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Enkele Nederlandse Mallota-vangsten (Diptera, Syrphidae). In de collectie van het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Histone te Leiden bevinden zich twee exemplaren van Mallota 

fuciformis: $ Wassenaar, 14.V.1925, leg. H. C. Blote, en $ Amstelveen, 8.V.1915. De 

soort is zeer zeldzaam en is in de laatste jaren nooit meer gevangen. Misschien komt dit 

vanwege haar hommelachtig uiterlijk, waardoor ze verwisseld kan worden met Volucella 

bombylans L. en in mindere mate met 9 Eristalis intricarius L. De vroege vangdata sluiten 

V. bombylans uit, daar deze soort pas in juni verschijnt. Verder is M. fuciformis duidelijk 

groter dan de eveneens vroeg vliegende E. intricarius en ze vliegt alleen op bloemen van 

struiken, zoals Japanse Kers. 

Door Dr. Speijer werd op 13.VI.P1943 in ,,De Schaffelaar” te Barneveld een $ gevangen 

van Mallota cimbiciformis Fall. (faun. nov. spec.). Deze soort lijkt sterk op een forse 

honingbij. De achterlijfsbeharing is spaarzaam en de tergieten hebben de bruine bijekleur 

met smalle bruingele achterrandjes. De larven van deze soort zijn gevonden in molm van 

loofbomen in het Hyde Park te Londen door Coe. Ook dit exemplaar bevindt zich in de 

collectie van het Rijksmuseum. 

V. S. van der Goot, Zoölogisch Museum, Afd. Entomologie, Amsterdam. 

Hydraecia petasitis Doubleday (Lep., Noctuidae). Elke lepidopteroloog zal natuurlijk 

met belangstelling het verslag gelezen hebben, dat de heer Bogaard van zijn succesvolle 

kweek heeft gepubliceerd. Het moet nu zeker niet moeilijk zijn nieuwe vindplaatsen van 

de soort te ontdekken. De voedselplant is weliswaar lokaal, maar komt toch op heel wat 

plaatsen in Nederland voor. Dit lijkt me veel interessanter dan ook naar Slikkerveer te 

trekken of de heer Bogaard lastig te vallen. 

Wat me overigens in zijn verslag wel opvalt, is dat geen enkele rups blijkbaar geparasi¬ 

teerd was. Dit is wel in sterke tegenstelling met de kolonie, die de heer van Aartsen 

ontdekte en die hevig geïnfecteerd bleek te zijn. 

Dat de vlinders niet of weinig zouden vliegen, is natuurlijk niet waar. Flevoland was 

maar nauwelijks een paar jaar droog, of de heer van de Pol vond de soort al in de 

vanglamp van de Plantenziektenkundige Dienst te Lelystad. Dit wijst wel op een sterke 

drang tot uitbreiding van het areaal en dat kan nu eenmaal niet zonder vliegen. — Lpk. 


