DE EERSTE ACTIVITEIT
Lang broeide de gedachte bij verschillende personen. Er werden speldeprikken
uitgedeeld naar onbestemde doelen. Lijnen werden uitgezet, doch net doorgetrokken.
En dan opeens... zit er een groep mensen gezamenlijk in de toekomende tijd, knoopt
de eindjes van de niet doorgetrokken lijntjes aan elkaar en vervult de wens van
minstens 25 mensen: de oprichting van een platform voor overleg van de Dipteraliefhebbers in Nederland. Nu zijn we zover: dit is het officiële begin van de Sectie
Diptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
We peilden de belangstelling en kwamen tot de conclusie, dat het grootste deel van
de (amateur-)Diptera-specialisten een sterke dwang bezat tot het optimaliseren ban het
contact met collega's. De meeste van deze amateurs voelen zich minstens figuurlijk
ver weg in de provincie. Het overleg met anderen en ondersteuning door actuele
informatie wordt node gemist. Als groep willen we elkaar helpen met goede
informatie en vooral met overleg. Dit geeft ook wederzijds de morele plicht om als
individu minstens eens per twee jaar een bijdrage te leveren aan de Sectie. In eerste
instantie heeft het overleg een schriftelijke vorm middels dit contactblad. Met dit blad,
waarvan voorlopig de uitgave twee maal per jaar zal zijn, wordt het mogelijk alle
leden van de Sectie te bereiken. Daarnaast mikken we ook op persoonlijk contact.
Eens per jaar zal er een weekend worden georganiseerd met gezamenlijke excursies
en uitwisseling van de laatste nieuwtjes. Daarnaast geven we de mogelijkheid voor de
aankondiging vaneen beperkt aantal dagexcursies, te organiseren door andere leden.
Over de mogelijkheid voor ondersteuning bij determinatie wordt nog nagedacht.
De initiatiefgroep heeft een voorlopige taakverdeling gemaakt om de Sectie Diptera
te laten functioneren: voor de coördinatie en de externe contacten zorgt Aat; het
postadres en de interne contacten zijn in handen van Theo; de bijeenkomsten worden
georganiseerd door Mark en Liekele; het redactieteam bestaat uit Jaap, Paul en
Wouter; de financiën worden door Paul beheerd. Als initiatiefgroep zien wij volop
mogelijkheden de Sectie Diptera uit te bouwen tot een actief samenwerkingsverband,
waarin vele leden kunnen functioneren.

Aat Barendregt
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ENIGE GEGEVENS OVER VOORKOMEN EN VLIEGTIJDEN VAN
ROOFVLIEGEN VAN HET GESLACHT DIOCTRIA IN NEDERLAND
Samenvatting
De verspreiding en het voorkomen van de soorten uit het roofvliegengeslacht Dioctria
wordt aangegeven. De aandacht wordt gevestigd op enkele typische
verspreidingspatronen van soorten binnen het geslacht en op enkele aspecten van de
vliegtijden van het gehele genus. De relatieve vliegtijden van Dioctria atricapilla, de
algemeenste soort uit het geslacht binnen Nederland en D. cothurnata, de laatst
vliegende soort uit het geslacht, worden gegeven.
Inleiding
De soorten van het geslacht Dioctria zijn kleine tot middelgrote roofvliegen die in een
grote variatie aan habitats voorkomen (Van Veen, 1984, Van der Goot, 1985). Zo
komt de soort D. atricapilla voor in hoog opgeschoten grasvegetaties, zoals te vinden
langs sloten. Andere soorten worden daarentegen op bladeren van bomen en struiken
gevonden, zoals D. hyalipennis. In Nederland komen 9 soorten van het geslacht voor.
Het is daarmee het meeste soortenrijke roofvliegengeslacht van Nederland.
De soorten uit het geslacht zijn makkelijk te herkennen. Ze verschillen van de overige
in Nederland voorkomende roofvlieggeslachten door de volgende combinatie van
kenmerken: (1) de voorrandcel van de vleugel is open; (2) er is geen doornvormig
uitsteeksel op de top van scheen 1; (3) er is geen duidelijke middenknobbel. In
tegenstelling tot veel andere roofvlieggeslachten hebben de Dioctria's bovendien een
onbehaard en onbestoven, glimmend, achterlijf.
In dit stuk wil ik, als voorbereiding op de uitwerking van de roofvliegen van
Nederland in het kader van de European Invertebrate Survey (EIS), wat laten zien van
de verspreiding en vliegtijden van Dioctria's in Nederland. Ik zal niet van elke soort
een volledige uitwerking in verspreidingskaarten en vliegtijden laten zien. Ik wil
proberen wat algemene lijnen te vast te stellen. Hiermee kan ik dan tegelijkertijd de
methoden die ik wil gebruiken (ten dele) demonstreren. Aan de ene kant wil ik
hiermee suggesties bieden aan anderen die verspreidingsgegevens van vliegengroepen
uitwerken, aan de andere kant ben ik benieuwd naar commentaar en aanvullende
ideeën.
Verspreiding in Nederland
Dat de soorten van het geslacht overal in Nederland voorkomen, blijkt duidelijk uit
figuur 1. Ook in traditioneel roofvliegloze gebieden zoals het rivieren- of
zeekleigebied komen soorten uit dit geslacht voor. Tabel 1 geeft de verdeling van de
Nederlandse soorten over de voornaamste in Nederland aangetroffen grondsoorten
weer. In principe kan deze tabel eenvoudig herleid worden tot de "Van der Goot"eenheden (zie bijvoorbeeld Van der Goot, 1985). Tabel 1 is alleen gebaseerd op die
10x10 km2 hokken waar ooit een roofvlieg is waargenomen.
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Figuur 1. Het voorkomen van alle soorten van het geslacht Dioctria in Nederland.
Grote punt: (ook) vangsten na 1960, kleine punt: alleen vangsten voor 1960.
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Figuur 2. Verspreiding van Dioctria bicincta in Nederland. Kleine cirkels: vangsten
voor 1960, grote cirkels: vangsten na 1960.
Alle hokken waar geen roofvliegen gevangen zijn, worden dus niet in beschouwing
genomen. De verdeling van al deze hokken over de deelgebieden staat in de bovenste
rij van de tabel. Met deze rij kunnen de Dioctria-gegevens vergeleken worden om er
achter te komen of de verspreiding van een soort overeenkomt met de gegevens over
alle roofvliegen, of dat ze een meer specifiek verspreidingspatroon hebben. Dit kan
ook statistisch getoetst worden, met een X2-toets (zie bijvoorbeeld Sokal en Rohlff,
1981), maar dat heb ik hier achterwege gelaten.
Het is duidelijk dat de soorten D. bicincta, D. lateralis en D. longicornis alleen in
Zuid Limburg gevangen zijn. Ter illustratie is de verspreiding van D. bicincta in
figuur 2 weergegeven. Van de overige soorten lijkt D. atricapilla de trend in de
verspreiding van de gehele familie redelijk te volgen. De soort lijkt op zeeklei meer
en in het duingebied minder voor te komen dan alle roofvliegen tezamen. Een
dergelijk beeld geeft ook de verspreidingskaart van D. atricapilla (fig. 3). De overige
soorten komen aanmerkelijk meer op de binnenlandse zandgronden voor dan
verwacht wordt uit de algemene gegevens en komen in de duinen niet of nauwelijks
voor. Verder komen de soorten D. rufipes en D. linearis wat meer in Zuid-Limburg
voor dan verwacht uit de algemene gegevens, terwijl D. hyalipennis, D. oelandica en
D. cothurnata wat minder dan verwacht in Zuid-Limburg voorkomen. Wel dient
gezegd te worden dat de verschillen met de verwachte fracties klein zijn. Tenslotte
komen de soorten D. oelandica en D. hyalipennis ook op zeeklei voor, in tegenstelling
tot veel andere soorten. Als voorbeeld van een soort die voornamelijk op de
binnenlandse zandgronden voorkomt wordt de verspreiding van D. cothurnata in
figuur 4 gegeven.
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Figuur 3. Verspreiding van Dioctria atricapilla in Nederland. Kleine cirkels: vangsten
voor 1960, grote cirkels: vangsten na 1960.

Figuur 4. Verspreiding van Dioctria cothurnata in Nederland.
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Op grond van deze gegevens kan men zich afvragen of het zin heeft een apart
rivierengebied te onderscheiden, zoals gebeurd door Van Veen (Van der Goot & Van
Veen, 1987). De in tabel 1 gepresenteerde gegevens wijzen erop dat soorten die veel
op de binnenlandse zandgronden voorkomen, ook op rivierafzettingen, rivierklei en
oeverwallen, voorkomen. Voor een deel zal dit komen doordat oeverwallen
zandafzettingen zijn, die ook een geschikt habitat kunnen opleveren voor aan
zandgrond gebonden soorten. Voor een ander deel zal het, smalle, rivierengebied op
een schaal van 10x10 km2 niet goed te scheiden zijn van de binnenlandse
zandgronden, waardoor randeffecten optreden. Waarnemingen die net op binnenlands
zand gedaan zijn (zoals langs de midden Nederlandse stuwwallen op kan treden),
worden dan aan het rivierengebied toegekend.
Vliegtijden
Wanneer naar de vliegtijden van alle Dioctria's gekeken wordt, blijkt dat de soorten
van het geslacht vooral in juni gevonden kunnen worden (fig. 5). In de figuur is niet
het aantal exemplaren uitgezet, maar het aantal basisgegevens. Een basisgegeven is
een waarneming van 1 geslacht, op 1 dag, op 1 plek door 1 persoon of groep
personen. Dit is gedaan om te voorkomen waarnemingen van veel exemplaren meer
meetellen dan waarnemingen van maar 1 of 2 exemplaren doorgeeft.
Om de spreiding in vliegtijden binnen het geslacht te laten zien geeft figuur 6 de
relatieve vliegtijden van de soorten D. atricapilla en D. cothurnata. De relatieve
vliegtijden die gebruikt worden zijn gegeven als fractie van het totaal aantal
waargenomen Dioctria's in die periode, dus ten opzichte van figuur 5. De eerste soort,
D. atricapilla, maakt in de maand juni bijna de helft van alle gevangen Dioctria's uit
en lijkt vooral begin en midden juni algemeen te zijn. Uit veldwaarnemingen (hier
niet expliciet vermeld) blijkt dat de soort dan vaak in aantal (tot groot aantal) op de
vindplaatsen gevangen wordt.
De tweede soort, D. cothurnata, is een laat vliegende soort. Uit figuur 6B blijkt dat
het zelfs de laatst vliegende soort is, met waarnemingen tot en met de laatste periode
in september. De fractie die D. cothurnata uitmaakt van alle Dioctria's die in
september gevangen worden loopt in die maand op naar 1. In september is het vrijwel
de enige Dioctria die in Nederland gevangen wordt.
Slot
Ik heb geprobeerd een beeld te schetsen van het voorkomen van de soorten van het
geslacht Dioctria in Nederland. Ik heb me daarbij beperkt tot het geven van enkele
typische verspreidingspatronen en vliegtijden en het geven van de verspreiding en
vliegtijd van het gehele geslacht. Daarbij zijn waarschijnlijk meer dingen niet dan wel
aan bod gekomen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vindplaatsomschrijvingen die uit
de veldwaarnemingen komen en die vaak een goede aanvulling geven op het beeld dat
uit de verspreidingskaarten komen.
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Momenteel ben ik bezig om de roofvliegen in het kader van EIS Nederland uit te
werken. Het ligt in de bedoeling alle gegevens om te zetten in verspreidingskaarten,
vliegtijd-gegevens en aantallen in de loop van de jaren. Daarnaast zal er ook een
analyse van de gegevens plaatsvinden.

Figuur 5. Vliegtijd van alle Dioctria's tezamen genomen.

Figuur 6. A - relatieve vliegtijd van Dioctria atricapilla ten opzichte van de totale
aantallen Dioctria zoals gegeven in figuur 5.
B - relatieve vliegtijd van Dioctria cothurnata opzichte van de totale aantallen
Dioctria.
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Ik wil proberen te kijken of er roofvliegen zijn die veel samen worden gevangen en of
er in Nederland gebieden met een relatief homogene roofvliegenfauna te vinden zijn.
Dat soort gebieden wil ik dan graag koppelen aan allerlei (a)biotische factoren, zoals
ik hier met de grondsoorten al enigszins heb gedaan. Deze analyse zal op de schaal
van de 10x10 km2 hokken plaatsvinden, zeg maar op "de schaal van Nederland".
Gezien het hoge gehalte aan waarnemingen gebaseerd op collectiemateriaal (met
ideaal omschreven vindplaatsen zoals "Amsterdam"), is dit het nauwkeurigste dat ik
kan verantwoorden.
Bij deze analyse is het van groot belang de op bovengenoemde schaal gestudeerde
patronen te kunnen vergelijken aan vangst plekgegevens. Ik wilde daarom een ieder
die roofvliegen vangt (al is het eens per jaar) vragen de gegevens aan mij door te
geven. Voor de vangstplekcodering gebruikt ik de standaard EIS-oecocode, maar een
tekeningetje van de vangstplek is vaak nog veel beter. Geef daarin ook de zitplaats
van de roofvlieg aan!
Dankwoord
De meeste gegevens die ik hier vermeld heb zijn afkomstig van verzamelingen en
veldwaarnemingen van anderen. De verzamelingen die gebruikt zijn zijn de volgende:
de verzamelingen van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam, het
Nationaal Natuurhistorisch Museum, het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, het
Natuurhistorisch Museum te Tilburg, het Natuurhistorisch Museum te Enschede, Het
Fries Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden en de verzamelingen van B. van
Aartsen, L. Beukeboom, R. Jansen, J. Lucas, T. Peeters, J. Reichwein, J. de Rond, J.
Smit, J. Stobbe, M. van Veen, J. Velterop, Th. Zeegers en J.W. van Zuijlen. Ik wilde
iedereen hartelijk danken voor hun medewerking. De veldwaarnemingen werden door
velen gedaan, ik wilde ook hen allen hartelijk danken want ze bezorgden me veel
gedetailleerde gegevens.
Mark van Veen
(adres op achterpagina)
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PLATYCHEIRUS MANICATUS EEN IMMIGRANT IN NEDERLAND?
Tegenwoordig komt er steeds meer belangstelling voor het feit dat bepaalde
zweefvliegsoorten in ons land mogelijk niet permanent aanwezig kunnen zijn, maar
jaarlijks vanuit het zuiden immigreren. Deze soorten zouden hier in gunstige jaren één
of meer generaties kunnen voortbrengen, maar in de winter steeds weer uitsterven.
Bij de soort Platycheirus manicatus vermeldt Verlinden (1991): "de aantallen
schommelen sterk van jaar tot jaar (massale immigratie onder bepaalde
omstandigheden ?)". Nu vroeg ik mij af of iets dergelijks in Nederland ook het geval
is en of het eerder voor het EIS bewerkte materiaal (Van der Linden, 1986) daar
uitsluitsel over kon geven.
Als eerste heb ik eens gekeken of er in de periode 1940-1983 jaren zijn waarin
opvallend veel vangsten van deze soort zijn gedaan. Hiervoor werd en aantal
mannetjes of wijfjes van één soort, gevangen op één datum en plaats als een vangst
bekeken.
De jaren 1943 (18 vangsten), 1960 (21 vangsten) en 1981 (13 vangsten) bleken er
het meeste uit te springen. In de overige 41 jaren waren er gemiddeld 3,8 en op z'n
hoogst 10 vangsten per jaar gedaan. In de genoemde jaren blijkt er geen opvallende
influx van trekvlinders te zijn geconstateerd (Van Swaay, 1991). Je zou verwachten
dat bij voor insektenmigratie gunstige weersomstandigheden (zuidenwind!) op zowel
vlinders als zweefvliegen hun invloed hebben.
Binnen de drie topjaren heb ik alle vangsten op een rijtje gezet. Daaruit bleek het
volgende:
in 1943 stamt een groot deel van de vangsten uit de periode 26.v-9.vi (12
vangsten), waarvan er 10 uit Zuid-Limburg zijn (van 2 verschillende vangers)
in 1960 zijn veel vangsten gedaan in de periode 15.viii-22.viii in de gebieden
De Bruuk, Plasmolen, Echt en Ottersum (19 vangsten, vaak met meerder exemplaren,
onder andere door Van der Goot en Lucas)
in 1981 zijn de beesten met name in de periode 24.viii-16.ix gevangen (11
vangsten), waarvan er 4 van Texel komen en 4 van Sloterdijk
Het lijkt er dus op dat de soort plaatselijk soms wat algemener kan zijn, maar is dit
een aanwijzing voor immigratie? Waarschijnlijk is het meer de toevallige
aanwezigheid van een aantal fanatieke vangers in een gebied waar de soort (tijdelijk?)
wat algemener was, die er voor gezorgd heeft dat in sommige jaren het aantal
vangsten boven het gemiddelde ligt. Dit hangt mogelijk ook samen met het biotoop
waarin de soort vaak gevonden wordt: ruderale terreinen, opgespoten land en
buitendijkse pioniersvegetaties. Deze terreinen kunnen tijdelijk een zee aan bloeiende
en groeiende planten leveren, die korte tijd later weer verdwenen zijn.
De vliegtijd-grafiek van de soort (zie figuur 1) laat een keurige twee-topper zien, wat
prima overeen zou stemmen met twee generaties: één die heeft overwinterd en rond
eind mei uitvliegt, en een tweede rond eind augustus. De twee toppen zijn ongeveer
even groot, en in beide perioden worden de
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