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Nieuwe gegevens over Nederlandse Diptera
door
J. A. W. LUCAS

In de laatste jaren zijn door de N.J.N. en de K.N.N.V. een serie tabellen
uitgegeven op het gebied der Nederlandse Dipteren, die het mij mogelijk maken
een serie nieuwe gegevens over deze groep te publiceren. Deze publicatie moge dan
ook allereerst een blijk van waardering voor auteurs en uitgevers zijn; daarnaast
toont zij echter ook aan, hoeveel er nog aan deze groepen te werken valt.
I. Stratiomyidae. N.J.N. tabel, 1959, door van der Goot.
Microchrysa flavicornis Mg. Ik trof deze soort voornamelijk in vochtige streken
aan, bv. te Noorden en te Rotterdam. De dieren komen nogal eens op licht af.
Dat doet ook de wat algemenere Al. polita L., die ook regelmatig op lagere planten
te vinden is. De laatste soort trof ik nog begin september aan.
Al. cyaneiventris Zett. was nog slechts bekend van Domburg, 13.VI.1909, 1
exemplaar. Op 19.V.1963 trof ik een exemplaar aan op de onderzijde van een
boomblad te Echt (De Doort). Daarna vond ik 4 exemplaren in het Gerendal,
4.VI.1963: 1 in een spinneweb, 1 in de klauwen van een spin en 2 op bladeren
van een heester. Tenslotte haalde ik nog een dier uit een spinneweb, ditmaal in
het Bunder Bos, 4.VI.1963. Spinnen zijn blijkbaar nogal verzot op zeldzame
soorten !
Chrysochroma bipunctatum Scop. Van der Goot determineerde een aantal
dieren uit mijn collectie als te behoren tot deze soort. Zij stammen van Bakkeveen,
Duurswoude, Norg, Oostvoorne, Echt en Bunde.
Sar gus iridatus Scop. kan al half mei vliegen en doorvliegen tot eind augustus.
Stratiomyia potamida Mg. Colmont, 3.VIII.I960, leg. G. Slob. Zeer zeldzaam.
Xylomyia marginata Mg. vloog half augustus 1962 massaal te Echt op een paar
gevelde stammen.
Hermione trilineata L. is, volgens de tabel, een soort van boombladeren. Op
11 en 12.VII.1962 trof ik de soort echter in aantal aan op het Groene Strand van

Oostvoorne, waar ik hem, voornamelijk uit riet, sleepte. Van de heer van der
Krift ontving ik een drietal dieren van Berkel, gesleept uit lage begroeiing langs
een slootkant.
H. leonina Panz. Een dier van Oostvoorne, 9.VIII.1962, op licht en een van
Maastricht, aan de rand van het Cannerbos, 21.VIII.1962.
H. pulchella Mg. Ik ontving van de heer van der Krift 4 exemplaren van
deze soort, door hem te Nuth gevangen op 25.VII.196l, 27.VII.1962 en 2.VIII.1963.
Bern vallata Forst, is zeker niet zonder meer aan bossen gebonden. Zo vond ik
de soort op wTat losse vlieren in de Zwarte Polder (Zeeuws Vlaanderen), op riet
aan de Kralingse Plassen te Rotterdam en ook bij Den Helder trof ik de soort
tussen kruidachtige planten aan.
Chlorisops tibialis Mg. Oostvoorne en Burgh, ook op licht. De soort kan al
begin juli vliegen.
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Hoplodonta viridula F. vliegt nog door tot begin september.
Eulalia argentata F. Spijk, 1.V.1961, leg. G. Slob. Het vierde Nederlandse
exemplaar.
Nemo teles uliginosus L., die nog tot begin september vliegt, is zeer gewoon in
het Deltagebied. Van de andere Nemoteles-soorten ving ik op Voorne slechts 1
N. pantherinus. Bij een klein aantal exemplaren van Den Helder zaten echter alle
vier N emoteles-soorten, die uit Nederland bekend zijn.
Pachygaster atra Panz. vliegt reeds einde juni.
P. leachi Curt. Echt, 13.VIII.1962, 1 exemplaar.
II. Asilidae. N.J.N. tabel, I960, door van der Goot.
Dioctria linearis F. Deze soort, die eerst kort geleden door van der Goot voor
het eerst voor Nederland vermeld werd, trof ik te Rotterdam aan, 24.VI.1963,
2 exemplaren.
D. rufipes Deg. is lang niet zo zeldzaam als opgegeven wordt. Ik vond de soort
o.a. te Gortel, Bernden, Rijckholt en Nijswiller.
D. hyalipennis F. vloog nog op 16.VIII.1962.
D. lateralis F. Mesch, 27.VII.1963, 5 exemplaren, leg. van der Krift. Van
der Goot, die mijn determinatie bevestigde, geeft slechts één exemplaar op, dat

in de vorige eeuw bij Valkenburg verzameld werd.
Laphria marginata L. Het Woold, 31.VII.1958.
Dysmachus picipes Mg. was nog slechts tweemaal gevangen, te Houthem. Ik
ving twee dieren te Bernden, 1.VI. 1963. Mijn determinatie werd door van der
Goot bevestigd.
Antipalus varipes Mg. St. Joost, 11.VIII. 1962, 1 exemplaar.
Pamponerus germanicus L. Vogelenzang, 16.VI.1963, 1 exemplaar.
Rhadiurgus variabilis Zett. Bennekom, 25.VI.1961, 2 exemplaren, waarvan 1 in
coII.-van der Goot.

Cerdistus geniculatus Mg. Echt, 16.VIII.1962 en Montfort, 18.VIII.1962, samen
drie stuks.
Neomochtherus pallipes Mg. Pey, 16.VIII.1962 en Nuth, 28.VIII.1963 (leg.
van der Krift), in totaal drie exemplaren.

III. Conopidae. N.J.N. tabel, I960, door van der Goot.
Conops vesicularis L. Hoenderloo, 10.V.1947,

$

en

?

in copula.

IV. Trypetidae. K.N.N.V. tabel, 1959, door Kabos (W.M. 33).
Phagocarpus permundus (Harris) komt ook in Zuid-Holland voor: Oostvoorne,
1962, ook op licht.

Noeeta pupillata Fallen komt ook in Noord-Brabant voor: Zundert.
Acinia corniculata Zett. Groesbeek, de Bruuk, i9.VIII.i96O, 1 exemplaar.
Tephritis bardanae Schrank. Diverse exemplaren van Oostvoorne, 1959 en 1961.
Door Kabos alleen voor Haarlem opgegeven.
Paroxyna plantaginis Hal. Gewoon in het Deltagebied, doorvliegend tot begin
september.
Urophora cardui L. zag ik nog te Echt op 13.VIII.1962.

ENTOMOLOGISCHE

BERICHTEN,

DEEL

24,

1.XI. 1964

227

U. solstitialis L. Brunssum, 10.VI.1963, 1 exemplaar. Kabos vermeldt alleen
Lochern.
Gonioglossum wiedemanni Mg. ontving ik van de heer Maassen uit Montfort (L.).
V. Tabanidae. K.N.N.V. tabel, i960, door Kabos (W.M. 38).
Chrysops sepulcralis (Fabr.). Kotten en Echt. Zeldzame soort.
Heptatoma pellucens Fabr. is naar mijn mening niet zeldzaam. Ik trof de soort
aan te Oegstgeest, Oostvoorne, Zierikzee en Brunssum.
Chrysozona italica Mg. Montfort.
Chr. crassicornis Wahlberg. Rotterdam.
VI. Rhagionidae. K.N.N.V. tabel, 1963, door van der Goot (W.M. 46).
Chrysopilus luteolus Fall. Elspeet en Vierhouten, 1962.
Chr. auratus Mg. vliegt nog tot eind augustus.
Chr. aureus Mg. Rotterdam en Rijckholt, resp. in 1963 en 1962.
Rhagio tringarius L. zag ik o.a. op 16 en 19.IX.1962, Rh. lineola nog op
1.X.1961.
Rhagio vitripennis Mg. Deze soort is naar mijn mening in Zuid-Limburg een
vrij gewone soort. Verder bezit ik een exemplaar van Oud Alblas, 8.VI.I963 en
een van Tongeren, 17.VIL 1962.
VIL Therevidae. K.N.N.V. tabel, 1963, door van der Goot (W.M. 46).
T her eva bipunctata Mg. Meyendel en Oostvoorne.
Th. fulva Mg. vloog nog op 3.IX.1962.
Gaarne wil ik tenslotte al diegenen danken, die mij materiaal schonken, in het
bijzonder de heren van der Krift en Slob, alsmede de heer van der Goot
voor de door hem verrichte determinaties.
Summary
Discussion of rarer or more local Diptera, not belonging to the Syrphidae, taken
in different parts of the Netherlands in 1963 and earlier.

Syrphidae in 1963
door

J. A. W. LUCAS

In 1963 heb ik niet veel tijd gehad om intensief naar zweefvliegen uit te kijken;
de meeste waarnemingen zijn dan ook van 1—4.VI en op 10.VI, in beide ge¬
vallen in Zuid-Limburg. Toch zijn de resultaten zeer goed geweest zoals al moge
blijken uit het aantal soorten, dat ik per dag waarnam: op l.VI 34, op 2.VI 39,
op 3.VI 39, op 4.VI 42 en op 10.VI, te Brunssum, zelfs 48. De volgende soorten
zijn vermeldenswaard:

