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INHOUD: V. S. van der Goot: Enkele Nederlandse Syrphidenvangsten (Syrphidae, Dipt.) 

(p. 221). — Br. Virgilius Lefeber: De Aculeaten van de St. Pietersberg, met inbegrip van 

Louwberg en Jekerdal (p. 224). — Literatuur (p. 240: B. J. Lempke). — Korte mededelin¬ 

gen (p. 221: Correctie p. 240: Landbouwhogeschool Wageningen). 

Correction. 

Page 216, line 10 from bottom, read straatmani instead of straatmanni. 

Enkele Nederlandse Syrphidenvangsten (Syrphidae, Dipt.) 

door 

V. S. VAN DER GOOT 

Platycheirus ovalis Becker. Nieuw voor de fauna. Deze soort is naar het $ 

beschreven uit het Oeralgebergte. In Zwitserland troffen we (Lucas en ik) in 

de zomer van 1968 enkele op de gewone Plat. peltatus Mg. gelijkende 9 $ aan, 

die echter een paarsig glanzend borststuk hadden en veel meer afgevlogen 

waren dan de echte Plat. peltatus $ 9. Bovendien hadden de achterlijfsvlekken 

een iets rodere tint dan de wittige vlekken van Plat. peltatus en waren ze 

vierkant en niet met schuin aflopende achterranden, zoals bij Plat. peltatus 9. 

Vervolgens ontdekte ik onder Nederlands materiaal van de heer Van AarTSEn 

deze soort (ook 9 9 ) en vond een exemplaar in mijn eigen collectie uit ons 

land. De heer Laska (Olomouc, Tsjechoslowakije) schreef me omstreeks de¬ 

zelfde tijd, dat hij in Tsjechoslowakije een nieuwe Platycheirus-soort gevonden 

had. Later schreef hij me dat het Plat. ovalis Becker was (hij had $.$) en hij 

stuurde me een paartje van zijn materiaal. Ik stuurde toen een 9 van het mate¬ 

riaal van Van Aartsen op en Laska bevestigde wat ik al opgemerkt 

meende te hebben. Ook ons materiaal bleek tot de vermelde soort te behoren. 

Verder is ovalis ook al gevonden in Lapland door VoCKEROTH (mond. med.) 

en in Joegoslavië door Lambeck. De soort lijkt dus precies op Plat. peltatus, 

maar vliegt vroeger in het jaar, voor zover bekend in één generatie. Plat. pel¬ 

tatus heeft vele generaties over het gehele jaar verspreid. Hoe het 9 van 

Plat. ovalis onderscheiden kan worden heb ik al vermeld. Het $ kan direct 

herkend worden, omdat het tweede tarslid van de voorste poten sterk verbreed 
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is (veel breder dan lang) en met het eerste lid een schijf vormt. Ik bezit een 

9 uit het Bunder bos, 15.V.1966. 

Syrphus friuliensis v.d. Goot. Na onderzoek van de genitaliën bleek dit een 

aparte soort, die als Syrphus claviger door Frey werd beschreven. Deze naam is 

echter gepreoccupeerd. Ik heb de soort als subspecies van S. venustus Mg. 

beschreven uit de Julische Alpen (Italië). Ze bleek ook in Nederland voor te 

komen. Het eerst is ze vermeld door Lambeck in Agrion van december 

1959 en nogmaals door Lambeck in Ent. Eer. 21, 1961, van Bilthoven 

en Vaals. Lucas vermeldde in hetzelfde deel van Ent. Ber. hetzelfde 

dier van Vaals. In 1967 vermeldde Van Aartsen deze soort van Rijssen, 

Bentveld en de Lutte. Van der Goot & Lucas vermeldden in hetzelfde jaar 

een $ uit het Bunder Bos. MeuEEEDS vermeldde in 1968 twee $ 9 van 

Boukoul (Swalmen). Ik heb verder een $ in het Heilooër bos gevangen, 

I2.V.1968. Deze soort is door Lucas en mij ook verzameld in Zwitserland 

en Oostenrijk, zodat ze nu bekend is uit Scandinavië, Tsjechoslowakije (meer 

dan 50 exemplaren door mij gedetermineerd uit het Krkonose-gebergte), Roe¬ 

menië (in mijn collectie, leg. BradESCu), Bulgarije (door Bankowska ver¬ 

meld), Rusland (Frey en Hippa) en de vier bovengenoemde landen. Voor 

zover bekend komt ze dus in Europa voor van de Alpen tot in Scandinavië. 

Syrphus ochrostoma Zett. Een 9 van Geulhem, 2.VI. 1968. Een over het 

algemeen zeldzame soort. 

Pocota per sonata Harris ( — apiformis Schrank). Deze soort is zeer zeldzaam 

en is in 1953 voor het laatst vermeld door Th. van Leeuwen van Terwinselen, 

i5.IV.i952. Van Doesburg vermeldde twee $ $ uit Soestdijk (20.IV.1946 

en 27.V.1949) en een exemplaar door Kabos te Bussum verzameld. Ik ving 

een $ in Cadier, 26.V.1969. Als de exemplaren van Kabos en Van Leeuwen 

geen $ $ zijn is geen $ uit Nederland bekend. De soort vliegt op bloemen 

van bomen en struiken. Het mijne komt van een meidoorn. 

Cr i or hi na floccosa Mg. Van deze soort heb ik het aantal uit ons land bekende 

exemplaren vrijwel verdubbeld. In totaal ving ik 10 exemplaren te Cadier op mei¬ 

doorn: 26.V.1969, twee mannetjes, drie wijfjes; 27.V.1969, drie mannetjes, twee 

wijfjes. 

Criorhina pachymera Egger. Nieuw voor de fauna. In de collectie-VAN 

Doesburg bevindt zich een $ door hem gedetermineerd en verzameld door 

Prof. Boyes van de Hoge Veluwe, 5.VI. 1965. Toen ik dit exemplaar gezien 

had, viel mij de gelijkenis op met exemplaren van het genus Brachypalpus. 

Het bleek nu, dat het $ dat ik als Brachypalpus eunotus Loew vermeld had, 

ook tot deze soort behoorde (Bunde, 19.V.1964). Verder heb ik onlangs drie 

exemplaren gevangen in het Bunder bos (twee mannetjes en een wijfje, 17.V. 

1969). De soort lijkt veel op Brachypalpus eunotus, maar de grijze lengtelijnen 

op het borststuk (het kenmerk van eunotus) zijn flauwer en de doorntjes op 

de onderzijde van de achterdij (het genuskenmerk van Brachypalpus) ontbreken. 

De soort lijkt ook veel op Brachypalpus bimaculatus en B. meigeni, maar behalve 

dat de genoemde doorntjes ontbreken, raken de ogen van het $ elkaar niet, 

doch zijn gescheiden door een flinke tussenruimte. In tegenstelling tot B. bima¬ 

culatus en B. meigeni zijn bij B, eunotus de ogen ook door een tussenruimte 
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gescheiden en gaat dit kenmerk dus niet op. Criorhina pachymera heeft verder, 

vooral bij het $, sterk verdikte achterdijen. Al mijn exemplaren komen van 

bloeiende meidoorn. 

Criorhina ranunculi Panzer. Hiervan zijn een half dozijn vindplaatsen uit 

ons land bekend. Een 9 van Cadier, 26.V. 1969 van de onvolprezen bloeiende 

meidoorns. 

Sericomyia lappona L. Een $ van het Naardermeer, 7.VI.1969. De soort 

is daar toch allerminst gewoon, want dit is het enige exemplaar dat dit jaar 

daar gezien is. In Noord-Europa schijnt ze plaatselijk vrij veel voor te komen 

en ook in de Alpen hebben Lucas en ik wel eens een serie bemachtigd. 

Temnostoma bombylans Fabr. Rijckholt, Savelsbos, 3.VI.1968, $. Nadat Lucas 

een keer een serie van deze vindplaats verzameld had, is ze er nooit meer in aantal 

aangetroffen. Dat zal wel geen kwestie van wegvangen zijn, maar van fluctuatie in 

het soortbestand. 

Temnostoma vespiforme L. Bunder bos, 2.VI.1968; Valkenburg, Ravensbos, 

27.V.1968, $. Deze soort was in 1968 juist vrij talrijk. Ik heb nog drie exem¬ 

plaren gezien waarvan één zelfs in mijn net. Dit dier zag echter kans weer weg 

te vliegen. Het is een prachtige zeer snel vliegende soort. Het aantal exemplaren 

uit Nederland bekend ligt omstreeks de twintig van een dozijn vindplaatsen. 

Het aantal is een schatting, omdat niet iedereen de exemplaren heeft opgegeven. 

Calliprobola spedosa Rossi. Nieuw voor de fauna. De heer Kabos heeft me 

al lang geleden eens aangemoedigd dit dier in Nederland te vangen (hij had 

een exemplaar uit de Ardennen). Hij kan nu tevreden zijn, want ik ving een 

$ te Rijckholt in het Savelsbos, 3.VI.1968, toen dit dier zo vriendelijk was 

vlak voor me op een braamblad te gaan zitten. Ik herkende de soort ogen¬ 

blikkelijk, hoewel ik hem nog nooit gezien had, want dit dier is een stokpaardje 

van de Syrphidologen. In „British Flies” staat: „It is, to our mind, one of the 

most handsome and exotic-looking of our British flies”. Een zeer mooie, van 

vele metaalglanzen voorziene, vrij grote vlieg. Nog nooit in Nederland gevangen, 

hoewel ook niet-Syrphidologen dit merkwaardige dier al gauw zullen meenemen. 

De soort komt op drie plaatsen in Engeland voor, is overal in Europa zeldzaam 

en gebonden aan oud bos. De larf is aangetroffen in beukemolm door Girsch- 

ner in de 19de eeuw. 

Xylota xanthocnema Collin. Ik heb dit dier als nieuw voor Nederland ver¬ 

meld uit de collectie van het Rijksmuseum te Leiden, maar vang hem niet veel. 

Van beide laatste jaren drie $ $ uit het Savelsbos te Rijckholt (3.VI.1968, 

en 15.VI.1969, twee <ƒ c? )• 

Summary 

Some rare Syrphid flies from the Netherlands. Among them three species 

new to our fauna: Platycheirus ovalis Becker, Criorhina pachymera Egger and 

Calliprobola speciosa Rossi. 

Amsterdam 1014, woonschip „Ophir” t.o. da Costakade 158. 


