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Platychirus fulviventris Macq. Achttienhoven (Westbroek), 1 $ , 26.VIII. 1956. 

Gevangen op weiland tussen moerasbosjes. 

Melangyna quadrimaculatum Verr. De Steeg, 1 $ , 22.III. 1957, vliegend op 

bloeiende bosanemoon in de nabijheid van het Fazantenbos bij Middachten. 

Epistrophe grossulariae Mg. De Steeg, 1 $ , 22.VII. 1956. Tussen S. rihesïi op 

Berenklauw, weer in de omgeving van het bronnetjesbos van Middachten. Dit 

waarnemingspunt ligt veel noordelijker dan de andere uit Zuid-Limburg. 

Spaerophoria loewii Zett. Ölst, 1 $ , 6.IX.1956. In de griendbossen van de 

Duurserwaarden, welke bij hoog water door de IJssel bereikt worden, werd een 

exemplaar aangetroffen op Berenklauw. De vorige vangst dateert van 13.VI. 1946, 

1 $ , Ankeveen, door de heer D. Piet. Tweede vangst voor Nederland. 

Microdon eggeri Mik. Putten, 19, 7.VI. 1954. M. Servaas. Aangetroffen op 

bloemen bij een jonge aanplant temidden van ouder dennenbos. 

Cinxia borealis Fall. De Steeg, 1 $ , 17.VIII. 1956. Zonnend op blad in het 

bronnetjesbos bij Middachten. 

Eristalomyia anthophorina Fall. Gaast (Wonseradeel), 5 $ $ , 6 9 9, 5. VIII. 

1956. Alle exemplaren werden gevangen op bloemen, die groeiden op de buiten¬ 

dijkse vroegere zeewering in het Ijsselmeer. De waarneming hoort thuis in het 

noordelijke verspreidingsgebied. 

Liops vittata Mg. Diemen (bij Amsterdam), 1 9, 8.IX.1954. M. Servaas. 

Dit exemplaar zat op bloemen aan de buitenzijde van de vroegere Zuiderzeedijk. 

Zelima florum F. Swalmen, 1 $ , 23.VIII. 1956. De Steeg, 1 9 , 22.VIII. 1956. 

Beide exemplaren ijverig lopend over grote bladeren. 

Zelima nemorum F. De Steeg, 1 $ , 17.VIII.1956; 1 9 , 22.VIII.1956; 1 9 , 

12.IX. 1956. Op bloemenschermen van de Berenklauw. 

Myiolepta lutea Gmelin. De Steeg, 1 9 , 22.VIII.1956. Deze Syrphide zat tussen 

vele andere Diptera op een scherm van de Berenklauw. Het is het tweede exem¬ 

plaar voor Nederland. 

Eumerus tuberculatus Rond. Deil, 2 9 9, 24.VII. 1956. Aan de oever van de 

Linge tussen een vegetatie, die overschaduwd werd door hoge populieren. 

Summary 

Interesting Syrphydae taken in different places in the Netherlands in 1956 and 

1957. 

Colias crocea Fourcroy. In de eerste en de laatste dagen van augustus 1957 was ik in 

de gelegenheid om in de buurt van Drunen (N.B.) eens speciaal te letten op het voorkomen 

van C. crocea. Op 2, 4, 5, 29 en 31 augustus zag ik in totaal 24 exemplaren van deze 

soort en ik heb de indruk, dat crocea in 1957 minder schaars is geweest dan in de vooraf¬ 

gaande drie jaren. Verreweg het grootste deel van de waargenomen exemplaren waren $ $ , 

slechts op 29 augustus zag ik 2 9 ?> waaronder een mooi exemplaar van f. flavomaculata. 

H. C. Bolk, Rochussenstraat 399a, Rotterdam. 

Aanbieding. Te koop grote partij ongebruikte mahoniehouten insectendozen, 35 X 45 cm, 

blank gelakt, dubbel dik glas, sluitend met messing en groef, zonder bodembedekking. 

Prijs ƒ 10,—- per stuk. 

M. Koning, Broekweg 88, Lisse. 


