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Temnostoma bombylans F. Bunder Bos, 21.VI.1964, $ . Zeer zeldzaam. 

Triglyphus primus Lw. Opnieuw een exemplaar te Brunssum, 11.V.1964 en 

twee exemplaren te Echt, 21.VIII.1964. 

Tubifera hybrida Lw. Hollandse Rading, Zevenbergen, Breda, Oisterwijk. 

Xanthandrus comtus Harris. Rotterdam, 19—23.VIII. 1964, $ . Ik vond het dier 

dood in de vensterbank van mijn huiskamer. 

Zelima ƒ lorum F. Lage Vuursche, 8.VI.1964, drie $ $ ; Bunder Bos, 21. VI.- 

1964, $. 

Zei. nemorum F. Hollandse Rading, 14.VII.1964, $ ; Ulvenhout, 17.VII.- 

1964, $ . 

Zei. sylvarum L. Lage Vuursche, Ulvenhout, Savelsbos en Bunder Bos. 

Zei. xanthocnema Collin. Het is merkwaardig, dat deze soort, vlak nadat van 
der Goot een tweetal exemplaren in de collectie van het Leids Museum herkende 

als te behoren tot deze voor ons land nog onbekende soort, is terug gevonden. 

Ik ving een $ in het Savelsbos (Rijckholt), 14.VI.1964. Reeds in het veld vielen 

de lichte vlekken op het achterlijf op, reden ook, waarom ik het dier ving. Ook 

van der Goot ving de soort dit jaar, namelijk te Bunde, 12—14.VII.1964, welk 

exemplaar ik op zijn verzoek hier vermeld. 

Naast Syrphiden verzamelde ik ook Asiliden. Hierbij zaten: 

Dioctria linearis F. Reeds vorige wintervergadering kon ik de soort vermelden. 

In 1964 ving ik hem opnieuw, namelijk te Rijckholt, Savelsbos, 14.VI.1964, drie 

exemplaren en in het Bunder Bos, 21.VI. 1964, één exemplaar. De soort lijkt dus 

wel minder zeldzaam dan verondersteld wordt. 

Neoitamus cothurnatus Mg. Rijckholt, Savelsbos, 14.VI.1964, een achttal 

exemplaren; Bunder Bos, 21.VI. 1964, één exemplaar. 

Rhadiurgus variabilis Zett. Soestduinen, 25.V. 1964, één exemplaar. 

Summary 

The year 1964 was very favourable for the collection of Syrphids. An enumer¬ 

ation of the more important data on them, together with some on Asilids, is given. 

Among them is Cheilosia carbonaria Egg., a species hitherto not found in the 

Netherlands. 

Autographa pulchrina Hb. (Lep., Noctuidae). Van dit dier ving ik in 1963 en 1964 

enkele vrij verse exemplaren in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos. Voor zover mij bekend 

is de soort nog niet eerder uit Amsterdam of het ,,Bos” vermeld. Volgens Cat.-LEMPKE komt 

de soort voor in de zandstreken en bosachtige gebieden, ook in de duinen. Als voedselplanten 

worden genoemd lage planten o.a. Urtica spec., Lamium album en Lonicera spec. Vooral de 

twee eerstgenoemde planten zijn goed vertegenwoordigd in het ,,Bos”. 

M. P. Peerdeman, Westlandgracht 175 II, Amsterdam - Overt. Veld. 

Peribatodes secundaria Schiff., f. nigrata Sterneck (Lep., Geom.). Van deze door 

Peerdeman (Ent. Ber. 22 : 43, 1962) als nieuw voor Nederland vermelde vorm ving ik 

enkele exx. te Montfort: 2 wijfjes, 19 en 23 juli 1963. 

A. W. P. Maassen, Montfort (L.). 


