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Platycheirus fulviventris Macq. Brunssum. 

Parhelophilus versicolor F. Brunssum, 10.VI, ongeveer 20 exemplaren en Rot¬ 

terdam, 4—9.VII, ongeveer een dozijn. 

Parhelophilus frutetorum F. Samen met P. versicolor, zowel te Brunssum, 10.VI, 

5 $ $ als te Rotterdam, 4.VII, $ . Verder nog te Kamerig, 2.VI, een tiental 

en te Sippenaeken, vlak over de grens, 2.VI, 1 dier. Het aantal bekende Neder¬ 

landse exemplaren is hiermede meer dan verdubbeld. Het meest opvallend is het 

Rotterdamse exemplaar, daar de soort tot nu toe alleen uit Limburg bekend was. 

Ondanks ijverig speuren slaagde ik er niet in een tweede exemplaar te vinden. 

Eurinomyia lunulata Mg. Te Echt opnieuw waargenomen: 3 exemplaren op 

20.V. 

Eurinomyia transfuga L. Echt, Brunssum, Krimpen aan den IJsel en Rotterdam; 

op de laatste vindplaats niet zeldzaam. 

Lathyrophthalmus aeneus Scop. Van deze in het binnenland zeer zeldzame soort 

ving ik een exemplaar in het Cannerbos bij Maastricht, 23.IV.1962. 

Temnostoma homhylans F. Savelsbos, 1 en 3.VI, 11 exemplaren en Bunde, 

4.VI, 1 dier. De soort was nog pas alleen opgegeven van Eperheide, 3 exemplaren 

en van Echt. De dieren, die ik aan de rand van het Savelsbos zag, vlogen of kro¬ 

pen traag of zaten tussen of op de lage begroeiing, vooral op Plantago, samen met 

Cheilosia maculata (zie aldaar). Het exemplaar uit Bunde zag ik op de bovenzijde 

van een blad van een struik zitten, ongeveer een meter boven de grond. 

Zelima lenta Mg. Opnieuw te Echt, Nijswiller en Bunde; verder te Rijckholt en 

in het Vijlenerbos. In totaal zag ik een 13-tal exemplaren. 

Zelima nemorum F. Opnieuw te Echt (ongeveer 8 exemplaren); verder te Ka¬ 

merig (1 exemplaar) en te Brunssum (ongeveer 8 stuks). 

Zelima sylvarum L. Bunde, Schinnen en Nijswiller. Tussen enig Syrphiden- 

materiaal, dat ik voor van Tol determineerde, zat een exemplaar uit Meyendel. 

Summary 

Notes on Syrphidae, especially of the Netherlands, that are of interest, mostly 

on account of their rareness. A few Belgian records are included. 

Lepidoptera in 1963 

door 

J. A. W. LUCAS 

Evenals naar Syrphiden heb ik, althans in Nederland, weinig naar vlinders 

kunnen kijken. Ook hier leverde feitelijk alleen de eerste helft van juni enige 

waarnemingen van waarde op. 

Wat de macro’s betreft is alleen een $ van Hydraecia petasitis Dbld. van be¬ 

tekenis. Ik ving het exemplaar op het station van Dordrecht, 8.IX. 1963, waar het 

verkleumd tegen een ruit zat. 

De micro’s komen wat minder slecht voor de dag: 
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A grot era nemoralis Scop. Bunder Bos, 4.VI.1963, een exemplaar opgejaagd, 

aan de rand, uit lage begroeiing. Volgens Beirne (Way and Woodland Series, 

1954) in Engeland mogelijk uitgestorven ; in ons land in ieder geval zeldzaam. 

Phtheochroa rugosana Hb. Amstenrade, 8.VI. 1963. Vrij zeldzaam. 

Eucosma metzneriana Tr. Amstenrade, 8.VI.1963. Vorig jaar vermeldde Ben- 

tinck deze soort op mijn verzoek als nieuw voor de Nederlandse fauna. Dit is 

dus het tweede Nederlandse exemplaar en eveneens uit Zuid-Limburg. 

Cacochroa grandaevana Z. Treebeek, 9.VI. 1963. Het vijfde exemplaar voor 

Nederland. 

Pamene inquilina Fletcher (syn. jimbriana Hw.). Hoge Veluwe, 28.IV. 1963, 

waarschijnlijk in aantal rondvliegend; ik kon er echter slechts één vangen. Een vrij 

zeldzame soort. 

Alabonia geoffrelia L. Bunder Bos, 4.VI. 1963, 1 exemplaar. Eveneens vrij zeld¬ 

zaam. 

Scythris chenopodiella Hb. Brunssum, 10.VI.1963. Zeer zeldzaam. Voor zover 

mij bekend het vierde Nederlandse exemplaar. 

Adela fibulella F. Rijckholt, o.a. in het Savelsbos, 1—3.VI.1963, vrij gewoon. 

Summary 

Enumeration of some rarer Lepidoptera taken in 1963 in different parts of the 

Netherlands. 

Harold Morrisonf. In aansluiting op mijn artikel in Ent. Ber. 23 : 176, 1963, zij mee¬ 

gedeeld, dat er in het december-nummer van de Proc. of the Entom. Soc. of Washington 

(65 : 311—313) een ’’obituary” verschenen is (waarbij een fraai portret) van de hand van 

Louise M. Russell, die thans M.’s taak bij het U.S. Dept. of Agriculture waarneemt. Aan 

het artikel van Mej. Russell worden nog de volgende biezonderheden ontleend. 

Een supplement op M.’s Bibliography of the Coccoidea (zie Ent. Ber. 20 : 19), bewerkt 

door M. en zijn vrouw, werd begin 1963 ter publicatie aangeboden. Kort voor zijn dood 

werkte M. aan een ’’annotated generic check list of the Coccoidea”, die thans door Mevr. 

Morrison voltooid wordt. 

M. was lid van de Washington Academy of Sciences en van de Indiana Academy of 

Science. De monografie over de Margarodidae, genoemd in mijn vorige artikel, was het 

proefschrift waarop hij in 1927 aan Harvard University promoveerde. Mej. Russell noemt 

onder M.’s eigenschappen o.a. zijn fenomenaal geheugen, een eigenschap die een systematisch 

entomoloog zeker zeer te pas komt. — A. Reyne. 

Kabos, W. J., De Nederlandse Vliegen (Muscidae). Wetenschappelijke Mededeling nr. 

53 van de K.N.N.V. Juni 1964. Dit is reeds de zevende W.M., die gewijd is aan de Diptera. 

Zo voortgaande krijgen we langzamerhand een hoe langer hoe vollediger moderne bewerking 

van een van de grootste orden van insekten. 

Dat de nu gepubliceerde door een van onze beste deskundigen geschreven W.M. weer 

een voortreffelijk stuk werk is, spreekt vanzelf. Het boekje telt 32 pagina’s en geeft behalve 

aanwijzingen voor het verzamelen, kweken en determineren tabellen voor het bepalen van de 

onderfamilies, de genera en de soorten, alles verduidelijkt door tekeningen van de auteur. 

De prijs bedraagt voor leden van K.N.N.V. en N.E.V. ƒ 2,45 (anders ƒ 2,95), te voldoen 

door storting op postrekening 13028 ten name van Bureau K.N.N.V., Hoogwoud-N H. 

— Lpk. 


