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Een geval van synonymie in het genus Chilosia Mg.
(Dipt. Syrphidae)
door
P. H. VAN DOESBURG Sr.

In 1894 beschreef Becker in zijn bekende „Revision der Gattung Chilosia Meigen” op pag. 371 een Chilosia flavissima naar een enkel ;$ in de „Wiener Samm¬
lung”. Hij gaf hierbij geen patria aan, doch rangschikte de soort (Le.: 511) on¬
der de soorten bekend van Duitsland, Denemarken, Bohemen of Neder-Oostenrijk. Het $ van deze soort werd door- HELLéN (1914) beschreven naar 1 exem¬
plaar uit Uleaborg, Finland. De soort is nauw verwant aan onze Ch. longula
Zett, doch verschilt o.m. door het geel gevlekte gezicht, en in het ; $ door een
geheel geel gekleurd scutellum.
Van Prof. A. Stackelberg, Zool. Instituut te Leningrad, ontving ik in een
ruilzending één $ en drie $j$ van deze soort (det. Stackelberg), alle uit de
omgeving van Leningrad. Het voor een Chilosia curieuse, geheel geel gekleurde
schildje van het $ is zeer opvallend. Nu had ik reeds in mijn verzameling een
soort uit Nd.-Amerika, waarbij het $ eveneens een geheel geel scutellum heeft.
Het zijn 3 exemplaren van Ch. pallipes Loew, indertijd van Prof. C. L. Fluke te
Madison, Wis., door ruil verkregen en door hem als pallipes Loew gedetermi¬
neerd: één $ uit Wisconsin en twee $ $ resp. uit Tennessee en Michigan. Het
verrassende is nu, dat ik na nauwkeurig onderzoek niet het minste verschil kan
ontdekken tussen deze exemplaren van pallipes Lw. en de Russische exemplaren
van flavissima Beek., noch bij het $ , noch bij het $ . Ik meen dan ook te mogen
vaststellen, dat Chilosia flavissima Becker (1894) = Chilosia pallipes Loew
(1863), nov. syn.
Summary
After a comparison of East-European specimens of Chilosia flavissima Beck,
and North-American specimens of Ch. pallipes Lw. the writer is of opinion that
Ch. flavissima Beck. (1894) is a synonym of Ch. pallipes Loew (1863), nov.
syn.
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Rupsen op Prunus serotina Ehrh. Op de Amerikaanse Vogelkers leven al verscheidene
soorten rupsen. Ik vond er die van Dasychira pudibunda L., Biston hetularius L. en Selenia
hilunaria Esper op, terwijl de rupsen van Macrothylacia rubi L. ze met graagte eten.
W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (Med. R.I.V.O.N.).

