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ABSTRACT. — Anticipating the publication of a check list of Netherlands Dolichopodidae 

the author enumerates and discusses some rarer species of this family. Twenty species are added 

to the list of Dolichopodidae of the Netherlands. Five species, viz Dolichopus aemulus Loew, Me- 

detera betulae Ringdahl, Medetera glauca Loew, Medetera tristis Zetterstedt and Lamprochromus 

strobli Parent are struck off this list. 

In de loop van de jaren 1976 en 1977 heb ik de gelegenheid gehad om de collectie Nederlandse 

Dolichopodidae in het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum) te Amster¬ 

dam geheel door te zien. Deze collectie omvat o.a. de verzameling-De Meijere, die ten grond¬ 

slag ligt aan zijn „Naamlijst” van 1939. Daarnaast is mijn eigen collectie Nederlandse Dolicho¬ 

podidae aanzienlijk vermeerderd, voornamelijk door vangsten van de heer B. van Aartsen. 

Vooruitlopend op een nieuwe soortenlijst die ik te zijner tijd hoop te kunnen publiceren, wil ik 

nu alvast enkele gegevens over zeldzame, ten dele voor onze fauna nieuwe soorten bekend ma¬ 

ken. 

In mijn vorige artikel over Nederlandse Dolichopodidae (Meuffels, 1974) kwam ik tot een to¬ 

taal van 197 soorten; momenteel zijn mij 213 soorten uit ons land bekend. Ter vergelijking: Dyte 

(1976) vermeldt in de nieuwe editie van de Check List of British Insects 264 soorten. 

Vijf namen moeten van de Nederlandse lijst afgevoerd worden. Dolichopus aemulus Loew ver¬ 

valt als synoniem van Dolichopus popularis Wied. In 1974 vermeldde ik twee Medetera-soortcn als 

nieuw voor de fauna, t.w. M. betulae Ringdahl, 1949 en M. glauca Loew, 1869. Herdeterminatie 

aan de hand van de tabel voor dit genus in Negrobov & Stackelberg (1972) heeft mij ervan over¬ 

tuigd dat we met andere soorten te doen hebben; tot een exacte determinatie ben ik overigens 

nog niet gekomen. Hetzelfde geldt voor de soort Medetera tristis (Zetterstedt, 1838) (opgegeven 

door De Meijere, 1916: 302 en 1939: 153): de twee Ç 9 die onder deze naam in de collectie-De 

Meijere staan, behoren zeker tot een andere soort. Ook Lamprochromus strobli Parent, 1925, 

waarvan ik een 9 vermeldde in 1974, dient geschrapt te worden; ik heb dit exemplaar vergele¬ 

ken met 9 9 van de soort L. elegans (Meigen, 1830) in de collectie-De Meijere en ben tot de 

conclusie gekomen dat mijn exemplaar hiervan niet verschilt. In De Meijere’s serie zijn ook $ 
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aanwezig, die de determinatie als elegans bevestigen. De tabel tot de $ Ç van dit genus in Parent 

(1938: 660—661) onderscheidt de soorten strobli en elegans in de eerste plaats volgens de vorm 

van het derde sprietlid, dat bij strobli „plutôt ovale, arrondi à l’apex” zou zijn en bij elegans 

„pointu à l’apex, triangulaire”. Bij alle 9 9 die ik gezien heb, is het derde sprietlid ovaal en afge¬ 

rond aan de top! 

De volgorde van de soorten in het navolgende overzicht wordt bepaald door de traditionele 

indeling van de familie Dolichopodidae, zoals die ook in Dyte (1976) nog gevolgd wordt. Binnen 

het genus is een alfabetische ordening aangehouden. De genoemde exemplaren bevinden zich, 

tenzij anders aangegeven, deels in de collectie van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie in 

Amsterdam, deels in mijn eigen collectie. 

Sciapus maritimus Becker, 1918, is door Kabos (1951 en 1954) voor het eerst uit ons land ver¬ 

meld (van Texel en Schiermonnikoog). Ik bezit van deze soort drie 3 ß van Zuid-Sloe (30.VII en 

1.VIII.1975, B. van Aartsen) en vijf $ $ en vier 99 van Nunspeet (6.VI, 10.VI, 26.VI en 

4.VII.1976, B. van Aartsen). Becker(1918: 186) introduceert deze soort als ..Sciopus maritimus n. 

sp. Lichtw. i. litt. $ 9 ”• Kabos geeft op grond daarvan ten onrechte Lichtwardt als auteur van de 

soort aan; in 1954 schrijft hij ze abusievelijk toe aan Haliday. 

Dolichopus argyrotarsis Wahlberg, 1850. Naast het in 1974 vermelde exemplaar uit Oisterwijk 

bevinden zich nu in mijn collectie drie en een 9 van Winterswijk (24.VI.1974 en 24.V.1975) 

en een 9 uit Pannerden (26.V. 1972), alle gevangen door B. van Aartsen. In de museumcollectie 

van Amsterdam bevindt zich een van Heerlen, Caumerdal (6.VI. 1952, Br. Arnoud). 

Dolichopus caligatus Wahlberg, 1850, nieuw voor de fauna. In de Amsterdamse collectie vond 

ik hiervan een Amsterdam, 30.VII.1918 (De Meijere). Becker (1917; 137—138) heeft D. cali¬ 

gatus tot synoniem gemaakt van D. flavipes Stannius en hierin zijn de meeste auteurs hem ge¬ 

volgd, doch Collin (1940: 262) heeft de naam weer een eigen status gegeven; hij noemt de soort 

„a northern, and in Central Europe a mountain species”. In Groot-Brittannië is de soort slechts 

uit Schotland bekend geworden; ze is ook vermeld uit Schleswig-Holstein. 

Dolichopus calinotus Loew, 1871, nieuw voor de fauna. Wederom een oudere vangst: Amster¬ 

dam, 9.VII.1914, een ^ (De Meijere). Loew heeft de soort beschreven uit Galicië (= de noord- 

helling van de Karpaten op de grens van Polen en de Oekraïnse Sovjetrepubliek). Becker (1917: 

129) geeft op: Centraal-Europa, waarschijnlijk doelend op Galicië. Negrobov & Stackelberg 

(1969: 683) vermelden daarnaast nog Z.W.Europees Rusland. De soort, waarvan alleen het $ 

bekend is, blijkt dus bijzonder weinig gevangen te zijn. 

Dolichopus latelimbatus Macquart, 1827. Vier nieuwe vindplaatsen: Vlieland, Meeuwenvallei, 

een 9, 12.VII. 1937 (Inventarisatie Domeinen Staatsbosbeheer, collectie Amsterdam); Nun¬ 

speet, een <$, 2.VI.1976 (B. van Aartsen); Voorstonden, een $ en drie 9 9, 25.VIII.1976 (B. van 

Aartsen); Ooijpolder bij Nijmegen, een 29.VII. 1976 (P. Peeters, collectie Afdeling Aquati- 

sche Oecologie, K. U. Nijmegen ; zie verder onder Rhaphium antennatum). 

Dolichopus phaeopus Haliday, 1851, nieuw voor de fauna. Van deze Centraaleuropese, ook in 

Engeland gevonden soort heb ik in de collectie-De Meijere zeven exemplaren aangetroffen, die 

onder de exemplaren van D. atripes Meigen gemengd stonden: Bussum, drie $ $, 4.VII. 1905; 

Hilversum, een $ en een 9» 13.VII.1905 en een $ en 9 rnet etiket „Nederland”, alle verzameld 

door De Meijere. 

Dolichopus rupestris Haliday, 1833. Nieuwe vindplaatsen: Delden, Nunspeet, Otterlo en Loe- 

nermark. De soort blijkt eind juni al te vliegen: vroegste datum 29.VI, laatste datum 27.VIII. Alle 

exemplaren zijn weer gevangen door B. van Aartsen. 

Dolichopusstrigipes Verrall, 1875. Een te Bergen-op-Zoom, 10.VII.1974 (B. van Aartsen). 

Hercostomus fulvicaudis Haliday, 1851 (de auteur is niet Walker, zoals in mijn artikel van 1974 

ten onrechte was aangegeven). In de collectie-De Meijere is van deze soort een $ aanwezig van 
Amsterdam-N., 1.VII.1940. 

Hercostomus longiventris (Loew, 1857). Een 9 uit het Bunderbos, 6.VI. 1960 (Theowald, collec¬ 
tie Amsterdam), een vindplaats die aansluit bij de twee in 1974 genoemde. 

Hercostomus nigrilamellatus (Macquart, 1828). Van deze soort was slechts één Nederlands 
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exemplaar bekend, een J1 van Domburg, VI.1885 (De Man, collectie Amsterdam), reeds ver¬ 

meld door Van der Wulp & De Meijere (1898: 57). Op 18.VI.1974 heb ik een tweede $ gevangen 

op de Bemelerberg in Zuid-Limburg. 

Hercostomus rusticus (Meigen, 1824), nieuw voor de fauna. Vijf exemplaren uit Zuid-Limburg: 

Houthem, een $, VI.1895 (Oudemans, collectie Amsterdam); Bemelerberg, een door mij ge¬ 

vangen op 18.VI. 1974; Maastricht, Bossche Fronten, een $ en een $ op 12.VI. 1975; tenslotte 

bevindt zich in de collectie van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht een Ç met etiket 

„Maastricht 6, H. Schmitz”. De soort is wijdverbreid in MUIDDEN— EN Zuid-Europa en 

komt naar het oosten toe voor tot in Z.W.Siberië. Bekend uit België en Duitsland; niet vermeld 

uit Engeland. Waarschijnlijk bereikt de soort bij ons de noord(west)grens van haar verspreiding. 

Hypophyllus crinipes (Staeger, 1842). Het enige uit ons land bekende exemplaar, een $ van 

's Gravenhage (Van der Wulp & De Meijere, 1898: 56) bestond in 1928 niet meer (De Meijere, 

1928: 56). In de jaren 1968, 1969, 1970 en 1971 heb ik van deze soort in totaal acht exemplaren 

(c^c? en 9 Ç) gevangen in de hellingbossen van Elsloo (Limburg) en Geulle. 

Muscidideicus praetextatus (Haliday, 1855) is door mij in 1974 ten onrechte als nieuw voor de 

fauna opgegeven (als Muscideicus), aangezien Kabos de soort reeds in 1954 als zodanig had ver¬ 

meld (Kabos, 1954: 138). Ze is mij thans bekend van Texel, Terschelling, Engelsmanplaat (25 

exemplaren, 6-10.VII.1975, R. Schuckard, collectie Amsterdam) en Schiermonnikoog en verder 

uit Zeeland: Grevelingendam (zes en een 9,5.VIL 1976) en Zuid-Sloe (een $ en twee 9 9, 

29 en 30.VIL 1975) (B. van Aartsen). 

Hydrophorus albiceps Frey, 1915, nieuw voor de fauna. Fochteloo: vier 9 9,8.X.1975 (B. van 

Aartsen); Dwingeloo: een 27.VI.1943 (D. Piet) en een 9< 28.X.1975 (B. van Aartsen); Assel 

(Gelderland): een 9.9.X.1975 (B. van Aartsen); Brunssum: twee $ en een 9» 8.111.1952 (Br. 

Arnoud). Het is verwonderlijk dat deze vrij grote en goed herkenbare soort, die blijkens de bo¬ 

ven vermelde vindplaatsen in ons land een grote verspreiding heeft, nooit eerder gevonden is. 

De soort is vooral in het noorden van Europa zeer verbreid en schijnt niet ten zuiden van België 

voor te komen. Ook bekend uit Engeland. 

Scellus notatus (Fabricius, 1781). Nog steeds alleen van Zuid-Sloe en Valkenisse bekend; in 

mijn collectie momenteel een $ en vijf 9 9, alle gevangen door B. van Aartsen. 

Aphrosylus ferox Walker, 1857. Van deze voor het eerst door G. Doorman in Scheveningen 

verzamelde soort (De Meijere, 1928: 24) heeft B. van Aartsen op 6.VI1.1976 drie 9 9 te Ritthem 

gevangen. 

Medetera ambigua (Zetterstedt, 1843) was slechts bekend van Hilversum (De Meijere, 1916: 

302); in de collectie-De Meijere bevinden zich van deze vindplaats vierj'çf, twee 9 9 en drie 

puparia (uit 1913 en 1917). Twee 9 9 van deze mooie soort heb ik gevangen op de stam van een 

oude appelboom bij het Roelofsven in de Hatertse Vennen op 12.VIII.1972. 

Medetera obscura (Zetterstedt, 1838) was eveneens slechts van Hilversum bekend (De Meijere, 

1907: 158); in de collectie-De Meijere een rf, twee 9 9 en twee puparia (uit 1904 en 1913). Door 

B. van Aartsen werd een gevangen te Nunspeet, 29.VI.1976. 

Medetera petrophiloides Parent, 1925, nieuw voor de fauna. Een halofiele soort, door B. van 

Aartsen gevangen in Zeeland: Veerse Meer, eiland Spieringplaat: een 9' 7.VIL 1976, en Zuid- 

Sloe: een 9,29.VIL 1975. Ook bekend uit Engeland en België. 

Medetera saxatilis Collin, 1941, nieuw voor de fauna. Barneveld: twee en vier 99, 

12.VIII.1975; Kortgene: twee 99, 9.VII.1976; Zuid-Sloe: een 9, 29.VII.1975; Nieuw-Namen: 

twee en twee 99, 23.VII.1975, alle gevangen door B. van Aartsen. Beschreven uit 

Engeland, waar de soort in de zuidelijke kuststreken niet zeldzaam is. 

Rhaphium anlennatum (Carlier, 1835), nieuw voor de fauna. Vier exemplaren van deze door 

zijn opvallende sprieten gekenmerkte Rhaphium heb ik tot mijn verrassing aangetroffen in een 

kleine collectie Dolichopodidae die mij ter determinatie was toegezonden door de heer P. Pee- 

ters te Nijmegen. Hij had deze Dolichopodidae verzameld tijdens een doctoraalonderzoek op de 

afdeling aquatische oecologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen naar de terrestrische be¬ 

zoekers van Nymphaeïde waterplanten. De collectie omvatte naast Rhaphium antennatum nog 

meer minder gewone soorten, zoals Dolichopus latelimbatus (zie boven), Hercostomus chalybeus 
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(Wiedemann), Hvdrophorus litoreus Fallén, Rhaphium elegantulutn (Meigen) en Rhaphium laticor- 

ne (Fallén). Waarschijnlijk is deze typische biotoop tot nu toe zelden op Dolichopodidae onder¬ 

zocht. Vindplaatsen: tichelgat tussn Kekerdom en Millingen in de Ooijpolder bij Nijmegen: een 

J9 nachtvangst, op 14.VII.1976, en een Ç op Nymphoides peltata, 19.VII.1976; sträng bij Bizon- 

baai, Ooijse Bandijk in de Ooijpolder bij Nijmegen: een Ç op Nuphar lutea (L.) Sm., 29.VI. 1976, 

en een J1 op Nymphoides peltata, 5.VII. 1976. Een $ bevindt zich in mijn collectie, de overige 

exemplaren zijn opgenomen in de collecties van de afdeling aquatische oecologie aan de K.U. te 

Nijmegen. De soort komt voor in Midden- en Noord-Europa en geldt als zeldzaam (Negrobov & 

Stackelberg, 1969: 729). Bekend uit Engeland, België en Duitsland. 
Rhaphium bilamellatum (Becker, 1918), nieuw voor de fauna. Elsloo (Limburg): een 

13.VIII.1969; Geulle: een 13.VIII.1970 (in mijn collectie). Een weinig bekende soort, ver¬ 

meld uit Oostenrijk, Polen (Silezië) en Frankrijk. 

Rhaphium brevicorne Curtis, 1835, nieuw voor de fauna. Van deze in Midden- en Zuid-Europa 

wijd verspreide soort heb ik in Elsloo (Limburg) vier $9 gevangen (31.V.1968, 8.VIII.1968, 

28.V.1969 en 23.VIII.1971). Ook gevonden in Engeland en België. 

Rhaphium crassipes (Meigen, 1824). Nieuwe vindplaatsen: Winterswijk, Best, Vlodrop, Bun¬ 

derbos (een ß, 18.V.1968, collectie J. A. W. Lucas), Vilt en Cadier-en-Keer. Met name in Zuid- 

Limburg waarschijnlijk niet zeldzaam. 

Rhaphium ensicorne Meigen, 1824. Slechts één exemplaar was uit ons land bekend van deze 

soort: een $, 29.V.1927, Vaals (De Meijere, collectie Amsterdam). Door De Meijere (1935: 204) 

is dit exemplaar als nieuw voor de fauna vermeld onder het synoniem Xiphandrium quadrifilatum 

Loew. De soort schijnt ook elders zeldzaam te zijn: ik vind haar slechts opgegeven voor Polen, 

Tsjecho-Slowakije en België. Op 13.V.1975 heb ik in Vilt een $ en een 9 gevangen in de dichte 

bodembegroeiing van een open plek in het bos op de helling van het Geuldal. 

Rhaphium nasutum (Fallén, 1823). De Meijere (1916: 301) heeft deze soort als nieuw voor onze 

fauna opgegeven op grond van een vangst in Bunde. Dit exemplaar heb ik in Amsterdam niet 

aangetroffen. Wel bevinden zich in de collectie aldaar een $ van Beesd, 27.VIL 1907 (De Meije¬ 

re) en een van Den lip, Twiske Polder, 22.VIII.1976 (P. Oosterbroek). In mijn collectie exem¬ 

plaren uit Nunspeet (twee 13.V.1976, B. van Aartsen), Westervoort a/d IJssel (een ^, 

28.V.1974, B. van Aartsen), Lekdijk, ’t Waal (een rf, 13.VIII.1933, M. C. J. & Kr.= M. C. Jansen 

& G. Kruse man) en Elsloo (Limburg) (een 9,31 .V. 1968). 

Rhaphium penicillatum Loew, 1850. Door De Meijere (1928: 24) vermeld van Castricum: een 

cf, 16.VII.1919 (collectie Amsterdam). In Amsterdam is verder aanwezig een $ van Boxtel, 

Beerze bij Balsvoort, 1.VI. 1946 (D. Piet c.s.). In mijn collectie een $ van Winterswijk, 24.V. 1975 

en een J1 van Pannerden, 26.V. 1972 (beide gevangen door B. van Aartsen). 

Syntormon filiger Verrall, 1912, nieuw voor de fauna. Een $ van deze halofiele soort is op de 

Engelsmanplaat gevangen door R. Schuckard, 9.VIL 1975 (collectie Amsterdam). Bekend o.a. 

uit Engeland, België en Duitsland. 

Syntormon metathesis (Loew, 1850), nieuw voor de fauna. Een 9 van Mook, 14.VI. 1925 (De 

Meijere). Een in Centraal- en Noord-Europa wijd verbreide soort. 

Syntormon monilis (Haliday, 1851), nieuw voor de fauna. Wederom een vangst van De Meije¬ 

re: een J1, VI 1.1896, uit Zwammerdam. Een door de opvallende ornamentatie van alle poten 

zeer karakteristieke soort, in geheel Europa en Noord-Afrika aangetroffen, echter overal zeld¬ 

zaam. 

Systenus bipartitus (Loew, 1850), nieuw voor de fauna. Van deze zeldzame soort, waarvan bij 

mijn weten in geheel Europa nauwelijks meer dan een vijftiental exemplaren bekend geworden 

zijn, ving B. van Aartsen op 4.VI.1976 een 9 Delden. Alle soorten van dit genus gelden als 

zeldzaam en zijn slecht vertegenwoordigd in collecties; uit Nederland waren twee soorten be¬ 

kend: S. leucurus Loew, 1859 (een Bussum, 28.V. 1920, De Meijere, aanwezig in de Amster¬ 

damse collectie; zie De Meijere, 1928: 24) en S. pallipes (Von Roser, 1840) (het enige exemplaar 

uit Nederland, een gevangen door Snellen van Vollenhoven te Heemstede, is verloren gegaan: 

De Meijere, 1928: 56, als S. adpropinquans Loew). 
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Neurigona erichsoni (Zetterstedt, 1843). Een $ op 13.VM.1970 te Elsloo (Limburg). Was be¬ 
kend van Bunde en Gulpen. 

Neurigona pallida (Fallén, 1823). Een $ van deze soort werd door B. van Aartsen gevangen te 
Tegelen,15.V.1973. 

Chrysotus blepharosceles Kowarz, 1874, nieuw voor de fauna. Tot deze soort reken ik de vol¬ 
gende exemplaren, alle uit Limburg: Swalmen, Boukoul: een 27.VI.1965; Elsloo, drie Ç $, 

2.VII.1966, 22.VII.1968 en 27.VII.1968; Bunderbos: een Ç, 11.VI.1967 en een 28.VI.1969 (col¬ 
lectie J. A. W. Lucas); Bemelerberg: een Ç, 3.VIII. 1973; Gulpen, Wagelerbos: een 9, 

26.VIL 1965. Een Centraaleuropese soort, o.a. bekend uit Engeland, België, Frankrijk en Dene¬ 
marken. 

Chrysotus enderleini Parent, 1938, nieuw voor de fauna. Heerde: een 9,9.VIL 1973, en Kunra- 
de: een 9* 6.VIL 1975 (beide gevangen door B. van Aartsen). Beschreven uit Noord-Italië; door 
Bequaert (1955: 84) ook uit België vermeld. 

Chrysotus microcerus Kowarz, 1874, nieuw voor de fauna. Een waarschijnlijk niet zeldzame 
soort, door B. van Aartsen gevangen in Heerde (een 9.VIL 1973), in Nunspeet (twee $ $ en 
twee 9 9, 4. VI1.1976) en op het eiland Haringvreter, Veerse Meer (drie $ $ en negen 99, 
10.VIL 1976). Zeer verbreid in Noord- en Midden-Europa. Bij het determineren van Chrysotus- 
soorten stoot men spoedig op problemen; een revisie van dit moeilijke genus is zeer gewenst. 

Melanostolus melancholicus (Loew, 1869). Van deze zeldzame soort (tot nu toe bekend van Ber- 
gen-op-Zoom en Bunde) ving B. van Aartsen in Sellingen op 24.VI. 1976 twee en vijf 9 9 . 

Argyra argentella (Zetterstedt, 1843), nieuw voor de fauna. In 1974 vermeldde ik Argyra disce- 
dens Becker, 1907, als nieuw voor Nederland op grond van twee exemplaren: een J van Dokku¬ 
mer Nieuwe Zijlen en een J1 van Geulle (Meuffels, 1974: 34). Tot de determinatie was ik geko¬ 
men aan de hand van Parent (1938); daarbij was het me wel vreemd voorgekomen dat het exem¬ 
plaar uit Geulle veel groter was dan het andere. Collin (1943: 116) komt tot de conclusie dat A. 
discedens bij Parent (1938) een andere soort is dan de door Becker beschrevene, waarbij hij o.a. 
wijst op het verschil in grootte (Parent geeft op 5,5 mm, Becker 3,5 mm). De ook in Engeland 
voorkomende grote exemplaren behoren volgens Collin tot de soort A. argentella (Zetterstedt, 
1843), tot dan toe als synoniem van A. argyria (Meigen, 1824) beschouwd. Ik ben tot de slotsom 
gekomen dat het exemplaar van Geulle tot deze soort behoort, terwijl het exemplaar van Dok¬ 
kumer Nieuwe Zijlen ongetwijfeld tot A. discedens Becker, 1907 gerekend moet worden. Intus¬ 
sen heb ik van A. argentella (Zett.) nog de volgende exemplaren onder ogen gekregen: Culem- 
borg: een $, VII.1890(De Meijere); Linschoten: een VIII, 1891 (De Meijere), ’s Gravenhage: 
een 12/8 (Van der Wulp); Nieuw-Namen: een 9- 23.VII.1975 en twee 24.VII.1975 (B. 
van Aartsen), en Epen (L.): een çf, VI. 1911 (De Meijere). Van A. discedens Beck, heb ik nog twee 
cJc? in de collectie-De Meijere aangetroffen, beide van Zwammerdam: VIII.1911 en ± 
5. VIII. 1904. 

Argyra atriceps Loew, 1857. Van deze door De Meijere (1935: 204) van Valkenburg (Limburg) 
vermelde soort bezit ik een uit Elsloo (Limburg): 12.VI.1970. 

Argyra confiais (Zetterstedt, 1849). In de collectie J. A. W. Lucas een en twee 9 9 van Ca- 
dier-en-Keer, Riesenberg, 27.VI.1969, en een $ van Epen, Onderste Bos, 29.VI.1969. Een 9 
werd door B. van Aartsen gevangen te Echt, de Doort, 18.VI.1974. 

Campsicnemus armoricanus Parent, 1926, nieuw voor de fauna. In de collectie-De Meijere trof 
ik twee $ aan van deze soort, beide van Hilversum, 13.XI. 1904 en 26.IX. 1907. Ze waren door 
De Meijere gedetermineerd als Campsicnemus pusillus (Meigen, 1824) (een zeer naverwante 
soort), maar hij heeft deze soort nooit als inlands gepubliceerd. 

Campsicnemus lumbatus Loew, 1857. In de collectie-De Meijere een $ van Gronsveld, 
29.VI.1907. Deze soort, waarvan ik in 1974 twee Nederlandse exemplaren kon vermelden 
(Meuffels, 1974: 32), was door De Meijere (1907: 191) van de Nederlandse lijst afgevoerd. 

Campsicnemus magius (Loew, 1845), nieuw voor de fauna. Van deze in het mannelijk geslacht 
door zijn bizar versierde poten zo opvallende soort heb ik in de Amsterdamse collectie een 9 
aangetroffen: Amsterdam, 31.VII.I922 (De Meijere). Ook uit Engeland en België bekend. 

Sympycnus aeneicoxa (Meigen, 1824). Amersfoort, 20.VI. 1905 (De Meijere), een 9. 
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Teuchophorus calcaratus (Macquart, 1828). Door De Meijere (1907: 157) vermeld van Winters¬ 

wijk; in zijn collectie bevinden zich van deze vindplaats drie $ $ en zes Ç 9 • Hij heeft de soort 

ook gevangen in Valkenburg (Limburg): een 3-11 .VIII. 1931. Ik heb in mijn collectie een J 

uit Elsloo (Limburg), 7.VI1.1968. 

Teuchophorus nigricosta (Von Roser, 1840) (syn.: T. signatus Staeger). In de Amsterdamse col¬ 

lectie een van Linschoten, 19.VII.1929 (De Meijere). 

Graag wil ik de medewerkers van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie in Amsterdam 

danken voor hun hulp en voor de gastvrijheid die ik telkens in het Instituut heb ondervonden. 

Mijn dank geldt ook de heer B. van Aartsen, die mij zeer gestimuleerd heeft en zeer veel materi¬ 

aal uit alle delen van Nederland voor mij heeft verzameld. 
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Meesweg 16,6325 BG Vilt. 

NOGMAALS LEPTURA SANGUINOLENTA LINNAEUS (COL., CERAMBYCIDAE). In 

antwoord op mijn korte mededeling over deze boktor schrijft de heer G. Stobbe uit Leeuwarden 

mij twee exemplaren uit dezelfde streek te hebben gevangen, één in Rijs op 21.V1I.1964 en één 

tien jaar later op 4.VI.1974 in Oudemirdum daar vlakbij. Hij schrijft mij niets over het geslacht 

van de kever. 

Het is dus wel duidelijk, dat deze soort in Gaasterland endemisch is, in ieder geval, wanneer 

hij met de aanleg van het Rijsterbos is ingevoerd, zich daar heeft weten te handhaven. 

E. A. M. Speijer, Stephensonstraat 30, 2561 VW Den Haag. 


