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PERSONALIA
De redaktie moet tot haar oprechte leedwezen het overlijden berichten van ons lid de heer J.
P. van Lith op 5 april 1979. Hij is 66 jaar oud geworden en was sinds 1945 lid van de vereniging.
Veel en belangrijk werk heeft hij verricht aan de Sphecidae en vooral aan de tribus Psenini.
Hiervoor werd hem in 1970 de Uyttenboogaart Eliasen prijs uitgereikt. Het manuscript van het
hierboven afgedrukte artikel heeft Van Lith zeer kort voor zijn dood ingeleverd. Het levert een
laatste bewijs van zijn waarnemingsvermogen en nauwgezette werkwijze.

EEN GOEDE VLIEGENVANGPLAATS: APELDOORN, OMGEVING ECHOPUT EN
AARDHUIS (DIPT., SYRPHIDAE, CONOPIDAE, ASILIDAE EN COENOMYIIDAE).
Allereerst de Syrphidae en wel de drie Nederlandse Didea-soorten, waaronder van D. alneti (Fallén) een 9> 17.VI.1978 en een

19.VI. 1978. Verder Parasyrphus annulatus (Zetterstedt): 2 <$$,

4 9 9» 31.V.1978. Reeds vermeld werden 3 $van Brachypalpus laphriformis (Fallén) en talrij¬
ke exemplaren van Neocnemodon latitarsis (Egger). Van het genus Chrysotoxum: C. arcuatum
(Linnaeus), C. bicinctum (Linnaeus), C. cautum (Harris), C. octomaculatum Curtis (omgeving
Aardhuis,
7.VI. 1978; <3\ 8.VI. 1978). en C. vernale Loew. Vermeldenswaard zijn verder Cheilosia intonsa Loew (9,8.VIII. 1978 op Hieracium) en (in deze beekloze omgeving!) een $ van Sphegina clunipes (Fallén) op boterbloem (31.V.1978). Van de minder zeldzame soorten zijn nog te
noemen Pipizella varipes (Meigen), vrij talrijk op braambladeren in en vlakbij de tuin van het res¬
taurant „De Echoput” (3l.V.-31.VIL 1978) en Sphaerophoria virgata Goedlin de Tiefenau, vrij tal¬
rijk op Hieracium tussen de talrijke exemplaren van S. taeniata (Meigen). Ook bemachtigde ik
een 9 (omgeving Aardhuis, 7.VI. 1978) van (waarschijnlijk) het genus Melangyna. Dit dier was
met de Syrphus s.l.-tabel van Stackelberg (1970) niet te determineren, evenmin als met de Epistrophe-\.abt\ van Sack (in Lindner, 1932). Het dier is qua habitus een groot 9 van Parasyrphus
punctulatus (Verrall), maar heeft een geheel geel gezicht met donkere mondrand en een onbe¬
haard voorste deel van het mesopleuron. Er zal eerst een
gevangen moeten worden om zeker¬
heid over de soortstatus te krijgen. Van de Syrphidae kan ik tenslotte nog vermelden een 9 van
Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt), 3l.V. 1978. Van de Conopidae ving ik o.a. Conops vesicularis (Linnaeus), 2

31.V.1978, van de Asilidae zag ik o.a. een enkel exemplaar Dioctria oelan-

dica (Linnaeus), verder de zeldzame Rhadiurgus variabilis (Zetterstedt), op de grond op een
paadje,

8.VI. 1978, omgeving Aardhuis. Tenslotte noem ik van de Coenomyiidae Coenomyia

ferruginea (Linnaeus), een enkel exemplaar op braam, 17.VI. 1978; uiterst zeldzaam buiten ZuidLimburg.
Mijn vangsten zijn alle gedaan langs het „parallelpaadje”, dat begint in de tuin van het restau¬
rant „De Echoput” en uitkomt op de kruising van de weg naar Hoog Soeren. Daar begint vol¬
gens mijn etiketten „omgeving Aardhuis” tot waar een ander paadje, vanaf het Aardhuis, uit¬
komt op de asfaltweg naar Uddel. Als ik in dit stukje niets naders heb aangegeven betreft het de
„omgeving Echoput”.
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