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Abstract: In 1988 Psilota anthracina has been caught near Oldenzaal (prov. of Overijssel) and near Beetsterzwaag (prov.
of Friesland). Its habitat is described and some clues for recognition in the field are given. It is concluded that the species
has not been overlooked but that it is indeed very rare in The Netherlands.
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Psilota is vooral aan zijn gedrag als zweefvlieg
te herkennen: hij bezoekt bloemen (Ophyra zit
op bladeren) en de vlucht is zwevend en zoe¬
kend, zoals de vlucht van een Pipiza. Omdat
Psilota ook nooit in vangtenten gevangen is en
omdat grondig controleren van blauwe Muscidae in Nederland nooit positief resultaat ge¬
had heeft, lijkt het ons niet waarschijnlijk dat
P anthracina in ons land vaak over het hoofd
gezien is. Wij denken dat P anthracina wel
degelijk erg zeldzaam is, met wellicht soms
betere jaren, zoals dat ook van andere schaarse
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