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Qecente vaogsten van nieuwe soorten insecten voor België 

A. Diptera Syrphidae : 

ln de << Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, bdz 91-92, verscheen reeds een 
lijst van 8 soorten Syrphidae, die niet voorkwamen in de soortenlijst van 
M. LECLERCQ (ibid., 1955, 91). Ook van navolgende soorten werd het 
voorkomen in Be-lgië vastgesteld. 

1. Paragus haemorrhous MErGEN : :o ô exx. werden gevangen op 17 .VII. 
1978 te Meer (Antw.), op 18.VII.19ï8 te Kapellen (Antw.), op 30.VII.19ï8 
te Brasschaat (Antw.), in de Oude Landen te Antwerpen op 1!.VIIl.1978 
en in groot aantal op 5.IX.1978 in het Fort van Schoten (Antw.). 

Sedert de soort opnieuw beschreven werd door P. GoELDLIN (Mitt. 
Schweiz. Ent Ges., 49), werd in Nederland vastgesteld dat de meeste exx. 
gedetermineerd als P. tibia.lis FALLÉN in werkelijkheid P. haemorrhous 
waren. De Q 9 van beide soorten zijn moeilijk te onderscheiden, de manne
lijke genitalia daarentegen verschillen aanzienlijk. 

2. Platycheirus tarsalis (ScHUMMEL) : van deze zeldzame voorjaarssoort 
werd 1 ô gevangen te Wilrijk (Antw.) in Fort VII op 14.V.19ï8. Behalve 
de vorm van cars I vormt de typische beharing van tibiae I en III ecn 
duidelijk determin-atiekenmerk. 

3. Chrysotoxum verra/li COLLIN : 1 Ç op 23.VIII.1978 te Saint-Vincent 
(Lux.). De soort lijkt op C. cautum (HARRIS) maar is veel minder algemeen. 

4. Dasysyrphus hilaris ScHINER: 1 ex. te Bévercé (Liège) -.VII.1973, 
vangst vermeld door AAT BARENDREGT, (Ent. Ber., 35). 

5. Phalacrodira punctulata (VERRALL) : een voorjaarssoort (in bossen), die 
in Engeland en Nederland vrij algemeen is, het talrijkst in april. \Y/e vingen 
enkele exx. te Stabroek-Putte (Antw.) op 09.V.1978 en op 17.V.1978 op 
Sorbus. Op 01.VI.1978 nog 1 9 te Viersel (Antw.) 

6. Pipiza austriaca MEIGEN : een van de gemakkelijkst te determineren 
Pipiza-soorten. 1 Ç werd op 14.VIII.1978 dood gevonden op Daucus carota 
in de Polder van Hoboken. 

7. Neocnemodon latitarsis EGGER: 1 ô op Rubus in een dennebos op het 
Groot Schietveld te Brasschaat (Antw.) op 27 .V.1978. Deze soort komt ook 
voor in Zuid-Engeland en Nederland (zeer zeldzaam). Het ô is gemakkelijk 
te onderscheiden van andere Neocnemodon-soorten door de verbrede basi
tars I, de vervorming op tibia II en een kielvormig uitsteeksel op het derde 
sterniet. De veel minder zeldzame N. vitripennis kwam op dezelfde plaàts 
talrijk voor. 

8. Sphegina kimakowicû STROBL : 1 9 op 18.VII.1973 en 1 9 op 
8.VIII.1978 in het Warchedal bij Bévercé (Liège). Gevangen en gedetermi
neerd door AAT BARENDREGT (Voorthuizen, Nederlan<l}. 

9. Eristalis abusivus COLLIN: 1 ex. te Bévercé (Liège), VII.1973 (AAT 
BARENDREGT: Ent. Ber. ; 35). Deze soort, vrij zeldzaam in Engeland en 
tamelijk algemeen in Nederland, wordt waarschijnlijk vaak over het hoofd 
gezien door de gelijkenis met E. arbustorum (L). 
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B. Coleptera Carabidae 
Badister lacertosus STURM: 1 cS op 3.III.1977 te Antwerpen (Berendrecht) 

onder bout, aan de voet van een met hoge bomen begroeide dijk. Vercler nog 
tweemaal 1 ~\ in het natuurgcbied Oude Landen (Amwerpen-Luchtbal) ; 
het eerste exemplaar op Urtica dioica in een elzebos op 24.V.1977, het 
tweede ondcr hout naast een vochtig weiland met Carex op 5.V.1978. 

Deze specimens werden gecontrolcerd door Ir. W. HANSEN (Bruxelles), 
waarvoor onze beste dank. 

Assemblée mensuelle du 6 décembre 1978 

Présidence de M. C. VERSTRAETEN, Secrétaire 

Démission. - M. Gillain MATHIEU, boulevard Reyers 135, 1040 Bruxelles, 
nous a présenté sa démission de membre associé de notre Société en raison 
de ses obligations professionnelles. 

Bibliothèque. - Notre collègue, le Professeur Jean LECLERCQ, Zoologie 
générale et Faunistique, Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat à Gem
bloux, nous a fait parvenir 20 tirés à part de lui-même et des collaborateurs 
de son laboratoire. Nous avons reçu également de lui-même et de notre 
secrétaire, un nouveau fascicule de la série <i Atlas provisoire des Insectes 
de Belgique et des régions limitrophes». Il s'agit du dixième qui comprend 
les cartes 1.001 à 1.200. Une recension en sera faite. 

Sur proposition de l'assemblée, le Conseil décide l'achat du Catalogue des 
Coléoptères Carabidae de P. BoNADONNA. 

COMMUNICATIONS 

1. M. G. BoosTEN signale que la Commission des Monuments et Sites a 
décidé de classer les Marais d'Harchies. 

2. M. J. DECELLE montre un couple d'Eccoptopterus spinosus (OLIVIER) 
(Col. ScoJytidae Xyleborini) récolté au Zaïre, Parc National Albert, secteur 
Nord, région de Mutsora, le 18.V.1953 dans un piquet de bois mort par 
notre regretté collègue M. J.M. V rydagh. 

L'espèce fut décrite dès 1794 d'après des exemplaires femelles. Elle fut 
redécrite sous les noms de sexspinosus MoTSCHULSKY, 1864 et abnormis 
EICHHOFF, 1868, toujours d'après des exemplaires femelles. Le mâle, sensi
blement différent par son pronotum extraordinaire, ne fut décrit qu'en 1927 
par EGGERS. 

Eccoptopterus spinosus est largement distribué dans les régions tropicales 
forestières de l'Ancien Monde, de la Guinée et de l'île de Sao Tomé à For
mose, de la Nouvelle-Guinée au Queensland, y compris la plupart des îles de 
l'océan Indien. Les mâles sont rarement récoltés et les collections ne renfer• 
ment le plus souvent que des femelles comme il est de règle pour la plupart 
des autres Xyleborini. M. Decelle en explique les raisons : les mâles, fré
quemment aptères, mènent une vie sédentaire, ne quittant guère leurs 




