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Enkele vangsten van Syrphidae uit de jaren 1960-1965 

door 

A. VELTMAN 

Sinds ik mij in I960 voor Zweefvliegen begon te interesseren is mijn verzame¬ 

ling verrijkt door een aantal vangsten, die — hoewel sommige ervan dus al vrij 

„oud” zijn — om de een of andere reden vermelding verdienen. 

Chrysotoxum verralli Collin. Twee $ $ , verzameld te Lochern, 20 en 25.VII. 

1965. 

Chrysotoxum arcuatum L. Een $ , Lochern, 23.VIL 1965. 

Chrysotoxum jestivum L. Van deze soort ving ik in West-Nederland: Naarden, 

24. VI. 1961 ; Huizen-N.H., 7.VI.1962; Amsterdamse Bos, 30.VIL 1964, telkens 

één 9 . 

Volucella pellucens L. In het Amsterdamse Bos komt deze soort soms in groot 

aantal voor, vooral in de bossen ten noorden van de Bosbaan en in de omgeving 

van het Kinderbadje. Ik ving hier: 12.VI. 1963, drie $ $ en twee $ $ ; 22.VI. 

1963, twee $ $ ; 21.VI. 1964, een $ en een $ . 

Op 29.VI.i965 ving ik in het Amsterdamse Bos een 9 , dat op enkele centi¬ 

meters van de ingang van het nest van de hommel Bombus pratorum L. (met dank 

aan Dr. G. Kruseman voor de determinatie) op het blad van Brandnetel zat. 

In Lochern zag ik op 23.VIL 1965 een exemplaar letterlijk in de ingang van een 

wespennest zitten. De wespen negeerden de vlieg volkomen, maar namen tegenover 

mij een dermate vijandige houding aan, dat ik mijn vangst moest laten gaan. 

Syrphus grossulariae Meig. Twee 9 9, Lutterzand, 16.VIII.1963; twee 9 9, 

Amsterdamse Bos, 22.IX.1963 en 14.VIII.1965, de laatste een vangst van mijn 

vijfjarig zoontje! Deze soort is dus zeker niet beperkt tot het zuiden van ons land, 

maar komt ook noordelijker en westelijker voor. (Vgl. Lambeck, Ent. Ber. 19 : 

147 en 21 : 54; van der Goot & Lucas, Ent. Ber. 24 : 9). 

Syrphus lineola Zett. Denekamp, 11.VIII. 1963, een 9 ; Amsterdamse Bos, 

25. VIII.1965, een 9 ; 27.VIII.1965, een $ en twee 9 9 . 

Syrphus umbellatarum F. Amsterdamse Bos, 23.VIII. 1965, een 9 . 

Syrphus cinctus F. Amsterdamse Bos, 21.VII.1963, twee $ $ ; 17.VII.1964, 

een $ ; 25.VIII.1965, een 9 ; 15.IX.1965, drie $ $ . Alle $ $ werden in de 

vlucht gevangen, het 9 werd op koolzaad verzameld. 

Cheilosia grossa F. Amsterdamse Bos, 23.IV.1963, twee $ $ . 

Cheilosia impressa Loew. Er werd al rekening gehouden met voorkomen buiten 

het in de N.J.N.-tabel als „binnenland” aangeduide gebied (van der Goot & 

Lucas, Ent. Ber. 24 : 5). Hoewel het Gooi volgens deze tabel tot het binnenland 

behoort, kan men dit m.i. niet laten gelden voor de moerassen aan de IJselmeer- 

kust, waar ik deze soort ving: Huizen-N.H., 16.VIII.I960, een $ ; 31.VIII.I960, 

twee 9 9 . 

Cheilosia fraterna Meig. Amsterdamse Bos, 6.V.1963, een $ en een 9 . 

Sphaerophoria rueppellii Wied. Tweemaal ving ik deze soort in de omgeving 

van Amsterdam: opspuiting bij Sloterdijk, 4.IX.1964, een $ ; Amsterdamse Bos, 

de Heuvel, 21.VI. 1965, een 9 . Beide keren trof ik het dier aan in dezelfde 
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situatie: laag boven de grond 

vliegend, nauwelijks zichtbaar, 

op een terrein dat, op een enkel 

plantje na, kaal was. Ik kan 

me voorstellen, dat ook de rand 

van de heide, waar Lucas deze 

soort veel zag (van der Goot 

& Lucas, Ent. Ber. 24 : 9), er 

zo uitzag. 

Xanthogramma pedissequum 

Harr. (X. ornatum Meig.) 

Lochern, tussen 17 en 22.VIL 

1965, twee $ $ en een $ . 

Pyrophaena rosarum F. In het 

Amsterdamse Bos waren in 

1964 zeer grote aantallen van 

deze soort te zien aan het z.g. 

Doodlopend Voetpad, een pad 

met weelderig begroeide ber¬ 

men, dwars door de rietlanden 

aan het Nieuwe Meer. Ik ving 

hier deze soort van 14.VI.1964 tot en met 13.IX.1964, zodat we, waar de N.J.N.- 

tabel als vliegtijd opgeeft: mei—juli van een zeer laat voorkomen kunnen spreken. 

Ook in 1965 zag ik het dier op genoemde plaats, echter in minder groot aantal en 

niet zo laat in het jaar. 

Ischyrosyrphus laternarius O.F.M. Twee $ $ : Denekamp, bij Singraven, 

11.VIII.1963 en Lutterzand, 16.VIII.1963. 

Scaeva (= Lasiopticus) pyrastri L., var. unicolor Curt. Een 9, Lochern, 

30.VII.1965. 

Triglyphus primus Loew. Amsterdamse Bos, 10.VI.1965, een $ ; Lochern, 

22.VII.i965, een < $ . Ik heb op beide vangplaatsen geen Artemisia gezien, maar 

op laatstgenoemde plaats wel opgemerkt, dat de Epilobium er grijs zag van de 

bladluizen (vgl. van der Goot e.a., Ent. Ber. 21 : 66 en van der Goot & 

Lucas, Ent. Ber. 24 : 4). 

Eristalis pratorum Meig. Een $ , op 6.VI.I96I te Huizen-N.H., dood gevonden 

in een vensterbank. 

Tubifera hybrida Loew. Van deze soort, die toch niet als algemeen geldt, heb 

ik de volgende vangsten: Huizen-N.H., 6.V.I96I, twee 9 9 ; 17.V.1961, een $ ; 

7.VI.I96I, een 9 ; Denekamp, 12.VIII.1963, een 9 ; Lochern, 24.VII.1965, twee 

9 9 ; Amsterdamse Bos, 17.VII.1963, een $ ; 18.IX.1963, een 9 . 

Parhelophilus versicolor F. Amsterdamse Bos, een $ op 23.VI. 1964 en een 9 

op 9.VII.I965. 

Eurinomyia lunulata Meig. Huizen-N.H., IJselmeerkust, 17.VIII.I960, een 9 ; 

6.V.196I, een 9 ; 17.V.1961, een 9 . 

Amsterdamse Bos, Doodlopend Voetpad, 12.V.1965, twee $ $ en twee 9 9 ; 

25.V.I965, drie $ $ ; 2.VI.1965, een $ en een 9 . 

Sphaerophoria rueppellii Wied., $ 
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Denekamp, oever van het Kanaal Almelo-Nordhorn, 14.VIII.1963, een $ . 

Op alle vindplaatsen trof ik ook Eur. lineata F. aan (vgl. van der Goot & 

Lucas, Ent. Ber. 24 : 11). 

In Huizen en Denekamp viel mij de voorkeur van beide soorten voor de plant 

Mentha aquatica op. 

In Amsterdam is me daarvan niets gebleken. De Watermunt komt op genoemde 

plaats ook niet veel voor. 

Eumerus tuberculatus Rond. Egmond aan Zee, 17.VI.1965, een $ . 

Veel dank ben ik verschuldigd aan de Heer V. S. van der Goot te Amsterdam, 

die zo vriendelijk was mijn determinaties te controleren en, waar nodig, te ver¬ 

beteren. 

Summary 

Enumeration of rarer or more local Syrphidae, many of them caught in the im¬ 

mediate vicinity of Amsterdam. 

Amsterdam-W. 3, Voorburgstraat 29 L 

Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.)VII1) 

door 

G. DEN HOED 

Notities bij Ichneumonini 

4. Barkhneumon Thoms, inch Melanichneumon Thoms. De vage begrenzing 

van deze genera is aanleiding geweest tot diverse herschikkingen. Deze variëren 

van rigoreuze samentrekking binnen één genus tot verdeling in meer genera. De 

door mij hieronder gebruikte volgorde zou dienstig kunnen zijn bij het opstellen 

van collecties. 

a. Melanichneumon Thoms, sec Perkins 

Melan. leucocheilus Wesm. komt hier zeer zelden voor. In de verzameling- 

Oudemans bevindt zich een $ exemplaar uit Overveen van mei 1878. 

Melftn. jortipes Wesm. is ook al bijzonder zeldzaam in ons land. In Wagenin- 

gen in de collectie-SMiTS van Bürgst bevindt zich een $ van Breda uit de maand 

juli. 

b. Bar. peregrinator L. nee Grav. nee Roman (syn. Ichn. vacillatorius Grav.) is 

in mijn voorlopige soortenlijst vermeld onder het synoniem Ichn. scriptorius 

Thunb. De soort is hier vrij algemeen. 

c. Stenoharichneumon Heinr. 1961 (genus dan wel subgenus) 

Bar. citator Thunb. was met oudere werken niet te determineren. Vindplaatsen: 

Heeze, Oegstgeest, Hilversum, Amersfoort. Ongetwijfeld zal zich in oudere col¬ 

lecties meer materiaal verschuilen. 

Bar. basiglyptus Kriechb. 1890 nee auctt., staat in mijn lijst onder het synoniem 

1) Deze bijdrage behoort systematisch voor nr. VIII, die reeds gepubliceerd is in Ent. Ber. 

25 : 185 (1965). 


