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Toen ik bij een schermbloem naar de aanwezige 

dieren stond te kijken, zag ik wel iets afwij¬ 

kends aan die éne wesp. Aangezien ik wilde 

weten, welke soort ik hier voor mij had, ving 

ik hem snel. Toen bleek mij, dat, wat ik voor 

antennen had aangezien, de voorpoten waren, 

waarmee hij bewegingen maakte zoals de wesp 

met de antennen. Eerst toen herkende ik het 

dier als een vlieg. Pas naderhand kwam ik er 

thuis achter, wat ik eigenlijk gevangen had. 

Moge deze korte mededeling voor hen, die 

in augustus de zuidelijke streken van Limburg 

opzoeken, aanleiding zijn om a.s. zomer ook 

eens naar deze soorten uit te zien. 

De determinaties werden gecontroleerd of 

verricht door de heer van Doesburg, die ik 

hiervoor mijn dank breng. 

Summary 

Some Syrphid flies from the extreme SE of the country and of the adjacent 

Belgian territory are discussed, especially three very rare species. 

Bilthoven, Bilderdijklaan 69. 

Van de Nomenclatuurcommissie. De datum van publicatie van de namen in Dru Drury’s 

„Illustrations of Natural History”. — Het eerste deel van dit werk verscheen in 1770 en 

bevatte geen wetenschappelijke namen voor de afgebeelde en beschreven diersoorten. Deze 

fout werd hersteld in deel 2, dat in 1773 verscheen en dat in de index de wetenschappe¬ 

lijke namen bevat van alle drie de delen van het werk. Het derde deel verscheen eerst in 

1782. In Opinion 474 van de Internationale Commissie voor Zoölogische Nomenclatuur 

(Opinions and Declarations rendered by the I. C. Z. N., vol. 16, part 16, pp. 297—306, 

31 juli 1957) is nu vastgesteld, dat voor doeleinden van prioriteit de in dit werk gepubli¬ 

ceerde namen worden geacht te zijn gepubliceerd in 1773 (delen 1 en 2), resp. 1782 

(deel 3). 

Het geslacht van de genusnaam Lepisma Linnaeus, 1758 (Thysanura). — Ofschoon 

Lepisma een Grieks woord is met onzijdig geslacht, heeft de Internationale Commissie voor 

Zoölogische Nomenclatuur het wenselijk geacht het geslacht van de genusnaam als vrouwe¬ 

lijk vast te stellen, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik (Direction 71, 

Opinions and Declarations, etc., vol. 1, Section E. Part E. 10, pp. 151—160, 24 juli 

1957). — J. van der Vecht. 

Homoptera. Dr. V. Lallemand, 4, av. Winston Churchill, Uccle, België, die zich 

speciaal interesseert voor Fulgoriden, wil gaarne materiaal van deze groep determineren, in 

het biezonder dat, hetwelk afkomstig is uit de voormalige Nederlandse bezittingen. Cor¬ 

respondentie bij voorkeur in het Frans. 

Fig. 3. Temnostoma vespiforme L., $ 


