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Orthoneura nobilis Fall, en verscheidene exemplaren van Chrysogaster viduata L. 

De opmerking gemaakt bij C. cautum is ook voor deze twee soorten op zijn plaats. 

Bij Baarn ving ik op 6.VIII.1959 één ç? van Triglyphus primus Loew. Deze 

soort is in Nederland zeldzaam. In 1935 (?) werd één exemplaar bij Amsterdam 

gevangen en in mei van dit jaar verzamelde van der Goot er verscheidene in 

Z.-Limburg. Het is wel vreemd dat er in één jaar, nadat hij jaren lang niet is 

gevangen, ineens meerdere gevangen worden. In Baarn was ik eigenlijk om Eume- 

rus flavitarsis Zett. te vangen, nadat de heer van Doesburg Sr. zo vriendelijk was 

geweest mij de plaats te wijzen, waar hij hem indertijd had gevangen. Dit mocht 

echter niet gelukken. Misschien is de soort wel helemaal verdwenen of misschien 

was ik te laat in het jaar. (Van Doesburg ving ze begin juli, maar ze kunnen 

nu vroeger gevlogen hebben in verband met het uitzonderlijk vroege jaar.) Wèl 

ving ik nog Zelima lenta Mg., Z. sylvarum L. en Paragus tibialis Fall. In Twente, 

16.VIII. 1959, zag ik een exemplaar van Cheilosia illustrata Harr., een soort die 

in het binnenland bepaald ongewoon is. 

Uit Finland ontving ik via J. W. Bijl van A. de Smidt een aantal Syrphiden. 

Mijn dank hiervoor. Onder deze bevonden zich twee uitgesproken noordelijke 

dieren, t.w. 1 9 van Syrphus tarsatus Zett. en 1 $ van Tubifera af finis 

Whlbrg. Bovendien was er een $ bij van Eristalis rupium Fabr. De eerste soort 

werd gevangen bij Kilpisjärvi. Dit ligt dicht bij de Zweedse grens, op ± 64° 

N.B. De vangst geschiedde op een datum tussen 26.VII en 4.VIII.1958. De twee 

andere soorten zijn uit Zuid-Finland afkomstig, nl. resp. uit Evo en Lamni (data 

tussen 4 en 15.VIII.1958). 

Rest mij nog mijn dank te betuigen aan de heer van der Goot, die mij een 

lijstje toestuurde met de Terschelling-vangsten van Fortuin. 

Summary 

Some uncommon species of Syrphidae were discussed, which are collected by 

members of the Netherlands Youth Association for Nature Study (NJN) in 

(1957), 1958 and 1959. The following observations deserve special attention: the 

first record of Lamp et ia equestris Fabr., var. nobilis Meig. in the Netherlands, the 

capture of Triglyphus primus Loew., which was only two times collected in Hol¬ 

land. Also Arctophila mussitans Fabr., Didea alneti Fall., Volucella inf lata Fabr., 

Eriotona syrphoides Fall., Chrysotoxum v err alii Coll, and the second record 

of Syrphus venustus Meig., var. friu liens is v. d. Goot, are remarkable. 

Cheilosia pagana Meig., C. bergenstammi Beck., Didea fas data Macq., Platychirus 

scambus Staeg., Volucella pellucens L. are new for Terschelling, one of the 

Northsea-islands. 

Rotterdam-4, De Graeffstraat 9a. 

Oporinia christyi Prout (Lep., Geom.). Hiervan lees ik in de catalogus, dat deze soort 

in het bosgebied van Z.O.-Limburg gewoon is. In 1948 werden er door Delnoye 80 exem¬ 

plaren van gevangen. Mijn ondervinding wijkt hier zeer van af. Ik heb de laatste acht jaren 

in de vliegtijd dit bosgebied dagen lang afgezocht. Het resultaat was de vangst van slechts 

enkele dilutatds en van geen enkele christyi. Zodat het vermoeden bij mij opkomt, dat de 

vangst in 1948 berust op een tijdelijk naar het noorden verplaatsen van de grens van het 

areaal als gevolg van het zeer gunstige jaar 1947. 

J. Lukkien, Kerkstraat 12, Ruurlo. 


