamilies van de Tenthredinidae
1a.
Radiale cel in de voorvleugel zonder dwarsader (fig. 6.13.1a). ...................... Nematinae (p. 20 en 54)
1b.
Radiale cel in de voorvleugel met dwarsader (fig. 6.13.2a: radiale dwarsader). .................................... 2
2a.
Anaalcel in de voorvleugel is over de gehele lengte aanwezig (fig. 6.13.2b), d.w.z., de aderen A1 en A2
raken elkaar alleen aan het begin en het einde van de anaalcel (fig. 6.13.3-5). Ze kunnen wel met elkaar
verbonden zijn door een dwarsader. (fig. 6.13.3-4). ............................................................................. 3
2b.
Anaalcel in de voorvleugel is in het midden samengetrokken (fig. 6.13.6), soms slechts in één punt,
zodat er twee gescheiden cellen aanwezig zijn, óf de anaalcel is aan de basis ‘gesteeld’ (fig. 6.13.1b)
omdat het basale deel van de anaalcel niet volledig aanwezig is of ontbreekt. .................................... 12
3a.
Anaalcel in de voorvleugel zonder dwarsader (fig. 6.13.5). Achtervleugel steeds met twee gesloten
middencellen (fig. 6.13.9) .............................................................................. Selandriinae (p. 14 en 38)
3b.
Anaalcel in de voorvleugel met dwarsader (fig. 6.13.3-4). Achtervleugel met 0, 1 of 2 gesloten
middencellen (fig. 6.13.7-9) of met randader langs de rand van het vleugelmembraan (fig. 6.13.10) ... 4
4a.
Voorvleugel met 3 cubitaalcellen, waarbij de 2e cel veel groter is dan de 1e. . ....................................... 5
4b.
Voorvleugel met 3 of 4 cubitaalcellen; indien 3, dan zijn cel 1 en 2 even groot of is cel 1(veel) groter
dan cel 2 .................................................................................................................................................. 6
5a.
Grotere soorten, minstens 8 mm lamg. De Medius (M) aan de basis sterk gebogen bij de aansluiting op
de Radius (fig. 6.13.11). ..................................................................................... Dolerinae (p. 15 en 40)
5b
Kleinere soorten (maximaal 6 mm); de Medius relatief recht bij de aansluiting op de Radius (fig.
6.13.12). ............................................................................................................ Nematinae (p. 20 en 54)
6a.
In de voorvleugel convergeren de basale dwarsader en de 1e distale dwarsader sterk naar voren, in elk
geval in de voorste helft doordat de basale dwarsader duidelijk naar de vleugeltop toe is gebogen (fig.
6.13.14) ................................................................................................................................................... 7
6b.
Beide dwarsaderen min of meer parallel (fig. 6.13.15-16). De basale dwarsader is ongeveer recht....... 8

7a.
7b.

Achtervleugels met één of twee gesloten middencellen (fig. 6.13.8-9). In voorvleugel 4 cubitaalcellen.
Antennen met 9 leden, in het midden dikker dan aan de top. ........................... Caliroinae (p. 19 en 50)
Achtervleugels zonder gesloten middencellen (fig. 6.13.7). In voorvleugel 3 cubitaalcellen (fig.
6.13.12), soms is de aanzet voor een dwarsader in de eerste cubitaalcel aanwezig, maar deze ader is
onvolledig of veel zwakker ontwikkeld dan de dwarsader tussen cubitaalcellen 2 en 3. Antennen met 10
of 11 leden, vanaf het 3e lid over de gehele lengte min of meer even dik. Heterarthrinae (p. 19 en 50)
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De basale dwarsader en de Media in de voorvleugel monden vrij ver van elkaar uit op de Radius
(fig.6.13.13) .............................................................................................. Tenthredininae (p. 22 en 60)
Beide aderen monden zeer dicht bij elkaar uit op de Radius, vaak in hetzelfde punt (fig. 6.13.12). ..... 9
Achtervleugel met 2 gesloten cellen (fig. 6.13.9) of een randader (6.13.10). Voorvleugel met 4
cubitaalcellen. ...................................................................................................................................... 10
Achtervleugel zonder of met één gesloten cel (fig. 6.13.7-8), geen randader. Voorvleugel met 3 of 4
cubitaalcellen. .................................................................................................... Allantinae (p. 15 en 41)
Voorvleugel met dwarsader in anaalcel vrijwel loodrecht op de lengteas van de anaalcel (fig. 6.13.3).
Voorvleugel met radiale dwarsader gekromd (fig. 6.13.2a). Bovenzijde achterlijf dof met vrij ruwe
onregelmatige oppervlaktesculptuur ............................................................. Selandriinae (p. 14 en 38)
Voorvleugel met dwarsader in anaalcel schuin op de lengteas van de anaalcel (fig. 6.13.4). Radiale
dwarsader min of meer recht. Bovenzijde achterlijf glad of met fijne dwarse ribbelstructuur ............. 11
Bovenzijde achterlijf vanaf het 2e segment oranje. Mesopleura helemaal glad. Antennen met 10 of
(soms) 11 leden. ................................................................................................ Athaliinae (p. 24 en 65)
Achterlijf geheel of bijna geheel zwart of zwart met de middelste segmenten (3-5) rood. De bovenste
helft van de mesopleura dof en gepuncteerd. Antennen met 9 leden ................. Allantinae (p. 15 en 41)
De basale dwarsader (bd) en de Media (M) in de voorvleugel monden vrij ver van elkaar uit op de
Radius (fig. 6.13.13). Achtervleugel met 2 gesloten cellen of met een randader (fig. 6.13.10). ......... 13
Beide aderen monden zeer dicht bij elkaar uit op de Radius, vaak in hetzelfde punt (fig. 6.13.12).
Achtervleugel zonder of met één gesloten cel of met een randader. . .................................................. 14
In de voorvleugel convergeren de basale dwarsader en de 1e distale dwarsader naar voren (fig. 6.13.1 en
6.13.14). Dieren kleiner dan 6 mm, vaak veel kleiner.. ................................... Nematinae (p. 20 en 53)
Beide dwarsaderen lopen parallel (fig. 6.13.15). Dieren meestal groter dan 6 mm. Tenthrediniinae (p.
22 en 60)
In de voorvleugel convergeren de basale dwarsader en de 1e distale dwarsader sterk naar voren, in elk
geval in de voorste helft (fig. 6.13.14). ................................................................................................ 15
Beide dwarsaderen in de voorste helft parallel (de basale dwarsader is aan de basis soms licht gebogen)
(fig. 6.13.15-16). .................................................................................... Blennocampinae (p. 16 en 44)
Kleine tot zeer kleine bladwespen (vaak minder dan 3mm); indien groter dan 4 mm, dan is de anaalcel
van de voorvleugel gesteeld. ............................................................................ Fenusinae (p. 19 en 51)
Dier minstens 4 mm lang én de anaalcel voorvleugel in het midden samengetrokken (fig. 13.4.15).
................................................................................................................ Blennocampinae (p. 16 en 44)

Subfamilie 13.1. Selandriinae (habitusfoto’s p. 38-40)
1a.
Dieren met een relatief korte gedrongen lichaamsbouw. Mesonotum, inclusief het scutellum, niet meer
dan 1,5x zo lang als breed (fig. 13.1.1). De costa in de voorvleugel nabij het pterostigma sterk verbreed
en over enige afstand rakend aan de Radius; pterostigma maximaal 2 x zo hoog als de grootste breedte
van de costa (fig. 13.1.3). Antennen vaak minder lang dan 2 x de breedte van de kop. . ...................... 2
1b.
Dieren relatief slank van bouw. Mesonotum meer dan 1,5 x zo lang als breed (fig. 13.1.2). De costa in
de voorvleugel in de richting van het pterostigma geleidelijk verbreed en vrijwel niet rakend aan de
Radius; pterostigma hoger dan 2 x de grootste breedte van de costa (fig. 13.1.4). Antennen minstens 2 x
zo lang als de grootste breedte van de kop. ........................................................................................... 6
2a.
Achterlijf grotendeels oranje. In de achtervleugel raakt de voorste middencel (x) aan de costaalcel (fig.
13.1.5a). ................................................................................................................................................. 3
2b.
Achterlijf geheel of grotendeels zwart. In de achtervleugel raakt de voorste middencel (x) de costaalcel
niet (fig. 13.1.6a). ................................................................................................................................... 4
3a.
De ogen zijn meer dan 1,5 x zo hoog als breed. De afstand tussen de onderrand van de ogen en de
aanhechtingsplaats van de bovenkaken (‘malar space’) is korter dan de lengte van het 2e antenne
segment (pedicellus). Bij de achterpoten is het eerste tarslid ongeveer even lang als (of soms langer dan)
de drie volgende tarsleden samen. ........................................................................................... Selandria
3b.
De ogen zijn minder dan 1,5 x zo hoog als breed. De malar space is minstens zo lang als de lengte van
de pedicellus. Bij de achterpoten is het eerste tarslid korter dan de drie volgende tarsleden samen.
............................................................................................................................................. Brachythops
4a.
Tegulae en poten geheel geel of witachtig. Vleugels min of meer kleurloos. Achtervleugels met anaalcel
vrijwel doorlopend tot aan de vleugelrand, voorbij aanhechtingsplaats van dwarsader Cu-A (fig.
13.1.6b). ............................................................................................................................. Aneugmenus
4b.
Tegulae grotendeels of geheel donker; poten geheel roodachtig of wit met tenminste een groot deel van
de femur en de tarsen zwart. Vleugels vrij donker (grijsachtig bruin). Achtervleugels met anaalcel
gesteeld eindigend, vóór de aanhechtingsplaats van dwarsader Cu-A (fig. 13.1.5b). ............................ 5
5a.
Poten geheel roodachtig. Tarsaalklauwen met subapicaaltand bijna even groot als apicaaltand. Het 2e
antennelid (pedicellus) ongeveer 1,5 x zo lang als breed. ................................................ Nesoselandria

Proeftabel Symphyta Nederland en België
5b.
6a.
6b.
7a.
7b.
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Poten met tenminste een groot deel van de femur en de tarsen zwart. Tarsaalklauwen met
subapicaaltand veel kleiner dan apicaaltand. Het 2e antennelid ongeveer even lang als breed. ......Birka
Anaalcel in voorvleugel met dwarsader. ......................................................................... Pseudotaxonus
Anaalcel in voorvleugel zonder dwarsader. ........................................................................................... 9
1e en 2e antennelid (scapus en pedicellus) veel langer dan breed. Zijkant borststuk lichtgekleurd;
achterlijf voornamelijk lichtgeel of groen. ......................................................................... Stromboceros
1e en 2e antennelid ongeveer even lang als breed. Borststuk (soms met uitzondering van pronotum en
tegulae) geheel zwart; achterlijf zwart met bruin, rood of oranje. ................................. Strongylogaster

Subfamilie 13.2. Dolerinae (habitusfoto’s p. 40)
Slechts één genus, maar met zo’n 30 soorten in ons gebied: Dolerus

Subfamilie 13.3. Allantinae (syn. Emphytinae) (habitusfoto’s p. 41-44)
1a.
Voorvleugel met 3 cubitaalcellen; eerste cel groter dan beide andere cellen (fig. 13.3.3). .................... 2
1b.
Voorvleugel met 4 cubitaalcellen (de dwarsader tussen de eerste en tweede cel is soms onvolledig
ontwikkeld, maar wel zichtbaar). ........................................................................................................... 6
2a.
Achtervleugel met een gesloten middencel; de dwarsader Cu-A (b) vormt een rechte hoek met de
Anaalader (fig. 13.3.1a). Anaalcel in voorvleugel met dwarsader onder een hoek van tenminste 45o (fig.
13.3.3d). ................................................................................................................................................. 3
2b.
Achtervleugel zonder gesloten middencel; dwarsader Cu-A staat schuin op de Anaalader (fig. 13.3.2).
Anaalcel in voorvleugel met dwarsader vaak meer verticaal (fig. 13.3.4d). .......................................... 4
3a.
Tweede antennelid (pedicellus) veel langer dan het eerste (scapus). Kop, borststuk en achterlijf van ♀
geel met aan boven- en onderzijde een zeer brede zwarte band over de hele lengte van het dier. ♂
grotendeels geel met alleen enkele zwarte vlekken op de kop, bovenzijde van het borststuk en de basis
van het achterlijf. Dieren kleiner dan 5 mm. ....................................................................... Harpiphorus
3a.
Pedicellus duidelijk korter dan de scapus. ♂ en ♀ grotendeels zwart, met lichtgekleurde delen wit tot
vuilgrijs; een aantal (ca. 3 tot 6) tergieten met witte tot vuilgrijze ‘vensters’ (fig. 13.3.5). Dieren groter
dan 6 mm. .....................................................................................................................................Empria
4a.
In de voorvleugel mondt de subbasale dwarsader ongeveer halverwege de eerste distale cel uit (fig.
13.3.4 a-a). Het apicale deel van de anaalcel relatief kort: de verhouding tussen het basale en apicale
deel van de anaalcel, gemeten langs de eerste Anaalader (A1), is vaak ca. 2:1 (fig. 13.3.4 b-c).
Antennelid 3 duidelijk langer dan 4. .................................................................................... Ametastegia
4b.
In de voorvleugel mondt de subbasale dwarsader uit in de basale helft van de 1e distale cel, soms zelfs
helemaal aan de basis daarvan (fig. 13.3.3 a-a). Het apicale deel van de anaalcel is relatief langer: de
verhouding tussen het basale en apicale deel, gemeten langs A1, is vaak 3:2 (fig. 13.3.3 b-c). Antennelid
3 weinig of niet langer dan 4. ................................................................................................................. 5
5a.
Antennen lang en slank: totale lengte ongeveer zo lang als de costa vanaf de vleugelbasis tot aan het
pterostigma; antennelid 8 bij ♀ meer dan 3 x zo lang als hoog en bij ♂ 4 x of meer. Achterlijf zwart of
oranje, in dit laatste geval zijn ook de laatste achterlijfssegmenten oranje. Volwassen dieren alleen in
het najaar (vanaf begin september tot in november). .............................................................Apethymus
5b.
Antennen korter en robuster: totale lengte minder dan de costa vanaf de vleugelbasis tot aan het
pterostigma; antennelid 8 bij ♀ maximaal 2,5 x zo lang als hoog en bij ♂ maximaal 3,5 x. Achterlijf
zwart, of met middelse segment(en) wit of oranjebruin, de laatste achterlijfssegmenten echter altijd
zwart. Volwassen dieren in voorjaar en zomer (vanaf mei tot in september). ........................... Allantus
6a.
Achtervleugels met twee gesloten middencellen of een randader. ......................................................... 7
6b.
Achtervleugels zonder of met één gesloten middencel en zonder randader. .......................................... 9
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7a.
7b.

8a.
8b.

9a.

9b.

10a.
10b.
11a.

11b.

12a.

12b.
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Achterlijf geheel zwart. Bovenste helft van mesopleura grof (kratervormig) gepuncteerd; de grootste
‘kraters’ bijna even groot als de diameter van de achterste ocellen. ...................................... Eriocampa
Achterlijf gedeeltelijk of geheel oranje of bruin, soms bijna zwart, maar dan vanaf het derde segment
breed licht gezoomd. Bovenste helft van mesopleura glad of met een lichte sculptuur; indien
gepuncteerd, dan zijn de ‘kratertjes’ duidelijk kleiner dan de diameter van de achterste ocellen. ......... 8

Voorrand clypeus concaaf, hoekpunten afgerond (fig. 13.3.6). Achterlijf zwartbruin en segmenten vanaf
het 3e vuilwit gezoomd. Mesopleura geheel glad. Achtervleugel ♂ zonder randader...............Monsoma
Voorrand clypeus sterk concaaf, zijkanten zeer puntig uitlopend (fig. 13.3.7). Achterlijf zwart met de
middelste segmenten oranje of oranjebruin. Mesopleura in bovenste helft met vrij sterke sculptuur,
duidelijk contrasterend met de veel gladdere onderste helft. Achtervleugel ♂ met randader. ...Taxonus
In de achtervleugel staat de dwarsader Cu-A (13.3.1b) schuin op ader A1-2 (fig. 13.3.1a). Anaalcel in
voorvleugel met dwarsader vaak relatief verticaal (fig. 13.3.4d). Achtervleugel zonder gesloten
middencel .............................................................................................................................. Ametastegia
Dwarsader Cu-A (13.3.2a) vormt een rechte hoek met ader A1-2 (fig. 13.3.2a). Anaalcel in voorvleugel
met dwarsader onder een hoek van ca. 45o (fig. 13.3.3d). Achtervleugel met of zonder gesloten
middencel .............................................................................................................................................. 10
Achterlijf oranje of geheel zwart; prothorax en tegulae oranje of zwart. Achterscheen bijna 1,5 x zo lang
als de achtertars. .................................................................................................................... Monostegia
Achterlijf zwart met (vuil)witte vlekken of banden; prothorax en tegulae meestal wit. Achterscheen
slechts weinig langer dan de achtertars of ongeveer even lang. .............................................................. 11
Achterlijf zwart met witte tot vuilgrijze ‘vensters’ op een aantal (ca. 3 tot 6) tergieten (fig. 13.3.5). De
clypeus is ingesneden en heeft in het midden een meer of minder uitstekend puntje, zodat een soort
drietand ontstaat (fig. 13.3.8) óf de clypeus heeft een vrijwel rechte voorrand (dergelijke dieren hebben
een achtervleugel zonder gesloten middencel). ............................................................................Empria
Achterlijf zwart met witte tot vuilgrijze banden aan de achterrand van de segmenten óf een lichte band
over de volle lengte van de zijkanten van het achterlijf, maar zonder ‘vensters’ op de tergieten. De
clypeus is min of meer gelijkmatig uitgerand (fig. 13.3.6). Achtervleugel altijd met een gesloten
middencel. ............................................................................................................................................... 12
Kop (met uitzondering van bovenlip en rand clypeus) en borststuk (met uitzondering van pronotum en
tegulae) geheel zwart. Achterlijf donkerbruin tot zwart met een brede lichte zoom aan de achterrand van
de laatste 4-6 segmenten. Poten geheel licht oranjebruin. Op de grens van zij- en achterkant van de kop,
over de volle lengte achter de ogen, een fijne kiel (fig. 13.3.9). ..............................................Monsoma
Kop en borststuk zwart met, naast wit op clypeus, pronotum en tegulae, ook witte vlekken langs de
ogen, langs de achterrand van de kop, op het scutellum en op de mesopleura. Achterlijf donkerbruin tot
zwart met een brede witte band over de volle lengte van de zijkanten van het achterlijf. Poten wit met de
femora gedeeltelijk of vrijwel geheel zwart. De grens van zij- en achterkant van de kop achter de ogen
glad, zonder kiel. ........................................................................................................................... Eopsis

Subfamilie 13.4 Blennocampinae (habitusfoto’s p. 44-49)
De subfamilie kenmerkt zich doordat de anaalcel in de voorvleugel, op enkele uitzonderingen na, aan de basis is
gesteeld doordat de basale helft van ader A2 grotendeels is gereduceerd. In vrijwel alle gevallen is echter de
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oorsprong van deze ader nog herkenbaar (zie o.a. fig. 13.4.11-14). De vorm van dit restant is kenmerkend voor
sommige genera en wordt in onderstaande tabel aangegeven als ‘basis van ader A2’. Belangrijke kenmerken bij
de Blennocampinae zijn verder de voorzijde van de kop en de vorm van de tarsaalklauwen. Voor deze
kenmerken is een vergoting van minstens 40x noodzakelijk.
1a.
1b.
2a.
2b.
3a..
3b.
4a.
4b.
5a.

5b.

6a.
6b.
7a.
7b.
8a.
8b.

9a.
9b.
10a.

10b.

11a.

11b.

12a.
12b.
13a.

13b.

Achtervleugel met volledig gesloten randader (fig. 13.4.1) en/of het achterlijf geheel of gedeeltelijk
oranje tot roodbruin; deze kleur kan beperkt zijn tot de zijkanten van de laatste segmenten. ................ 2
Achtervleugel zonder of met onvolledige randader (fig. 13.4.2) en het achterlijf geheel zwart (op een
eventuele smalle vuilwitte zoom langs de achterrand van de segmenten na). ........................................ 6
♂: achtervleugel met randader; ♀: zaagschede in zijaanzicht eindigend in een licht omhooglopende spits
(fig. 13.4.3). ............................................................................................................................. Periclista
♂: achtervleugel zonder randader; ♀: zaagschede in zijaanzicht afgerond (fig. 13.4.4-5) .................... 3
Achtervleugel zonder gesloten middencel. Voorrand clypeus recht of licht convex . ........... Halidamia
Achtervleugel met 1 gesloten middencel. Voorrand clypeus licht concaaf . .......................................... 4
De afstand tussen de onderrand van de ogen en de mandibelbasis (fig. 13.4.6) ongeveer zo groot als de
diameter van de ocellen. Poten (inclusief de achterfemur) grotendeels zwart. .................... Pareophora
De onderrand van de ogen raakt de mandibelbasis (bijna) (fig. 13.4.7). Tenminste de achterpoten
(inclusief de femur) grotendeels of geheel oranje. ................................................................................. 5
Basis van ader A2 in de voorvleugel buigt aan het eind naar boven en loopt niet door in de richting van
de achterrand van de vleugel (fig. 13.4.11). Tarsaalklauwen zonder of met slechts een kleine subapicale
tand, veel kleiner dan de eindtand (13.4.8). Langs de bovenrand van de mesopleura een duidelijk
afgezette en verhoogde rand (prepectus); het kan lijken alsof er een dubbele naad aanwezig is (fig.
13.4.10). .......................................................................................................................... Eutomostethus
Basis van ader A2 in de voorvleugel loopt recht in de richting van de achterrand van de vleugel (fig.
13.4.14). Tarsaalklauwen met grote subapicale tand, bijna even groot als de eindtand (fig. 13.4.9).
Bovenrand van de mesopleura zonder afgezette rand of extra naad. ............................... Monophadnus
Achtervleugel met een gesloten middencel. ........................................................................................... 7
Achtervleugel zonder gesloten middencel. .......................................................................................... 20
In de voorvleugel convergeren de basale dwarsader en de eerste distale dwarsader naar voren, in elk
geval in de voorste helft (fig. 13.4.16). Anaalcel in het midden samengetrokken (fig. 13.4.15). .......... 8
Beide aderen parallel (fig. 13.4.17). Anaalcel gesteeld, dus aan de basis over de volle lengte
samengetrokken. .................................................................................................................................... 9
Anaalcel in de voorvleugel over enige afstand samengetrokken. Pterostigma geelrood.
Vleugelmembraan egaal lichtgrijs getint. ...................................... Hoplocampoides [(nog) niet inlands]
Anaalcel in het midden in één punt samengetrokken, een deel van ader A2 in het basale deel van de cel
is echter zwak ontwikkeld en vooral herkenbaar als een sterk gepigmenteerde band in de
vleugelmembraan (pijl in fig. 13.4.15). Pterostigma zwart. Vleugelmembraan vrij donker grijs getint, de
voorvleugel duidelijk iets donkerder dan de achtervleugel. ................................................ Tomostethus
Basis van ader A2 in de voorvleugel aan het einde gevorkt (fig. 13.4.13). Antennen langer dan 1,5 x de
grootste breedte van de kop; antenneleden 3 en 4 ongeveer even lang of 3 iets korter dan 4. ............. 10
Basis van ader A2 in de voorvleugel enkelvoudig (fig. 13.4.11, 12, 14). Antennen korter dan 1,5 x de
grootste breedte van de kop; antennelid 3 langer dan 4. ...................................................................... 12
De onderkant van de ogen raakt aan de mandibelbasis. Tarsaalklauwen met subapicaaltand ongeveer
even groot als de eindtand (fig. 13.4.9). Antennen ♂ aan de onderzijde met afstaande haren die langer
zijn dan de hoogte van de antenneleden. ............................................................................ Phymatocera
De afstand tussen de onderkant van de ogen en de mandibelbasis is ongeveer zo groot als de diameter
van de ocellen. Tarsaalklauwen met subapicaaltand die veel kleiner is dan de eindtand of afwezig is
(fig. 13.4.8). Antennen ♂ aan alle zijden kort aanliggend behaard. ..................................................... 11
Vleugelmembraan donker bruingrijs. Kop en poten geheel zwart. Postocellairveld ca. 1,5 x breder dan
lang. Langs de achterrand van de ogen loopt van boven af een ondiepe groeve die op tweederde van de
ooghoogte eindigt in een duidelijk putje (fig. 13.4.18). .................................................. Rhadinoceraea
Vleugelmembraan licht bruingrijs. Kop zwart met bovenlip geelwit; poten zwart met de knie (overgang
femur en tibia) bruin. Postocellairveld bijna 2 x zo breed als lang. Langs de achterrand van de ogen
loopt een zeer ondiepe groeve die halverwege het oog gewoon eindigt. ......................... Paracharactus
Langs de bovenrand van de mesopleura een duidelijk afgezette en verhoogde rand (prepectus), zodat het
lijkt alsof er een dubbele naad aanwezig is (fig. 13.4.10). ................................................................... 13
Bovenrand van de mesopleura zonder afgezette rand of extra naad. .................................................... 14
Basis van ader A2 in de voorvleugel buigt aan het eind naar boven en loopt niet door in de richting van
de achterrand van de vleugel (fig. 13.4.11). Beide eindsporen aan de voortibia spits toelopend (fig.
13.4.19). ........................................................................................................................... Eutomostethus
Basis van ader A2 in de voorvleugel loopt recht in de richting van de achterrand van de vleugel (fig.
13.4.14). De binnenste eindspoor aan de voortibia eindigend in een dubbele spits (fig. 13.4.20).
............................................................................................................................................ Stethomostus
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14a.

14b.
15a.
15b.
16a.

16b.
17a.
17b.
18a.
18b.
19a.
19b.
20a.
20b.

21a.
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De afstand tussen de onderkant van de ogen en de mandibelbasis (‘malar space’) is ongeveer zo groot
als de diameter van de ocellen (fig. 13.4.6). Langs de achterrand van het oog loopt een brede ondiepe
groeve en/of de zaagschede loopt in zijaanzicht uit in een scherpe punt (fig. 13.4.3). ........................ 15
Malar space is ongeveer half zo groot als de diameter van de ocellen. Geen groeve langs de achterrand
van het oog; het einde van de zaagschede is in zijaanzicht afgerond (fig. 13.4.4-5). ........................... 18
Langs de achterrand van het oog loopt een brede ondiepe groeve. Basis van ader A2 in de voorvleugel
loopt recht in de richting van de achterrand van de vleugel (fig. 13.4.14). ........................................... 16
Geen groeve langs de achterrand van het oog. Basis van ader A2 in de voorvleugel buigt aan het eind
kort naar boven en loopt niet door in de richting van de achterrand van de vleugel (fig. 13.4.11-12).. 17
De groeve achter het oog bestaat vooral uit een serie vrij grote diepe putten (fig. 13.4.21)
Tarsaalklauwen met een grote subapicaaltand, bijna even groot als de eindtand. Zaagschede ♀ in
onderaanzicht met twee korte spitsjes (fig. 13.4.22). ...................................................................... Ardis
De groeve achter het oog zonder diepe putten. Tarsaalklauwen enkelvoudig, met alleen een eindtand.
Zaagschede ♀ in onderaanzicht enkelvoudig (fig. 13.4.23). ............ Eupareophora [(nog) niet inlands]
Tarsaalklauwen met een grote subapicaaltand, bijna even groot als de eindtand. Zaagschede ♀ in
onderaanzicht enkelvoudig (fig. 13.4.23). ................................................................................ Periclista
Tarsaalklauwen enkelvoudig, met alleen een eindtand. Zaagschede ♀ in onderaanzicht met twee korte
spitsjes (fig. 13.4.22). .................................................................................................................. Monardis
Tarsaalklauwen enkelvoudig, met alleen een eindtand. ................................................... Monophadnus
Tarsaalklauwen met een grote subapicaaltand, bijna even groot als de eindtand. ............................... 19
Basis van ader A2 in voorvleugel heel licht S-vormig gebogen, met top iets naar voren gericht. Radiale
dwarsader mondt vrij ver basaal uit van de 3e cubitaaldwarsader (fig. 13.4.24). ..................... Cladardis
Basis van ader A2 in voorvleugel volledig recht. Radiale dwarsader min of meer in het verlengde van de
3e cubitaaldwarsader (13.4.25). ................................................................................... Monophadnoides
Langs de bovenrand van de mesopleura een duidelijk afgezette en soms verhoogde rand, zodat het lijkt
alsof er een dubbele naad aanwezig is (prepectus, fig. 13.4.10). ......................................................... 21
Bovenrand van de mesopleura zonder afgezette rand of extra naad. .................................................... 22

Basis van ader A2 in voorvleugel duidelijk naar voren gebogen (fig. 13.4.11). De bovenzijde van de kop
voor de ocellen vrij grof gesculptureerd. Achter de ogen een fijne kiel op de grens tusen de zijkant en de
achterzijde van de kop (13.3.9). ♀ vrijwel altijd met pronotum en het grootste deel van het mesonotum
oranjebruin. ♂ en zeer incidenteel ook ♀ met geheel zwart borststuk. ........................... Eutomostethus
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Basis van ader A2 in voorvleugel recht (fig. 13.4.14). De bovenzijde van de kop voor de ocellen vrijwel
glad. Achter de ogen geen kiel op de grens tusen de zijkant en de achterzijde van de kop. ♂ en ♀ met
geheel zwart borststuk. ....................................................................................................... Stethomostus
Dieren kleiner dan 5 mm. 2e antennelid (pedicellus) ca. 1,5 x zo lang als breed. ............ Blennocampa
Dieren groter dan 5 mm. Pedicellus ongeveer even lang als breed. ..................................................... 23
Achtervleugel ♂ met een onvolledige randader (fig. 13.4.2). Zaagschede ♀ ongeveer even lang als de
achtertibia, in zijaanzicht regelmatig afgerond, in bovenaanzicht dubbel zo breed als de dikte van de
cerci. Basis van ader A2 in voorvleugel heel licht S-vormig met de top iets naar voren gericht (fig.
13.4.12). .................................................................................................................................... Periclista
Achtervleugel ♂ zonder randader. Zaagschede ♀ veel korter dan de achtertibia, in zijaanzicht iets
afgeknot (fig. 13.4.5), in bovenaanzicht ongeveer even breed als de dikte van de cerci. Basis van ader
A2 in voorvleugel recht (fig. 13.4.14).................................................................................. Claremontia

Subfamilie 13.5 Heterarthrinae (habitusfoto p. 50)
Alleen het genus Heterarthrus

Subfamilie 13.6 Caliroinae (habitusfoto’s p.50- 51)
1a.
Het basale deel van de anaalcel in de voorvleugel met een regelmatig gebogen ader A2 (fig.13.6.1).
Anaalcel in de achtervleugel zeer kort of niet gesteeld, waardoor de dwarsader Cu-A uitmondt op de
anaalcel (fig. 13.6.3) óf achtervleugel met randader (fig. 13.6.4). Tergieten glad en glanzend. ...Caliroa
1b.
Het basale deel van ader A2 in de voorvleugel met een scherpe hoek (fig.13.6.2). Anaalcel in de
achtervleugel lang gesteeld, waardoor de dwarsader Cu-A uitmondt voorbij de anaalcel (fig. 13.6.5).
Tergieten met een duidelijk dwarsgeribbeld oppervlak. ....................................................... Endelomyia

Subfamilie 13.7 Fenusinae (habitusfoto’s op p. 51-53)
De meeste Fenusinae zijn zeer kleine bladwespen, waarbij een vergrotig van 40x noodzakelijk is voor een juiste
determinatie.
1a.
Tarsaalklauwen met een scherp hoekige basale lob (fig. 13.7.1). Voorvleugel in principe met 4
cubitaalcellen (fig. 13.7.2); de dwarsader tussen de 1e en 2e cubitaalcel is soms echter slechts
gedeeltelijk ontwikkeld waardoor het kan lijken of er 3 cellen aanwezig zijn. ...................................... 2
1b.
Tarsaalklauwen zonder basale lob. Voorvleugel steeds met 3 cubitaalcellen. ....................................... 7
2a.
Achtervleugel met gesloten radiaalcel (fig. 13.7.3). .............................................................................. 3
2b.
Achtervleugel met open radiaalcel (fig. 13.7.4). .................................................................................... 6
3a.
A2 in voorvleugel recht (fig. 13.4.14). Basale dwarsader aan de basis zeer sterk gebogen (fig. 13.7.2).
Bovenzijde kop zwart. ........................................................................................................................... 4
3b.
A2 in voorvleugel (licht) omhoog gebogen (fig. 13.4.12). Basale dwarsader aan de basis relatief licht
gebogen, soms over de gehele lengte zelfs gelijkmatig gebogen. Bij ♂ van Fenusella kan A2 soms
vrijwel recht zijn; deze dieren zijn echter herkenbaar aan een deels geel tot geelbruin gekleurde kop. 5
4a.
2e antennesegment langer dan breed. Antenneleden 1 en 2 samen weinig korter tot bijna even lang als
het 3e segment;. Mesopleura met prepectus (fig. 13.4.10). Achterlijf ♂ grotendeels oranje. ......... Parna
4b.
2e antennesegment breder dan lang. Antenneleden 1 en 2 samen duidelijk korter dan het 3e segment;.
Mesopleura zonder prepectus. Achterlijf ♂ zwart. ....................................................................Metallus
5a.
Bovenzijde achterlijf glad en glanzend. Dieren (exclusief antennen) meestal groter dan 4 mm.
.............................................................................................................................................. Scolioneura
5b.
Bovenzijde achterlijf dof door microsculptuur. Dieren vrijwel steeds kleiner dan 4 mm. ....... Fenusella
6a.
Antennen met eerste segment ongeveer even lang als het tweede. A2 in voorvleugel recht (fig. 13.4.14).
Achtertarsus duidelijk korter dan de tibia. .............................................................................. Profenusa
6a.
Antennen met eerste segment duidelijk langer dan het tweede. A2 in voorvleugel omhoog gebogen
13.4.11). Achtertarsus bijna even lang als de tibia. ..................................................................Fenusella
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A2 in voorvleugel recht (13.4.14). Prepectus aanwezig (ongeveer als 13.4.10). Zaagschede ♀ in
bovenaanzicht met 2 korte uitlopers. ........................................................................................ Hinatara
A2 in voorvleugel omhoog gebogen (13.4.11). Geen prepectus aanwezig. Zaagschede ♀ in
bovenaanzicht enkelvoudig. ................................................................................................................... 8
Antennen met 11 tot 16 segmenten. Het 4e tarsale lid aan het eind min of meer recht afgesneden.
..................................................................................................................................................... Fenella
Antennen met 9 tot 10 segmenten. Het 4e tarsale lid aan het eind schuin afgesneden en aan de
binnenzijde in een scherpe punt uitlopend (fig. 13.7.5). ........................................................................ 9
Bovenzijde achterlijf glad en glanzend. .......................................................................................Fenusa
Bovenzijde achterlijf dof door microsculptuur. ................................................................... Kaliofenusa

Subfamilie 13.8. Nematinae (habitus foto’s op p. 54-60)
De Nematinae vormen een complexe groep van bladwespen. Enerzijds komt dit omdat er veel nauw verwante
soorten toe behoren, waarvan er in Europa elk jaar nog nieuwe bijkomen, en anderzijds omdat de evolutionaire
ontwikkeling vermoedelijk nog volop aan de gang is. Hoewel deze zaken vooral spelen in de beide centra in de
verspreiding, te weten Skandinavië en de Alpen, heeft dit ook zijn repercussies voor onze fauna. Door de jaren
heen hebben prominente bladwespdeskundigen, zoals Konow, Enslin en Benson, moeite gehad met de
systematiek van deze groep. Dat heeft geleid tot een aantal goed gedefinieerde genera, maar er zijn ook soorten
of groepjes van soorten die niet zo duidelijk ergens bij lijken te horen. Het genus Pachynematus is een van de
voorbeelden van een vrij kunstmatig conglomeraat van soorten. Het gevolg is dat sommige auteurs, zoals
Lacourt, de Nematinae opdelen in een groot aantal genera. Dit heeft weer reacties opgeroepen van anderen die
genera juist hebben samengevoegd tot grote, maar op hun beurt heterogene genera. Zo heeft bijvoorbeeld de
Russische specialist Zhelochovtsev (1988) veel genera samengevoegd tot Nematus en meer recent hebben Prous
et al (2014; 2019) nog meer genera samengevoegd onder de naam Euura. Dit is nota bene in zijn oorspronkelijke
vorm een van de meest gespecialseerde genera binnen de bladwespen, qua levenswijze en morfologische
kenmerken. Om de vergelijking met oudere determinatie literatuur mogelijk te blijven maken worden hier de
traditionele genera gebruikt.
1a.
Radiale cel in voorvleugel met dwarsader (fig. 13.8.1a). ....................................................................... 2
1b.
Radiale cel in voorvleugel zonder dwarsader (fig. 13.8.2a). .................................................................. 7
2a.
Anaalcel in voorvleugel in het midden samengetrokken (fig. 13.8.1.b), dus met een gesloten cel aan de
vleugelbasis. ........................................................................................................................................... 3
2b.
Anaalcel in voorvleugel ‘gesteeld’ (fig. 13.8.2.b), dus zonder gesloten cel aan de vleugelbasis. .......... 4
3a
Voorvleugel: dwarsaderen 1 en 2 monden beide uit in de tweede cubitaalcel (fig.13.8.3a). Tweede
antennesegment (pedicellus) zo lang als breed of iets korter. Dieren 5,5 mm (♂, zeer zeldaam) tot 8 mm
(♀). ........................................................................................................................................ Hemichroa
3b.
Voorvleugel: dwarsaderen 1 en 2 monden respectievelijk uit in de tweede en de derde cubitaalcel (fig.
13.8.4a). Pedicellus anderhalf maal langer dan breed. Veelal kleine dieren (< 5mm), één soort (alleen in
appelboomgaarden) groter dan 5 mm. ................................................................................ Hoplocampa
4a.
Dwarsader in costale cel van voorvleugel treft de radius op of voorbij het aanhechtingspunt van de
basale dwarsader (fig. 13.8.5a). Mandibulae in zijaanzicht regelmatig versmallend tot de apex (fig.
13.8.18a) ..................................................................................................................................... Dineura
4a.
Dwarsader in costale cel van voorvleugel treft de radius vóór het aanhechtingspunt van de basale
dwarsader (fig. 13.8.3b). Mandibulae halverwege vrij plotseling versmallend (fig. 13.8.19-20a) ......... 5
5a.
Achtervleugel met gesloten anaalcel (fig. 13.8.6). Dieren groter dan 6mm. .......................................... 7
5a.
Achtervleugel met een open anaalcel (fig. 13.8.7). Dieren kleiner dan 6mm. ............... Pseudodineura
6a.
In de voorvleugel mondt de radiale dwarsader recht tegenover de tweede cubitale dwarsader uit (fig.
13.8.5b) Kop ♀ zwart. ♂ met kleurloze vleugels en witachtige poten. .................................. Mesoneura
6b.
In de voorvleugel mondt de radiale dwarsader ver voorbij de tweede cubitale dwarsader uit (fig.
13.8.4b). Kop ♀ roodbruin. ♂ met lichtbruin getint vleugelmembraan en licht roodbruine poten
............................................................................................................................................... Hemichroa
7a.
Anaalcel in voorvleugel in het midden samengetrokken, dus met een gesloten cel aan de vleugelbasis
(13.8.1b). ................................................................................................................................................ 8
7b.
Anaalcel in voorvleugel ‘gesteeld’ (13.8.2b), dus zonder gesloten cel aan de vleugelbasis. ............... 10
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Voorvleugel: dwarsaderen 1 en 2 monden respectievelijk uit in de tweede en de derde cubitaalcel (fig.
13.8.4a). ....................................................................................................................................... Cladius
Voorvleugel: dwarsaderen 1 en 2 monden beide uit in de tweede cubitaalcel (fig.13.8.3a). .................. 9
Tarsaalklauwen enkelvoudig met alleen een eindtand, zonder subapicale tand. .................... Anoplonyx
Tarsaalklauwen met naast de eindtand ook een duidelijke subapicale tand. ....................... Platycampus
De achterpoten met het eind van de tibia en het eerste tarslid zijdelings sterk afgeplat en sterk verhoogd
(fig. 13.8.8). ................................................................................................................................ Craesus
De achterpoten met het eind van de tibia en het eerste tarslid niet opvallend hoger dan de rest van de
achtertarsus. ......................................................................................................................................... 11
Tarsaalklauwen met een duidelijke subapicale tand (even groot of iets groter dan eindtand) én een
basale lob (fig. 13.8.9). ................................................................................................... Stauronematus
Tarsaalklauwen met naast de eindtand, alleen een subapicale tand (die vaak kleiner is dan de eindtand);
geen basale lob. .................................................................................................................................... 12
Voorvleugel met dwarsader tussen voorrandader (costa) en radius op of voorbij het aanhechtingspunt
van de basale dwarsader (fig. 13.8.3b). ................................................................................................ 13
Voorvleugel met dwarsader tussen voorrandader (costa) en radius vóór het aanhechtingspunt van de
basale dwarsader (fig. 13.8.5a). ........................................................................................................... 14
Antennen en poten (deels) lichtgekleurd. Mandibulae in zijaanzicht regelmatig versmallend tot de apex
(fig. 13.8.18a).............................................................................................................................. Dineura
Antennen en poten geheel zwart. Mandibulae in zijaanzicht halverwege vrij plotseling versmallend (fig.
13.8.19-20a) ......................................................................................................................... Nescianeura
Voorrandader (Costa) in het apicale deel nabij het pterostigma vrij sterk verbreed; ter plaatse van de
uitmonding van de basale dwarsader is de afstand tussen C en R smaller dan de breedte van C (fig.
13.8.10). Onderrand van de clypeus vaak recht afgesneden of slechts licht uitgerand. ........ Pristiphora
Voorrandader (Costa) in het apicale deel nabij het pterostigma weinig verbreed zodat ter plaatse van de
uitmonding van de basale dwarsader de afstand tussen C en R groter is dan de breedte van C (fig.
13.8.11). Onderrand van de clypeus vaak vrij diep en boogvormig uitgerand. ..................................... 15
Dieren kleiner dan 5 mm, pterostigma meest lichtgekleurd met donkere top. (Lichaam vaak grotendeels
of geheel donker) .................................................................................................................................. 16
Dieren groter dan 5 mm, pterostigma eenkleurig (licht of donker) of lichtgekleurd met donkere vlek aan
basis. (Lichaam soms zwart, vaak ook geheel of gedeeltelijk geel, groen, bruin of roodachtig) ......... 18
Voorvleugel met 4 cubitaalcellen. Alleen ♀; ♂ zijn lastig te onderscheiden ........................................ 17
3 cubitaalcellen doordat de tweede en derde cubitaalcel zijn versmolten tot één lange cel (fig. 13.8.12).
....................................................................................................................................................... Euura
Zaagschede in zijaanzicht aan de onderzijde recht of concaaf, top spits toelopend (fig. 13.8.13)
. ................................................................................................................................................ Phyllocolpa
Zaagschede in zijaanzicht aan de onderzijde convex, top min of meer afgerond (fig. 13.8.14).
...................................................................................................................................................... Pontania
♀: zaagschede aan de basis 7-8x zo breed als de dikte van de cerci; cerci reiken voorbij het uiteinde van
de zaagschede; zaag (legboor) massief, ongeveer even breed als hoog en minder dan 10 segmenten met
zaagtanden. Pterostigma lichtgekleurd met donkere vlek aan de basis. ♂: Achterrand laatste tergiet
afgerond en in het midden hoogstens een lichte uitbochting (fig. 13.8.15) die niet hoger is dan de rest
van het tergiet. ........................................................................................................................ Nematinus
♀: zaagschede aan de basis minder dan 4x zo breed als de dikte van de cerci; cerci reiken niet voorbij
het uiteinde van de zaagschede; zaag (legboor) veel smaller dan hoog, met meer dan 10 segmenten met
zaagtanden. Pterostigma meestal eenkleurig. ♂: Achterrand laatste tergiet in het midden met een
duidelijk verlengde en/of verhoogde achterwaarts gerichte structuur (fig. 13.8.16-17)........................ 19
Voorrand kop in zijaanzicht met regelmatig afgerond profiel (fig. 13.8.19b). Monddelen met maxillaire
palpen maximaal zo lang als de maxillae of mandibulae (fig. 13.8.19c). Bovenzijde en zijkanten
borststuk meestal zeer fijn en dof gepuncteerd. ............................................................Amauronematus
Voorrand kop in zijaanzicht duidelijk naar voren uitgetrokken (fig. 13.8.20b). Monddelen met
maxillaire palpen duidelijk langer dan de maxillae of mandibulae (fig. 13.8.20c). Bovenzijde en
zijkanten borststuk meestal weinig gepuncteerd en grotendeels glanzend............................................ 20
Tarsaalklauwen met subapicale tand veel korter dan eindtand en afstand tussen beide bedraagt tenminste
de lengte van de subapicale tand. ..................................................................................... Pachynematus
Tarsaalklauwen met subapicale tand weinig korter dan eindtand en afstand tussen beide bedraagt minder
dan de lengte van de subapicale tand. ....................................................................................... Nematus
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Subfamilie 13.9 Tenthredininae (habitusfoto’s p. 60-64)
1a.
Anaalcel is niet ingesnoerd, met een dwarsader die onder een hoek van ca. 45o ten opzichte van de
lengteas van de anaalcel staat (fig. 13.9.1). De voorrand van de clypeus convex (fig. 13.9.5). ..... Siobla
1b.
In de voorvleugel is de anaalcel in meer of mindere mate ingesnoerd (13.9.3) of over korte afstand
samengetrokken (fig. 13.9.2); indien een dwarsader in de anaalcel aanwezig is, staat deze vrijwel
loodrecht op de lengteas van de anaalcel (fig. 13.9.4). De voorrand van de clypeus recht of uitgerand
(concaaf) (fig. 13.9.5). ........................................................................................................................... 2
2a.
Klauwen met een grote eindtand en een veel kleinere subapicale tand op enige afstand daarvan (fig.
13.9.6). Ogen in zijaanzicht bijna rond (hoogte minder dan 1,3x de grootste breedte). Clypeus vrij
scherp driehoekig ingesneden (fig. 13.9.7). Achtervleugel ♂ met randader. ........................... Perineura
2b.
Klauwen met subapicale tand vrijwel even groot als eindtand (soms zelfs groter) en er soms heel dicht
tegenaan geplaatst (fig. 13.9.8). Ogen in zijaanzicht hoger dan 1,3x de grootste breedte. Clypeus vaak
recht afgesneden of boogvormig ingesneden (fig. 13.6.10-11). Achtervleugel ♂ met of zonder randader.
................................................................................................................................................................ 3
3a.
Achterfemur en achtertibia ongeveer even lang. Binnenste eindspoor van de achtertibia reikt tot voorbij
het midden van het eerste tarslid. Bij gestrekte achterpoten reikt het einde van de femur meestal tot of
voorbij het einde van het achterlijf. ........................................................................................................ 4
3b.
Achterfemur korter dan de achtertibia. Binnenste eindspoor van de achtertibia reikt tot maximaal het
midden van het eerste tarslid. Bij gestrekte achterpoten reikt het einde van de femur meestal niet tot het
einde van het achterlijf. .......................................................................................................................... 5
4a.
Antennen dun: segmenten 6-8 elk minstens 4x zo lang als hoog. Kop in vooraanzicht met de
binnenranden van de ogen ongeveer parallel tot licht convergerend (raaklijn aan binnenzijde oog raakt
de clypeus niet). Anaalcel in voorvleugel over enige afstand samengetrokken (fig. 13.9.2), soms in een
punt (fig. 13.9.3). .............................................................................................................. Pachyprotasis
4b.
Antennen dikker: segmenten 6-8 elk maximaal 3x zo lang als hoog. Kop in vooraanzicht met
binnenranden ogen naar onder toe vaak convergerend (raaklijn aan binnenzijde oog snijdt de clypeus).
Anaalcel in voorvleugel in één punt samengetrokken of met korte dwarsader (fig.13.9.3-4). Macrophya
5a.
Achterlijf met eerste tergiet niet in de lengte gedeeld (soms met een lage middenkiel). Achtervleugel ♂
meestal met een randader. ...................................................................................................................... 6
5a.
Achterlijf met eerste tergiet in de lengte gedeeld. Achtervleugel ♂ altijd zonder randader. .................. 7
6a.
Voorvleugel met lichtbruine band onder het pterostigma; pterostigma met donkere basis en lichte top.
......................................................................................................................................... Macrophyopsis
6b.
Voorvleugel zonder lichtbruine band; pterostigma egaal gekleurd of met lichte basis en donkere top.
........................................................................................................................................... Tenthredopsis
7a.
De bovenlip (labrum, fig. 13.6.9) in meer of mindere mate uitgerand. Levende dieren nooit groen en
hoeken van de clypeus altijd afgerond. .................................................................................................. 8
7b.
De bovenlip meestal convex. In enkele gevallen is de bovenlip recht afgesneden of soms iets concaaf,
maar bij deze dieren zijn de hoeken van de clypeus recht afgesneden, soms met twee of drie scherpe
spitsjes (fig. 13.6.12), en zijn bij levende dieren de lichtgekleurde lichaamsdelen groen. .................... 9
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Bovenzijde kop en borststuk verspreid en ondiep gepuncteerd met glanzende tussenruimten. Bovenlip
ongeveer even breed als hoog. Achterlijf grotendeels oranje of geel. ..................... Tenthredo (Elinora)
Bovenzijde kop en borststuk dof, dicht gepuncteerd. Bovenlip ca. 2x zo breed als hoog (fig. 13.6.x).
Achterlijf zwart met de segmenten slechts smal grijswit gezoomd. ........................................ Sciapteryx
Onderrand clypeus recht of zeer flauw gebogen (13.9.10a). Kop in vooraanzicht met binnenrand ogen
weinig convergerend en de ogen verder uit elkaar dan de hoogte van een oog. De raaklijn langs de
binnenrand van het oog valt buiten de clypeus (fig. 13.9.10b). .......................................... Aglaostigma
Onderrand clypeus diep en min of meer cirkelvormig ingesneden. Kop in vooraanzicht met binnenrand
ogen naar beneden convergerend, óf min of meer parallel en dichter bij elkaar dan de hoogte van een
oog (raaklijn langs binnenrand oog raakt meestal de clypeus (fig. 13.9.11). ....................................... 10
Kop (inclusief clypeus en labrum) geheel zwart, hoogstens de basale segmenten van de antennen (soms)
geel gevlekt; borststuk (inclusief tegulae en scutellum) zwart, alleen de hoeken van het pronotum soms
geel gevlekt. ......................................................................................................................................... 11
Kop en/of borststuk nooit geheel zwart: tenminste clypeus, labrum, tegulae en/of scutellum geel, wit,
groen of rood. ....................................................................................................................................... 12
Kop in bovenaanzicht achter de ogen breder dan ter plaatse van de ogen. Kop in vooraanzicht duidelijk
breder dan hoog. Voorvleugel met pterostigma en voorrandader min of meer uniform geelachtig bruin.
............................................................................................................................ Tenthredo (Cephaledo)

Kop in bovenaanzicht achter de ogen even breed of smaller dan ter plaatse van de ogen. Kop in
vooraanzicht vrijwel even hoog als breed. Pterostigma en voorrandader beide zwartbruin met lichte
basis. ....................................................................................................................... Tenthredo (Elinora)
Bovenzijde kop grotendeels lichtgekleurd met een grotere of kleinere zwarte vlek rond de ocellen;
achterrand en achterzijde kop grotendeels lichtgekleurd; lichtgekleurde lichaamsdelen groen (bij
levende dieren appeltjesgroen), inclusief het pterostigma; ogen goudgroen glanzend. Bovenzijde
borststuk verspreid gepuncteerd, glanzend tussen de putjes. Dieren groter dan 7,5 mm. ..................... 13
Bovenzijde kop grotendeels of geheel zwart, in elk geval loopt de zwarte kleur door tot op de
achterzijde van de kop; lichtgekleurde lichaamsdelen rood, geel of groen. Indien groen dan zijn de
dieren kleiner dan 7,5 mm (en het pterostigma licht met veelal donkere top), óf het pterostigma is geheel
zwart, óf de bovenzijde van het borststuk is zeer dicht gepuncteerd, dof zonder glanzende delen. ...... 14
Bij de kop in vooraanzicht eindigt de raaklijn langs de binnenzijde van de ogen op de clypeus (fig.
14.9.11b). Hoeken clypeus afgerond tot licht afgeknot, maar zonder scherpe hoekpunten (fig. 13.9.11c)
en de onderrand bovenlip is ca. halfrond tot ellipsvormig (fig. 13.9.11d). Bovenzijde kop en borststuk
met korte zwarte haartjes (40x vergroten!). [Groene kleur van levende dieren bij collectiemateriaal
meestal verkleurend tot vaal olijfgroengrijs] ......................................................................... Tenthredo
Bij de kop in vooraanzicht eindigt de raaklijn langs de binnenzijde van de ogen op de hoek van de
clypeus of daarbuiten (fig. 13.9.12b). Hoeken clypeus afgeknot, meestal met korte scherpe hoekpunten
(fig.13.9.12c) en onderrand van de bovenlip meer of minder afgeplat (fig. 13.9.12d). Bovenzijde kop en
borststuk met korte kleurloze haartjes (40x vergroten!). [Groene kleur van levende dieren bij
collectiemateriaal meestal verkleurend tot licht groenachtig geel] ............. Rhogogaster (Rhogogaster)
Dieren met slanke antennen die naar het einde toe geleidelijk dunner worden; antenne vaak zo lang als
kop en thorax samen; laatste drie antennensegmenten elk meer dan 1,5x zo lang als hoog. Lichaam
zwart met de lichte delen rood, bruin, wit of groen. Als de lichte delen geel gekleurd zijn of soms
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twijfelachtig geelachtig verkleurd zijn (levende dieren groen), dan is óf de rugzijde van voor tot achter
aaneengesloten zwart, óf het pterostigma is geheel zwart en/of zijn tenminste twee opeenvolgende
lichaamsgegmenten geheel geel (en dus niet afwisselend geel-zwart getekend). ................................ 15
Antennen korter dan kop en thorax samen, de vlag (flagellum) is in het midden vaak iets dikker dan aan
de basis; laatste antennensegmenten vaak nauwelijks langer dan hoog. Lichaam zwart met geel, alleen
de tibiae soms oranje of bruin. Bovenzijde achterlijf zwart met tenminste één en vaak een aantal gele
dwarsbanden (die in dat geval vaak een afwisselend geel-zwarte ‘wespachtige’ tekening vormen).
Pterostigma geheel lichtgekleurd of licht met een donkere top. ............................................. Tenthredo
Dieren kleiner dan 7,5 mm. Bovenzijde zwart, onderzijde groen en pterostigma licht met meestal een
donkere top. ................................................................................................. Rhogogaster (Cytisogaster)
Dieren duidelijk groter dan 7,5 mm. Indien de onderzijde groen (of geelachtig), dan is tenminste één
rugsegment geheel lichtgekleurd en/óf is het pterostigma geheel zwart. ................................ Tenthredo

Subfamilie 13.10 Athaliinae (habitusfoto p. 65)
Alleen het genus Athalia.

7. Beknopte bespreking van genera per familie
De foto’s in dit hoofdstuk zijn bedoeld als ondersteunend beeld van de habitus van genera bij het determineren
van bladwespen, niet als plaatjesboek in plaats van de hoofdstukken 5 en 6. De foto’s zijn niet op schaal.
Familie 1. Orussidae (Parasitaire bladwespen)
In Europa 4 genera en 9 soorten. De familie is tot nu toe niet in Nederland gevonden, maar zou in ons land
kunnen voorkomen. Uit België is één soort bekend (Orussus abietinus (Scopoli), die naast de kenmerken uit de
tabel ook herkenbaar is aan de tekening van de voorvleugels (figuur zie onder) in combinatie met de middelste
rode achterlijfsegmenten. Binnen de Symphyta vormen de Orussidae een sterk afwijkende groep door hun
morfologische kenmerken én door hun parasitaire levenswijze. ♀ van de Orussidae leggen eieren op
houtbewonende keverlarven, vooral van boktorren (Cerambicidae) en prachtkevers (Buprestidae). Alle andere
Symphyta leven als larve van plantaardig materiaal. Orussidae zijn warmteminnende dieren die vaak in de volle
zon rondlopen op rechtopstaand dood hout op zoek naar in het hout levende keverlarven. Orussidae worden
tegenwoordig beschouwd als een tussenvorm tussen de feitelijke Symphyta en de overige Hymenoptera.
Determinatie van de Europese soorten is mogelijk met Kraus (1998).

Orussus abietinus ♀

Familie 2. Xyelidae (Oerbladwespen)
Een zeer oude familie, met zo’n 40 fossiele en slechts vier recente genera. In Europa 2 genera en 16 soorten. De
Europese soorten zijn kleine tot zeer kleine onopvallende dieren, vaak slechts 3 mm lang. ♀ bezitten een relatief
lange tot zeer lange zaagschede. De larven leven in de mannelijke bloeiwijzen van naaldbomen. Alle soorten
hebben één generatie per jaar en zijn echte voorjaarsdieren. De Europese soorten kunnen op naam worden
gebracht met Blank (2002) en Blank et al. (2013).
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Pleroneura Konow: In Europa twee
soorten, waarvan er één voor België is
gemeld. Mogelijk ook in Nederland te
verwachten. De larven leven in de
bloeiwijzen van Zilverspar (Abies
alba).

Pleroneura coniferarum ♀
Xyela Dalman (syn. Xyelatana Benson): Drie soorten in Nederland en België. De larven leven in de bloeiwijzen
van grove den (Pinus sylvestris) en zwarte den (Pinus nigra). Adulten zijn in het vroege voorjaar vaak te
vinden op de bloeiwijzen van berk (Betula) of soms wilg (Salix) waar ze stuifmeel eten. Andere Europese
soorten van het genus leven als larve op niet-inheemse dennensoorten (P. mugo of P. cembra). Het is niet
bekend of met het aanplanten van deze soorten als sierboom of voor de houtproductie ook de bladwespen bij
ons mogen worden verwacht.

Xyela julii ♀

Familie 3. Cephidae (Halmwespen)
Een familie met veelal opvallend slanke soorten. In Europa 9 genera en ca. 40 soorten. Het zijn zwarte
dieren met vaak gele dwarsbanden op het achterlijf (bij ons één soort met oranje achterlijf). De status
van enkele Zuid-Europese soorten is echter onzeker. In Nederland en België 5 genera, met 15 soorten in
Nederland en 14 in België. De larven van Phylloecus (= Hartigia) en Janus mineren in houtige
gewassen en kruiden; de overige soorten leven in de holle internodiën van stengels van grassen,
waaronder granen. Deze laatste zijn geen echte mineerders; maar ze verzwakken wel de stengels
waardoor bijvoorbeeld graan kan omknikken en zo schade kan oplopen. De adulten van veel Cephidae
zijn in het voorjaar vaak te vinden in de bloemkelken van boterbloemen (Ranunculus). Determinatie van
de meeste Nederlandse soorten m.b.v. Burggraaf-van Nierop & van Achterberg (1990); Phylloecus met
Verheyde en Meert (2020) en (onder de naam Hartigia) met Jansen (1998).
Cephidae worden vanwege het slanke uiterlijk nog wel eens verward met sluipwespen, maar zijn
daarvan te onderscheiden doordat bij sluipwespen het eerste achterlijfssegment versmolten is met de
achterzijde van het borststuk en in bovenaanzicht een ‘wespentaille’ aanwezig is tussen het eerste en het
tweede achterlijfssegment (zie ook fig. 2.3).
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Phylloecus Newman (syn. Hartigia
Schiødte): In Europa 4 soorten die alle in
Nederland zijn gevonden en 3 in België.
De larven mineren in de stengels van
bramen (Rubus), agrimonia (Agrimonia)
en moerasspirea (Filipendula).

Phylloecus nigra ♀

Janus Stephens: Drie Europese soorten die alle in
Nederland en in België zijn gevonden. De larven
mineren in de jonge scheuten en twijgen van eik
(Quercus), peer (Pyrus), wilg (Salix), populier
(Populus) en gelderse roos (Viburnum).

Janus cynosbati ♀
Trachelus Jurine: Van de vijf Europese soorten is er in Nederland één en in België twee gevonden. Beide zijn bij
ons zeer zeldzaam. De larven leven vooral in de stengels van granen zoals rogge (Secale) en gerst (Hordeum)
en worden om die reden in zuid Europa als schadelijk beschouwd [geen foto beschikbaar].

Calameuta Konow: In Europa ca. 9 soorten, waarvan er
twee ook in Nederland en België voorkomen. De larven
mineren in de stengels van een groot aantal soorten
grassen. Calameuta filiformis (Eversmann) is de
algemeenste van de Nederlandse Cephidae; adulten zijn
in het voorjaar vaak zeer algemeen te vinden in de
bloemen van boterbloemen.

Calameuta filiformis ♀
Cephus Latreille: Van de ca. 15 Europese soorten zijn er in Nederland 5 en in België 4 gevonden. De larven
leven in de stengels van grassen. Cephus spinipes (Panzer) is op dit moment de algemeenste soort van het
genus. Cephus pygmeus (L.) was tot in de vijftiger jaren van de 20e eeuw berucht om de schade in graanvelden,
maar is zeldzamer geworden door bestrijding. De overige drie soorten zijn zeldzamer en slechts lokaal.
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Cephus spinipes ♀ (links) Cephus nigrinus ♀ en ♂ (rechts)

Familie 4. Pamphiliidae (Spinselbladwespen)
Een vrij kleine familie met in Europa zes genera en ca. 55 soorten. Adulten vallen op door hun relatief brede en
dorsoventraal afgeplatte lichaam. Het zijn snelle vliegers die vooral worden waargenomen wanneer ze (vaak
kortstondig) rondlopen op bladeren van struiken en bomen. De dieren bezoeken geen bloemen. De larven leven
op naaldbomen (Caenolyda, Acantholyda, Cephalcia) of op loofbomen en –struiken (de andere genera). De
larven van sommige soorten maken vrij grote gezamenlijke spinselnesten. Andere soorten leven solitair of in
paren in dubbelgevouwen en aan de randen aan elkaar gesponnen bladeren, opgerolde bladeren of in
spiraalvormige spinselbuizen waarin stukjes blad zijn verwerkt. Determinatie m.b.v. Achterberg & van Aartsen
(1986) en Viitasaari (2002). Zie Magis (1988) voor de verspreiding van de Belgische soorten.

Neurotoma Konow: Vijf soorten in Europa,
waarvan er vier in Nederland en België zijn
aangetroffen. N. mandibularis (Zaddach) leeft
als larve in tweetallen in opgerolde bladeren
van Eik (Quercus), de overige soorten maken
grote gezamenlijke spinselnesten op
vruchtbomen (peer, kers, perzik), sleedoorn
(Prunus spinosa) of lijsterbes (Sorbus). Met
name N. saltuum (L.) kon vroeger in
boomgaarden grote schade aanrichten.

Neurotoma saltuum ♀
Onycholyda Takeuchi: Genus met talrijke soorten in Oost Azië en 2 soorten in Europa die slechts zeer
sporadisch worden waargenomen. Nog niet in Nederland gevonden, de soort O. kervillei (Konow) is eind 19e
eeuw van één plaats in België gemeld [geen foto beschikbaar].
Pamphilius Latreille: Dit is met 30 soorten het grootste Europese genus van de familie. Uit Nederland zijn 22
soorten bekend, uit België 19. In beide landen zijn nog enkele soorten te verwachten. De larven leven in
dubbelgevouwen en/of opgerolde bladeren van een groot aantal soorten struiken en loofbomen. De meeste
soorten zijn beperkt tot één of enkele verwante soorten voedselplanten.
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Pamphilius marginatus ♀ (links) en P. lethierryi ♀ (rechts)

Caenolyda Konow: Twee opvallende Europese
soorten, waarvan er één, C. reticulata (L.) in
Nederland en België is gevonden en zich lijkt
uit te breiden. Sommige delen van C. reticulata
– zoals de bruine delen van de vleugels van het
dier op de foto - zijn bij levende dieren
opvallend rood, bij collectiemateriaal verbleekt
de rode kleur. De larven leven met enkele
exemplaren bijeen in spinselnesten op dennen
(Pinus).

Caenolyda reticulata ♀
Acantholyda Costa: In Europa acht soorten waarvan er zeven als larve op dennen (Pinus) leven en één op Larix.
Uit Nederland en België zijn vijf soorten gemeld. Enkele soorten kunnen door massaal optreden soms schade
veroorzaken in dennen-aanplant.

Acantholyda hieroglyphica ♀ (links) en A. erythrocephala ♀ (rechts)

Cephalcia Panzer: In Europa 12 soorten waarvan er acht uit Nederland en vijf uit België zijn gemeld. Larven van
de meeste soorten op spar (Picea), één soort op Larix. Enkele soorten kunnen door massaal optreden soms
schade aan Sparren-aanplant toebrengen.
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Cephalcia arvensis ♂ (links) ♀ (rechts)

Familie 5. Megalodontesidae (Brombladwespen)
Alleen het genus Megalodontes Latreille (door sommige auteurs in enkele genera gesplitst) met in Europa ca. 22
voornamelijk mediterrane soorten. Volwassen dieren hebben een voorkeur voor gele bloemen. Veel soorten
lijken sterk op elkaar en een aantal taxonomische en nomenclatorische problemen vraagt nog om opheldering.
De soort M. cephalotus (Fabricius) is éénmaal in het uiterste zuiden van België gevonden. Vermoedelijk niet in
Nederland. Vliegende dieren maken een brommend geluid.

Megalodontes cephalotus ♀

Familie 6. Xiphydriidae (Kameelhalshoutwespen)
Een kleine familie met in Europa twee genera en 7 soorten. De dieren zijn direct herkenbaar aan het verlengde
pronotum dat in zijaanzicht een soort 'kameelhals' vormt (zie figuur onder). De larven leven voornamelijk in het
hout van zogenaamde 'zachthout' bomen (wilg, populier, els etc.). Exemplaren van dezelfde soort kunnen
onderling sterk in grootte verschillen; dit heeft mogelijk te maken met verschil in voedingswaarde van het hout
en verblijftijden van de larven daarin. Determinatie m.b.v. Mol (2020).
Xiphydria Latreille. In Europa vijf soorten waarvan er drie in Nederland en vier in België zijn gevonden.
Mogelijk komt ook de vierde soort in Nederland voor. Van de inlandse soorten leeft X. prolongata (Geoffroy)
als larve vooral in wilg (Salix) en soms in populier (Populus), X. camelus (Linnaeus) voornamelijk in els
(Alnus) en berk (Betula) en X. longicollis (Geoffroy) in eik. De beide eerste soorten zijn vrij algemeen, de
derde zeldzaam.
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Xiphydria prolongata ♀ (habitus dorsaal, links) en X. camelus ♀ lateraal, rechts)

Konowia Enslin. In Europa twee soorten
waarvan er één in Nederland en België is
gevonden, Konowia betulae (Enslin), hoewel
in beide landen zeldzaam. De larven leven in
takken van berk (Betula). Konowia wordt soms
als subgenus van Xiphydria beschouwd.

Konowia betulae ♀

Familie 7. Siricidae (Houtwespen)
Tot deze familie behoren de grootste inheemse Hymenoptera. De larven van alle soorten leven in hout dat ze
verteren met behulp van schimmels die door het vrouwtje tijdens de eiafzetting worden overgebracht. Adulten
van dezelfde soort verschillen onderling vaak zeer sterk in grootte. Omdat de larven lange tijd in het hout kunnen
doorbrengen, kunnen door de import en export van hout ook houtwespen over grote afstanden worden verplaatst.
In Europa zijn enkele import-soorten gevonden die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit Noord-Amerika.
Tremex Jurine. In Europa drie inheemse soorten en één import-soort. Daarvan is één soort in Nederland en
België gevonden, T. fuscicornis (F.). Alle soorten leven als larve in het hout van loofbomen, vooral berk
(Betula) en populier (Populus), maar ook gemeld van eik (Quercus), haagbeuk (Carpinus), esdoorn (Acer) en
beuk (Fagus). Tremex prefereert vermoedelijk vers dood hout of kwijnend hout van boomstammen met een
aanzienlijke diameter. Vermoedelijk heeft dit genus bij ons een kans gekregen als gevolg van modern
bosbeheer, waarbij dode bomen blijven staan in plaats van direct te worden opgeruimd.

Tremex fuscicornis ♀ habitus (links) en eierleggend (rechts)
Xeris Costa. In Europa twee soorten, Xeris spectrum (L.) en X. pallicoxae Goulet, die beide ook in Nederland en
België voorkomen. Larven in verschillende soorten naaldhout. Determinatie met Goulet et al. (2015).
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Noot. Vrouwtjes van grote zwarte
sluipwespen, zoals Dolichomitus,
worden regelmatig aangezien voor
Xeris. Dergelijke sluipwespen hebben
echter een ander aderstelsel in de
vleugels, een kop met afgeronde
zijkanten (dus geen scherpe kiel) en
een geheel zwart pronotum met
afgeronde voorhoeken (dus geen lichte
banden langs de zijkant en geen scherp
uitgetrokken voorhoeken).

Xeris spectrum ♀ (links) en grote sluipwesp (rechts)

Sirex Linnaeus In West-Europa drie of vier inheemse soorten, naast enkele import-soorten uit Noord-Amerika.
Uit Nederland zijn drie inheemse soorten gemeld. In België twee inheemse en één import-soort. Alle soorten
leven als larve in naaldhout.

Sirex torvus ♂ (links) ♀ (rechts)
Urocerus Geoffroy. In West-Europa drie of vier inheemse en drie import-soorten. Uit Nederland zijn drie
inheemse soorten gemeld, uit België ook drie. Alle soorten leven als larve in naaldhout.

Urocerus gigas ♂ (links) ♀ (rechts)
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Familie 8. Blasticotomidae (Schuimbladwespen)
Een kleine familie met in Europa één genus, Blasticotoma Klug en één soort (B. filiceti Klug) die in Nederland
en recent ook in België is gevonden (Verheyde et al 2018). De larve leeft in de bladstengels van varens: bij ons
in wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), maar elders incidenteel ook in andere varens. De larve scheidt een wit
schuim af dat zichtbaar is aan de buitenkant van de varenstengels.

Blasticotoma filiceti ♀

Familie 9. Argidae (Borstelsprietbladwespen)
In Europa twee subfamilies, vijf genera en bijna 70 soorten. Veel soorten vliegen in twee generaties die soms
licht kunnen verschillen in kleur- en structurele kenmerken. Adulten zijn vaak te vinden op schermbloemen.
Determinatie m.b.v. Burggraaf-van Nierop & van Achterberg (1990) (Aproceros leucopoda staat daar niet in!).
Arge Schrank. In Europa komen ruim 30 soorten voor, waarvan er 16 in Nederland en 14 in België zijn
gevonden. De larven van een groot aantal soorten leven op roosachtigen zoals roos (Rosa), braam en framboos
(Rubus), spirea (Filipendula) en meidoorn (Crataegus); andere soorten leven op berk (Betula), wilg (Salix), eik
(Quercus) en zuurbes (Berberis). Een groot deel van de niet inlandse Europese soorten heeft een zuidelijke
verspreiding en is bij ons niet te verwachten.

Arge fuscipes ♀ (links); Arge pagana ♀ (rechts)

Aproceros Malaise. In Nederland en
België één soort, Aproceros leucopoda
Takeuchi. Dit is een uit oost Azië
afkomstige exoot die pas sinds enkele
jaren in Europa voorkomt, maar
inmiddels overal vrij algemeen is. De
jonge larven eten een zigzag spoor in
bladeren van iep (Ulmus)
Aproceros leucopoda ♀

Proeftabel Symphyta Nederland en België

pagina 33

Sterictiphora Billberg. Van de 8 Europese
soorten is er één uit Nederland bekend (S.
geminata (Gmelin) en drie uit België. In
Nederland kunnen nog enkele soorten worden
verwacht. De larven leven op roosachtigen,
zoals roos (Rosa), framboos (Rubus idaeus)
en sleedoorn (Prunus spinosa)

Sterictiphora geminata ♀
Aprosthema Konow. Dit genus is dringend
aan een revisie toe. Het is volstrekt
onduidelijk hoeveel van de bijna 25
beschreven Europese soorten werkelijk
bestaansrecht hebben. Voor Nederland zijn
2 soorten opgegeven en één voor België.
Inlandse soorten leven als larve op
vlinderbloemigen: A. melanura (Klug) op
veldlathyrus en aardaker (Lathyrus
pratensis, L. tuberosus); A. fusicorne
(Thomson) op vogelwikke (Viccia cracca).
Determinatie met Vikberg (2004).
Aprosthema fusicorne ♀

Familie 10. Cimbicidae (Knotssprietbladwespen)
Een familie met opvallende bladwespen; onze grootste en meest robuste soorten behoren hiertoe. In Europa 6
genera met ca. 55 soorten. Met name het genus Trichiosoma is sterk aan een revisie toe. De grootste soorten uit
deze familie lijken in de de 20e eeuw in heel west-Europa sterk in aantal achteruit te zijn gegaan zonder dat
daarvoor een duidelijke reden kan worden gegeven. Het gaat merkwaardigerwijs om soorten die in veel
voorkomende biotopen op algemeen voorkomende voedselplanten leven. Determinatie m.b.v. Taeger (1998).

Corynis Thunberg. Coryninae, een westpalaearctische subfamilie met slechts één genus en
ruim 20 grotendeels mediterrane soorten. Enkele
soorten tot in midden-Europa, waarvan C.
crassicornis (Rossi) zowel in Nederland en België
is gevonden en C. obscurata (F.) ook in België is
aangetroffen. De eerste leeft in boterbloem
(Ranunculus), de tweede in grootbloemige
Geranium.
Corynis crassicornis ♂
Abia Leach. Dit genus wordt soms in twee subgenera verdeeld: Abia Leach en Zaraea Leach, o.a. te
onderscheiden aan de tarsaalklauwen met een goed ontwikkelde subapicale tand naast de eindtand (Abia) en
klauwen met alleen een eindtand (Zaraea). Voor de soorten uit West-Europa is het onderscheid tussen de
subgenera Zaraea en Abia duidelijk, maar verder oostelijk overlappen de kenmerken, zodat het onderscheid
lastiger wordt en beide subgenera als synoniem worden beschouwd. In Nederland en België 5 soorten die
voorkomen op beemdkroon (Knautia), kamperfoelie (Lonicera) en sneeuwbal (Symphoricarpus).
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Abia sericea ♂ (links) en ♀ (rechts)
Cimbex Oliver. In Europa 5 soorten die alle in Nederland en België zijn gevonden. Vier van deze zeer grote en
opvallende soorten lijken onderling zeer sterk op elkaar. Larven soortspecifiek op els (Alnus), berk (Betula),
wilg (Salix) en beuk (Fagus). De dieren overwinteren in een dichtgesponnen cocon aan de voet van de
voedselplant.Vergeleken met het begin van de 20e eeuw worden deze dieren thans relatief weinig gevonden.
Het subgenus Palaeocimbex Semenov-Tian-Shanskij, met in Europa één soort, Cimbex quadrimaculata
(Müller), wijkt in uiterlijk af van de vier andere soorten door een donkere band langs de voorrand van de
voorvleugels. Soms wordt dit subgenus ook wel als een zelfstandig genus beschouwd. Deze soort is enkele
malen in Nederland en België is gevonden. Geen recente vondsten. Larve op meidoorn (Crataegus) en
verwante roosachtige bomen en struiken. Mogelijk bij ons verdwenen.

Cimbex (Cimbex) luteola ♀ (links) en Cimbex (Palaeocimbex) quadrimaculata ♀ (rechts)

Trichiosoma Leach. Taxonomisch zeer
complexe groep waarvan voor Nederland 6 en
voor België 3 soorten zijn opgegeven. Zolang
een aantal taxonomische problemen niet is
opgelost, is de waarde van soortopgaven
echter gering. Larven vermoedelijk
soortspecifiek op wilg (Salix), berk (Betula),
meidoorn (Crataegus), lijsterbes (Sorbus) en
enkele andere struiken en bomen. De larven
overwinteren in een dichtgesponnen cocon
die aan de kale takken van de voedselplant
hangt. In de eerste helft van de 20e eeuw veel
vaker gevonden dan thans.
Trichiosoma vitellina ♂
Pseudoclavellaria Schultz. In Europa alleen P. amerinae (L.) die zowel in Nederland als in België is gevonden.
De larve leeft op wilg (Salix) en soms populier (Populus) en overwintert in een netvormige, fijnmazige cocon
achter de schors van de voedselplant. Vroeger meer algemeen, maar in Nederland sinds 1960 slechts twee maal
aangetroffen. Mogelijk bij ons verdwenen.
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Pseudoclavariella amerinae ♂ (links) en ♀ (rechts)

Familie 11. Diprionidae (Kamsprietbladwespen)
In Europa 6 genera -die alle in Nederland en België zijn gevonden- met ca. 20 soorten. De ♂ bezitten opvallend
gekamde antennen, waarmee vrouwelijke lokstoffen kunnen worden gedetecteerd. Alle soorten leven als larve op
naaldbomen. Enkele soorten kunnen soms zo massaal optreden dat de larven hele naaldbossen kaalvreten. In ons
land is dit in het verleden enkele malen het geval geweest met Diprion pini en Neodiprion sertifer. De meeste
soorten hebben twee generaties per jaar. Overwintering vindt voornamelijk plaats in het prepop stadium in een
cocon in de strooisellaag. De meeste adulten komen het volgende voorjaar uit, maar met name bij grotere
populatiedichtheden kunnen de dieren in hun cocon twee tot vier jaar ‘overliggen’. De ♂ zijn snelle vliegers, de
♀ zijn veel trager.
Monoctenus Dahlbom. In Europa twee soorten, M. juniperi (L.) en M. obscuratus (Hartig), die beide in
Nederland en België zijn gevonden. Er is één generatie per jaar en de larven leven op jeneverbes (Juniperus).
De soorten zijn op naam te brengen met Mol & Van Aartsen (1994).

Monoctenus juniperi ♂ (links) en ♀ (rechts)
Microdiprion Enslin. In Nederland en België één soort, M. pallipes (Fallén), die leeft op grove den (Pinus
sylvestris).

Microdioprion pallipes ♂ (links) en ♀ (rechts)
Neodiprion Rohwer. In Europa één soort, N. sertifer (Geoffroy), die ook in Nederland en België voorkomt. De
larven leven op den (Pinus). Deze soort overwintert in het eistadium en de adulten vliegen in één generatie in
het najaar; alle andere Diprionidae overwinteren in het prepop stadium en vliegen in twee generaties in het
voorjaar en de voorzomer.
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♂ (links) en ♀ (rechts)

Macrodiprion Enslin. In Europa één soort, M. nemoralis (Enslin), die zowel in Nederland als in België is
gevonden. De larven leven op den (Pinus).

Macrodiprion nemoralis

♂ (links) en ♀ (rechts)

Gilpinia Benson. Dit is met 8 soorten in Nederland en 7 in België het grootste genus van de familie. De meeste
soorten leven als larve op grove den (Pinus sylvestris); 3 soorten leven op fijnspar (Picea abies).

Gilpinia frutetorum

♂ (links) en ♀ (rechts)

Diprion Schrank. Twee inlandse soorten die op den leven (vooral grove den, Pinus sylvestris). Een van beide
soorten, D. pini (L.) leeft als larve in groepen en veroorzaakt soms aanzienlijke vraatschade. De andere soort,
D. simile (Hartig), leeft solitair en veroorzaakt nooit overlast. Ondanks verschillen in levenswijze en larvale
kenmerken zijn de adulten op grond van uiterlijke kenmerken niet van elkaar te onderscheiden. Het
soortenpaar D. pini/simile vormden de eerste bladwespen waarbij het gebruik van genitaalkenmerken zijn
waarde voor het soortenonderscheid bewees. Diprion soorten zijn opvallend brede plompe dieren.

Proeftabel Symphyta Nederland en België

pagina 37

Diprion pini ♂ (links) en ♀ (rechts)

Familie 12. Heptamelidae (Varenmineerbladwespen)
De soorten uit deze groep maakten tot voor kort deel uit van het afzonderlijke tribus Heptamelini binnen de
subfamilie Selandriinae van de familie Tenthredinidae. Malm & Nyman (2015) hebben echter aannemelijk
gemaakt dat de Heptamelini een veel oudere tak binnen de superfamilie Tenthredinoidea vertegenwoordigen dan
de Selandriinae van de Tenthredinidae. Zij hebben daarom de groep verheven tot de familie Heptamelidae. De
nieuwe familie telt in Europa 2 genera en 3 soorten, waaronder Heptamelus Haliday. In Nederland komen beide
soorten uit het genus Heptamelus voor, in België is tot nu toe alleen H. ochropus gevonden. De larven mineren
van boven naar onder in stengels van varenbladeren. Determinatie met Vikberg & Liston (2009).

Heptamelus ochroleucus ♀

Familie 13. Tenthredinidae (Tenthredinen)
Meer dan 75% van alle soorten Bladwespen in Nederland en België behoort tot deze familie. Naast vrij grote en
soms opvallend gekleurde soorten, kenmerken de Tenthredinidae zich vooral door grote aantallen kleine,
onopvallende, vaak zwarte Bladwespen. Op wereldschaal vormen de Tenthredinidae met ruim 6000 soorten de
grootste familie van de Symphyta, met de grootste soortdichtheid op het noordelijk halfrond en in zuidoost Azië.
De familie ontbreekt in Australië en Nieuw-Zeeland, op enkele ingevoerde Europese soorten na.
Tenthredinidae zijn bij ons te vinden van maart tot en met november, hoewel de grootste aantallen soorten
aanwezig zijn in mei en juni. Met name de vroege voorjaarssoorten (zoals sommige soorten Dolerus en
Amauronematus) vliegen vaak slechts gedurende enkele weken in maart en april en zijn soms al weer verdwenen
vóór menig entomoloog zijn net uit de mottenballen heeft gehaald.
De larven staan bekend als ‘bastaardrupsen’ en veel soorten leven vrij op de voedselplant. Verschillende soorten
of genera hebben echter een andere strategie ontwikkeld. Enkele leven in het merg van twijgen van rozen (Ardis,
Cladardis) of in russen (Eutomostethus), andere leven in kokertjes van omgeslagen of opgerolde bladranden
(Blennocampa, Phyllocolpa), veroorzaken gallen (Pontania, Euura), mineren in bladeren (Heterarthrus en de
gehele subfamilie Fenusinae) of leven in wilgenkatjes (Pontopristia). Nagenoeg het hele scala aan
plantengroepen, inclusief varens, paardenstaarten, naaldbomen en zelfs enkele mossen, wordt door de
Tenthredinidae als voedselplant benut. Verhoudingsgewijs echter zijn wilgachtigen (Salix en Populus) en de
grote familie van de roosachtigen het meest populair, samen voeden zij bijna éénderde van de inlandse soorten
Tenthredinidae. Een groot aantal soorten is monofaag (larven op één soort plant) of oligofaag (op slechts enkele,
meestal verwante, plantensoorten).
De opvattingen van verschillende auteurs over de verwantschappen binnen de Tenthredinidae lopen soms sterk
uiteen. Zo onderscheidde Benson (1952) voor Europa 5 subfamilies, Lacourt (1999) echter 12 en andere auteurs
zitten daar tussenin. Ook de toedeling van genera aan de subfamilies kan soms sterk uiteenlopen. Sommige
genera zijn echte ‘taxonomische zwervers’, zij worden nu eens bij de ene, dan weer bij een andere subfamilie
ingedeeld. De genera worden hier per subfamilie besproken.
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Subfamilie 13.1. Selandriinae
Selandriinae vormen een vrij grote subfamilie die voorkomt in het gehele palaearctisch gebied en die daarnaast
een grote vormenrijkdom kent in centraal en zuid Amerika. In Europa komen 33 soorten voor, waarvan er tot op
heden 18 in Nederland en België zijn gevonden. Een relatief groot aantal soorten leeft als larve op varens. Veel
van deze varenbewonende soorten worden weinig gevonden, maar mogelijk heeft dit meer te maken met de
relatief onopvallende levenswijze (levend in de schaduw van bossen, geen bloembezoek) dan met werkelijke
zeldzaamheid. Veel auteurs rekenen de Dolerinae tot de Selandriinae, en sommigen rekenen ook de Allantinae
tot deze subfamilie. In het algemeen worden de Selandriinae beschouwd als de meest oorspronkelijke groep
binnen de Tenthredinidae.
Selandria Leach. In Europa twee soorten die beide in Nederland en België zijn gevonden en die als larve van
zeggen, russen en grassen leven. Met name Selandria serva (F.) komt veel voor in vochtige biotopen en
behoort tot de top-10 van de algemene inlandse bladwespen.

Selandria melanosterna ♂ (links) en ♀ (rechts)
Brachythops Haliday. In Europa twee soorten, die beide in Nederland zijn gevonden. In België tot nu toe één
soort. Beide soorten leven als larve op zeggen (Carex). Sommige auteurs beschouwen dit genus als synoniem
met Selandria.

Brachythops flavens ♂ (links) en ♀ (rechts)
Aneugmenus Hartig. In Europa zeven soorten waarvan er vier in Nederland en België zijn aangetroffen. De
andere soorten leven in Zuid-Europa en zijn bij ons niet te verwachten. De larven leven op varens, vooral
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum).
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Aneugmenus padi ♂ (links) en ♀ (rechts)

Nesoselandria Rohwer. [syn. Dulophanes
misident; Melisandra Benson p.p.]. In
Europa één soort, N. morio (F.), die
algemeen voorkomt in Nederland en
België. De larven leven van bladmossen,
vooral in vochtige milieu’s, zoals langs
waterlopen.

Nesoselandria morio ♀

Birka Malaise. [Syn. Melisandra Benson p.p.].
In Europa 3 soorten waarvan alleen B.
cinereipes (Klug) tot nu toe in Nederland
en België is gevonden. Deze soort is vrij
algemeen en de larve leeft op
vergeetmijnietjes (Myosotis). Mogelijk
komt bij ons nog een tweede soort voor.

Birka cinereipes ♀

Stromboceros Konow. [Syn. Strombocerina
Malaise]. In West-Europa één soort, S.
delicatulus (Fallén), die niet zeldzaam is
in Nederland en België. De larven leven
op verschillende soorten varens.

Strombocerus delicatulus ♀
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Strongylogaster Dahlbom. [In Europa en Rusland 7-9 soorten, waarvan er 4 in Nederland en België zijn
aangetroffen. Het is niet waarschijnlijk dat meer soorten bij ons voorkomen. Het genus wordt soms gesplitst
in 2 genera: Strongylogaster s.str. (mesonotum dicht gepuncteerd, tarsaalklauw met subapicaaltand) en
Thrinax Konow (mesonotum vrijwel ongepuncteerd, tarsaalklauw enkelvoudig). De vijf inlandse soorten zijn
niet algemeen, maar worden toch regelmatig gevonden, S. multifasciata (Geoffroy) het meest. De larven
leven op verschillende soorten varens. Stongylogaster filicis (Klug) is slechts één maal in Nederland en
België gevonden. De larve leeft op varens, vooral Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). De soort wordt soms
als zelfstandig genus of subgenus (Pseudotaxonus Costa) beschouwd.

Strongylogaster macula ♀ (links) en Strongylogaster multifasciata ♀ (rechts)

Subfamilie 13.2. Dolerinae
Deze subfamilie is voornamelijk beperkt tot het holarctisch gebied met ca. 200 soorten. Het gaat om middelgrote
bladwespen (lengte 7-11 mm), geheel zwart of zwart met het achterlijf, borststuk, kop en/of poten oranje tot
rood. Veel soorten lijken sterk op elkaar. Lange tijd werden 2 genera onderscheiden: Dolerus en Loderus.
Benson (1952) onderscheidde als eerste binnen deze genera verschillende soortgroepen die door latere auteurs
zijn beschreven als subgenera of als zelfstandige genera. De verschillen tussen de groepen zijn echter klein en de
vraag of een groep de status krijgt van soortgroep, subgenus, genus of helemaal niets, is meer afhankelijk van de
persoonlijke smaak van de betreffende auteur dan van wetenschappelijke argumenten. Sommige auteurs rekenen
tegenwoordig alle soorten binnen de Dolerinae tot slechts één genus. Om praktische redenen worden hier geen
genera onderscheiden. De subfamilie Dolerinae wordt soms als tribus van de Selandriinae beschouwd.
Uit Europa zijn ruim 80 soorten beschreven, waarvan er tot nu toe 28 in Nederland en 27 in België zijn
aangetroffen. Veel inlandse soorten zijn vrij algemeen tot zeer algemeen. Het is zeker geen uitzondering om in
één gebied op één dag 10 of meer soorten aan te treffen. De taxonomische status van enkele soorten is echter nog
onzeker. De larven van 6 soorten leven op paardestaarten (Equisetum), 1 soort op waterbies (Eleocharis), 1
soort op zeggen (Carex), 5 soorten op russen (Juncus) en 12 soorten op grassen; de rest is nog onbekend.
Het verdient aanbeveling om bij ♂ de genitalen te verwijderen, zodat ze bij het determineren van de soorten
kunnen worden onderzocht. Determinatie met de oude tabel van Benson (1951-58, hoewel enkele soorten daarin
ontbreken) of Haris (2000).

Dolerus triplicatus ♀ (links) en Dolerus niger ♀ (rechts)
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Subfamilie 13.3. Allantinae (syn. Emphytinae)
Een middelgrote subfamilie met in Europa ongeveer 66 soorten, waarvan er tot nu toe 45 in Nederland en België
zijn gevonden. Binnen deze subfamilie nemen Eriocampa en Harpiphorus een taxonomisch relatief geïsoleerde
positie in en worden soms als zelfstandige subfamilie gezien of worden ingedeeld bij andere subfamilies. Een
groot aantal soorten Allantinae is bij ons vrij algemeen tot soms zeer algemeen en enkele daarvan kunnen schade
veroorzaken aan cultuur- of siergewassen, zoals Ametastegia glabrata (Fallén) (‘zuringbladwesp’) of Allantus
cinctus (L.) (‘klikkenboorder’).

Harpiphorus Hartig. Dit genus telt slechts één soort,
H. lepidus (Klug), die ook in Nederland is
gevonden. Uit België nog niet met zekerheid
bekend, maar ook daar ongetwijfeld aanwezig. De
larven leven op eik (Quercus). Lacourt (1999)
rekent Harpiphorus tot de subfamilie
Blennocampinae, zonder daar echter argumenten
voor te geven.

Harpiphorus lepidus ♀
Apethymus Benson. In Europa zeven soorten waarvan er op dit moment twee in België en vier in Nederland zijn
gevonden. Mogelijk zijn 4 of 5 soorten inlands in de Benelux. Apethymus is naast Neodiprion sertifer het enige
herfstgenus onder de inlandse bladwespen. De larven van de inlandse soorten leven op eik (Quercus); één soort
leeft als larve op roos (Rosa). Determinatie met Mol & Blommers (2017)

Apethymus serotinus ♀ (links) en Apethumus cereus ♀ (rechts)
Allantus Panzer. In Europa 16 soorten waarvan er 11 in Nederland en 12 in België zijn gevonden. Sommige
auteurs onderscheiden twee genera: Allantus s.str. (voorvleugel met basale dwarsader en subbasale dwarsader
in elkaars verlengde, voorvleugels kleurloos met een lichtbruine vlek in de radiaalcel en achterlijf geel-zwart
gestreept), én Emphytus (basale dwarsader duidelijk basaal gelegen van de subbasale dwarsader,
vleugelmembraan geheel kleurloos en achterlijf zwart, soms met een wit tergiet of enkele rode tergieten). De
beide inlandse soorten van Allantus s.str. worden nogal eens verward met zwart-geel gestreepte soorten van
Tenthredo. Veel soorten leven als larve op roosachtige planten, zoals roos (Rosa), pimpernel (Sanguisorba),
aardbei (Fragaria), spirea (Filipendula), enkele leven op berk (Betula), hazelaar (Corylus) of kornoelje
(Cornus) en één soort op eik (Quercus). Mogelijk komen nog één of twee extra soorten bij ons voor.
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Allantus (Allantus) togatus ♀ (links) en Allantus (Emphytus) cinctus ♀ (rechts)

Eriocampa ovata ♀

Eriocampa Hartig. Drie Europese soorten
waarvan er twee in Nederland en België zijn
gevonden. De larven van beide leven op els
(Alnus). De meest algemene van beide
soorten, E. ovata (L.), plant zich bij ons
vermoedelijk alleen parthenogenetisch voort;
van de andere soort zijn ♂ even algemeen als
♀. De taxonomische positie van Eriocampa
is onzeker; het genus wijkt vrij sterk af van
andere Allantinae en wordt soms tot de
Blennocampinae of de Tenthredininae
gerekend. Eriocampa ovalis is onmiskenbaar
door de vleugeladering, kleur en grootte (67mm), maar op foto’s van levende dieren
lijken ze erg veel op Eutomostethus
ephippium. Die is veel kleiner en heeft een
andere vleugeladering, maar op foto’s zie je
dat vaak niet. Eriocampa heeft echter zwarte
zijkanten van het borststuk, terwijl die bij E.
ephippium deels oranje zijn.

Taxonus Hartig. In Europa drie soorten waarvan er
één, T. agrorum (Fallén), vrij algemeen in Nederland
en België voorkomt. De beide andere soorten zijn bij
ons niet te verwachten. Oppervlakkig gezien lijkt T.
agrorum zeer sterk op sommige soorten Tenthredininae (vooral Tenthredopsis) en wordt daar nog al eens mee
verward. Bij Taxonus komen de basale dwarsader en de Media in één punt bij elkaar op de Radius (fig.
6.13.12), terwijl beide aderen bij de Tenthredininae duidelijk gescheiden van elkaar blijven (fig. 6.13.13). De
larve leeft op bramen en frambozen (Rubus).

Taxonus agrorum ♂ (links) en ♀ (rechts)
Ametastegia Costa. In Europa 8 soorten, waarvan er 7 in Nederland en België voorkomen. De meeste daarvan
zijn vrij algemeen tot zeer algemeen. Het genus wordt soms gesplitst in 2 (sub)genera: Ametastegia s.str. met 4
cubitaalcellen (3 soorten) en Protemphytus Rohwer, 1909, met 3 cubitaalcellen (4 soorten). De larven van
enkele soorten leven monofaag op geranium (Geranium) en viool (Viola); de meeste soorten hebben echter een
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voorkeur voor Polygonaceae, zoals zuring (Rumex) en duizendknoop (Polygonum). Veel van deze soorten zijn
polyfaag en kunnen ook op andere planten voorkomen.

Ametastegia (Protemphytus) glabrata ♀ (links) en Ametastegia (Ametastegia) tenera ♀ (rechts)

Monostegia abdominalis ♀

Empria Lepeletier. Van de 26 Europese soorten zijn
er 10 uit Nederland en 9 uit België bekend. Er zijn
bij ons nog enkele soorten te verwachten. Het
genus kenmerkt zich door gepaarde witachtige
membraneuse plekken op een aantal tergieten
(‘gevensterde’ tergieten); het aantal ‘vensters’ kan
variëren en is vaak soortsafhankelijk; bij enkele
soorten zijn de ‘vensters’ vrij donkergrijs en vallen
daardoor niet meteen op. Geen enkel ander inlands
genus van bladwespen bezit dergelijke
‘gevensterde’ tergieten. De larven, voor zover deze
bekend zijn, leven vooral op roosachtige planten,
zoals spirea (Filipendula), aardbei (Fragaria),
framboos (Rubus idaeus) en nagelkruid (Geum).
Twee soorten op berk (Betula), maar die worden
door sommige auteurs op basis van de rechte
clypeusrand en het ontbreken van een gesloten
middencel in de achtervleugels als een afzonderlijk
genus of subgenus (Leucempria Enslin)
beschouwd. Prous (2012) heeft de palaearctische
soorten gereviseerd.

Monostegia Costa. Van de drie Europese
soorten komt er één, M. abdominalis (Fabricius),
van nature vrij algemeen voor in Nederland en
België. De larven leven op verschillende
soorten wederik (Lysimachia), melkkruid (Glaux
matitima) en op guichelheil (Anagallis arvense).
Daarnaast is in tuinen in Nederland ook M. nigra
aangetroffen, die leeft op puntwederik
(Lysimachia punctata). Door oudere auteurs
wordt Monostegia tot het genus Empria
gerekend, maar de voor Empria zo kenmerkende
gevensterde tergieten zijn niet aanwezig. Beide
soorten planten zich in onze streken
voornamelijk parthenogenetisch voort.

Empria longicornis ♀
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Monsoma MacGillivray. In Europa één
soort, M. pulveratum (Retzius), die vrij
algemeen is in Nederland en België. De
larven leven op verschillende soorten els
(Alnus). Door oudere auteurs wordt deze
soort tot het genus Empria gerekend,
maar de soort mist de voor Empria zo
kenmerkende gevensterde tergieten. M.
pulveratum plant zich voornamelijk
parthenogenetisch voort; uit onze streken
zijn vrijwel alleen ♀ bekend.

Monsoma pulveratus ♀

Eopsis Benson. Dit genus kent slechts één
soort, E. beaumonti Benson. Hoewel het
om een relatief opvallend zwart-wit
getekende soort gaat, zijn soort en genus
pas in 1959 beschreven. Inmiddels is E.
beaumonti uit een aantal West-Europese
landen bekend. Het is een soort van het
middelgebergte, waarvan de larven leven
op adderwortel (Polygonum bistorta).
Inmiddels ook in België aangetroffen
(Mol, ongepubliceerd). De kans dat deze
soort in Nederland voorkomt lijkt vrij
klein.

Eopsis beaumonti ♀
Subfamilie 13.4 Blennocampinae
Deze subfamilie heeft een wereldwijde verspreiding, met uitzondering van Australië en Nieuw Zeeland. In
Europa komen bijna 60 soorten voor waarvan er tot nu toe 31 in Nederland en België zijn aangetroffen. Met
uitzondering van enkele soorten die hier en daar een rode tekening hebben, gaat het bij deze subfamilie vooral
om relatief kleine zwarte bladwespen die er op het eerste gezicht allemaal hetzelfde uitzien. Het onderscheid
tussen de genera is soms gebaseerd op relatief kleine verschillen. Een aantal, soms algemene, soorten plant zich
voornamelijk ongeslachtelijk (parthenogenethisch) voort.
De subfamilie kenmerkt zich doordat de anaalcel in de voorvleugel, op enkele uitzonderingen na, aan de basis is
gesteeld doordat de basale helft van ader A2 grotendeels is gereduceerd. In vrijwel alle gevallen is echter de
oorsprong van deze ader nog herkenbaar (zie o.a. fig. 13.4.11-14). De vorm van dit restant is kenmerkend voor
sommige genera en wordt in de tabel aangegeven als ‘basis van ader A2’:

Ardis Konow. De soort A. pallipes (Serville)
(= A. brunniventris (Hartig)), komt vrij
algemeen voor in Nederland en België; de
larve mineert van boven naar beneden in
twijgen van roos (Rosa) (Nederlandse naam
‘dalende rozenscheutboorder’) en heeft sterk
gereduceerde borst- en abdominale poten.

Ardis pallipes ♀
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Blennocampa Hartig. Slechts één soort, B.
phyllocolpa Viitasaari & Vikberg (= B.
pusilla Klug nec Müller) die zowel in
Nederland als in België algemeen voorkomt.
Het is de kleinste soort onder de
Blennocampinae. De larven leven in
opgerolde bladranden van roos (Rosa).

Blennocampa phylocolpa ♀

Cladardis Benson. Drie Europese soorten, waarvan
er twee in Nederland en een in België zijn
aangetroffen. De soort C. elongatula (Klug) is vrij
algemeen en de larve mineert van beneden naar
boven in twijgen van roos (Rosa) (Nederlandse
naam ‘stijgende rozenscheutboorder’). De larve
heeft sterk gereduceerde borst- en abdominale
poten. Over de levenswijze van de andere soort (C.
hartigi Liston = C. semicinctus Hartig nec
Schrank), die tot nu toe slechts eenmaal in
Nederland en nog niet met zekerheid in België is
gevonden, is vrijwel niets bekend.
Cladardis elongatula ♀

Claremontia Rohwer. Zeven Europese
soorten waarvan er zes in Nederland en
België zijn gevonden. Sommige auteurs
onderscheiden een extra West-Europese
soort doordat zij C. puncticeps (Konow)
als een zelfstandige soort beschouwen en
niet als vorm van C. confusa (Konow).
De ‘puncticeps-vorm’ is ook uit
Nederland en België bekend.
Verschillende auteurs erkennen
Claremontia niet als zelfstandig genus en
rekenen de soorten tot Monophadnoides
of Blennocampa. De larven leven op
verschillende roosachtige planten: naast
framboos (Rubis idaeus) voornamelijk
kruidachtige soorten, zoals
vrouwenmantel (Alchemilla), spirea
(Filipendula), aardbei (Fragaria),
ganzerik (Potentilla), nagelkruid (Geum)
en pimpernel (Sanguisorba). Koch (1988)
geeft een determinatiesleutel voor de
Europese soorten.

Claremontia alternipes ♀
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Eutomostethus Enslin. Vijf Europese soorten, die alle vijf in Nederland en in België zijn gevonden. De larven
leven op zegge (Carex) en rus (Juncus); van de laatstgenoemde is bekend dat de larven voornamelijk in de
stengels leven en alleen kort voor de verpopping aan de buitenzijde van de planten vreten. Verder is er ook E.
ephippium (Panzer), die zeer algemeen is in Nederland en België. Het is de op één na kleinste soort onder de
Blennocampinae (4-5mm). Uit onze land zijn vrijwel geen ♂ bekend, de soort plant zich hier
parthenogenetisch voort. De larven leven op verschillende soorten zachte grassen, zoals Poa. De adulte ♀
kenmerken zich door een grotendeels oranjebruin borststuk, hoewel zeer incidenteel (ook in ons land) geheel
zwarte exemplaren worden gevonden. Zie voor het verschil met Eriocampa ovata bij deze soort! Blank &
Taeger (1998) beschouwen dergelijke zwarte dieren op basis van weing overtuigende argumenten als een
afzonderlijke soort, E. nigrans (Konow).

Eutomostethus gagathinus ♀ (links) en E. ephippium ♀ (rechts)

Halidamia Benson. In Europa één soort, H.
affinis (Fallén) die zeer algemeen is in
Nederland en België. Bij ons worden nagenoeg
alleen ♀ gevonden (♂ in Zuid-Europa wel
algemeen), vermoedelijk plant de soort zich bij
ons vrijwel steeds parthenogenetisch voort.
Larven op walstro (Galium), vooral vaak te
vinden op kleefkruid (G. aparine). Deze soort is
de enige Europese vertegenwoordiger van een
groep die vooral in Zuid- en Midden-Amerika
voorkomt (tribus Waldheimini).

Halidamia affinis ♀

Monardis Enslin. Een soort in Europa, M. plana
(Klug), die in Nederland en België is
aangetroffen. De larve leeft van knoppen en
bladeren van roos (Rosa).

Monardis plana ♂
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Monophadnoides Ashmead. Twee Europese
soorten die ook in Nederland en België vrij
algemeen voorkomen. De larven leven op
roosachtige planten, zoals braam en framboos
(Rubus), nagelkruid (Geum) en spirea
(Filipendula). Sommige auteurs geven aan het
genus een bredere interpretatie door ook de
soorten van Claremontia tot Monophadnoides te
rekenen.

Monophadnoides ruficruris ♀
Monophadnus Hartig. Vijf Europese soorten waarvan er twee in Nederland en België zijn gevonden: M.
pallescens (Gmelin) is zeer algemeen, hoewel uit ons land alleen ♀ bekend zijn; de larve leeft op boterbloemen
(Ranunculus); M. spinolae (Klug) wordt veel minder gevonden en komt voor op bosrank (Clematis vitalba).
De overige Europese soorten zijn vooral bergdieren die in Nederland niet zijn te verwachten; het is echter niet
uit te sluiten dat 1 of 2 soorten, die als larve op nieskruid (Helleborus) leven, ook in de Ardennen voorkomen.

Monophadnus spinolae ♂ (links) en ♀ (rechts)

Paracharactus MacGillivray [syn.
Dicrostema Benson]. In Europa twee
soorten waarvan er één, P.
gracilicornis (Zaddach), tot nu toe
slechts enkele malen in Nederland en
België is gevonden. De larve leeft op
muskuskruid (Adoxa moschatellina).
De andere Europese soort komt
vermoedelijk niet bij ons voor.

Paracharactus gracilicornis ♀
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Pareophora Konow. Twee Europese soorten,
waarvan alleen P. pruni (L.) tot nu toe enkele
keren in Nederland en België is gevonden. De
larve leeft op sleedoorn (Prunus spinosa).

Pareophora pruni ♂
Periclista Konow. In Europa 10 soorten waarvan er 6 in Nederland en 4 in België zijn gevonden. De vier niet in
Nederland gevonden soorten zijn beperkt tot zuidelijk Europa en zijn bij ons niet te verwachten. De meeste
inlandse soorten hebben een volledige randader in de achtervleugel bij de ♂ en een toegespitste zaagschede bij
de ♀ als belangrijkste kenmerken. De larven van alle soorten Periclista leven op eik (Quercus, bij ons vooral
Q. robur, maar in Zuid-Europa ook op andere soorten). Adulten zijn slechts korte tijd aanwezig, namelijk in de
periode waarin de knoppen van eiken uitlopen (eind april en begin mei).

Periclista pilosa ♂ (links), ♀ (midden) en Periclista pubescens ♀ (rechts)

Phymatocera Dahlbom. In Europa één
soort, P. aterrima (Klug), die vrij
algemeen is in Nederland en België.
De larve leeft vooral op
salomonszegel (Polygonatum),
incidenteel ook op lelietjes-van-dalen
(Convallaria), en kan door soms
massaal optreden tuinliefhebbers tot
wanhoop brengen.

Phymatocera aterrima ♀
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Rhadinoceraea Konow. In Europa 4 soorten waarvan er
één, R. micans (Klug), in Nederland en België is
gevonden. De andere 3 soorten zijn bij ons niet te
verwachten. R. micans leeft als larve op gele lis (Iris
pseudacorus).

Rhadinioceraea micans ♀

Stethomostus Benson. 2 Europese soorten die beide
vrij algemeen zijn in Nederland en België. Over de
biologie is weinig bekend, behalve dat één van
beide soorten op verschillende soorten boterbloem
(Ranunculus) leeft.

Stetomosthus fuliginosus ♀

Tomostethus Konow. Vier Europese soorten
waarvan er één, T. nigritus (F.), ook in
Nederland en België voorkomt. De andere
soorten komen alleen in Zuid-Europa voor.
De larve van T. nigritus leeft op es
(Fraxinus excelsior).

Tomostethus nigritus ♂

Subfamilie 13.5 Heterarthrinae
Deze subfamilie heeft in de afgelopen eeuw een zeer wisselende samenstelling gehad. Aangezien de argumenten
voor verwantschappen van het naamgevende genus Heterarthrus met bepaalde genera niet méér overtuigend zijn
dan de verwantschap met andere genera, lijkt de definitie van de Heterarthrinae door Benson (1952) de beste
oplossing op dit moment. Dat betekent dat de subfamilie alleen bestaat uit het genus Heterarthrus Stephens. De
Europese soorten kunnen op naam worden gebracht met Liston et al (2019):
Heterarthrus Stephens kent 11 Europese soorten waarvan er op dit moment 8 uit Nederland en België bekend
zijn. Dit aantal zal ongetwijfeld nog toenemen, aangezien verschillende Europese soorten pas vrij recent zijn
beschreven en er over hun verspreiding nog weinig bekend is. Het gaat om onopvallende en vrij kleine
(maximaal 7 mm, veelal kleinere) bladwespen, voornamelijk zwart van kleur of zwart met een oranje achterlijf.
De larven van Heterarthrus mineren in bladeren van verschillende loofbomen. Verschillende soorten zijn
bekend van esdoorn (Acer), terwijl ook soorten leven in bladeren van populier (Populus), wilg (Salix), berk

Proeftabel Symphyta Nederland en België

pagina 50

(Betula) en els (Alnus). De larven zijn sterk afgeplatte en brede dieren waarbij het aantal segmenten van de
borstpoten is gereduceerd tot 3 (vrijlevende bladwesplarven hebben 4 of 5 pootsegmenten).

Heterarthrus ochropoda

♀

Subfamilie 13.6 Caliroinae
Deze kleine soortgroep past niet goed in een van de grotere subfamilies. Daarom is hun plaats in het systeem
nogal eens gewisseld als tribus binnen de Blennocampinae, Selandriinae of Heterarthrinae. Lacourt (1999) heeft
de groep de status van subfamilie toegekend. Voorlopig lijkt dat de beste oplossing. Het gaat bij Caliroinae om
vrij kleine (4,5-5,5 mm) zwarte bladwespen met een gedrongen lichaamsbouw. De larven wijken af van andere
bladwespen doordat ze lijken op kleine naaktslakken: de poten zijn erg kort waardoor de dieren direct met hun
lichaam op het blad lijken te zitten, de anaalpoten ontbreken en de larven van Caliroa zijn bovendien bedekt met
een slijmlaag. De larven reageren, net als slakken, zeer traag op verstoring. De larven skeletteren de bladeren
waarop ze leven door het bladweefsel tussen de bladnerven weg te vreten, maar ze laten daarbij het bladepitheel
aan één zijde intact. De vraatsporen zijn daarom vooral bij doorvallend licht goed te zien. De Europese soorten
van Caliroa zijn te determineren met Lacourt (2002).
Caliroa Costa. In Europa zes soorten waarvan er zes in Nederland en vier in België zijn gevonden. Drie soorten
leven als larve op eik (Quercus), één soort komt voor op ratelpopulier (Populus tremula), één soort leeft op een
groot aantal roosachtige planten, waaronder verschillende soorten vruchtbomen en één soort leeft polyfaag op
een groot aantal soorten loofbomen en struiken.

Caliroa tremulae ♂ (links) en ♀ (rechts)
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Endelomyia Ashmead. Twee Europese soorten
waarvan er één, E. aethiops (Gmelin), regelmatig
in Nederland en België wordt aangetroffen. De
larven leven op Roos (Rosa). Voor zover bekend
zijn bij ons geen ♂ gevonden en plant de soort
zich parthenogenetisch voort.

Endelomyia aethiops ♀

Subfamilie 13.7 Fenusinae
Deze subfamilie omvat ca. 28 Europese soorten. Het zijn bijna zonder uitzondering kleine tot zeer kleine dieren.
Profenusa pygmaea (Klug) is met zijn krap 3 mm lengte zelfs een van de kleinste bladwespen ter wereld. Alle
soorten leven als larve in bladmijnen. De larven zijn enigszins afgeplat en wijken daardoor af van het
‘rupsvormige’ model van de vrijlevende larven van andere groepen bladwespen.
De Fenusinae zijn op grond van de vleugeladering lange tijd ondergebracht bij de Blennocampinae. Meer recent
zijn ze door sommige auteurs op basis van de minerende levenswijze echter samengevoegd met de
Heterarthrinae (subfamilie 13.5). Om pragmatische redenen wordt hier de opvatting van Lacourt (1999) gevolgd,
die de groep tot een afzonderlijke subfamilie verheft. Determinatie van de bladmijnen met Altenhofer (2003) en
met de internetsite van Willem Ellis (https://bladmineerders.nl/?lang=nl

Fenella Westwood. Van de vier Europese
soorten zijn er tot nu toe slechts twee uit
Nederland en één uit België bekend: Fenella
nigrita mineert op verschillende soorten
ganzerik (Potentilla), agrimonie (Agrimonia),
moerasspirea (Filipenula ulmaria) en aardbei
(Fragaria) en Fenella minuta op Geranium.

Fenella nigrita ♀

Fenusa Leach. Beide Europese soorten
komen ook in Nederland en België voor.
Zij mineren op verschillende soorten els
(Alnus) respectievelijk berk (Betula). Het
verschil tussen Fenusa en Kaliofenusa is
relatief klein; sommige auteurs nemen
beide daarom samen als Fenusa.

Fenua ulmi ♀
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Fenusella Enslin. [Syn. Messa Leach]. Vijf
Europese soorten waarvan er vier in
Nederland en België zijn gevonden. Deze vier
mineren op populier (Populus, mogelijk alleen
P. nigra en P. tremula), wilg (Salix, mogelijk
alleen S. viminalis) en berk (Betula). De
adulten zijn te determineren met Koch (1990,
als Messa)

Fenusella nana ♀
Hinatara Benson. Drie Europese soorten die elk op een eigen soort Esdoorn mineren (Acer campestre,
pseudoplatanus en platanoides). In België twee soorten en in Nederland één soort gevonden. Adulten zijn te
determineren met Koch (1993) [geen foto beschikbaar]
Kaliofenusa Viereck. Lange tijd was er slechts één soort bekend (K. ulmi), die ook in Nederland en België wordt
gevonden en die mineert op verschillende soorten Iep (Ulmus). Recent heeft Liston (1993) twee nieuwe
soorten beschreven op basis van zeer kleine verschillen en zeer weinig materiaal. Samen met de al bekende
soort zouden deze drie volgens Liston elk specifiek zijn voor een eigen soort Ulmus. Het is nog te vroeg om
over de soortgerechtigheid een oordeel te geven. Vooralsnog wordt hier de opvatting van Lacourt (1999; 2020)
gevolgd die de drie soorten synonymiseert. [Foto zie Fenusa]

Metallus Forbes. Drie Europese soorten die alle
drie in Nederland en België zijn gevonden.
Determinatie met Romeijn (1993). Twee
soorten mineren in bramen (Rubus), de derde
leeft in bladeren van nagelkruid (Geum
urbane en rivale).

Metallus pumilus ♀
Parna Benson. Twee Europese soorten die mineren in Linde (Tilia). Beide zijn in Nederland en België
aangetroffen. Als enige genus van de Fenusinae is er bij Parna sprake van sterke sexuele dimorfie.

Parna tenella ♂ (links); ♀ (rechts)

Proeftabel Symphyta Nederland en België

pagina 53

Profenusa MacGillivray. Twee soorten die beide in
Nederland zijn gevonden, één soort in België.
Larven op eik (Quercus) en berk (Betula).

Profenusa pygmaea ♀

Scolioneura Konow. Drie soorten in Europa,
waarvan S. betuleti (Klug) ook in Nederland en
België algemeen voorkomt. De larven mineren in
bladeren van berk (Betula). De andere soort leeft in
niet-inlandse soorten van wilg en komt
vermoedelijk niet bij ons voor. Door Altenhofer &
Taeger (1998) is een derde soort onderscheiden (S.
vicina Konow) die in geen enkele opzicht van S.
betuleti afwijkt, behalve door de latere vliegtijd.
De taxonomische onderbouwing van deze soort is
uiterst mager. Zou het desondanks toch om een
terechte soort gaan, dan komt deze soort (gezien de
nu bekende vangstdata) ook in ons land voor.
Scolioneura vicina ♀

Subfamilie 13.8 Nematinae
De subfamilie Nematinae vormt de grootste en tevens de meest complexe groep onder de inlandse bladwespen.
Dat is het gevolg van een sterke opsplitsing in een aantal genera die heeft geleid tot grote aantallen sterk
verwante soorten. Mogelijk is deze radiatie pas na de laatste ijstijd ontstaan en is deze groep ook op dit moment
nog volop in ontwikkeling (evolutie naast de deur). De grootste concentraties van soorten vinden we in NoordEuropa en in de Alpen. Uit deze streken is tevens ook het grootste aantal ontoereikend beschreven soorten
afkomstig. In een aantal gevallen zijn soorten na de eerste beschrijving nooit meer teruggevonden of is slechts
één van beide seksen bekend. Ook in de gematigde streken, waaronder ook Nederland en België, komen nog
relatief veel soorten voor (in totaal nu 201 soorten bekend); verder naar het zuiden neemt het aantal soorten sterk
af.
Taxonomische problemen vinden we vooral in de ‘traditionele’ genera Nematus, Pachynematus,
Amauronematus, Pristiphora en Pontania. Inmiddels zijn deze genera opgedeeld in een aantal taxa die door
sommige auteurs als genus, door anderen als subgenus worden gezien en door sommigen niet worden erkend.
Lacourt (1999, 2020) gaat erg ver in de opsplitsing in genera. De verschillen tussen deze taxa zijn echter klein en
een deel van de soorten zit op de grens en vormt overgangsvormen. Prous et al. (2014, 2019) vertegenwoordigen
daarentegen een geheel andere opvatting door deze soorten in slechts één genus onder te brengen (Euura). Zij
baseren zich voornamelijk op mitochondriaal DNA en gaan in de praktijk geheel voorbij aan andere verschillen,
zoals levenswijze en morfologische kenmerken. Los van het feit dat door deze actie een hoop verwarring over
namen ontstaat (en de meeste determinatiewerken niet meer kloppen) is het een fictie te denken dat op die
manier de taxonomische situatie overzichtelijker wordt. Om deze reden is hier afgezien van deze aanpassing en
worden de betreffende genera in de traditionele zin gehandhaafd.
Amauronematus Konow. [incl. Brachycoluma Strand, 1929 (= Decanematus Malaise, 1932); Pontopristia
Malaise, 1921]. Van de ruim 100 Europese soorten zijn er 15 in Nederland gevonden (bijna de helft nog
ongepubliceerd) en 9 in België. Verwacht mag worden dat dit aantal nog iets zal toenemen. Er is bij ons
relatief weinig materiaal van Amauronematus verzameld. Dit is vermoedelijk het gevolg van het zeer verspreid
voorkomen van de soorten (vrijwel nooit talrijk) en het feit dat de meeste soorten vroeg vliegen. In Nederland
zijn veel soorten na half mei vaak niet meer te vinden. In de Ardennen ligt ligt dit tijdstip duidelijk later.
Amauronematus kent talrijke taxonomische problemen. Dit geldt met name de soorten uit noord Europa en de
Alpen, maar ook bij de soorten uit ons land is lang nog niet alles duidelijk. Veruit het grootste aantal soorten
leeft als larve op wilg (Salix), verder komen enkele soorten voor op berk (Betula) en ratelpopulier (Populus
tremula). Er is nog weinig bekend over een eventuele gastheer-specificiteit van de wilg-bewonende soorten.
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De larven leven vrij op de bladeren, behalve de larven van het subgenus Pontopristia die zich in wilgenkatjes
ontwikkelen.

Amauronematus vittatus ♂ (links); ♀ (rechts)

Anoplonyx Marlatt. Van de 5 Europese
soorten zijn er 3 uit Nederland en 2 uit
België gemeld. Ondanks de revisie van
Vikberg (1975) bestaat op dit moment nog
onvoldoende duidelijkheid over de status
van de nu gemelde inlandse soorten. Alle
Europese soorten leven op Larix.

Anoplonyx apicalis ♀
Cladius Illiger. De meningen over dit genus zijn zeer verdeeld. Sommige auteurs verenigen alle soorten onder
één genus, andere onderscheiden drie genera, Cladius s.str., Trichiocampus en Pristiphora. De verschillen
tussen deze drie zijn echter niet erg groot en de toedeling van soorten aan deze drie genera kan per auteur
verschillend zijn. Om deze reden worden hier alle soorten in één genus (Cladius) samengevat. Mannetjes van
Cladius s.str. zijn te herkennen aan 4 tot 5 dorsale uitlopers van de antennen. Op basis van verschillen in het
aantal uitlopers aan de ♂ antennen en de kleur van het vleugelmembraan onderscheiden sommige auteurs 3-4
soorten, terwijl andere auteurs alles tot één soort rekenen, C. pectinicornis (Geoffroy). De larven zijn gevonden
op een groot aantal roosachtige struiken en kruiden: roos (Rosa), aardbei (Fragaria), moerasspirea
(Filipendula ulmaria), pimpernel (Sanguisorba), vrouwenmantel (Alchemilla) e.a. Het feit dat ♀ bij
kweekproeven lang niet al deze planten bleken te accepteren, kan een ondersteuning zijn van de
veronderstelling dat binnen Cladius sprake is van verschillende soorten. Cladius pectinicornis s.l. is in
Nederland en België algemeen; ook in ons land variëren de genoemde kenmerken sterk zodat er mogelijk
sprake is van meer dan één soort. Sommige auteurs onderscheiden, zoals gezegd, drie genera. Naast Cladius
s.str. betreft het Trichiocampus Hartig met vier Europese soorten waarvan er drie bij ons zijn gevonden. De
larven leven respectievelijk op populier (Populus), meidoorn (Crataegus) en iep (Ulmus). Mogelijk komt ook
de vierde soort, die leeft op verschillende soorten wilg (Salix), bij ons voor. Verder onderscheidt men
Priophorus Dahlbom met drie Europese soorten die ook bij ons zijn gevonden. Een soort is polyfaag
(gerapporteerd van meer dan 10 plantengenera), de beide andere zijn beperkt tot braam (Rubus) en iep
(Ulmus).

Cladius (Cladius) pectinicornis ♂ (links); ♀ (midden); Cladius (Priophorus) compressicornis ♂ (rechts)
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Craesus Leach. [syn. Croesus Leach]. Vier
Europese soorten waarvan er drie in Nederland
en vier in België zijn gevonden. Twee soorten
leven op els (Alnus), de beide andere soorten
respectievelijk op berk (Betula) en haagbeuk
(Carpinus betulus).

Craesus septentrionalis ♀
Dineura Dahlbom. In Europa vijf soorten waarvan er twee in Nederland en België zijn gevonden en de
aanwezigheid van een derde soort niet onwaarschijnlijk is. De inlandse soorten leven respectievelijk op
meidoorn (Creataegus) en berk (Betula). ♂ van Dineura stilata (Klug) missen soms de radiale dwarsader in de
voorvleugel. Deze dieren lijken sterk op ♂ van Nematus, maar onderscheiden zich daarvan (naast de vorm van
de mandibulae) doordat de voorrandader (costa) in het apicale deel nabij het pterostigma vrij sterk is verbreed.

Dineura stilata ♂ (links); Dineura virididorsata ♀ (rechts)

Euura Newman. In Europa 14 soorten
waarvan er 9 ook in Nederland
voorkomen, in België 7. De larven van
Euura veroorzaken gallen op wilgen,
waarbij een sterke gastheer-specificiteit
aan de dag wordt gelegd. Het betreft
gallen in twijgen, bladknoppen,
bladstelen en de hoofdnerf van
bladeren. Zij nemen daarmee ten
opzichte van de andere galvormers
(Pontania en Phyllocolpa) een eigen
niche in. Vrouwtjes zijn op naam te
brengen met Liston et al (2017) onder
de naam Euura amerinae group. Niet
uit de gallen gekweekte mannnetjes
zijn lastig of zelfs onmogelijk correct
te determineren.

Euura atra ♀
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Hemichroa Stephens. Twee soorten in Europa
die beide in Nederland en België voorkomen.
De larven leven op verschillende soorten els
(Alnus), berk (Betula) en soms op hazelaar
(Corylus avellana). Beide soorten planten
zich vermoedelijk vooral parthenogenetisch
voort; ♂ zijn wel bekend, maar worden zeer
weinig gevonden.

Hemichroa australis ♀
Hoplocampa Hartig. Van de 13 Europese
soorten zijn er 10 in ons land gevonden. Uit
België zijn er met zekerheid nog slechts 6
bekend, maar ongetwijfeld komen daar meer
soorten voor. De larven leven in de zich
ontwikkelende vruchten van roosachtige
bomen en struiken: appel (Malus), peer
(Pyrus), verschillende soorten Prunus,
lijsterbes (Sorbus), meidoorn (Crataegus) en
krentenboompje (Amelanchier). Enkele
soorten kunnen grote schade toebrengen in
appel-, peren- en pruimenboomgaarden.
Liston et al (2019a) hebben de Europese
soorten gereviseerd. De meeste soorten zijn
klein tot zeer klein (3-5 mm).

Hoplocampa pectoralis ♀

Mesoneura Hartig. In Europa 2 soorten waarvan er één, M. opaca (Fabricius), in het voorjaar algemeen is in
Nederland en België. De andere soort komt voor in zuidoost Europa en is bij ons niet te verwachten. De
inlandse soort leeft op Eik (Quercus) en plant zich bij ons nagenoeg uitsluitend parthenogenetisch voort.

Mesoneura opaca ♂ (links); ♀ (rechts)
Nematinus Rohwer. De systematiek en naamgeving van dit genus is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Van
de zes Europese soorten die thans worden onderscheiden zijn er zes in Nederland en vijf in België gevonden.
De meeste soorten leven als larve op els (Alnus) en incidenteel op hazelaar (Corylus avellana) of haagbeuk
(Carpinus betulae); twee soorten leven alleen op berk (Betula).
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Nematinus steini ♂ (links) en ♀ (rechts)
Nematus Panzer. [incl. Hypolaepus Kirby, 1882; Pteronidea Rohwer, 1911; Kontuniemiana Lacourt, 1998]
Meer dan 135 Europese soorten waarvan er ruim 30 uit Nederland en België bekend zijn. Sommige soorten
zijn echter nog problematisch, bijvoorbeeld omdat ♂ en ♀ niet goed met elkaar kunnen worden geassocieerd.
Het genus Nematus s.l. heeft een zeer breed voedselspectrum van loofhoutsoorten en kruidachtige planten. Er
zijn geen soorten van naaldhout bekend. Van de voedselplanten herbergen wilg (Salix) en berk (Betula) het
grootste aantal soorten. Een specifieke groep leeft op bes (Ribes), zie Viitasaari (1980) . Prous et al (2021)
hebben een begin gamaakt met de revisie van dit lastige genus.

Nematus salicis ♂ (links); ♀ (rechts)

Nescianeura Lacourt. Een opvallend
genus dat pas in 2006 is beschreven.
Alleen bekend uit de Vogezen, het
Zwarte woud en recent ook in België
aangetroffen (Mol, ongepubliceerde
vondst). Voedselplant onbekend.

Nescianeura noblecourti ♀
Pachynematus Konow. [incl. Epicenematus Lacourt; Pikonema Ross; Larinematus Zhelochovtsev; Polynematus
Zhelochovtsev; Bacconematus Zhelochovtsev]. Van de ruim 45 Europese soorten zijn er nu 17 uit Nederland
bekend en 16 uit België. Een deel van deze inlandse soorten behoort echter tot de taxonomische
probleemgevallen. Van alle probleemgenera binnen de Nematinae bevat het genus Pachynematus s.l.

Proeftabel Symphyta Nederland en België

pagina 58

vermoedelijk de meest heterogene verzameling soorten. De soorten van Pachynematus s.str. leven, voor zover
op dit moment bekend, vooral op grassen en Cyperaceae en de soorten van Polynematus op Polygonaceae
(Polygonum en Rumex). Bacconematus kent slechts één soort (B. pumilio (Konow) die mineert in de vruchten
van zwarte bes (Ribes nigrum). De soorten van de overige genera (of subgenera) leven op naaldbomen (Larix,
Abies); zij komen van nature niet in ons land voor, hoewel ze nu soms talrijk zijn in aangeplant naaldhout.

Pachynematus vagus ♀ (links); Pachynematus scutellatus ♀ (rechts)

Platycampus Schiødte. In Europa twee soorten
waarvan er één algemeen is in Nederland en België
(P. luridiventris (Fallén). Deze soort leeft vooral op
els (Alnus) en komt verder voor op berk (Betula) en
hazelaar (Corylus avellana). De larve is sterk
afgeplat en leeft aan de onderzijde van de bladeren.
Gezien de alpiene verspreiding van de voedselplant
lijkt het niet waarschijnlijk dat ook de andere
Europese soort bij ons voorkomt.

Platycampus luridiventris ♀

Pontania viminalis

♀

Pontania Costa. [incl. Eupontania Zinovjev].
Ongeveer 32 soorten in Europa waarvan er 10 in
Nederland zijn aangetroffen en in België 9. Larven
van Pontania leven in gesloten bol- of boonvormige
gallen die in de bladschijf zijn ingebed of aan de
onderzijde van de bladeren zijn vastgehecht. De
Pontania soorten zijn voor de aanleg van gallen
specifiek gebonden aan één of enkele wilgensoorten.
Deze gallen vertegenwoordigen een soort eigen
micro-kosmos met, naast de bladwesplarven zelf, tal
van parasitaire en andere soorten insecten, mijten
etc. Vrouwtjes zijn op naam te brengen met Liston et
al (2017) onder de naam Euura proxima en Euura
viminalis groepen. Niet uit de gallen gekweekte
mannnetjes zijn lastig of zelfs onmogelijk correct te
determineren.

Phyllocolpa Benson. Ongeveer 20 soorten in Europa waarvan er 11 in Nederland zijn aangetroffen en in België
tenminste 8. Larven van Phyllocolpa leven in de omgevouwen randen van wilgenbladeren waar de dieren vrij in
en uit kunnen lopen. De Phyllocolpa soorten zijn voor de aanleg van gallen specifiek gebonden aan één of enkele
wilgensoorten. Vrouwtjes zijn op naam te brengen met Liston et al (2017) onder de naam Euura anomaloptera,
dolichura, oblita en piliserra groepen, alsmede het ischnocera complex. Niet uitgekweekte mannnetjes zijn
lastig of zelfs onmogelijk correct te determineren.

Proeftabel Symphyta Nederland en België

pagina 59

Phyllocolpa leucosticta ♀ (links); Phyllocolpa oblita ♀ (rechts)
Pristiphora Latreille. [incl. Gymnonychus Marlatt, 1896; Lygaeonematus Konow, 1890; Lygaeophora Hellén,
1975; Lygaeotus Hellén, 1975; Micronematus Konow, 1890; Oligonematus Zhelochovtsev, 1988; Sharliphora
Wong, 1969]. Het genus Pristiphora s.l. omvat een grote verscheidenheid aan soorten: op dit moment zijn ruim
100 soorten uit Europa bekend. Een deel daarvan is echter nog slecht onderzocht; zowel de systematiek als de
naamgeving zijn sterk in beweging. Er zijn nu in totaal 53 soorten in Nederland en België aangetroffen, hoewel
een aantal daarvan nog niet is gepubliceerd. Het genus Pristiphora s.l. opgedeeld in een aantal taxa die door
sommige auteurs als genus, door anderen als subgenus worden gezien of ook wel geheel worden genegeerd.
Om deze reden is hier voorlopig afgezien van het opnemen van deze taxa in de tabel en wordt de hele groep als
Pristiphora sensu lato beschouwd. De meeste soorten zijn vermoedelijk mono- of oligofaag, maar het totale
scala aan voedselplanten voor het gehele genus is erg breed. Een deel van de inlandse soorten leeft op
naaldbomen (Larix, Picea) en is bij ons van oorsprong niet inheems. Relatief veel soorten leven op wilgen
(Salix sp.) en verder op een groot aantal bomen en kruiden uit o.a. de families Rosaceae, Papilionaceae en
Ranunculaceae. De meeste soorten hebben vrijlevende larven, van één soort is bekend dat gallen worden
gevormd op sleedoorn (Prunus spinosa). De noord-west Europese soorten zijn op naam te brengen met Prous
et al. (2016 en 2017).

Pristiphora tetrica ♀ (links); Pristiphora saxeseni ♀ (rechts)

Pseudodineura Konow. In Europa 7 soorten,
waarvan er één in Nederland (P. fuscula (Klug) en
twee in België zijn gevonden. De inlandse soort
mineert in verschillende soorten boterbloem
(Ranunculus sp.). De kans is niet groot dat in ons
land nog meer soorten zullen worden gevonden,
gezien de sterke binding aan voedselplanten die
van nature niet in ons land voorkomen. De soorten
zijn op naam te brengen met Liston et al. (2019).
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Pseudodineura fuscula ♀

Stauronematus Benson. In Europa 2 soorten
waarvan er één, S. platycerus (Hartig), ook
in Nederland en België voorkomt. De larve
bouwt torentjes van was rondom de
vraatplek op populieren (Populus) en soms
op wilgen (Salix) waaraan de soort de
Nederlandse naam ‘palissadenbladwesp’
dankt.

Stauronematus platycerus

♀

Subfamilie 13.9 Tenthredininae
Tot deze subfamilie behoren de meest bekende en meest verzamelde bladwespen. Het zijn veelal middelgrote tot
vrij grote dieren met (voor een bladwesp) vaak opvallende kleuren. In tegenstelling tot de meeste andere
Tenthredinidae bezoeken veel soorten regelmatig bloemen. De meeste subfamilies van de Tenthredinidae hebben
hun zwaartepunt vooral in de gematigde en koudere streken van Europa, maar de Tenthredininae zijn vooral ook
in Zuid-Europa goed vertegenwoordigd. Er is de afgelopen jaren door verschillende auteurs vrij veel aandacht
aan de Tenthredininae besteed. Daardoor zijn er op soortniveau al veel problemen opgelost. Een uitzondering
vormt het genus Tenthredopsis dat, ondanks de goede bedoelingen van sommige auteurs, nog steeds erg
rommelig is. Wel problematisch is de afgrenzing van een aantal genera. Doordat op soortniveau allerlei
overgangsvormen bestaan, is het lastig om genera goed te definiëren. Met name heeft dit probleem betrekking op
de groep soorten rond Elinora, Rhogogaster, Tenthredo s.l. en verwanten.

Siobla Cameron. Twee soorten in Europa,
waarvan er een in Nederland en België
voorkomt, Siobla sturmii (Klug). De
larven leven op groot springzaad
(Impatiens noli-tangere). De systematische
positie van Siobla is onduidelijk. Het
genus wordt meestal tot de Tenthredininae
gerekend, maar soms ook als een verwant
gezien van Eriocampa die nu tot de
Allantinae wordt gerekend.

Siobla sturmii ♀
Perineura Hartig. In Europa één soort, P. rubi (Panzer), die ook in Nederland en België voorkomt. Weinig
gevonden, maar wellicht vaak over het hoofd gezien door onopvallend gedrag. Voedselplant vermoedelijk
framboos (Rubus idaeus), mogelijk ook andere soorten bramen (Rubus sp.).
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♂ (links) en ♀ (rechts)

Pachyprotasis Hartig. In Europa 5 soorten waarvan er drie in Nederland en vier in België zijn gevonden. Alle
soorten zijn polyfaag. P. rapae (L.) is een van de algemeenste bladwespen van ons land.

Pachyprotasis antennata

♂ (links) en ♀ (rechts)

Macrophya Dahlbom. In Europa 30 soorten waarvan er 16 in Nederland en België zijn gevonden. Het totale
voedselpalet van het genus omvat vele plantensoorten. De meeste afzonderlijke soorten Macrophya beperken
zich echter tot één of enkele plantengenera. Mogelijk zijn nog een of twee extra soorten bij ons te verwachten.

Macrophya rufipes ♀ (links) en Macrophya montana ♀ (rechts)
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Macrophyopsis Enslin. In Europa één soort,
M. nebulosa (André), die ook in België is
gevonden. Nog niet uit Nederland bekend,
maar mogelijk wel bij ons te vinden. De
larven leven op groot springzaad (Impatiens
noli-tangere). Het genus Macrophyopsis
wordt door sommige auteurs als een
synoniem van Aglaostigma beschouwd.

Macrophyopsis nebulosa ♂
Tenthredopsis Costa. In dit genus komen nogal wat taxonomische problemen voor. De interpretaties van
verschillende auteurs lopen sterk uiteen, ook voor soorten die bij ons algemeen voorkomen. Van de ruim 30
Europese soorten, zijn er 10 of 11 in Nederland en België gevonden (op basis van de huidige taxonomische
interpretaties). De larven leven vooral op grassen (Gramineae), sommige op cypergrassen (Cyperaceae). De
levenswijze van veel soorten is echter nog weinig onderzocht.

Tenthredopsis litterata ♂ (links) en ♀ (rechts)

Sciapteryx Stephens. Dit genus heeft zijn
zwaartepunt in het Midden-Oosten.
Drie van de vier Europese soorten zijn
ook uit Nederland bekend (hoewel er
zeer weinig waarnemingen zijn); in
België zijn twee soorten gevonden.
Overigens worden twee van de vier
Europese soorten door sommige
auteurs als ondersoorten van één soort
beschouwd. Larven van Sciapteryx
leven op boterbloemachtigen
(Ranunculaceae); één soort alleen op
muskuskruid (Adoxa moschatellina),
de beide andere op echte boterbloemen
(Ranunculus). Adulten van Sciapteryx
trekken zich weinig van het weer aan
en vliegen ook met regen.

Sciapteryx consobrina ♀

Aglaostigma Kirby. In Europa 9 soorten, waarvan er in ons land en in België 5 zijn gevonden. De overige 4
soorten behoren tot de alpiene fauna en zijn bij ons niet te verwachten. 2 soorten zijn bij ons zeer algemeen; de
larven daarvan leven op verschillende soorten walstro (Galium), waaronder kleefkruid (G. aparine). De andere

Proeftabel Symphyta Nederland en België

pagina 63

3 inlandse soorten zijn tot nu toe erg weinig gevonden en leven op groot hoefblad (Petasites hybrida) of op
wilgeroosjes (Epilobium).

Aglaostigma discolor

♂ (links) en ♀ (rechts)

Rhogogaster Konow. Dit genus is gesplitst in twee subgenera die ook wel als genus worden beschouwd:
Rhogogaster s. str. en Cytisogaster. Van de 7 Europese soorten Rhogogaster s. str. zijn er 4 in Nederland en
België gevonden; De larven leven vooral op wilg (Salix), els (Alnus) en berk (Betula); één soort leeft exclusief
op ratelpopulier (Populus tremula). Het genus is gereviseerd door Taeger & Viitasaari (2015). De 3 Europese
soorten Cytisogaster Lacourt zijn ook bij ons gevonden. Het subgenus is echter toe aan een revisie;
vermoedelijk zal het aantal soorten in de toekomst nog wel verder toenemen. Twee van de drie soorten leven
op brem (Cytisus scoparius) en verfbrem (Genista); de derde is gekweekt van geelhartje (Linum catharcticum).

Boven Rhogogaser (Rhogogaster) chlorosoma ♂ (links), ♀ (rechts)
Onder Rhogogaster (Cytisogaster) genistae ♂ (links), ♀ (rechts)
Tenthredo Linnaeus. [Incl. Tenthredella Rohwer; Endotethryx Lacourt; Maculedo Zhelochovtsev; Temuledo
Zhelochovtsev; Eurogaster Zirngiebl, Cephaledo Zhelochovtsev, Elinora Benson, Olivacedo Zhelochovtsev en
Zonuledo Zhelochovtsev]. Een groot en zeer heterogeen genus met in Europa meer dan 70 soorten. Daarvan
zijn er op dit moment 41 uit Nederland en België bekend. De tabel van Rattink (1966), die de Nederlandse
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soorten behandelt, is niet meer erg bruikbaar door fouten en het ontbreken van soorten. Het palet aan
voedselplanten is zeer breed. Sommige soorten zijn vrij specifiek gebonden aan één of enkele voedselplanten,
maar een vrij groot aantal soorten is polyfaag. Op dit moment wordt een aantal subgenera onderscheiden, maar
de verdeling van soorten over deze subgenera is nog steeds aan wijzigingen onderhevig. Verschillende
subgenera worden soms als zelfstandige genera beschouwd, hoewel sommige auteurs daar op een verschillende
wijze invulling aan geven. Hier wordt het genus om pragmatische redenen als één geheel beschouwd, hoewel
in tabel 13.9 de subgenera Elinora en Cephaledo apart worden onderscheiden. Het subgenus Elinora Benson
telt veel soorten in het Mediterrane gebied. Uit Nederland en België zijn twee soorten gemeld waarvan er één,
Tenthredo (Elinora) dominiquei (Konow), op gele kruisbloemigen leeft, waaronder koolzaad (Brassica napus).
Mogelijk is deze soort in sommige jaren in ons land afwezig en vindt van tijd tot tijd migratie vanuit het zuiden
plaats. Tot Elinora wordt ook Tenthredo koehleri (Klug) (vroeger in het genus Cuneala) gerekend. Deze soort
was tot voor kort heel zeldzaam in Nederland en alleen uit Zuid-Limburg bekend, maar rukt op naar het
noorden. In grote delen van hoog-België algemeen. De soort leeft op ooievaarsbek (Geranium sp.), vooral op
bosooievaarsbek (G. silvaticum), maar in Nederland vermoedelijk vooral op robertskruid (G. robertianum). De
larven leven op deze planten, maar ook de volwassen bladwespen zijn bijna uitsluitend in de bloemen van deze
planten te vinden. Tenthredo (Elinora) koehleri wordt nogal een verward met soorten van het subgenus
Cephaledo, maar is met behulp van tabel 13.9 (couplet 11a/b) goed daarvan te onderscheiden.

Boven Tenthredo scrophulariae ♀ (links); T. campestris ♂ (rechts)
Onder Tenthredo (Elinora) dominiquei ♂ (links), ♀ (midden) en T. (E.) koehleri ♀ (rechts)

Het subgenus Cephaledo telt bij ons
slechts één soort, Tenthredo neobesa
Zombori (Tenthredo rossi misident).
Deze is mogelijk uit Nederland
verdwenen en in België alleen uit het
uiterste zuiden bekend.

Tenthredo (Cephaledo) neobesa ♀
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Subfamilie 13.10 Athaliinae
De soorten van deze subfamilie werden tot voor kort ondergebracht bij de subfamilie Allantinae. Bij ons komt
alleen het genus Athalia voor met in Europa 15 of 16 soorten; in Nederland 11 soorten, in België 10. Sommige
van deze soorten behoren tot de algemeenste bladwespen van onze fauna, zoals Athalia rosae (L.), die als larve
zelfs voorkomt op de zoute buitendijkse kwelders. Daarnaast zijn er ook nog soorten of soortgroepen die om een
revisie vragen, zoals Athalia ancilla of het Athalia circularis complex. De soorten uit Nederland en België zijn
goed op naam te brengen met Chevin (1969).

Athalia rosae ♀
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