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CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DO GÊNERO

EDITHA Parker.

(HYMENOPTERA — BEMBICIDAE)*

_ Por

,,
R. L. Araújo

(do Instituto Biológico de S. Paulo)

A presente contribuição é resultado parcial de estudo do mate-
rial de Bembicidae das coleções do Museu Paulista e Instituto Bioló-

gico de São Paulo, tratando do gênero Editha Park., com notas so-

bre suas espécies e descrição de um macho até agora desconhecido.

Visa, principaimente, a classificação mais rápida das espécies e, ao
mesmo tempo, a reunião da bibliografia a elas referente.

Editha Parker, 1929

Editha, Parker, J. B. — Proc. U. S. X. Museuin, vol. 75, art. 5, p. 17

ilonedula, Handl. e aut. (parte)

Tradução da diagnose original; Cabeça mais estreita que o tórax; olhos nús;
ocelos providos de lentes; ocelo anterior de forma circular, porem escassa-
mente mais que um semicirculo em extensão; margens interiores dos olhos
divergindo fortemente para baixo; vértice não deprimido, sua parte mediana ao
nivel da linha superior dos olhos; fronte distintamente carenada abaixo do
ocelo anterior e bem assim a parte dorsal do clipeo cm sua linha mediana,
area ventral mais ou menos achatada; palpo maxilar composto de seis segmentos,
palpo labial de quatro segmentos; veia transversal submediana ligndo-se à pri-
meira célula di.scoidal distintamente depois rta inserção da veia basal; coxa
mediana do macho com um dente curto; hordo apical posterior do fêmur me-
diano do macho com um sulco profundo e um dente forte; sétimo tergito do
macho com espinhos laterais curtos e rohustos e com a parte mediana curta,
larga e truncada; o oitavo esternito do macho terminando num único espinho
robusto e curvo; o segundo e sexto esternitos do macho apresentando ou não,
modificações distintas e processos.

Chave para classificação das espécies do gênero Editha Parker.

1. s $ (abdómen com 7 segmentos; antenas cora 13 artículos) .

5 2 (abdómen com 6 segmentos: antenas com 12 artículos) .

2. Sexto esternito provido de uma fileira transversal de espinhos,
. Sexto esternito sem fileira transversal de espinhos

3. Tergitos 1-2 com maculações em faixas adónis.
Tergitos 1-4 com maculações em manchas fuscipennis.

4. Faixas amarelas nos tergitos 1-2 magnifica.
Faixas amarelas nos tergitos 1-6 caesarea.

(*) ÉSte trabalho é publicado pela Sociedade Brasileira de Entomologia.
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5. iTimciio iergito amarelo, com manchas negras pulcherrima.
Primeiro tergito negro, com manchas amarelas 6

6. Tergitos com manchas laterais fuscipennis.

Tergitos com faixas 7

7. Faixas amarelas nos tergitos l-õ caesarea.

Faixas amarelas nos tergitos 1-2 8

8. Espécie grande (35 mm. ou mais); áreas (dorsal e ventral) do clipeo

separadas por uma carena transversal bem definida magnifica
Espécie menor (25 mm.) ; áreas (dorsal e ventral) do clipeo mal
definidas; carena transversal quasi faltando adónis-

1) Editha magnifica (Perty, 1834)

Monedula magnifica Perty, Del. Anim. Art. 144, pl. 28, fig. 3,

1834; — Handlirsch, Sitz, Akad. Wiss. Wien, Math.-Xat. Cl. Bd.

XCIX, 1890, p. 122 { 3 2 ); n. 24 pl. 1, figs. 4 & 10; DaUa Torre,

Cat. Hym., VIII, 1897, p. 498.

Editha magnifica (Perty), Parker, 1. c. p. 18, figs. 25, 20, 75.

À redescrição desta espécie, feita por Plandlirsch, cremos nada
ser preciso acrescentar e, assim, transcrevemô-la abaixo.

“Corpus maximum et satis robustum. Têmpora lata. Oculi nudi, verticem
versus valde convergentes. Stemma anticum reniforme. Antennae robustae et

longae, articulis fere cylindricis. Clipeus mediocriter gibbosus et antice distincte
deplanatus. Alae distincte infumatae, thorace duplo longiores. Pulvilli distincti;
unguiculi robusti. Abdómen fere ut in speciebus praecedentibus (/í. gravida)
constructum. Thorax superne valde dense et subtiliter punctatus.

Corpus nigrum, orbitis anticis et posticis, clipeo, labro, mandibularum basi,

fasciis latissimis in medio saepe anguste interruptis .segmenti dorsalis primi et

secundi et saepe etiam maculis laetralibus segmenti ventralis secundi flavis,

antennis nigris scapo infra flavo, pedibus nigris, femoribus tibiis tarsisque
anticis antrorsum plus minusve flavo-lineatis. Long. corp. 35-45 niin.

Maris antennarum articuli fere ut in feminibus constructi, infra nec excisi,

nec incrassati; articulus ultimus praccedenti vix longior, parum curvatus et

apice fere truncatus. Côxae intermediae inermes, femora intermedia infra api-
cem versus ut in M. signata dente uno robusto, munita. Metatarsus anticus et

intermedius forma communi. Segmentmn venlrale secundum ut in speciebus
sectionis praecedentis basim versus deplanalum et apicem versus valde gibbos-
uni, non carinatuni. Segmentum dorsale septinuim spinis aciitis lateralibus
apice haud obtusis munitum et apice vix emarginatum. Segmentum ventrale
sextum in medio sine tubérculo, octavum apice in spinam longam et robustam
productum.

Feminae segmentum ventrale secundum fere planum, segmentum dorsale
sextum sine area mediana et sine carina longitudinali.

Species regionis neotropicae.”

Xos e.xemplares
<j $ por nós examinados, ao contrário do

se lê na diagnose acima transcrita, notamos nas coxas medianas
prolongtsmento espiniforme, curto, robusto e quasi obtuso. Um dos

exemplares apresenta as faixas abdominais de colorido avermelhado

e em nenlium dêles pudemos verificar interrupção nas referidas fa*'

xas. O material do Museu Paulista e do Instituto Biológico de São

Paulo, tem as seguintes procedências: Flst. de São Paulo (Capital
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São Bernardo, Capivari, Franca, Rincão, Estação do Alto da Serra,

Ipanema e S. José dos Campos); Est. de Minas Gerais (Cabo Verde);
Estado do Pará (Santarém). Parker (1. c.) cita a localidade de
Chapada (Est. do Mato Grosso) e, segundo informação de Dario
Mendes, o Inst. de Biologia Vegetal do Rio de Janeiro, também pos-

sue exemplares procedentes dêste último Estado.

2) E ditha adónis (Handlirsch, 1890)

Monedula adónis Handl. 1. c., 1890, p. 130 (2); vo!. 104, 1895,
p. 9(39 ( <} ) ; Dalla Torre, 1. c. p. 496.
Monedula stridulans Stran, Zool. Jalirb. Abt. Syst. Geol. and biol.

p. 147.
Editha adónis (Handl.) Parker, 1. c. p. 18.

Esta espécie assemelha-se, no fácies, à precedente, parecendo
mesmo, como já o notou Parker, uma forma menor de magnifica.

Além dos caracteres diferenciais apresentados na chave para a classi-

ficação das espécies, encontram-se em E. adónis, mais as seguintes

diferenças de estrutura, que a separam de magnifica:

Clipeo menos giboso e não deprimido na frente; vértice mais estreito:

fronte mais larga; carena frontal conspicua; antenas menos clavadas; pronoto
um tanto menos anguloso; genas um pouco menos dilatadas e o segundo esternito

abdominal não modificado; escultura do tórax mais grosseira. As nervuras

e a forma do segmento mediano não semelhantes às das espécies fuscipennis

(Lep.) e diana Handl.; punctuação do segmento mediano muito grosseira, a do
abdômen um tanto mais grosseira e muito menos densa que a do dorso do
tórax; sexto tergito com punctuação densa e bastante fina; escapo das antenas

grosso, curto e amarelo, apresentando somente no lado superior, uma pequena
linha negra.

Na diagnose original abaixo transcrita verifica-se a comparação
de Editha adónis com Monedula diana Handl., M. fuscipennis Lep.,

M. signata Linn. e M. surinamensis De Geer. Destas, somente a se-

gunda foi, por Parker, incluída no gênero Editha, as duas últimas per-

tencem at»s géneros Stictia 111, e Rubrica Park, respectivamente. Mo-
nedula diana não foi examinada por Parker, não tendo sido incluida

em nenhum dos gêneros do seu sistema; a julgar pelo estudo da
diagnose original, parece pertencer ao grupo de signata erigido por
Handlirsch, e sendo assim fará parte, provavelmente, do gênero
Stictia.

Diagnose original: “Femina. Corpus fere ut in M. surinamensis gracile

sed satis magnum. Têmpora paulo latiora quam in speciebus tribus praece-

dentibu.s. Oculi nudi versus verticem magis convergentes quam in .V. Diana
et fuscipenni. Stemma anticum reniforme. Antennae longae, vix clavatae. Cli-

peus parum gibbosus et antice non distincte deplanatus. Alae vix infumatae,
venis fuscis. tliorace vix duplo longiores. Pedes robusti et satis spinosi, me-
tatarso ut in .V. Diana brevi, pulviilis distinctis, unguiculis robustis. Abdômen
fere ut in .U. surinamensis gracile, multo minus conicum quam in .lí. signata,

segmento secun<lo autein ut in speciebus tribus praecedentibus plano, seg-

mento dor.sair sexto ut in M. fuscipenni apice sine arca mediana. Tborax sii-

l>ernc valde dense et irregulariter punctulatus et punctatus et crebe fusco

pilosus.
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Corpus nigrum, temporibus, orbitis anticis, clipeo, labro, mandibulis apice
excepto, faseia latíssima in medio marginis antico excisa segmenti dorsalis
primi, faseia lata in medio parnm angustata segmenti dorsalis seeundi macU'
lisque lateralibus segmenti ventralis seeundi flavis. Antennae nigrae scapo
fere toto flavo, pedes nigri, femoribus, tibiis tarsisque antieis antrorsum flavis.

Long. eorp. 25 mm.

Speeies neotropiea.

á . Femina similis. Antennae longiores et robustiores, artieulis 7-12 infra
deplanato exeisis, 7. apieem versus spinoso prominente, 12. postiee distincte

lobato, ultimo praeeedenti fere aeque longo sed angustiore, distinete eurvato
et apiee rotundato. Femora antica infra valde deplanata. Tarsi antici distinete di-

latati, artieulo ultimo fere eordiformi, vix cUiati. Coxae intermediae apiee
dente magno acuto, femora intermedia ante apieem intra dente magno. Tibiae in-

termediae apice extrorsum bidentatae. Segmentum ventrale secundum nec cari-

natum, nec tuberculatum, nec in parte apicali inflatum, ut in femina construc-
tum. Segmentum dorsale sextum latissimum, spinis lateralibus validis, acutis,

processo mediali apice exciso. Segmentum ventrale 6. planum, in disco spinis
sex distinctissimis inflexis munilum. Segmentum ventrale 7. occultum, 8. pro-
cesso acuto ante apieem dilatato.”

O material examinado (ê $ e 9 9) tem as seguintes procedên-
cias: Est. de São Paulo (Leme, Rincão, PiracicaJja e Sorocaba),
nas coleções do Museu Paulista e Inst. Biológico de S. Paulo. Par-
ker cita Chapada (Mato Grosso) e Assuncion e Villa Nova (Paraguai).

3) E dit ha fuscipennis (Lepeletier, 18 15)

.

Monediila fuscipennis Lepeletier, Hist. Nat. Ins. Hymen. Yol. III,

1845, p. 286: — Handl. l.c.p. 128; — Dalla Torre, l.c.p. 497.

Edilha fuscipennis (Lep.) Parker, 1. c. p. 19.

Diagnose original: “Caput nigrum, argenteo pilosum; labro, clypeo man-
dibularumque basi luteis; genis argenteo pubescentibus. Antennae nigrae, arti-
culo primo subtus luteo. Prothorax luteus, faseia utrinque anticã subarcuatâ
nigra. Mesotborax niger, puncto calloso maculaque sub alis irregulari luteis.
Metathorax subtus niger, supra luteus, faseia utrinque obliqua nigra. Scutel-
lum nigrum. Postscutellum luteum. Abdômen supra nudum, nitidum, nigrum;
segmentorum primi, seeundi, tertii quartique macula utrinque laterali magna
jutea; quintum et anus omnino nigra. Abdômen subtus nigrum, segmenti se-
cundi utrinque macula triquetra lutea. Pedes nigri anticonun quatuor femo-
ribus tibiisque luteo maculatis; tarsis duobus anterioribus luteis. .\lae omnino
subfuscue; nervuris, puncto marginalí, costa squamaque nigris.
Brésil. Musée de M. Spinola.”

Não nos foi dado estudar nenhum exemplar desta espécie du

qual Lepeletier descreveu somente a fêmea. Handlirsch (1. c.) c

Daiilhon (Hym. Eur. I, 493, 1815), igualmente, só possuiam fêmeas,

sendo que êste último autor descreveu a espécie como nova, denomi-

uando-a zetlerstedlii. Parker, contudo, poude ver, no Museu Nacio-

nal dos Estados Unidos, dois exemplares de 9 9, um dos quais^ cap-

turado no Est. do Espírito Santo e o outro sem rótulo de procedência,

e dá a seguinte nota (p. 19):
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“— In this species the temples and the division of the clypeus into dor-
sal and ventral areas are by no means so prominent as in the case of magnifica.
The middle femur at the apical end below bears the characteristic groove and
tooth- The second sternite is plain and the sixth hears a transverse row of
spines similar to those on the male of adónis. Segments 6-12 of the flagella
below are somewhat excavated or modified; 6 bears an evident spine below,
8 and 9 each bears a smaller spine; and 9, 10 and 11 each at the apical end
below bears on the

_

anterior border a number of spine-like hairs. The spine
on the eighth sternite of the male is distinctly spear-shaped. The wings are
heavily and uniformly infumated. Of the two specimens one is without a loca-
lity labei and the other bears the labei “Brasilia, Espirito Santo.”

Handiirsch cita como localidade para os exemplares que exa-
minou, Ipanema e São Paulo, Brasil.

4) E dit ha pulcherrima Parker, 1929

Editha pulcherrima Parker, 1. c. p. 19.

O material por nós examinado não conta com exemplares desta
espécie e, assim, limitamo-nos a transcrever a diagnose original:

“Tijpe (female). — Black: labrum: clypeus, except fine line at base; base
of mandibles; lower part of frons; broad anterior orbits; scape below; poste-
rior orbits, narrowed above; large lateral spot on prothorax; broad faseia on
pronotum, including the tubercles; pair of discai lines on scutum: spot on te-

gula; scutelium; metanotum; broad faseia on dorsum of propodeum narrowly in-
terrupted on median line; lateral angles of propodeum broadly; small spot on
mesopleura; broad vertical line and small spot on mesopleura; first tergite, except
a pair of longitudinal eliptical discai marks and a median anterior notch between
them; broad fasciae on tergites 2-5 bisinuate on anterior margin, those on 2 and
3 each narrowed at the midline by a V-shaped notch; pair of triangular soots on
sixth tergite; lateral .spols on sternites 2-4; spot on anterior coxa; femora in part;
tibiae, except posterior surfaces ; anterior border of anterior tarsus; anterior
border of middle tarsus to a less degree; apical segment of posterior tarsus in

part; yelloiv.

Length about 27 mm.

The flagellum is black, with the tip of the apical segment reddish, the seg-
nients increasing in diameter outward to the tenth, thence slightly decreasing
to the apex. The winjp are hyaline. The pubescen.se is short and inconspi-
cupus. The apical tergite bears a median carina and is closely and finely pun-
ctáte, the punctures becoming coarser toward the apex, where a slight tendencv
to rugosilv becomes evident. The sixth sternite is finely punctulate with widely
separated coarser punctures scattered over the surface.

Described from a single female from Santa Isabel, Rio Negro, Uruguay,

collected by J. D. Haseman.

Type. — Female, in the Carnegie Museum, Pittsburgh, Pa.”

õ) Editha caesarea (Handlirsch, 1890) nov. comb.

Monedula caesarea Handl, 1. c. p. 124 (5); Dalla Torre, 1. c.

p. 496.

Algumas das espécies do antigo género Monedula, descritas na

cm SciELO 10 11 12 13 14 15 16
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monografia de Handlirsch, não foram incluídas em nenhum dos gê-

neros de Parker (Generic Revision of the fossorial wasps of the tri-

bes Stizini and Bembicini, witb notes and descriptions of new species,

1. c.) e entre elas conta-se a espécie caesarea. Ao descrevè-la, Han-
dbrscb coloca-a no grupo de magnifica, dizendo:

“Die folgende Art ist mir nur im weiblichen Geschiechte bekannt, sie

stimmt jedoch mit der vorhergehendeii in den plastischen Merkmalen so auffal-

lend überein, dass mit Sicherkeit anzunehmen ist, sie gehõre in dieselbe Grup-
pe.”, e apresentando a seguinte diagnose:

“femina. Speciei praecedenti (magnifica) valde affinis. Clipeus paulo ma-
gis gibbosus, oculi versus verticem paulo minus convergentes. Corpus nigrum,
orbitis anticis et posticis, clipeo, labro, mandibulis apice excepto margine lato
pronoti et callorum humeralium faseia latissima anguste interrupta segmenti
primi, fasciis angustioribus in lateribus dilatatis et in medio plus minusve coar-
etatis segmentorum quatuor sequentium, macula magna in medio segmenti dor-
salis sexti et maculis parvis lateralibus segmenti ventralis secundi et tertii flavis,

antennis nigris, articulis tribus basalibus infra flavis, pedibus nigris, femoribus
anticis et intermedius extus flavomaculatis, tibiis extus omnio flavis, tarsis plus
minusve flavo variegatis. Long. corp. 30 mm

Species neotropica.

Von dieser prachtigen .Vrt licgt nur ein einzelnes weibliches Individuum
vor, dasselbe stimmt in den plastischen Merkmalen mit M. magnifica überein”.

Examinamos um macho déste grupo e procurando detorminá-lo
verificamos que concorda com a descrição de caesarea Handi., da qual

a espécie mais próxima é piilcherrima Park., sendo que de ambas
somente as fêmeas foram descritas. Estudando-se os caracteres .se-

xuais secundários das espécies do gênero Editha, nota-se que, a eòr

não é caracter suficiente para distinguir os sexos os quais quanto a

êste particular são bastante semelhante.s. Tendo-se como base a.s

diagnoses originais e estabelecendo-se um balanço das diferenças de
coloração observ^aveis entre pulcherrima e caesarea, verifica-se nr ta-

vel desproporção, porque, enquanto as maculações torácicas da se-

gunda se limitam a uma faixa amarela ao longo da margem do pro-

tórax, como no macho abaixo descrito, a primeira apresenta manchas
daquela côr no scuto, escutelo, metanoto, propodeo, mesopleura e

metapleura, manchas estas qne se não verificam no especimen acima
referido, à nassa disposição, e seguindo êste critério — caracteres se-

xuais secundários de coloração — é que nos pareceu indispensável
considerar o exemplar que descrevemos como macho de caesarea.

Descrição do macho: Xegro, com a.s seguintes partes amarelas: labro:
clipeo, excepto a linha basal; base das mandibulas; linha estreita ao redor oa
fossa antenal; escapo, excepto uma mancha brunea, alongada, no seu lado in-

terno; parte inferior dos tres primeiros segmentos do flagelo, o terceiro somente
la ba.>^>; órbitas anteriores até um pouco abaixo da linha basal do occlo ante-

rior; órbitas posteriores largamente, porem estreitando-se para cima; faixa na
margem do pronoto, fortemente estreitada nas extremidades e ligiramente in-

terrompida no meio; pequena mancha próxima aos ângulos posteriores do se-

gundo esternito; duas manchas menores, quasi se tocando, próximas dos ângu-
los posteriores do terceiro esternito; faixa larga no primeiro tergito. estreitando-
se e interrompcnilo-se no disco; faixas nos lergilos 2. 3 e 4, estreitadas c inter-

rompidas no disco, mais estreitas (pie a do primeiro; faixa no quinto tergito

apenas interrompida: faixa no sexto tergito reduzida a manchas oblongas laterais,

mancha alongada, no ápice até cerca da metade do comprimento da dilataçaO
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lateroexterior e outra mancha mais estreita no lado interno próxima do ápice,

no fêmur anterior; duas manchas diminutas próximas à extremidade apical

interna do fêmur posterior; quasi toda a superficie anterior e exterior de todas

as tibias; mancha pequena, alongada, próxima do ápice, no metatarso anterior.

Segmentos 4 e õ do flagelo das antenas com um espinho diminuto, cada um,
situado em seu lado interno; segmento apical ligeiramente curvo e com a extre

midade brunea; asas hialinas com um leve sombreado bruneo-claro que au-

menta era densidade na segunda e terceira cubitais e na radial: pubescência
geral curta, inconspicua e fulva; a do mesotorax é negro-ferruginosa e a do.«

tarsos fulva e brilhante; o tergito apical não apresenta carena e sua punctuação
é grosseira e densa; sétimo esternito transversalmente rugoso, sua pilosidade
convergindo e se juntando no centro, de maneira a dar impressão de uma ele-

vação; tégulas um pouco mais claras que o tórax; nervuras ferruginosas, sub-

costa enegrecida.

Punctuação: no propodeo bastante densa e grosseira, as puncturas de forma
irregular; no metanoto um pouco menos irregular, porem densa e no escutelo

fina, muito densa e irregular, as puncturas diminuindo de tamanho nas proxi-
midades da margem posterior; no mesonoto fina, densa e irregular; sem outras
modificações sejião a carena mediana cujas puncturas são finíssimas.

, Comprimento: cerca de 27 mm.

Um macho, exemplar único, na coleção tio Museu Paulista, pro-

cedente do Est. de Mato Grosso e colecionado por R. Spitz.




