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*Br. Virgilius Lefeber: Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata, meren¬ 

deels in Zuid-Limburg. 

Drs. J. A. W. Lucas: Over zeldzame zweefvliegen en andere tweevleugeligen. 

De met * gemerkte voordrachten zijn of worden in de Ent. Ber. gepubliceerd. 

De Heer J. M. Koese vertoonde een bijzonder interessante film over de eier- 

leggende boorwesp (Rhyssa curvipes). 

Deze voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich interes¬ 

sante discussies, welke met het oog op de beschikbare tijd soms bekort moesten 

worden. 

Nadat niemand van de rondvraag gebruik wenste te maken, werd deze bijzonder 

druk bezochte bijeenkomst door de Voorzitter, met dank aan alle sprekers, ge¬ 

sloten. 

Na afloop van de vergadering volgde in één der nevenzalen een RECEPTIE, 

aangeboden door het Bestuur aan Dr. G. L. van Eyndhoven. Velen hebben van 

deze gelegenheid gebruik gemaakt hem met zijn onderscheiding geluk te wensen. 

Ook deze receptie had een zeer gezellig verloop. 

Amstrdam-O., Weesperzijde 23 II. 

Twee zeldzame Pompilidae (Hym.) in Noord-Nederland 

door 

K. VEGTER 

Op 26 juli 1959 ving ik op een stuk land aan de westoever van de Bel ter Wijde 

onder Ambt-Vollenhove (Ov.) een $ van Anoplius caviventris Auriv. (= An. 

haereticus Tourn.). Volgens Wilcke (De Nederlandse Pompilidae, 1943) werd 

deze soort in 1896 te Oisterwijk uit een rietstengel en in 1941 te Udenhout uit 

een braamstengel gekweekt. Ook buiten Nederland schijnt de soort zeer zeldzaam 

te zijn en is ze, alweer volgens Wilcke, alleen in de Alpen (Tirol) gevonden. 

Op 6 september 1966 ving ik aan een bosrand bij Emmen een $ , dat ik deter¬ 

mineerde als Deuteragenia intermedia Dahlb., maar dat nu (zie H. Wolf, 1964, 

in Opuscula Entomologien 39) als Dipogon (Deuteragenia) hircanum (Fabr.) 

moet worden aangeduid. Deze euro-siberische soort, die slechts hier en daar in de 

Middeneuropese Laagvlakte, maar niet in Noordwest-Duitsland of België gevon¬ 

den werd, werd in Nederland eerder bij Vught, bij Bennekom en in Limburg 

gevonden. 

Zusammenfassung 

Zwei seltene, bisher nur aus dem Süden der Niederlande bekannte Pompiliden 

wurden nun auch im Norden des Landes gefunden. 

Emmen, Sophielaan 11. 

Aangeboden. Everts, Coleoptera Neerlandica, deel 1, 2 en 3. Indien binnen een week geen 

antwoord, dan verkocht. 

J. J. Meurer, Prinses Irenelaan 43, Hillegom. 


