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Trekvlinders in 1978

door

B. J. LEMPKE

In.Uiluul vnor Taxonomische Zodlogie (Zodlogisch Museum), Amsterdam

(Negenendertigste jaarverslag)

ABSTRACT. — Migrating Lepidoptera in 1978. Report of the migrants ob.served in the
Netherlands in 1978. An abridged version in English is added at the end of the paper.

Ook de winter van 1977-1978 behoorde weer tot de iachte, de achlste van dc reeks. Januari
was over hel algemeen niet koud, slechls enkele over de maand verspreide dagen vroor hel, Fe-
bruari was vooral in de tweede helfl veel kouder. van 8-11.11 kwam de thermometer op veel
plaatsen niet boven het vriespunt en vroor het plaatselijk zelfs I 5°. Maar vanaf de 2.'^ste .sieeg de
lemperatuur snel en de 24ste werd het zelfs 10° en meer. Op luwe plaatsen slonden de gele cro-
cussen plotseling wijd open en begin maart bloeiden ze volop. Op t.HI wees de thermometer
dan ook 15° C aan. Overigens was de maarlmaand zoals meeslal grillig, soms mooi. vaak som
ber, soms guur en buiig, maar niet echl koud. Aan het eind van de eerste decade stonden alle
kleuren crocussen dan ook volop te bloeien, April was voora! in het begin koud, in de tweede
decade vaak met nachtvorst, De derde decade was echter veel beter, veel dagen met mooi weer.
Dit gold ook voor de eerste decade van mei. op de vijfdc steeg de thermometer zelfs tot om-
streeks 23°. Daarna volgde weer een grilliger weertype (zeer middelmalige pinkslerdagen op 14
en 15.V), dagen met mooi weer afgewisseld door minder fraaie. Juni begon heel goed (op 2.VI
met te Eelde 31°. de warmste plaats van Europa!), maar het eind van de eerste en de hele derde
decade waren veel minder, met buien en temperaturen die niet boven de 15° uitkwamen. Het-
zelfde gold voor de eerste juli-decade. De tweede begon iets beter. maardat duurde slechts kort.
Pas het eind van de maand steeg de temperatuur tot boven 30°. Onweersbuien maakten echter
snel een einde aan het fraaie weer. Bijna de hele augustusmaand was te koud, vooral de laatsle
week, toen de temperatuur met hoger kwam dan 16°, In September steeg de thermometer maar
een enkele dag tot 20°, maar van 7-14 oktober werden we verrast op fraai weer (op 1 1 .X. 24°!).
Over het algemeen bleef het ruslig herfstwecr, dat ook in november voortduurde. Tegcn het
eind van de maand sloeg het weer echter om en volgden er dagen met nalte sneeuw en middag-
temperaturen die nauwelijks of in het geheel niet boven hel vriespunt kwamen. December was
heel grillig, vaak vorsl. afgewisseld door een korle periode van dooi. Op oudejaar stond de ther
mometer overdag op -10° en werd Friesland geteisterd door sneeuwstormen. een voorproefje
van wat de winter nog in petto had.
Samenvattend: een middelmatig voorjaar. een te koude zomer en begin van de hcrfst. de rest

ervan goed lot fraai.
Van de inheemse dagvlinders kan het volgcnde vermeld worden. Enkele exemplaren van Papi-

lio machaon Linnaeus werden gezien te Ubach over Worms, Montfort en Melick. Van de Pieri-
den was vooral de,tweede generatie van Artogeia rapoe (Linnaeus) gewoon. Op 15 September vlo-
gen in het Harderbos (Flevoland) op een pas ingeplant perceel met veel bloeiende planten dui-
zenden witjes, vooral A. rapae (L. Bonhof, Nunspeet), ongetwijfeld vertegenwoordigers van een
derde generatie. Op 17.IX verscheen 's avonds een exemplaar op het laken te Brielle (P. J.
Rooij). Te Ouddorp waren de rupsen zowel van rapae als van Pieris hrassicae (Linnaeus) talrijk
op Oostindische kers (W. Grinwis). Te Rotterdam-Zuid werden op 13 oktober nog enkele exem
plaren van een vierde generatie (waarbij een vers 9) en een paar van Artogeia aapi (Linnaeus)
gezien (R. Vis). Pieris hrassicae (Linnaeus) was in augustus in de omgeving van Amsterdam ge-
woner dan in jaren het geval geweest was. Anihocharis cardamines (Linnaeus) werd gezien in het
park van het kastecl Haarzuilens (Vleuten), het Kasteelbctf te Harmelen en te Oud-Amelis-
weerd (A. dc Wijs te Breukelen).

Wat de Nymphaliden hetreft, van Nymphalis polychlnros (Linnaeus) werd 25.V een exemplaar
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dageTlwame^" f verschillende
bijna alle dagen wel ergens werd gezien Maar hei 77^7^^^ ^''"der
<op !8.V|lI)en dat was legelijk het maximum van hel ^ I7exemp[aren
nog 16 Alaianla-.s geteld worden en op [5 IX zelfs 17 m ^ ^ '^""den Iclkens
;;en, Ok.ober leverde natuudijk 00k wei fg me 1 dagen beneden dc
(Utr.)(A.de Wijs)en21XteEcht(P, Vranken) In iT ̂  ̂  waarnemingcn: I9.X le Loenenmen siechts 515 exemplaren noteren. Velen zag er geen^enk""! T "'^^'""emers sa-
zondermg vormt de telling van W. van Rooijen diein H h ° "P^ailende ui(-
en Buddlejaiu totaal 251 Atalanla's telde de meeste in Oosthuizen op afvalfmit
n-e, per dag vermeld, zodat ze niet
jaartotaal wordt daardoor 746, hel iaagste dat tot dusve ^ ^erwerkt konden worden. Het
neratie zich nog voortgeplant heeft blijkt uit de vonrt ^ "s. Dat de zwakke zomerge-

op 18 j"i drrfxeiprre" dorp worden-and worden zo., I^s.eMinTor "op' So orl:„Zr" ' if
Noord-Holland (Laren, Alknraar, Callantop^ OorsH d!r" ' 7
Des te opvallcnder was hel voorkomen in augiislu, Toen w V°° j "" "nmigralie,
Zien, nietzelden in redelijke aantallcn voofal in 8^ ' dagen ge-
Minne^a ,= Ape,doom ,i exemptep enT^ K w,"™;" T
waamemrngen ieverde dat een totaal van 7oo o7 u ^"dere
herfst onlwiklcelde zich nog een kleine tweede genera fdm to. V'' 'k"
ste waamemrngen; 24.X een afgevlogen vlinder fe Feh ■> '^o^ember gezien werd, I.aat-
F'mt), ® 8®" ^"nder (e Echt en 2 november dc laatsle te Bathmen (GJet totaal aanta. waarnemingen bedroeg ,56, we, zeer matig. maar .960 en ,96. waren nog
Jthuizen op exemplaar gezien te
de duinen werden op 29 april 12 stuks bii Vn i "P J""' (W. van Rooijcn) Inde volgeride dag (e Noordwijk (A, Elferink) De'vlind^ Zonneveld), gevolgd door drie
geweest zijn. Ook in mei en begin juni heef hkert telde m de duinen bij Egmond-Binnen op Tvi nLI gevlogcn, Br. F. Mel-
plaren. In de loop van juli verscheen een nieuwe generatie H ^^^evlogen cxem-
zten werd. bv. op 24.V[if 23 meesl verse exemnhf. k c ^ regelmatig ge-oktober waren naas. argevloreTooTere^I Egmond-Binnen. In September en i'egm
lijk toch weer drie generaties ontwikkeld hebben irw"" H T ̂ ^"wezig, zodat zich waarschijn-;^^.ok.o.r.woo.o.,mo„0..-t^=':::--=-^8k.^
een kennis, die "n^landb^betiffTn d^Fle^^^^ " opgebeld door

- o!o
Mgnw.Tcoflvo/vw/w (Linnaeus. r.f...n i1941 gebeurd!) ' waarnemmg in 1978, Dit wa.s lot nog toe alleen m

srel/atarum (Unnapiii-\ i •
,o o„,psms een .woo. io

«n m augo.,m,,, sioeds in'l'or kl°"o\rt!uron°''o° k dl'^N
zondor zwak. In soplembor moldingon op zovon dala ie k SenoraI.e was bio-
bet=r lion data, maar slechls eon La, vioroxemola'r „ T ' 1° '
november ,o Stein (Pater A. Monsters) Het iawotaai h d" "" "P I' 15
aantal dat tot nog toe gcnoteerd werd J^^rto'^Pl bedroeg met meer dan .17. het Iaagste
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10. Peridroma saucia (Mubner). Op 7 cn 9 oktober werd telkens edn exemplaar in de lichtval te
Ooslhuizcn aangetroffen (W. van Rooijen), tcrwiji cen derde, moo! vers, exemplaar op 27 okto
ber te Beusichem werd gevangcn (M. Mclchior).

11. Mythinma vifellina (Hubner). In de nacht van II op 12 oktober kwamen twee exemplaren
van deze immigrant in de lichtval te Haamstede (J. Boot).

12. Trichopltisia ni (Hubner). Op 22 September werd een exemplaar van deze eveneens zeld-
zaam voorkomcnde migrant aangetroffen in de val te Stein (Pater A. Monsters).

13. Macdimnoughia confusa (Stephens). Enkele exemplaren van de eerste generatie werden tus-
sen 24 mei en 20 juni uitsluilend in midden-Limburg gezien. De tweede generatie werd bet eerst
24 juli le Stein waargenomen. Vooral in augustus ontbrak deze in bet zuiden en midden van Lim-
burg op bijna geen enkele dag. Bovendien werden ook exemplaren ervan op diverse plaatsen
buiten de provincie genoteerd. Te Drempt werden zelfs in totaal negen vlinders geteld (Ch. Na-
ve.s). Zonder ondcrbreking verscheen in September nog een kleine derde generatie, zoals duide-

lijk werd door bet uitkomen van twee vlinders op 12.IX uit rupsen die op lO.VIII gevonden wa-
ren op Artemisia vidgaris L. (J. Post). Deze generatie vloog door tot half oktober. Laatste waar-
neming: 14.X te Nederweert (M. van der Donk). Ook deze generatie plantte zicb nog voort blij-

. kens de vondst van vijf jongc rupsen in September bij Maastricht, die betzelfde jaar binensbuis
twee vlinders leverden (K. Alders). Ook deze rupsen leefden op Artemisia vtdgaris. Het jaartotaal
bedroeg 161, wel belangrijk minder dan in 1977, maar voor een seizoen als dit een uitstekend re-
sultaat.

Vindplaatsen. Lbg.: Maastricht, Klimmen, Kunderberg, Ubacb over Worms, Stein, Sittard,
Ecbt, Melick, Maasbracbt, Thorn, Nederweert, Heytbuysen, Steyl, Venlo, Belfeld, Reuver.
N.B.; Asten. Z.H.: Berkel en Rodenrijs. Old.; Wageningen, Drempt, Winterswijk. Ov.: Abdij Si-
on. Dr.; Diever.

14. Aiitographa gamma (Linnaeus). Eerste waarnemingen pas op 30 april, toen zowel te Ecbt
als te Meli.ssant een exemplaar werd gezien. In mei slecbts op 10 verscbillende dagen, meest een,
soms twee exemplaren. Maar vanaf 27.V werd de vlinder op practiscb alle dagen genoteerd, boe-
wel de totalen meest beneden de tien bleven. Uitzonderingen waren 20 op 5.VI te Melissant en
30 op 18.VI te Ecbt. Hetzelfde geldt voor juli. Pas tegen bet eind ervan trad enige verbetering in
(38 op 30.V11, 33 op 3.VIII). De tweede decade van augustus en bet begin van September waren
bet beste van bet bele seizoen (156 op 20.VI1I, 204 op 22.VIII). Daarna volgde een scberpe da-
ling met veel dagen die minder dan 10 meldingen opieverden. Opvallend was een kort berstel in
de periode van 7-13 oktober, vermoedelijk te danken aan bet uitkomen van een nieuwe genera
tie. Poppen die op diverse plaatsen gevonden waren, kwamen namelijk Juist in deze periode uit.
Dat bet nakomelingen van de eerste in Nederland geboren generatie waren is niet waarscbijn-

lijk, omdat de wijfjes daarvan als regel steriel zijn. Aannemelijker is dat ze afstamden van laat
gearriveerde migranten.

Laatste waarnemingen; I7.XI op Siertabak {Nicotiana sylvestris Spcgazz.) te Egmond-Binnen
en 18.XI op de vanglamp te Brielle. Totaal aantal waarnemingen 3400, bet laagste tot nu toe ge-
noteerde.

15. Nomophila noctuelie (Denis & Scbiffermuller). Alleen op 13 oktober werd een exemplaar in
de val te Melissant aangetroffen.

16. Plutella xylostella (Linnaeus). Eerste waarneming; 3 mei een exemplaar te Epen (J. Kucb-

'lein), daarna nog gezien op zes data in deze maand, bijna steeds in edn of twee exemplaren. In
-juni slecbts van vier data vermeld, drie daarvan met even lage aantallen, maar op 5.VI werden er

75 aangetroffen in de val te Melissant, blijkbaar beborend tot een kleine migratiegolf. In juli
.slecbts notities van vier data, alfe met lage totalen. In augustus lets beter; 8 data met als boogste
aantallen 15 op de 12de en de 18de. In September weer gegevens van slecbts zes data met als
boogste aantal negen op de 13de. Oktober was duidelijk lets beter, acbt data met 21 op 7.X te
Thorn (Langobr).
Van 1 1-22.IX vond N. W. Elffericb te Rotterdam zes rupsen. Edn daarvan leverde op 2.X de

vlinder, de andere waren geparasiteerd. Het totaal aantal genoteerde exemplaren bedroeg maar
196.
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Tenslotte nog enkele gegevens van een paar ex-migranten.
Mythimna albipuncta (Denis & Scbiffermuller). Van de eerste generatie werd geen enkel exem

plaar gezien, boewel die waarscbijnlijk in bescbeiden aantal aanwezig gewee.st zal zijn. De twee
de werd alleen in Limburg waargenomen van 12.VI1I-19.X met een maximum van 22 op 26.IX.
In totaal werden 128 exemplaren gemcld, waarvan 90 van Stein! De vindplaatsen waren; Stein,
Melick, Vlodrop, Belfeld, Venlo, Heel en America.
Mythinma l-alhum (Linnaeus). Een min of meer aaneensluitende rij waarnemingen van 4.VI-

11 .VIII moet wel de vliegtijd van de eerste generatie geweest zijn, boewel die dan laat geeindigd
is. Gezien bet feit dat bij deze soort bet ei overwintert en de ontwikkeling van veel rupsen in dit
vrij ongunstige seizoen traag verlopen moet zijn, is dit wel verklaarbaar. Een tweede vliegperio-
de duurde van 13 September tot en met 26 oktober. Op deze late datum werd nog een exemplaar
te Stein aangetroffen. De aantallen waren klein. Vooral in de eerste generatie overbeerste het
aantal dagen met slecbts een waargenomen vlinder sterk. Het jaartotaal bedroeg 51, belangrijk
lager dan in de twee voorafgaande jaren.

Vindplaatsen. Lbg.; Melick, Leukerbeide, Heytbuisen, Mook. N.B.; Baarle-Nassau. Gdl.;
Beusichem.

Hoplodrina ambigua (Denis & Scbiffermuller). Zonder duidelijkc onderbreking waargenomen
van 4.VI (eerste te Nederweert) tot 5.X (laatste te Haamstede). Tot begin September waren de
aantallen zeer klein, maar toen werd een plotselinge stijging in de dagtotalen zicbtbaar. Dat was
in boofdzaak te danken aan vangsten in de val te Stein (20 op 4.IX, 56 op 7.IX, daarna weer veel
minder). Zoals altijd werd de vlinder vooral in de zuidelijke belft van bet land aangetroffen.
Vindplaatsen waren; Lbg.; Stein, Maasbracbt, Melick, Heel, Nederweert, Ospel, America, Reu
ver. Z.H.; Meli.ssant, Brielle. Utr.; Rbenen. Gdl.; Beusichem, Arnbcm, Niftrik. Ov.; Hengfor-
den. In totaal werden 299 exemplaren geteld, veel minder dan de twee voorafgaande jaren, maar
er zijn tal van jaren met belangrijk lagere aantallen.

Chrysodeixis chalcites (Esper). Ook in 1978 bandbaafde de vlinder zicb in bet Westlandse kas-
sengebied. Te Berkel en Rodenrijs werden van 8.VIII-17.IX in totaal 69 exemplaren op bloeien-
de Buddleja waargenomen (C. de Veld). Opvallend waren de vangsten op enkele plaatsen buiten
dit gebied. Te Brielle kwam op 23.IX een verse chalcites op licbt, gevolgd door twee exemplaren
op lO.X, een vers en een afgevlogen (P. Rooij). Te Leidscbendam werd eveneens op 24.IX een
cJ gevangen (Tb. Blokland) en in de Hazcnboek (Amsterdamse waterleidingduinen, circa 2 km
ten zuiden van Zandvoort) werd op 23.IX een exemplaar aangetroffen (1. Kaijadoe). Opvallend
is het vrijwel samenvallen van de september-data, wat zou doen denken aan een kleine migratie.
(Nagekomen mededeling; op 23.IX werd ook een exemplaar te Blijswijk gevangen (J. van
Vuure).)

Van Tortrix viridana Linnaeus, die in sommige jaren ver buiten bet normale woongebied wordt
waargenomen, werd alleen een exemplaar vermeld, dat 12.VIII te Brielle op licbt werd gevan-
gen.

Voor zover ik weet is uit Nederland nog nooit een trek van bommels vermeld. Op 18 juni werd
die door R. Vis waargenomen op bet strand van Oostvoorne [Bombus silvestris (Linnaeus) of B.
iucorum (Linnaeus)?) met een frequentie van ± 30 per vijf minuten over bet bele strand. Gedu-
rende bet verblijf aldaar (ongeveer 45 minuten) ging de trek met dezelfde intensiteit door.
Het is zonder meer duidelijk, dat bet scizocn-1978 voor de migrcrcndc Lcpidoptcra ongunstig

was. De zwakke immigratie, bovendien naar een gebied met ongunstig zomerweer, maakte dat
voor diverse soorten laagterecords genoteerd moesten worden. Op de Britse eilanden is in okto
ber en november een opvallend sterke immigratie waargenomen (zie R. F. Bretberton & J. M.
Cbalmers-Hunt, 1979). In Nederland is daarvan maar weinig te merken geweest. De enige aan-
wijzingCTi ervoor zijn de paar vangsten van Peridroma saucia, Mythinma vitellina en Nomophila
noctuella.

SUMMARY

In the report on migrating Lepidoptera in the Netherlands in 1978 the following particulars
are mentioned.

1. Pontia daplidice {Unnaem). One specimen on Buddleja on 15tb August.
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2. (Linnaeus). Only two specimens in the south of Dutch Limburg on 14th August.
3. Cohas croceu.s (Fourcroy). One specimen in the same place on 15th July
4. Vanessa alalanta (Linnaeus). One on 4th April, a few in May, sporadic in June and July

more specimens in August (but highest daily total only 19!), rapidly diminishing after mid
September. Last observation 19th October. Total: 746, the lowe.st ever recorded

5. Cynt/na cardui (Linnaeus). First on 5th May, then three in June followed by seven in July
generation in autumn. Last on 24th

October. Total number 156.
6. Issona laifionia (Linnaeus). Only one specimen outside the dune area. In that area present

from the end of April till about mid October in presumably three generations
(Linnaeus). Only two specimens. {Agrius convolvuli (Linnaeus). No

8. Macroghssum siellatanmi (Linnaeus). Only two specimens
9. Agrotis ipsUon (Hufnagel). First on 17th June, a few in July and August. In September and

October very mediocre. Last on 15th November. Total number: 37.
10. Peridroma saucia (Hubner). Three specimens in October.

!'■ vfre/Zmo(Hubner). Two .specimens in the night of 12-13th October12. Tnchoplusianiimhncr). One on 22nd September in Dutch Limburg
13. confnsa (Stephens). A few specimens of the first generation in Dutch

Lmiburg. The second generation Oew from the end of July till mid October. Total number
14. Autographa ganuna First specimen only 30th April. Rare till the end of July

ighest figures in the second and the beginning of the third decades of August. Then a sharp
decline followed by a short recovery in the second week of October. After that the moth
became very rare, although it was seen on most days. Last observations 17th and 18th
November. Total number 3400, the lowest so far observed15. y ,opm„oc,„ella (D,W,s & Schifformuller). Only one specimen on I3(h October

Fi'ttl on 3rd May followed by a few specimens in the samemon h. Very erral.c and rare ,n June and July (but in one locality 75 on 5th June, clearly a
2r1|, "r """ """"" " ' Last observation28th October. Total number 196.

The meagre results of 1978 are no doubt caused by the low immigration during the spring and
British m"" summer. The strong autumn immigration observed in theBritish Isles was only very feebly represented in the Netherlands.

LITERATUURBrcthcrton R. F. A J^ M. Chaimcrs-Hunt. 1978. The immigration of Lcpidoptcra to the British
isies in 1978. — Entomologist's Rec. J. Fo/-. 91: 81-91, p|. II, HI.

Plantage Middenlaan 64, 1018 DM Amsterdam.

VERZOEK OM MEDEVVERKING. Onze grootste kever, het vlicgend hert {Lucanus cerms
(Linnaeus)), is een van de twee bij de Natuurbeschermingswet beschermde insektensoorten (de
anderc is de grote vuurvlindcr, Lycaena dispar (Maworth)). Hoe vreemd't ook mag klinken: over
let voorkomen van het vliegend hert, en meer in't bijzondcr over de handhaving van populaties

Nederland, weten we erg weinig. Vcel van het geschrevene in de populairc literatuur berust
op hcrhaling van oude gcgevcns. J. Krikken & H. C. Pijpcrs zijn bezig de bestaande gcgevens sa-
men te vatten en aan te vullcn met nieuwe. Dit geschiedt in overlcg met de Commissie voor In-
ventarisatie en Natuurbe.scherming van de Ncderlandse Entomologische Vereniging. Zij willen
graag gcgevcns hebben over Nederlandse waarnemingen: vindplaat.sen, jaren, vliegtijden, aan-

ri ̂ in T" ^'"^PL'^tsen wordcn niet gepubliceerd, wel het voorkomenm de bekcnde Ox 10 km-hokken (VTM-grid van het EIS). Desgewen.st zai de informatie ver-
docrfeittnTte legendes over het vliegend hert te vervangen

J. Krikken, Rijksmuseum van Natuurlijke Historic, Postbus95l7, 2300 RA Leiden.
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Notes on some species of Braconidae (Hymenoptera) described by Hedwig from
Iran and Afghanistan

by

C. VANACHTERBERG
Rijksmuseum van Natuurlijke Historic, Leiden

ABSTRACT^- The types of Bracon hrevisela Hedwig, B. rotundiventris (Hedwig) comb novB stenostigma Microplitis intermedius Hedwig (= M. tadzhicus Telenga, syn nov)'
pZ.TTt", 'T"" (= ^ (She.stakovVsyn; nT)Psei^dcardwchdus abnormipes Hedwig. Pseudohiosteres (= Popoviella Tobias, syn nov )dorsomaculatus Hedwig (= pilosa Tobias, .syn. nov.), Blacuspallens Hedwig (= Ecclituraprimorl
Kokujev, syn. now.), Pseudovipio schaeuffelei Hedwig, comb, et stat. nov., and P. castrator
(Fabricius), are examined. Lectotypes are selected for Pseudovipio castrator (Fahnclus) Blacuspallens Hedwig, P.seudcardiochilus abnormipes Hedwig and Protomicroplitis iranemis (Hedwig).

INTRODUCTION
In two papers (1957, 1961) Hedwig described several new taxa of Braconidae from Iran and

Afghanistan. I was primarily interested in the two genera, Pseudcardiochilus and Pseudohiosteres
TheTr'ela t^'^ able also to examine types of several other Hedwig speciesLt nubiurr H '"r Because Hedwig didnot publish any designation of a holotype if more than one type-specimen was available the
occasion IS used to designate lectotypes for the species examined. For the loans of the types'l am
mnch indebted to Mr. G. Ebert (Landessammlungen fur Naturkunde, Karlsruhe), Dr T Osten
ZoorS rvt ' ^ L"dwigsburg), Dr. B. Petersen (UniversitetetsZoologrske Museum, Kpbenhavn) and Dr. V. I. Tobias (Zoological Institute Leninerad) Dr KHorstmann (Zoolog.sches Institut, Wurzburg) provided u.seful information about the location of
the type.s, and Mr. T. Huddieston (London) provided useful corrections of the English text For
the terminology used, see Van Achterberg (in press).

Bracon brevheta Hedwig (figs. 1-4)
Hedwig, 1961: 297; Shenefelt, 1978: 1559.

m  Naturkunde, Karlsruhe: 9. "Afghanistan, Herat, 970m, 15.4.1956, S. Wiike leg , "Minden, det. K. Hedwig", "29", "Typus". The ovipositor is
.d?niT fh additional material available from North Afghanistan it is difficult toIdentify the species. Nevertheless the description of Bracon xanthogaster Nees, 1834 agrees fairly
brownish red in brev,.,eta than in xanthoga.ster, but these differences are insufficient to keep both
species separate. p

The holotype ol brevheta has the propodeum and meta.soma smooth and the 2nd suture of the
me asoma almost straight and deep; length of 1st tergite 0.8 times its apical width, and tergite
withou dorso- ateral carinae; length of 2nd and 3rd tergites subequal; wing membrane
mfuibate; length of veins r: 3-SR: SRI= 15:31:50 and 2-SR: 3-SR: r-m = 2l:3l:IO(fig. I)- length
eauT,r"HH V'"" of maxillary palp 0.6 times height of head; wfdth of head
X 3 5 of head 1.8 times its medial length dorsally; length of foreg 3.5 mm, of body 3. 1 mm; three apical segments of maxillary palp subequal; labo-maxillary
complex not protruding; width of hypoclypeal depression somewhat more than its distance tohe eyes; hmd tarsus rather .stout (fig. 4); claws with well developed subbasal lobe; inner hind
tib^aI|Spur 0.5 times its basitarsus; POL: 0 ocellus: OOL = 7:3:8; dorsal length of eye 1.3 times


