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nooit in flink aantal voor, al zijn er nogal wat vindplaatsen bekend geworden: 

Echt, Bemelen, Gronsveld, bij Winterswijk in het Buskersbos en in Bekendelle, 

Piasmolen. Vliegdata 14 mei tot 21 augustus. 

Zelima tarda Mg. Deze soort lijkt in het veld veel op de gewone Z. segnis L. 

en er bestaat dus de kans, dat zij over het hoofd wordt gezien. Voorlopig blijkt zij 

zeldzaam. Lucas ving een $ , Bunde, 22.VIII. 1962. Maassen ving in het Slek- 

kerbos bij Echt een exemplaar, toen v. D. Goot hem een kleine „segnis” aanwees, 

hem waarschuwend dat een dergelijk dier wel eens een tarda kon zijn. Toevalliger¬ 

wijze was het er echt een. 

Zelima jlorum Fabr. Qua zeldzaamheid het midden houdend tussen Z. tarda en 

Z. sylvarum. Vindplaatsen: Piasmolen ; Winterswijk; Bekendelle; Wijster. 

Summary 

Notes on Syrphidae of The Netherlands, including one new species to the 

fauna: localities, dates, frequency, etc. 

Amsterdam (W. 2), Slotermeerlaan 157-hs. 

Rotterdam 16. Prinses Julianalaan 72. 

Simon Thomas, R. T., De plagen van enkele cultuurgewassen in West Nieuw Guinea. 

Med. Econ. Zaken, Landbouwk. Serie 1962, No 1. 

Deze mededeling bevat 126 biz. en 73 figuren, die in hoofdzaak betrekking hebben op 

Coleoptera en Lepidoptera, en grotendeels ontleend zijn aan het bekende boek van Kals- 

hoven (1950/51) over de plagen der cultuurgewassen in Indonesië (zie Ent. Ber. 

13 : 116 en 14 : 15). 

Het boekje geeft een lijst van insecten, die tot heden op 18 cultuurgewassen in Nw. 

Guinea gevonden zijn, met inbegrip van de oosthelft van het eiland. De vondsten in West 

Irian zijn met een kruisje aangegeven; vindplaats en verzamelaar worden genoemd, maar 

niet wie het insect gedetermineerd heeft. Of alle genoemde insecten als schadelijk beschouwd 

kunnen worden, lijkt mij zeer de vraag toe. De tekst bevat ook een verklaring in het Engels, 

zodat het boekje tevens in Oost Nw. Guinea gebruikt kan worden. Het bevat insektenlijsten 

gerangschikt volgens de cultures- pn volgens de systematiek der insekten, verder een uit¬ 

voerig register. 

Wat de literatuur betreft, moge referent nog verwijzen naar zijn artikel van mei 1961 

over de schildluizen van Ned. Nw. Guinea (Beaufortia 8 (92): 121—167, 76 fig.), die 

voornl. van nuttige of sierplanten verzameld werden. 

Wij beschikken dus thans, wat de plagen in Nederlands overzees gebied of voormalig ge¬ 

bied betreft, over het werk van Kalshoven (1950/51) en het oudere van Dammerman 

(1929) voor Indonesië, dat van van Dinther (i960) voor Suriname (zie Ent. Ber. 20 : 

231), en het boekje van Simon Thomas voor West Nw. Guinea. — A. Reyne. 

Erannis defoliaria Clerck (Lep., Geom.). Volgens Cat.-LEMPKE vliegt deze soort in één 

generatie van half september tot half januari. In 1963 zijn er echter zonderlinge vliegdata 

genoteerd. In mijn val in het Amsterdamse Bos ving ik een enigszins afgevlogen exemplaar 

op 28 juli 1963, terwijl de heer Van Aartsen op een vergadering van de Afdeling Noord- 

Holland en Utrecht vertelde, dat hij op 17 maart 1963 één exemplaar op licht ving. 

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

Ter overname gevraagd: drie in goede staat verkerende exemplaren van Ter Haar-Keer, 

Onze Vlinders. 

Aanbiedingen met prijsopgave aan: Bibliotheek R.I.V.O.N., Soestdijkseweg 33, Bilthoven-N. 


