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S. triangulifer Zett. Heiloo, Heilooër bos, 8.V.1966, 3 ; Bunder bos, 16.V. 

1966, $ ; idem, 18.VIII.1966, $ . 

S. venustus Mg. Bunder bos, 22.V.1966, $ met in tweeën gebroken halve 

maantjes, zoals bij subsp. jriuliensis van der Goot voorkomt. 

T' emnostoma bombylans Fabr. Een nieuwe vindplaats was Valkenburg, Ravens- 

bos, I6.V.1966, 3 . V. D. Goot ving ook een 3 en een $ in het Bunder bos. 

Volucella inflata Fabr. Rijckholt, Savelsbos, 6.VI.1966. In een geheel ander deel 

van het bos zag Lucas herhaalde malen een exemplaar van deze soort. Of het om 

een of meer exemplaren ging viel niet te bepalen, daar het niet mogelijk bleek de 

soort te vangen. 

Zelima abiens Mg. Bunder bos, 31.V.1966, 3 ; leg. Lucas. 

Zelima femorata L. Heeze, Strabrechtse Heide, 15.V.1966, 3 ; leg. Lucas. Zeer 

zeldzaam: op enkele exemplaren uit de vorige eeuw na alleen door van Doesburg 

in 1952 gevangen en wel te Eperheide. 

Zelima ƒlorum Fabr. Geulhem, 13.VI.1966, 11 3 ; Bunder bos, 22.V. 1966, 3 ; 

idem, 29.V.1966, 3, 2 <9 ; idem, 30.V.1966, 3,29; idem, 31.V.1966, 2 3, 

2 9 ; Rijckholt, Savelsbos, 30.V.1966, 9 ; Oisterwijk, 24.V.1966, 9 . 

Zelima lenta Mg. In 1966 was de soort in het Savelsbos zeer talrijk. Zo werden 

op 30.V door Lucas een 25-tal exemplaren waargenomen. Ook in het Bunder bos 

was de soort talrijker dan vorige jaren. Bovendien werd hij nog in het Armenbos 

bij Geulle aangetroffen. 

Zelima nemorum Fabr. Bunder bos, 22.V-5.VI.1966, 3 3 ; leg- Lucas. In Ent. 

Ber. 26 : 138 is een fout geslopen: de opgave van deze soort van het Smoddebos 

bij Losser is onder Triglyphus primus terecht gekomen in plaats van onder deze 

soort. 

Z. tarda Mg. Bunder bos, 29.V.1966, 3 , 9 ; idem, 30.V.1966, 3 ; idem, 

31.V.1966, 3 ; 5.VI.1966, 9 . 

Z. xanthocnema Collin. Verrassend talrijk dit jaar. Lucas nam de soort waar in 

het Bunder bos, 22.V-24.VI.1966, 3 9 ; Rijckholt, Savelsbos, 30.V.-6.VI.1966, 

20 3, 2 9- 

Summary 

A list of Syrphidae recorded in the Netherlands in 1966. New to the Dutch 

fauna were Myolepta vara Panzer and Brach y op a pilosa Collin. The list of Dutch 

Syrphidae now mentions 251 species. 

Anthocaris cardamines L. (Lep., Pieridae). Na verschillende sombere berichten in de 

laatste jaren is het prettig over 1966 opwekkender nieuws van deze fraaie Pieride te kunnen 

melden. De heer W. Hellinga vertelde mij, dat hij de vlinder in flink aantal in het zuiden 

van Limburg had zien vliegen. Een zelfde ervaring had de heer B. van Aartsen in Twente 

gehad. De heer P. de Heus schreef me de resultaten van de binnen gekomen waarnemingen 

van de insektenwerkgroep van de C.J.N. Te Gendringen werden tussen 2 en 23 mei 

23 stuks geteld en te Vilsteren (bij Ommen) op drie data tussen 12 en 24 mei drie stuks. 

Overigens is het ook een heel goed jaar geweest voor één van de voedselplanten van de 

rups, de pinksterbloem. Sinds jaren heb ik die niet zo massaal zien bloeien. — Lpk. 


