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Vangsten van Neoitamus socius, Machimus
rusticus en Choerades fulvus in Nederland
(Diptera: Asilidae)
Ketelaar (1990) vermeldt de asilide Neoitamus
socius Loew nieuw voor de Nederlandse fauna.
Het betrof de vangst van één $ in het Schweibergerbos bij Mechelen (Zuid-Limburg). In
augustus 1991 werden door mij in het Vijlenerbos zes SS en één Ç gevangen, zodat we kun¬
nen aannemen dat deze roofvlieg ter plaatse
een goede populatie heeft.
Machimus rusticus Linnaeus was eveneens
bekend van een zeer oude vangst uit Neder¬
land, namelijk van voor 1900 bij Nuth (Van der
Goot, 1985). Ruim 90 jaar later ving ik op 16
augustus 1991 bij Cadierhet tweede exemplaar
((5). Uit België is M. rusticus bekend van de
meest zuidelijke uitloper van de Sint Pieters¬
berg. De vliegtijd in België is van half juni tot
eind augustus (Van der Goot, 1985).
Een zeer bijzondere vangst is die van de
roofvlieg Choerades fulvus Meigen. Op 21
april 1987 kwam een vrouwtje van deze soort
in een malaiseval op de Sint Pietersberg. Deze
val stond daar overigens het gehele seizoen.
Niet alleen de datum is onverklaarbaar (vol¬
gens Van der Goot (1985) vliegt C fulvus in
Zuid-Duitsland en Frankrijk in augustus),
maar ook het voorkomen in Nederland is
vreemd. Uit België is uit de vorige eeuw één
vangst bekend uit de omgeving van Mons (Van
der Goot, 1985). Het zal wel altijd een raadsel
blijven hoe deze asilide op de Sint Pietersberg
terecht is gekomen.
De heer Van der Goot wordt bedankt voor
de determinaties.
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B. van Aartsen, Travertin 34, 8084 EH
’t Harde.
Sapygina decemguttata nu ook in België ge¬
vonden (Hymenoptera: Sapygidae)
Sapygina decemguttata Jurine is een zuidelijke
soort die parasiteert bij Heriades truncorum
(Linnaeus). Bij Lanaye (Caster) werd door J.
Smit in juli 1991 een $ gevangen, en door de
auteur in augustus een Ç. Dit zijn de eerste
meldingen van deze soort in België.
In Nederland waren al twee vindplaatsen
bekend. In Echt werden door Geurts (1952)
enkele $S en 22 gevangen, en de auteur
kweekte in 1977 een $ uit een oud paaltje te
Kesseleik. In 1991 kwamen hier twee nieuwe
vindplaatsen bij: J. Smit verzamelde twee SS
te Stokhem, en een 2 belandde in de vangtent
van P. Thomas te Heihof-Kerkrade.
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