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Aantekeningen over enkele vangsten van Diptera in 1972 en 1973 

door 

J. TIMMER 

In de tweede helft van het seizoen 1972 en in het gehele seizoen 1973 heb ik af en 

toe verzameld. De volgende vangsten leken me wel het vermelden waard. 

ASILIDAE (roofvliegen) 

AsVus crabroniformis Linnaeus. $, 15.VIII.1973 in de duinen bij Hoorn op Ter¬ 

schelling, de tweede mij bekende vondst van de soort op dit eiland. 

Cerdistus geniculatus (Meigen). 9, 4.V.1972 op de Noordberg, Renkum. Van dezelfde 

soort ving ik een 8 op 9.VIÏ.1973 te Wageningen in huis. 

Pamponerus germanicus (Linnaeus). 9 , 13.VI.1973 in Planken Wambuis. 

Philonicus albiceps (Meigen). 8, 11.VIII. 1973 in de zandafgraving bij de Grebbeberg 

te Rhenen. 

STRATIOMYIDAE (wapenvliegen) 

Sargus flavïpes (Meigen). 8 , 19.IX.1973, Rhenen, in huis. 

SYRPHIDAE (zweefvliegen) 

Cheilosia anti qua (Meigen). Een $ van deze zeldzame soort op 29.VI.1973 op de 

Noordberg te Renkum. 

Cheilosia grossa (Fallén). $ , 31.VII. 1973, Wageningen. 

Chrysotoxum vernale Loew. 9, 12. VI.1973 op de Hoge Vel uwe nabij het Kröller- 

Müller museum. 

Criorhina asilica (Fallén). 9, 11.VI.1973, Voorstonden. 

TABANIDAE (dazen) 

Chrysops sépulcral is (Fabricius). Op 7.VIII.1972 in het Wooldse Veen bij Kotten. De 

soort kwam hier toen bijna massaal voor. In 1973 heb ik echter geen exemplaar gezien. 

Haematopota bigot! Gobert. Nieuw voor de fauna! Op 14.VII.1973 op het groene 

strand op Terschelling. De soort was daar op de weidende paarden geenszins zeldzaam. 

Haematopota crassicornis Wahlberg. Juni 1973, 8, Wageningen. Ik kreeg het exem¬ 
plaar van iemand die het uit de vangbakken van het entomologisch instituut had. 

Hybomitra lurid a (Fallén). 9 , 17.VII.1973, Wooldse Veen bij Kotten. 

Hybomitra micans (Meigen). Op 9.VI.1973 te Voorstonden algemeen op weidende 

koeien. 

Hybomitra montana (Meigen). Op 4.X.1972 een 8 tussen het gras, een nogal late 

datum. 

Summary 

Notes on more or less rare or local Diptera caught in the Netherlands in 1972 and 

1973. Haematopota bigoti Gobert is new to our fauna. The species was not rare on 

horses in the island of Terschelling. 

Wageningen, Diedenweg 70. 

CATOCALA NUPTA L. (LEP., NOCT.) OVERDAG ACTIEF. Een wat afwijkend 

gedrag zag ik op 22 augustus 1973 in mijn tuin van een Catocala nupta. Tussen Kleine 

vosjes en Witjes vloog op klaarlichte dag (rond 17 uur) bij volle zonneschijn een nupta 
op mijn Buddleia-struik. De vlinder bleef er circa 10 minuten nectar zuigen! Een fraai 

gezicht, want de rood-zwarte ondervleugels werden daarbij niet verborgen. 

J. P. C. Boot, Duinwegje 31, Haamstede. 


