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This new species closely resembles Habrocytus musaeus (Walk.) and H. eleva- 

tus (Walk.) and it is in some respects an intermediate form between the two. 

The differences between the new species and musaeus are the shorter scapus 

(just reaching the frontal ocellus), the strongly sloping posterior part of the 

propodeum, the smaller frontal ocellus (in musaeus the frontal ocellus is larger 

than interspace between frontal and lateral ocellus), the differently shaped carinae 

at upper margin of prepectus and adhering lower margins of mesoscutum. 

H. el e vat us (Walk.) has the propodeum clearly reticulated and the scutellum 

is discally more finely reticulate. 

Ankeveen, Graaf Schimmelpenninckhof 2. 

Nederlandse zweefvliegvangsten (Dipt., Syrphidae) in 1970 

door 

V. S. VAN DER GOOT 

Het verdient zo langzamerhand misschien de voorkeur van de Nederlandse 

Syrphiden een catalogus uit te geven. Er zijn veel jaren verlopen sinds het laatste 

supplement op de „Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera” van Prof. De 

Meijere is verschenen, er is veel over Syrphiden gepubliceerd, er zijn, na dit 

laatste supplement, veel meer soorten van onze fauna bekend geworden en er zijn 

enkele soorten geschrapt. De bezwaren tegen het schrijven van een catalogus zijn 

evident: het vele werk er aan verbonden en het feit dat nog ieder jaar soorten 

nieuw voor de fauna gevonden worden en dat er ook nog soorten geschrapt 

worden. Het zal blijken dat dit ook in dit artikel geschiedt. Voorlopig kunnen 

belangstellenden van een 55-tal zeldzamere soorten alle vindplaatsen (bijgewerkt 

tot en met 1969) vinden in de vierde druk van de Zweefvliegentabel. Hier staan 

echter niet alle Nederlandse soorten in. Voor beginners is het een eenvoudig 

boekje, waar ze vrijwel alle gewone soorten en een aantal zeldzame (totaal 175 

soorten) mee kunnen determineren. 

In 1970 heb ik in het voorjaar Zuid-Limburg tijdens enkele weekends en tijdens 

de Pinksterdagen bezocht. Verder ving ik in mei op een weitje bij het Naarder- 

meer en bezocht ik een enkele maal het Heilooër bos. In augustus was ik nog 

een enkel week-end in Zuid-Limburg. Ik had me, wat betreft Zuid-Limburg, veel 

voorgesteld van de vangsten op bloeiende meidoorn bij Cadier. Deze bloeiden 

evenwel laat en er zat praktisch niets op. In het Bunder Bos was ik echter zo 

gelukkig op meidoorn de eerste Brachypalpus te vangen voor mijn collectie (B. 

laphriformis Falk, <ƒ, 24.V) en voorts ving ik daar Criorhina pachymera Egger 

(cf, 25.V). Dat niet alleen de meidoorn, maar dat alles in het voorjaar van 1970 

zeer laat was bewees wel een excursie van 3.V in Zuid-Limburg, toen ik na een 

hele dag vangen met één Syrphide thuis kwam (Cheilosia jasciata Schin. et Egg., 

Rijckholt, Savelsbos, $). Er bloeiden alleen enkele vroege vruchtbomen bij 

Gronsveld. 

Iets later in mei bezocht ik het Vijlener bos op 18.V. Boven bosbessestruiken 

zweefden daar massaal $ J* van Platycheirus ovalts Becker en er vlogen ook al 
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enkele Ç Ç . Van deze soort was enkele jaren geleden slechts één J1 uit de 

Oeral bekend! Ik ving 35 d d en 5 ? Ç . Bovendien was ik nog zo gelukkig 

daar mijn tweede exemplaar van Syrphus eucbromus Kow. te vangen ( Ç ), een 

Ç van de vrij schaarse Syrphus Iriangulifer en een Ç van Syrphus malmellus 

Collin, ook een vrij zeldzame soort. Tijdens een later bezoek aan dit bos was het 

weer slecht. Ik kon toen echter, weer tussen de bosbessen, een Ç van Syrphus 

annulipes Zett. bemachtigen (24.V). Deze soort is zeldzaam, wordt nog het 

meest in Noord-Nederland gevangen. 

Ik bezocht voorts nog het Savelsbos bij Rijckholt. Vroeg in het jaar (4.V) 

ving ik er een van Syrphus ochrostoma Zett. Later (25.V en 8.VI) ving ik er 

een grote serie (45 exemplaren) van Br achy opa scuteilaris R.D. en tegelijkertijd 

(25.V) een serie J1 $ van Criorhina asilica (22 exemplaren) en een J1 van 

Cheilosia chrysocoma Mg. Op 8.VI ving ik daar bovendien onze beide prachtige 

Temnostoma-soorten (T. homkylans Fabr., Ç en T. vespiforme L., J1). 

In het Bunder bos bemachtigde ik een Ç van laatstgenoemde Temnostoma- 

soort (8.'VI). Op dezelfde dag een Ç van de zeldzame Chrysogaster virescens 

Loew. Bij eerdere bezoeken, ving ik op deze vindplaats van Orthonevra brevicornis 

Loew, 3 <ƒ <ƒ en 2 Ç Ç (1.6 en 17.V). 

Tijdens een kort bezoek aan de Rode Beek bij Vlodrop, samen met Van 

Aartsen, ving ik nog een van Syrphus malïnellus Collin en een <j> van 

Syrphus lasiophthalmus Zett. (5.V). Eveneens met Van Aartsen bezocht ik die¬ 

zelfde dag nog „De Dooft” bij Echt, hetgeen 3 d d van Cheilosia chrysocoma 

Mg. opleverde. Deze soort ving ik ook nog te Ulestraten ( Ç, 16.V). Ik had hem 

voor 1970 nog nooit zelf gevangen. 

Het weitje bij het Naardermeer leverde een serie van Br ist dis r upturn Fabr. 

op (6 (T en 16 Ç Ç) tussen 7 en 13.V. Verder Sericomyïa lappona L. (J1, 

ll.V) en een serie Orthonevra geniculata (18 exemplaren tussen 7 en 28.'V), 

waartussen een Ç van O. intermedia Lundb. (28.V). Ter controle ving ik boven¬ 

dien nog een serie Neoascia en tot mijn verwondering bevonden zich onder de 

vier exemplaren met donker gezoomde dwarsadertjes in de vleugel twee B d van 

N. interrupta (7 en ll.V). Misschien dat deze zeldzame soort relatief toch nog 

vrij talrijk bij het Naardermeer voorkomt. 

Het bezoek in augustus aan Zmd-Limburg tenslotte, leverde niet zo veel op. 

Vermeldenswaard zijn van Bernden en Geulhem twee çp çp van Syrphus gr os sa¬ 

larias Mg. (beide 15.VIII). De çp d van deze soort worden zelden gevangen. 

Over sommige soorten nog een enkele opmerking: 

Neocnemodon pubescens D. et P.-W. Van Aartsen vermeldde indertijd al, 

behalve zijn eigen vangsten, een aantal dieren door mij gevangen. De soort 

is in het geheel niet zeldzaam. Men moet vooral de vroeg vliegende Neocnemo¬ 

don s vangen, daar zitten ze veel tussen. 

Brachyopa testacea Panzer. Deze naam is nieuw voor de fauna. Ik ontving 

een exemplaar ter determinatie van de heer Stobbe en gebruikte de Russische 

determinatietabel van Stackelberg. Ruggespraak met Laitbeck en Lucas had 

tot resultaat dat hun exemplaren van Br. conic a Panzer ook tot testacea bleken 

te behoren, zodat conica van de lijst van Nederlandse Sylphiden geschrapt dient 

te worden. Het exemplaar van Stobbe was een $ uit Bakkeveen (25.VI.1967). 
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Voor belangstellenden vat ik de kenmerken van conica en testacea even samen. 

Beide soorten hebben een lang behaarde sprietborsel (arista), dus niet pubescent 

(kort behaard), zoals bij Br. scutellaris R.D. en Br. pilosa Collin. De verschil¬ 

len worden hieronder vertaald: 

B. conica. Groter: 8—9 mm. Gezicht sterk naar voren uitstekend: koplengte 

(in profiel) duidelijk groter dan kopbreedte. Derde sprietlid langer (ongeveer 

11/2 X 20 lang als breed). Arista met langere haren. Borstels aan schildjesachter¬ 

rand en op de bovenhoek van het mesopleuron sterk ontwikkeld. 

B. testacea. Kleiner: 6—7 mm. Gezicht minder naar voren uitstekend: kop¬ 

lengte (in profiel) gelijk aan of iets minder dan kopbreedte. Derde sprietlid 

korter (ongeveer II/4 X 20 lang als breed). Arista met kortere haren. Borstels 

aan schildjesachterrand korter, op het mesopleuron vaak in het geheel niet 

ontwikkeld. 

De heer Stobbe stuurde me verder nog ter determinatie Eumerus flavitarsis 

Zett. ( Ç , Sondel, Gaasterland, 4.VIII.1969), Pipiza quadrimaculata Panzer ( Ç , 

Appelscha, 22.VI.1969), Syrphus lapponicus Zett. ($, Bakkeveen, 20.VII.1969) 

en Syrphus lunulatus Mg. (Ç, Appelscha, 22.VI.1969). 

Cheilosia argentifrons Hellén, nieuw voor onze fauna. De heer Van Aartsen 

gaf me nog een serie Cheilosia <$ (14 <$, 18. V) uit Oostkapelle ter deter¬ 

minatie. Doordat ik een aantal dieren voor me had kon ik al gauw met zeker¬ 

heid besluiten, dat dit een aparte soort was en dan moest ze nieuw voor de fauna 

zijn. De soort vertoont enige gelijkenis met Ch. praecox Zett. (men komt in ta¬ 

bellen hierop uit), maar is groter en vliegt waarschijnlijk wat later. Een dier, 

dat ik met twijfel bij praecox in mijn eigen collectie had gezet, bleek ook tot 

deze soort te behoren (Rijckholt, Savelsbos, 7.VII.1967, cf ) en was dus geen 

afwijkend exemplaar van praecox, zoals ik, voorzichtigheidshalve, indertijd ge¬ 

dacht had. 

Als men Lindner leest, komt men al gauw tot de conclusie dat de soort 

er niet in staat. Dit is echter voorbarig, want ze wordt vermeld in de „Nach¬ 

trag”, achter de tabellen en de beschrijvingen van de Cheilosia's. Hierin staan 

twee soorten van Hellen, n.l. argentifrons en punctigenis. De laatste soort is 

synoniem gebleken met ruralis Mg. Ik had oorspronkelijk de neiging om te 

denken dat het wel geen argentifrons zou zijn (zeldzaam in Finland en verder 

nooit vermeld). Bij nader inzien moet het m.i. toch wel deze soort zijn. De Oost- 

kapelle-dieren hebben n.l. een duidelijk geheel grijs bestoven frons (niet alleen 

grijs opzij), het tweede en derde antennelid rood (niet zwart), de schenen aan 

de buitenzijde met zwarte veeg (niet met zwarte ring), een geheel witte oog- 

beharing (niet alleen aan de bovenzijde wit); de wangen zijn enigszins gepunk- 

teerd, maar dit is buitengewoon moeilijk te zien; het mesonotum is wat groenig 

(niet van dezelfde zwarte kleur als het achterlijf), de buik is dof-lichtgrijs (niet 

tamelijk glanzend en onbestoven). Steeds staan de corresponderende kenmerken 

van ruralis tussen haakjes. Niet duidelijk is me dat Hellen van de beschrijving 

van één 10—12 schildjesborstels opgeeft. In zo’n geval kan er natuurlijk maar 

één getal staan. Naar mijn ervaring wisselt dit aantal echter bij één Cheilosia-soort 

sterk en dit bleek ook het geval bij de Oostkapelle-serie (van 10 zwarte borstels tot 

15). 
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Ik maakte Lucas opmerkzaam op deze vondst en deze vertelde me later, dat 

hij in zijn collectie dieren had gevonden, die waarschijnlijk tot dezelfde soort 

behoorden. Misschien is argentifrons in ons land dus niet zo zeldzaam. 

Cbeilosïa chlorts Mg. en Orthonevra elegans Mg. Deze soorten moeten voor 

de Nederlandse fauna geschrapt worden. De exemplaren van chlorts uit de col- 

lectie-PiET behoorden tot Ch. ƒ rat erna Mg. en de exemplaren van elegans van 

de collect!e-ÖE Meijere waren O. intermedia Lundb. en O. geniculata Mg. 

Summary 

Records of Syrphidae (Dipt.) from the Netherlands. Br achy op a testacea Panzer 

and Cheilosia argentifrons Hellén are new to the Dutch fauna. The following 

species have been erroneously recorded from the Netherlands by earlier authors: 

Brachyopa conica Panzer, Cheilosia chlorts Mg. and Orthonevra elegans Mg. 
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Verslag van de zestiende Lente vergadering der 

Nederlandse Entomologische Vereniging 

door 

W. HELLINGA, secretaris 

De 16de Lentevergadering van de N.E.V. werd gehouden op zondag 25 april 1971 onder 

voorzitterschap van de voorzitter Prof. Dr. G. Barendrecht, in één der zalen van het Artis 

Restaurant in Amsterdam. 

Aanwezig waren de volgende leden: B. van Aartsen, J. van den Assem, C. van Achterberg, 

Prof. Dr. G. Barendrecht, Mevr. Gravin A. Bentinck-Vlieger, Dr. A. F. FL Besemer, Dr. 

j. G. Betrem, Drs. F. A. Bink, Mevr. Chr. A. Diakonoff-Tonis, Dr. A. Diakonoff, Drs. j. P. 

Duffels, Drs. W. N. Ellis, Dr. FL H. Evenhuis, Dr. G. L. van Eyndhoven, Y. Gems, W. de 

Groot, W. Heilmga, E. Houkes, K. J. Huisman, J. A. Janse, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. C. 

de Jong, Dr. W. J. Kabos, J. 'Krikken, Drs. D. Kruizinga, W. Kuyken, Dr. P. A. van der 

Laan, Dr. Theowald van Leeuwen, B. J. Lempke, J. P. van Lith, J. H. Lourens, H. van 

Oorschot, J. E. de Oude, M. Oudejans, M. P. Peerdeman, Drs. J. C. Roskam, G. van Rossem, 

Dr. R. T. Simon Thomas, H. C. Sjollema, H. Stammeshaus, G. Stobbe, D. Vestergaard, H. J. 
Vlug, P. Vroegindeweij, Prof. Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, Drs. K, W. R. Zwart. 

Twee handtekeningen op de presentielijst onleesbaar. Er was één introducée. 

Nadat de Voorzitter deze vergadering om ca. 11 uur had geopend, gaf hij meteen het 

woord aan de secretaris voor het uitbrengen van zijn jaarlijks verslag over de toestand van de 
vereniging. 

Verslag Nederlandse Entomologische Vereniging 1970-1971 

De Lentevergadering, waarop mijn vorig verslag werd uitgebracht, werd gehouden op 

zondag 26 april 1970 in het Artis Restaurant in Amsterdam. In deze vergadering vond een 

bestuurswisseling plaats wegens het aftreden van de heer J. A Janse, die niet herkiesbaar 

was. Als nieuw bestuurslid werd de heer G. van Rossem gekozen. 

Op deze vergadering werd eveneens besloten de Commissie voor Natuurbescherming uit te 


