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teit en toegenomen taxonomische kennis konden sinds 980 
ongeveer 60 soorten aan de Nederlandse lijst worden toe-
gevoegd; dit zijn dus niet echt recent gevestigde soorten.

	 Determinatie
eNSliN 1912-1917, 1914, BeRlAND 1947, BeNSON 1951-1958, MUCHe 1967-1970, 

ZHelOCHOVtSeV 1988.

wel 00 verschillende soorten gevonden zijn in een malaise-
val. Vermoedelijk zijn twee soorten uit Nederland verdwe-
nen: Tenthredo neobesa en Pachynematus gehrsi. Dit komt 
waarschijnlijk doordat hun biotoop, respectievelijk kalk-
grasland en natte beekdalen met adderwortel, grotendeels is 
verdwenen en in kwaliteit is achteruitgegaan door vermes-
ting en verdroging. Door een toename in waarnemersactivi-

ongeslachtelijke voortplanting plaats en kent een soort al-
leen vrouwtjes. De larve die uit het ei komt zal uiteindelijk 
de gastheer leeg zuigen en doden, waarna de verpopping 
naar een imago plaatsvindt. Deze levenscyclus van ei tot 
imago kan in enkele weken worden afgerond en dan zijn 
meerdere generaties per jaar mogelijk, maar kan ook bijna 
één of zelfs meerdere jaren duren. Dit laatste is bijvoorbeeld 
het geval bij houtbewonende larven. 
De ontwikkeling van de parasitoïde larve verloopt vaak nogal 
schoksgewijs. Aanvankelijk neemt de jonge larve nauwelijks 

ichneumoniden (of gewone sluipwespen) vormen de soor-
tenrijkste familie binnen de vliesvleugeligen (Hymenopte-
ra). De larven leven parasitair in of op insecten en spinnen. 
Deze dieren hebben vaak een langgerekt lichaam en de 
vrouwtjes bezitten een (soms zeer lange) ovipositor (legboor). 
Deze ovipositor bestaat uit een deel dat de eieren legt en 
twee beschermende delen daar omheen. Uit dezelfde ovipo-
sitor kan soms ook gif worden gespoten om de gastheer 
tijdelijk te verlammen of in sommige gevallen om vijanden 
af te weren. ichneumoniden verschillen van andere wespen 
doordat hun antennen vaak 6 of meer leden hebben in 
plaats van 3 of minder. Alle soorten zijn terrestrisch, be-
halve Agriotypus armatus die parasiteert op de larven van 
kokerjuffers (trichoptera) in stromende beken.

	 Cyclus
ichneumonidae leggen hun eieren in of op een gastheer, 
vaak de larve van een ander insect zoals een vlinder, een 
andere vliesvleugelige en soms de larve van een kever. Zelfs 
zijn er enkele soorten die spinnen parasiteren. Daarbij is 
bijna altijd sprake van één parasietlarve per gastheer. een 
uitzondering op die regel wordt onder andere gevormd door 
gregaire parasieten in eicocons van spinnen. Met een gespe-
cialiseerde lange ovipositor kunnen sommige soorten door-
dringen in hout of in gallen om daarin verscholen gastheren 
te bereiken. Zoals bij de Hymenoptera in het algemeen het 
geval is kunnen er twee typen eieren gelegd worden: eieren 
die bevrucht zijn door mannetjes en die nieuwe vrouwtjes 
worden (diploïd – met een dubbele set chromosomen) en 
onbevruchte eieren die resulteren in mannetjes (haploïd – 
met een enkele set chromosomen). in enkele gevallen vindt 

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Hexapoda (klasse) ▶ insecta (subklasse) ▶ Hymenoptera (orde) ▶ Ichneumonidae (familie)

 iCHNeUMONiDAe - iCHNeUMONiDeN nederland 556	gevestigd, nog honderden verwacht
 C.j. (KeeS) ZWAKHAlS wereld 23.773	beschreven

▼ 

Cratichneumon culex

◀ ◀

Sluipwesplarve als ectoparasiet 
bij strekspin vlak voor ‘de grote 
slurp’

▼ ▼

Pop van Campopleginae
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Zwakhals pers. obs.). Ongeveer 00 soorten zijn op basis 
van Nederlandse exemplaren beschreven. 

	 Voorkomen
De duinen, hogere zandgronden en het Zuid-limburgse 
heuvelland zijn de soortenrijkste plekken voor ichneumo-
nidae. Door de geringe onderzoeksintensiteit naar sluip-
wespen is er weinig te zeggen over veranderingen in de 
Nederlandse fauna. 

	 Determinatie
PeRKiNS 1959, 1960, tOWNeS 1969A, 1969B, 1970, 1971, GAUlD & MitCHell 1977, 

FittON et Al. 1988.

voedsel op en kan de gastheer normaal verder leven en groei-
en. tot de gastheer groot genoeg is en de sluipwesp larve in 
enkele dagen de gastheer leeg zuigt (‘de grote slurp’). Zo gaat 
het bijvoorbeeld bij ectoparasitoïden op spinnen die als jonge 
larve op de spin overwinteren en deze ten slotte in twee da-
gen leeg zuigen. Bij vele endoparasitoïden van rupsen gaat 
het ook zo, waarbij de ontwikkeling van de sluipwesplarve 
pas begint als de rups verpopt is. Voor sterk gespecialiseerde 
soorten geldt dat ze meestal maar één generatie per jaar pro-
duceren.

	 Ecologie
De larve leeft als parasitoïd in of op insectenlarven of in 
poppen of op spinnen (de gastheren worden besproken 
door AUBeRt 1969, 1978, 2000). in deze hoedanigheid spelen ze 
dus een belangrijke rol in ecosystemen, omdat ze betrokken 
zijn bij de regulatie van de populatiegrootte van allerlei ge-
leedpotigen.

	 Diversiteit
Wereldwijd zijn ongeveer 23.773 soorten beschreven (yU et 

Al. 2008), terwijl er zeker nog honderden onbeschreven soor-
ten zijn. Voor Nederland zijn 556 gevestigde soorten vast-
gesteld, terwijl er nog een paar honderd te verwachten zijn 
(DeN HOeD 1961, SMitS VAN BURGSt 1918, teUNiSSeN 1947, 1948, 1972, C.j. 

	 Cyclus
De levenscyclus van mieren verloopt van ei, larve, via een 
(soms naakte) pop naar imago. Deze insecten leven sociaal 
in een nest, waar de imago’s de onvolwassen stadia verzor-
gen. eén of meer koninginnen zorgen voor de eiproductie, 
terwijl de werksters zorgen voor de bouw van het nest, 
voedsel en de verzorging van het broed. een nestpopulatie 
produceert meestal eens per jaar een nieuwe generatie ge-
slachtelijke dieren: gevleugelde mannetjes en vrouwtjes 
(koninginnen). tijdens een, soms massale, bruidsvlucht of 
zwermvlucht ontmoeten de mannetjes en vrouwtjes van 

Kenmerkend voor mieren is het kastensysteem, waarbij de 
meeste individuen, de werksters, ongevleugeld zijn, terwijl 
de mannetjes en vrouwtjes (toekomstige koninginnen) ge-
vleugeld zijn; actief eierleggende koninginnen zijn weer on-
gevleugeld. tussen het borststuk en het achterlijf bevinden 
zich een of twee knopen. Het eerste antennelid is opvallend 
lang. Mieren zijn sociale insecten; ze leven over het alge-
meen met veel individuen samen in een nest. Alle soorten 
zijn terrestrisch. in Nederland hebben de meeste soorten 
een nest in de grond en een enkele soort in bomen (zie ook 
HöllDOBleR & WilSON 1990).

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Hexapoda (klasse) ▶ insecta (subklasse) ▶ Hymenoptera (orde) ▶ Formicidae (familie)

 FORMiCiDAe - MieReN nederland 75	gevestigd (waarvan 9 exoten)
 ANDRÉ j. VAN lOON, PeteR BOeR & jiNZe NOORDijK wereld 4.095	beschreven

▲ 

Gelis meigenii

▶ 

Sphinctus serotinus
met rups van Apoda limacodes

▶ ▶ 

Hyposoter carbonarius


