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Cinxia borealis Fallen. Oisterwijk (Campina), 1 $ 23.VIII. 1957, 1 $ 24.VII. 

1957; Bilthoven 2 $ $ en 1 $ 23.VIII.1957, 1 $ 25.VIII.1958, 1 $ 28.VIII. 

1958; Baarn 1 $ 27.VIII.1958. Alle exemplaren vlogen op struikhei (Calluna 

vulgaris Salisb.). 

Arctophila bombiformis (Fallen). Crapoel, 1 $ 11.VIII.1958. Van deze grote, 

sterk op een aardhommel gelijkende soort zijn uit Nederland slechts weinig exem¬ 

plaren bekend. Het dier bevond zich op Wilde Marjolein (Origanum vulgare L.), 

die groeide langs de kant van een hol weggetje. 

Arctophila mussitans (Fabricius). Pezaken (Z.-L.), 1 $ 15.VIII.1958. Deze 

eveneens dichtbehaarde soort heeft meer het uiterlijk van een moshommel. Ik 

trof het dier aan zonnend op een blad van een eikestruik. 

Lamp et ia equestris (Fabricius). De Bilt, 2 $ $ (type), var. narcissi Fabr. 1 

$ en 1 Ç , var. validus Meigen 1 9 . Alle op 15.VII.1958. 

De dieren vlogen rond in een tuin, waar veel bloembollen groeiden. Hun aan¬ 

wezigheid is dus gemakkelijk te verklaren. De var. validus, geheel zwart met een 

geelachtige achterlijfspunt, schijnt veel minder voor te komen dan het type. 

Tubifera hybrida Loew. Oisterwijk (Campina), 1 9 23.VII.1957, De Bilt, 1 

$ 5.VIII.1957, 1 $ 1.VI.1958. Het laatstgenoemde exemplaar hield zich op de 

bloemschermen van een meidoorn (Crataegus oxyacantha L.) op. 

Eurinomyia transfuga (Linnaeus). Oisterwijk (Campina), 1 9 23.VII.1957, 

Katwijk aan Zee, 1 9 15.V.1958; De Bilt, 1 $ 31.V.1958. Het exemplaar uit 

De Bilt werd niet, zoals de overige, langs een sloot aangetroffen, maar in een 

bloemperk. 

Zelima nemorum Fabricius. Pezaken (Z.-L.), 1 9 18.VIII.1958. Het dier liep 

rond over de bladeren van braam. 

Penthesilia berber in a Fabricius. De Bilt, 1 $ 1. VI. 1958. Ik ving dit exemplaar, 

terwijl het rondvloog in een haag van Meidoorn en Lijsterbes (Sorbus aucuparia 

L.), langs een zandpad. Er kan dus niet gesproken worden van een echt bos, 

waarin P. berberina uitsluitend zou voorkomen. 

Eumerus tuberculatus Rondani. De Bilt, 3 $ S 15.VII.1958. Deze dieren wer¬ 

den gevangen in dezelfde tuin als L. equestris. 

Summary 

A survey is given of some interesting Syrphidae caught in different districts of 

the country. Especially Sphaerophoria rueppellii, Syrphus annulatus, Chry so gaster 

splendens, Arctophila bombiformis, and A. mussitans are rare in the Netherlands. 

Rotterdam-C, de Graeffstraat 9 A. 

Carcharodus alceae Esper. Het is al weer afgelopen met de goede tijd van deze Hesperi- 

ide, althans wat onze fauna betreft. Een van de beste vindplaatsen was die aan het Juliana- 

kanaal bij Stein. Al een paar jaar ontbreekt de soort daar volkomen. Op de trekvlinderkaart 

voor 1958 noteerde Pater A. Munsters : „Noch vlinder, noch rups gezien, ook geen sporen 

ervan op de bloemen van de Malva”. 

Er is geen sprake van, dat de periode van bloei, die voor veel soorten omstreeks 1930 

inzette, voor al deze dieren zonder onderbreking voortduurt ! Het is dan ook zeker geen 

eenvoudig probleem achter de oorzaken van deze schommelingen te komen. — Lpk. 


