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Enkele zweefvliegwaarnemingen 

door 

N. A. J. VISSER 

In 1957 en ’58 ben ik enkele malen in de gelegenheid geweest om bij Bakkum, 

op het terrein van de waterleidingduinen, naar zweefvliegen uit te zien. Mijn 

speciale aandacht ging uit naar een perceeltje met eiken-berkenbos en nog wat 

andere loofbomen. De ondergroei is hoofdzakelijk fluitekruid en bramen. Dit 

bosperceeltje is practisch geheel omgeven door naaldbomen. Van de hier gevangen 

vliegen wil ik de minder gewone soorten vermelden. 

Didea jasciata Macq. , 9.VI/57. 

Ferdinanden cuprea Scop., enkele exemplaren. 

Syrphus ümbellatarum F. $, 23.VII.’57 en ■ $ , 15.VI.’58. 

S. vittiger Zett. $ , 9.VI/57. 

S. lineola Zett. $, 2.VI.’57. 

S. annulipes Zett. $ , 9.VI/57. Voor zover mij bekend, is dit voor Nederland 

het derde exemplaar. De eerder gevangen exemplaren, één $ en één : $ , komen 

beide uit Zuid-Limburg. 

Syrphus alb o striâtus Fall., S. punctulatus Verr. en 5*. tricinctus Fall., zijn in 

meerdere exemplaren gevangen. 

Volucella pellucens L. op één plaats gewoon. 

Pipiza bimaculata Mg. twee $.$, 2.VI.'57. 

Penthesilea berberina F. drie exemplaren plus één exemplaar van de variatie 

oxyacanthae Mg., alle op 2.VI.’57. In het Overbos te Heiloo heb ik deze variatie 

ook gevangen. 

Van dit bos zijn ook nog enkele zeldzame vliegen te melden: 

Cheilosia sermfasciata Beek. $ , 28.IV.’57, twee $ $ , en Ç , 10.V/58. 

Zelima lent a Mg. was tot en met 1956 een vrij zeldzame vlieg en in het Over¬ 

bos slechts éénmaal in 1952 gevangen door Broeder Theowald. In juni en juli 

1957 echter werden door de heer v. D. Goot en mij 12 $ $ en $1 $ gevangen. 

In 1958 was hij een gewone verschijning geworden. Ook in Bakkum is Z. lenta 

meerdere malen gevangen. 

Zelima sylvarum L. twee $ $ , 28.VI.’58 en 27.VII.’58. 

Z. tarda Mg., een geheel onverwachte vangst, $ , 10.VIII.’58. 

Van Volucella zo?ïaria Poda heb ik op 24.VIII.’58 één exemplaar in mijn tuin 

gezien. Dit kan een trekkend exemplaar zijn geweest, want de soort wordt in 

West-Nederland zeer sporadisch waargenomen. 

Van de bovengenoemde vliegen heeft de heer v. D. Goot de determinatie 

verricht of ze gezien. 

Summary 

Rarer species of Syrphidae (Diptera) taken in the dunes and in a little wood 

south of Alkmaar (prov. of North Holland). 

Alkmaar, van der Meijstraat 1. 


