
FAUNISTiSCHE NOTITIES BETREFFENDE 
DIPTERA, 1 

G. V A N DER Z A N D E N . 

Hoewel mijn belangstelling in overgrote 
mate naar de Hymenoptera aculeata uit
gaat. zijn er toch enkele kleinere Diptera-
families, die ik daarnaast ben blijven ver
zamelen. t.w. de Asilidae (Roofvliegen), 
Bombyliidae (Wolzwevers). Conopidae 
(Knotsvliegen), Trypetidae (Boorvliegen) 
en Syrphidae (Zweefvliegen). Deels om 
hun interessante leefwijze (als parasieten 
van Hymenopteren bijvoorbeeld), deels om 
hun fraaie uiterlijk. Een aantal opmerke
lijke vangsten mogen hieronder vermelding 
vinden. 
Ongetwijfeld zullen er van de hier bespro
ken vliegen meer vangplaatsen bekend zijn 
dan de genoemde. Op dit gebied is nog 
heel weinig gepubliceerd. 
Zowel de hier gebruikte nomenclatuur als 
de volgorde zijn overeenkomstig die in de 
..Naamlijst van Ned. Diptera. afgesloten 
per 1 Mei 1939", door Prof. Dr J. C. H. 
de Meijere gepubliceerd in het Tijdschrift 
voor Entomologie, dl 82, 1939 (met twee 
latere supplementen). 

Asilidae 
1. Asilus crabroniformis L. — Van deze 
fraaie, grote roofvlieg ving ik een wijfje 
op 8 September 1951 te Geldrop. Ik ont
ving verder van de heer M. H. van Duim 
een wijfje, gevangen 15 Augustus 1953 te 
Groesbeek. Behalve van een aantal plaat
sen, genoemd in de „Nieuwe Naamlijst" 
van Van der Wulp en de Meijere (1898), 
wordt de soort ook vermeld van Weert . 
Leende, St Pietcr en Canne. Hiervan is de 
vangst bij Canne, op 14 Mei 1936, opmer
kelijk vroeg : de normale vliegtijd is Juli-

September. In De Levende Natuur, dl 28. 
pag. 186, wordt verteld van een „grote, 
rood-zwarte graaf wesp", welke aan de 
rand van een dennebos te Oisterwijk (zo
mer 1923) een libel. Agrion pulchellum 
Vanderl., ving. Gedacht werd aan een rup-
sendoder {Psammophila sp.). M.i. is dit 
een A. crabroniformis geweest. In de litte
ratuur worden als prooien vermeld : libel
len, vliegen, kevers, sprinkhanen, honing-
bijen en zelfs wespenkoninginnen ! Imms 
(Insect Natural History) vermeldt ook de 
graafbij Andrena armata Gmel. als prooi. 
Deze vliegt echter vnl. in April-Mci. 
A. crabroniformis schijnt dus toch wel 
vroeger te vliegen dan de inlandse vang
sten zouden doen vermoeden. 
2. Laphria flava L. — Gevangen een 
wijfje op 26 Mei 1953 te Schalkhaar (leg. 
M. H. van Duim) en een wijfje op 18 Juni 
1950 te Eindhoven. Tijdens de excursie na 
de 108e zomervergadering van de Ned. 
Entomologische Vereeniging. op 7 Juni 
1953 in de omgeving van Arcen, zag ik 
drie exemplaren vliegen. De soort wordt 
vermeld van Brummen, Winterswijk. 
Lochem, Denekamp, Norg en Echt. Dr C. 
Willemse (1950) vermeldde bovendien 
vangsten van Nederweert en Schaesberg. 

Bombyliidae 
3. Exoprosopa capucina F. — Deze fraai 
getekende vlieg is in oostelijk Brabant niet 
zeldzaam. Ik ving wijfjes op 17 Juli 1951 
en 26 Mei 1953 te Eindhoven en op 8 Juli 
1951 te Nuenen, een mannetje op 17 Juli 
1951 te Eindhoven. De Nieuwe Naamlijst 
vermeldt vangsten van Breda. Putten. 
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Zeist, Arnhem, Velp, Winterswijk, Hoog 
Soeren en Lochem, steeds in de maanden 
Juni en Juli, 

Syrphidae 
4. Volucella pellucens L. — Op 23 Juli 
1953 verzamelde ik te Westenschouwen 
twee wijfjes uit een groot aantal op het 
strand aangespoelde insecten. De Nieuwe 
Naamlijst vermeldt vangsten van Houthem. 
Gulpen, Dinther, Breda, Den Haag, Voor
burg, Hilversum, Heemstede, Driebergen, 
Baarn, Utrecht, Arnhem, Ellecom, Empe, 
Velp en Assen in de maanden Mei-Augus
tus. Hierbij zijn er dus slechts twee uit de 
duinstreek. Van der Goot (1954) vermeldt 
een exemplaar van Ens. 

5. Lampetia equestris F. — De „Narcis-
vlieg", waarvan de larve leeft in narcis
bollen, kwam oorspronkelijk alleen in de 
bollenstreek voor. De Nieuwe Naamlijst 
vermeldt nog slechts: „Gekweekt uit 
bloembollen in Haarlem en omstreken", 
pas in het 5e Supplement aangevuld met 
Wageningen. Naarmate de bloembollen 
meer toepassing in onze tuinen vonden, 
heeft deze vlieg zich verder over ons land 
verspreid. Vangsten zijn nadien nog ge
meld van Baarn, Texel, Bergen, Noord-
wijk en Amsterdam. Ik ving te Eindhoven 
twee mannetjes, resp. op 23 Mei 1952 en 
27 Mei 1954. 

Trypetidae 
6. Euribia cardui L. — Dit kleine boor-

vliegje kweekte ik herhaaldelijk uit de, 
rondom Eindhoven verzamelde, gallen aan 
de stengels van de Akkerdistel, Cirsium 
arvense Scop., o.a. een aantal mannetjes 
en wijfjes van 9 tot 19 Juni 1954. Te Nue
nen ving ik een mannetje op 21 Juni 1951 
en een wijfje op 27 Juni 1951. Prof. Doc-
ters van Leeuwen (1946) geeft op dat deze 
gal nog slechts in de peripheric van ons 
land werd gevonden : Schouwen, Zeeuws-
Vlaanderen, Noordbrabant, Gelderse Ach
terhoek, Overijssel, Drente en Zuidoost-
Groningen. Intussen is ze nu wel over ons 
hele land verspreid ; behalve van de ge
noemde streken heb ik ze vermeld gevon
den van de provincies Utrecht en Limburg 
(o.a. Venlo, Nederweert en Valkenburg). 
van Amsterdam. De Koog. Empe en Span
keren. 
7. Rhagoletis meigeni Lw. — De larve 
van deze niet algemene soort leeft in de 
bessen van de Zuurbes {Berberis vulgaris 
L.). Ze wordt vermeld van Limburg, ver
der van Amstelveen, Ik ving te Eindhoven 
op 4 Juli 1953 een wijfje, op een raam. 
8. Phagocarpus permundus Harr. — De 
larve van dit boorvliegje leeft in de bessen 
van meidoornsoorten {Crataegus sp.) en 
Lijsterbes {Sorbus aucuparia L.). Ze wordt 
vermeld van Driebergen, Wageningen, 
Heerlen en Heemstede. In mijn tuin, te 
Eindhoven, ving ik twee mannetjes, resp. 
op 24 Juni en op 5 Juli 1953. 
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