Sphegina sibirica nieuw voor de Nederlandse fauna
(Diptera: Syrphidae)
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Abstract: Sphegina sibirica Stackelberg has been recorded new for The Netherlands in June 1988. Twice single specimens
were found in lowland in damp shady places near stagnant, eutrophic water. The larvae of S. sibirica are assumed to
make environmental demands that differ from those of other European species of Sphegina.
Corn: P. A. Jansen, Kroos 14, 1273 EE Huizen.
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