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wijze van de larven is geheel anders dan die van de zweefvlieglarven: het zijn 

endoparasieten van de kleine springcicaden, waar de $ vliegen waarschijnlijk 

naar zoeken als ze statig tussen de takken en bladeren door laveren. Evenwel 

laten de cf hetzelfde gedrag zien en het is merkwaardig, dat ze dan voorkeur 

voor bepaalde struiken kunnen vertonen. Zo verzamelde ik op 9 mei I960 in het 

Heilooër bos in nog geen uur tijd 17 cf cf (geen 9 9) van Dory las furcatus 

in een klein meidoornstruikje. Hierin zag ik springcicaden. Er vlogen ook enkele 

vliegjes in een nog kleiner struikje op enkele meters afstand. Langs hetzelfde 

bospad stond dertig meter verderop een grote meidoornstruik, die echter volko¬ 

men Dorylaidenloos was. Het verzamelen van een dergelijke grote serie is echter 

een unicum. 

Summary 

Dorylas ater Mg., D. thomsoni Becker, Chalarus holosericeus Mg. and Ver¬ 

rait a pilosa Zett. (Dorylaidae, Dipt.) are new to the Dutch fauna. D. campestris 

Latr. must to be struck off the Dutch list. In the author’s collection there is also 

the hitherto unknown $ of D. perspicuus de Me ij., from marshes near Anke- 

veen, 20 km SE of Amsterdam, 15.VI. 1950. This specimen has the same characters 

as Sack (Lindner) used for the <ƒ in his key, but the yellow coloured parts on 

the abdomen are restricted to the sides of segments 3 and 4. 
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Doratifera oxlei Newman (Lep., Limacodidae). Bij het doorzien van de collectie van de 

heer F. J. Van Der Aa te Rotterdam trof ik daarin een vlinder aan, die voor de bezitter 

een probleem vormde en het voor mij eveneens werd. Naar de habitus en de vliegtijd te 

oordelen kwam nog het meest het geslacht Eriogaster in aanmerking, maar er waren te veel 

verschillen in kleur en tekening met de bekende soorten. Toen ik het exemplaar thuis nauw¬ 

keuriger kon bekijken, bleek bovendien het aderstelsel niet te kloppen. Ik kon echter niets 

vinden, wat ook maar in de verte met het dier overeenstemde. 

Ik zond het daarom naar de Zoologische Staatssammlung te München, waar men de be¬ 

schikking heeft over uitgebreide buitenlandse collecties. Na enige moeite gelukte het de 

heer F. Daniel de vlinder te determineren als Doratifera oxlei, een soort, die thuis hoort in 

Australië. Het exemplaar werd gevangen te Doorn op 9 mei 1959. Het is een $ in nog vrij 

goede toestand. Natuurlijk is deze soort bij ons een adventief. De meest waarschijnlijke ma¬ 

nier, waarop de vlinder levend en wel in Nederland is aangekomen, is wel per vliegtuig. In 

elk geval is het wel een zeldzaam gelukkig toeval, dat deze rariteit ook nog in handen viel 

van een verzamelaar! — Lpk. 

Verzoek. Wie kan mij helpen aan Acherontia atropos L. tegen goed materiaal ? 

C. Nies, Martinetstraat 26, Deurne. 


