
Deze Vliegenmepper is goed gevuld met bijdragen 
van Louis Boumans over het kweken van 
Pissebedvliegen, Jan V elterops vangsten van 2004 en 
een artikel over het voorkomen van Bibio anglicus ten 
oosten van Nijmegen van Laurens van der Leij. 
Pjotr Oosterbroek heeft voor dit nummer weer een 
compleet overzicht van nieuw verschenen literatuur 
samengesteld (de Muscidae-tabel van Gregor , 
Rozkosny , Bartak & V anhara is zeker aan te bevelen). 

Het artikel van Louis Boumans bevat 
kleurenopnamen die bij zwart-wit weer gave niet zo 
goed tot hun recht komen. Een kleurenversie van deze 
Vliegenmepper is te downloaden van: 

http://homepage.mac.com/lvanderleij/Vliegen mepper/ 
Menu7.html 

Rechtsboven op "De Vliegenmepper" digital klikken 
en via het dan volgende scherm is de Vliegenmepper 
te dowloaden. Houdt er echter rekening mee dat het 
een bijna 19 MB groot bestand is!!!! Dit omdat het 
ook als afgedrukt document de nodige details op de 
foto's zichtbaar moeten blijven. 
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die met deksel was afgesloten om uitdroging van de 
schalen te voorkomen. Het krat stond buiten in de 
schaduw . Hier zijn de dieren bewaard en 
geobserveerd tot 19 juni van dat jaar . 

2) Aan het begin van de winter , op 24 oktober 2003 
verzamelde ik nog eens 41 pissebedden, nu allen 
vrouwtjes P . scaber  omdat hiermee de beste resultaten 
waren behaald (zie hieronder). De krat met daarin de 
petrischalen en een natte krant zette ik in de 
verwarmde huiskamer . De thermostaat stond overdag 
meestal op 19° C; ’ s nachts daalde de temperatuur tot 
minimaal 1 1° C, afhankelijk van de buiten- 
temperatuur . 
T enslotte heb ik voorjaar 2004 pissebedden 
verzameld in de Ridderoordsche bossen in Bilthoven 
en het park Bloeyendael in Utrecht. De vliegen 
daaruit zijn op het moment van schrijven nog niet alle 
uitgeslopen, en de data nog niet geanalyseerd. De 
observaties over het gedrag van de made van 
Paykullia maculata  hieronder zijn echter mede 
gebaseerd op deze cohorten. 

Resultaten V oorjaar 2003 

Het afgesloten krat voorkwam ef fectief dat de schalen 
konden uitdrogen. Na ruim 15 weken was driekwart 
van de pissebedden nog in leven en actief, een 
belangrijke verbetering ten opzichte van 2002. De 
resultaten van mijn tweede poging komen verder 
opmerkelijk overeen met de eerste in 2002: opnieuw 
kwam één exemplaar van de vlieg Paykullia maculata 
tevoorschijn (Figuur 1), en was het slachtof fer een 
vrouwtje van de ruwe pissebed ( Por cellio scaber) . 
T abel 1 vat de ontwikkelingen in de populaties 
proefpissebedden van de twee experimenten samen. 

Figuur 1. Mannetje Paykullia maculata. 

Eerder vertelde ik over mijn eerste poging om 
pissebedvliegen (Rhinophoridae) te verkrijgen uit 
pissebedden die ik uit mijn tuin had verzameld 
(Boumans, 2002) . De methode ben ik  met trial and 
error aan het verbeteren. Uitkweken kan informatie 
opleveren over de soorten vliegen die op 
verschillende locaties voorkomen, het aantal 
generaties per jaar en over de besmettingsgraad in 
relatie tot de pissebeddensoort en zijn habitat. 
Bovendien is fascinerend om het gedrag van de larve 
voor de verpopping te observeren. 
W ijnhoven en Zeegers (1999)  vermelden dat vroege 
waarnemingen van pissebedvliegen betrekking 
hebben op dieren die zich hebben ontwikkeld in 
binnenshuis overwinterende pissebedden. Om te 
bezien welk ef fect het huiskamerklimaat heeft op de 
ontwikkeling van de vliegen, heb ik pissebedden ’ s 
winters binnengehaald. 

Uitkweken doe je zó 

1) In het voorjaar van 2003 heb ik grotendeels de 
eerder beschreven werkwijze aangehouden: 
Op 4 maart verzamelde ik uit 
mijn tuin in de Utrechtse 
binnenstad (AC 137.2-456.5) 
veertig grote 
pissebedden, gelijkelijk verdeeld 
over mannetjes en vrouwtjes van 
Oniscus asellus  en Por cellio 
scaber . Deze werden solitair 
gehuisvest in plastic petrischalen 
met grond en strooisel. Dit maal 
heb ik de petrischalen bewaard 
in een transparant plastic krat 

abel 1. Aantallen overlevende en besmette pissebedden gedur ende twee 

kweekpr oeven.  V oor  beide jar en geldt: op de 1 
e 
 datum werd de steekpr oef 

verzameld; op de 2 
e 
 datum had P . maculata  de gastheer  gedood; op de 3 

e 
 datum zijn 

de overlevende dier en vrijgelaten.  a = levend, d = door  larve gedood. 

gastdier 
2002 

a 9 ii a 8 v d 8 v a 18 vi 
2003 

a 4 iii a 24 iv d 24 iv a 19 vi 
 P . scaber  !"
P . scaber #"
O. asellus  !"
O. asellus  #"

8 
8 

6 
5 

8 
8 

6 
7 

0 
1 

4 
4 

0 
0 

4 
4 

10 
10 

7 
9 

10 
10 

10 
10 

0 
1 

6 
7 

0 
0 

9 
8 

N IEUWE  KWEEKPROEVEN 

MET  PISSEBEDVLIEGEN  

(2 0 0 3 - 2 0 0 4 ) 

Summary 
The Rhinophorid fly Paykullia maculata  was reared 
from the woodlouse Por cellio scaber . W oodlice kept 
indoors over the winter yield flies early March, 
explaining exceptionally early sightings of the adult 
fly reported in the literature. The anterior end of the 
pupae of P . maculata  is oriented towards the back of 
the empty woodlouse. In addition, rearing techniques 
and the behaviour of the larva prior to pupation are 

discussed. 

Lou is Bou ma ns 
louis.boumans@hccnet.nl 
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Het gedrag van de larve van P . maculata 

Als de larve volgroeid is, sterft de gastheer , waarna de 
larve binnen drie dagen verpopt. Bij pissebedden die 
pas gestorven zijn, is een rhinophoride-infectie 
makkelijk te herkennen. De larve vult het skelet bol 
op en door een binoculair kun je zijn bewegingen 
zien. De eerste dagen is de larve zeer actief in het 
wegschrapen van de restjes vlees uit alle hoeken en 
gaten van het skelet. Daarbij verwijdert hij ook de 
huid met het pigment, zodat het exoskelet transparant 
wordt en de larve geelwit doorschijnt. 
Aan de voor - en achterzijde van het skelet maakt de 
larve openingen (figuur 3). Aan de kop van de 
pissebed duwt hij de brede maxillipeden, die de 
bodem van de bek vormen, ver naar de buikzijde, 
zodat een groot gat ontstaat tussen de maxillipeden en 
de kaken. T erwijl de larve hiermee bezig is, zijn zijn 
eigen monddelen soms even buiten het skelet te zien. 
Aan de staartzijde (telson) van de pissebed duwt de 
larve één of beide uropoden naar buiten weg (figuur 
4) 

Figuur 3. De larve van Paykullia maculata  heeft de 
bek van Porcellio scaber opengeduwd. 

Figuur 4. De larve van Paykullia maculata  heeft beide 
uropoden van Porcellio scaber  naar buiten gewerkt. 

Om de besmettingsgraad te schatten, moeten de 
pissebedden die al zijn doodgegaan voor een 
eventuele rhinophoride-infectie zich kon openbaren, 
uit de steekproef worden verwijderd. 
Om deze reden is in tabel 1 het aantal levende 
pissebedden op 8 mei 2002 en 24 april 2003 
weer gegeven, de data waarop de enige pissebedvlieg 
van het sample van dat jaar zich kenbaar maakte. Op 
de eerste datum bleek één uit twaalf P . scaber  besmet, 
en op de tweede datum één uit zeventien. Nemen we 
de data uit beide jaren samen, dan komen we op een 
besmetting van deze soort van 2/29 of circa 7%. 

Resultaten winter 2003/2004 

De winterpopulatie kende een grote sterfte; na 18 
weken was de populatie gehalveerd. Opvallende 
ziekteveroorzakers onder de pissebedden waren het 
iridovirus dat de dieren paars kleurt en grote 
parasitoïde nematoden. De laatste komen vlak voor of 
na de dood van de pissebed tevoorschijn en zijn dan 6 
tot wel 1 1 cm lang. De rhinophoride-infecties waren 
de laatst optredende ziekten. De pissebedden die ook 
hieraan ontsnapt waren, bleven daarna nog maanden 
leven, groeiden goed en produceerden nakomelingen 
ondanks hun langdurig celibaat. 
Op 18 februari bleek een eerste Rhinophoride- 
infectie, op 1 maart een tweede. De eerste, een man 
Paykullia maculata , verpopte op 19 februari, kleurde 
donker op 8 maart en kwam uit op 12 maart. 
De tweede verpopte op 2 maart; deze is nooit 
uitgekomen. nadat ik het pissebedskelet had geopend, 
bleek dat de tijdens het uitsluipen was gestorven 
(figuur 2). Dit dier is niet gedetermineerd (maar 
vermoedelijk dezelfde soort). Het mannetje dat op 12 
maart was uitgekomen heeft in een glazen 
augurkenpot met aanbod van water (natte tissue) en 
suiker nog zestien dagen geleefd. Kort voor 18 
februari waren nog 24 pissebedden in leven. De 
besmettingsgraad was daarom 2/24, circa 8%. 

Figuur 2. Deze vlieg is tijdens het uitsluipen 
gestorven. Let ook op de drie ‘gaatjes’ in de 

sternieten van Porcellio scaber . 
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Figuur 6. De achterste stigmata van de larve zijn te 
zien onder de rechter maxillipede van Porcellio 

scaber . 

Figuur 7. P . scaber  met pop 

In twee zulke gevallen was te zien dat de rugzijde van 
de vlieg gericht was naar de rugzijde van de pissebed. 
In de natuur blijft het skelet meestal niet lang intact, 
omdat andere pissebedden en slakken er graag van 
eten. 
In 2002 duurde het popstadium van het P . maculata 
vrouwtje van circa 6 mei tot 28 mei; in 2003 bij een 
man van 27 april tot 17 mei (21 dagen). In 2004 zijn 
tot nog toe een man en een vrouw uitgekomen na 26 
dagen op 20 mei en een man na 28 dagen op 26 mei. 
Binnenshuis duurde het duurde het popstadium ’ s 
winters 23 dagen. 

Discussie 

Vliegtijden P . maculata 

De uitzonderlijk vroege waarnemingen van P . 
maculata  imago’ s die W ijnhoven en Zeegers (1999) 
vermelden kunnen in inderdaad het gevolg zijn van 
pissebedden die in gebouwen overwinteren. Het gaat 
dan om de periode van half maart tot begin mei. 
Omdat in mijn experiment de pissebedden de hele 
winter binnen waren, zal begin maart wel de onderste 
limiet zijn. Daarna is variatie mogelijk, afhankelijk 
van hoe lang de pissebedden binnen verblijven, hoe 
warm het daar is, en wellicht de conditie van de 
gastheer .  

Thompson (1934) beschrijft dat de achterkant van 
vliegenlarve tijdens het leven van de gastheer in een 
instulping van de huid van de gastheer ligt. Deze huls 
die de gastheer heeft gevormd staat in verbinding met 
de opening waardoor het eerste larvale stadium van 
de parasiet in de gastheer is binnendrongen. Zo neemt 
de larve door zijn achterste stigmata zuurstof op uit de 
buitenlucht. Bovendien neemt hij waarschijnlijk door 
de eigen huid zuurstof op uit het bloed van de 
pissebed. Ik heb de aanhechtingen van de larve bij 
levende pissebedden niet gezien. 
Sommige dode, geïnfecteerde pissebedden vertonen 
wel kleine ronde vlekjes op de sternieten tussen de 
voorste pereiopoden: bij één lijkje twee aan 
weerszijden van het midden in sterniet II; bij een 
ander lijkje was er een derde gaatje aan de 
rechterzijde van sterniet I (figuur 2 en 5). Dit lijken 
gaatjes of littekens. 
Bij een pas gestorven pissebed kon ik één keer de 
achterste stigmata naar buiten zien steken bij de hals 
van de gastheer (figuur 6). De larve had nog geen 
openingen gemaakt. T oen ik het lijkje manipuleerde 
om de stigmata beter te kunnen fotograferen, schrok 
de larve en trok hij de stigmata naar binnen. Een paar 
dagen later vond ik hem dood. Bij dissectie bleken de 
achterstigmata aangehecht aan de binnenkant van de 
schedel van het lijkje, waar geen contact met de 
buitenlucht was. 
V oordat de larve verpopt scheidt ze een zwarte 
vloeistof uit, die het skelet van de pissebed donker 
kleurt. Dit was niet steeds duidelijk te zien. Na de 
verpopping liggen de achterste ademopeningen onder 
de opengesperde mond van het skelet. De pophuid 
schijnt rood door het skelet heen (figuur 7), en kleurt 
tegen het eind het popstadium donker . 

Het imago verlaat het skelet van de gastheer via een 
minimale opening aan de achterzijde, ventraal tussen 
het laatste (vijfde) paar pleiopoden en de uropoden. 
Als het skelet nog helemaal intact is, lukt het de vlieg 
soms niet om uit te breken, en sterft ze tijdens het 
uitsluipen (Figuur 2). 

Figuur 5. Drie gaatjes of littekens op de sternieten I 
en II van Porcellio scaber . 
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het littekens van gaatjes of infecties veroorzaakt door 
de larve; maar ze kunnen ook een andere oorzaak 
hebben. Ik heb er in de literatuur niks over gevonden. 
De ‘ventilatiegaten’  die de larve maakt in de gedode 
gastheer zijn van belang voor de ademhaling van de 
vlieg vlak voor de verpopping en in het popstadium. 
De larve die, zoals beschreven, zijn stigmata naar 
binnen had getrokken voordat de ventilatiegaten 
gereed waren is vervolgens waarschijnlijk door 
verstikking om het leven gekomen. 
Kleinere openingen in het lijk, zoals de gewone 
mondopening, raken makkelijk door slijm afgedicht. 
Na de verpopping zijn de achterste stigmata van de 
pophuid het meest in contact met de buitenlucht. De 
meeste vliegenpoppen ademen evenwel door 
openingen aan de thorax (Smith 1989 ). 

Oriëntatie van de pop 

Zelf heb ik in totaal zestien pissebedden gezien met 
rhinophoridenpoppen erin; hieronder ook poppen van 
Rhinophora lepida  en nog niet uitgekomen poppen. In 
alle gevallen bevond de pop zich achterstevoren in het 
exoskelet, zodat de vlieg aan de staartzijde van de 
pissebed tevoorschijn kwam of moet komen. Deze 
oriëntatie komt overeen met de beschrijving door 
Pape (1998) op basis van Bürgis (1992), figuur 32 
van Wijnhoven (2001b: 56) en figuur 32 van 
Thompson (1934: plate xviii). Echter , in een deel van 
de literatuur  staat precies het omgekeerde. 
Thompson, die toch ook vooral P . maculata  heeft 
uitgekweekt, schrijft: “The full-fed parasite larva 
invariably pupates within the empty skin of the host, 
usually with its anterior end directed forward, the 
head and some of the anterior segments of the 
woodlouse becoming detached when the fly emer ges 
(Fig. 32)”  (1934: 422). Dit is ondubbelzinnig, maar 
in tegenspraak met de figuur waarnaar hij verwijst. 
Misschien slaat de tekst op een observatie aan een 
andere soort. De vermoedelijke vergissing van 
Thompson is vervolgens overgenomen door Herting 
(1961), Draber-Monko (1989) en Pschorn-Walcher & 
Heitland (2002). 

Uitkweekmethode 

Door de pissebedden in een afgesloten krat te houden 
voorkom je dat ze uitdrogen. Bij de ’ s winters 
binnengehaalde pissebedden trad wel veel ziekte op. 
W ellicht waren de infecties met het iridovirus en 
nematoden al aanwezig toen de dieren werden 
verzameld, maar het is ook mogelijk dat daarna nog 
infecties zijn opgetreden vanuit de tuingrond in de 
petrischalen. Daarom kan het beter zijn de dieren op 
een schoon substraat te houden, bijvoorbeeld vochtig 
filtreerpapier en geraspte wortel of brood als voedsel 
te geven. V oor de zekerheid geef ik ook een snufje 
gemalen schelp als kalkbron. Om het uitsluipen van 
de vlieg te ver gemakkelijken, is het veiliger om het 
skelet van de pissebed te openen. Dit kan ook door 
het bloot te stellen aan slakjes of pissebedden. 

W eliswaar sterven pissebedden in verwarmde huizen 
door gaans door uitdroging, maar wanneer dat niet 
gebeurt, ontwikkelt de rhinophoride-larve zich 
normaal maar versneld. Het overslaan van de winter 
verstoort zijn bioritme kennelijk niet te zeer , al is het 
best mogelijk dat hierdoor vliegenlarven zijn gedood. 
Thompson (1934) gaat uitgebreid in op het fenomeen 
van diapause. Hij wijst erop dat de diapause van de 
parasiet niet het directe gevolg hoeft te zijn van de 
lagere temperatuur . Het kan ook indirect worden 
geregeld door de chemische samenstelling, met name 
voedsel- en  zuurstofconcentratie, van het bloed van 
de gastheer . 

Besmettinggraad P . scaber en  O. asellus 

De berekende besmettingsgraad bij de twee soorten 
pissebedden in mijn tuin is met de nodige 
onzekerheden omgeven. 
De betrouwbaarheidsintervallen zijn breed bij deze 
geringe steekproefgroottes. Een methodologisch 
probleem is hoe de precieze omvang van de 
steekproef vast te stellen als pissebedden ook door 
andere oorzaken doodgaan. Ik heb nu de data waarop 
de eerste larve zich kenbaar maakte als peildatum 
gebruikt, en alle pissebedden die daarna aan iets 
anders bezwijken als onbesmet beschouwd. Dit is niet 
helemaal correct: er is een nog onbekende spreiding 
in de datum waarop de vlieg haar larvale stadium 
voltooit en soms zal de gastheer in feite al uit de 
steekproef verdwenen zijn voordat een infectie zich 
kon openbaren. (Ik houd me aanbevolen voor een 
betere oplossing.) Al met al lijkt de besmettingsgraad 
in mijn tuin ongeveer 8% onder P . scaber  en tegen de 
0% voor O. asellus . Dit komt overeen met de 
gemiddelde percentages die Thompson (1934) geeft 
voor diverse locaties in Engeland en Frankrijk. 
Vrouwtjespissebedden lijken vaker besmet dan 
mannetjes, zoals ook Wijnhoven (2001a) suggereert. 
Ik verzamel nog aanvullende data om dit vast te 
stellen. De 8% besmetting bij de vrouwtjes die ik ’s 
winters binnen heb gehouden spreekt dit tegen. Dit 
percentage zou hoger moeten zijn, aangezien de man- 
vrouw gemengde populatie ook al een 
besmettingspercentage van 8% had. Maar het aantal 
vliegenlarven onder de binnengehouden pissebedden 
is mogelijk negatief beïnvloed door de hoge sterfte 
onder de pissebedden door andere ziektes. 
Het is aannemelijk dat de concurrentie tussen 
ziekteverwekkers door de temperatuur wordt 
beïnvloed. Ook het overslaan van de winter kan 
sterfte veroorzaken onder de larven of hun gastheren. 
T enslotte moet worden aangetekend dat ik alleen 
grote exemplaren heb verzameld. Bij kleine dieren 
kan het percentage anders liggen, en kunnen ook 
andere vliegensoorten voorkomen, zoals Rhinophora 
lepida , al heb ik hiervan nooit imago’ s in mijn tuin 
waar genomen. 

Ademhaling van de larve 

De betekenis van de ‘vlekjes’  op de sternieten van de 
gedode pissebed zijn me niet duidelijk. Misschien zijn 
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T enslotte 

V oorlopig zijn er nog veel vragen die door uitkweken 
onderzocht kunnen worden: het voorkomen van de 
rhinophoridensoorten in diverse habitats, in diverse 
soorten pissebedden onderverdeeld in mannen en 
vrouwen en grote en kleine exemplaren, de 
vliegtijden en het aantal generaties per jaar . Ook 
vraag ik me af in hoeverre de oriëntatie van de pop en 
de plaats ventilatiegaten in het skelet van pissebed 
specifiek zijn voor bepaalde soorten vliegen. 
Ik bedank Theo Zeegers voor zijn literatuurtips en 
eerdere determinaties, en Karolina van Hulst voor 
haar hulp bij de Poolse tekst van Draber -Monko. 
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J AN ' S  V LIEGENJAAR  2 0 0 4 

TOT  EN  MET  KONINGINNEDAG 

Jan  H.C . Vel ter op 
Enschede 

Geen opgewekt begin van het jaar . 
Mid februari de eerste waarneming: T ephr ochlamys 
rufiventris (Heleomyzidae) , een gewone verschijning 
in de winter .. Daarna winterstilte. Eind maart - begin 
april een paar brommers en huisvliegen. Opvallendste 
waarneming: op een boerderij bijna 200 stuks 
stalvliegen, Stomoxys calcitrans (Muscidae) , zo'n 
aantal zag ik niet eerder zo vroeg. 

Ik heb mijn tijd wel nuttig door gebracht. Als je meer 
dan 30 jaar beestjes opgeprikt en in dozen gestopt 
hebt, liggen de ontdekkingen thuis op je te wachten. 
Ik heb er veel op naam gebracht, vaak triviaal. Maar je 
leert wel een grote verscheidenheid van vliegjes 
kennen. Ook maak ik mijn ontdekkingen toegankelijk 
in het programma Orde. Daar staan nu al een kleine 
duizend nederlandse soorten in, meest zelf gevangen. 
Elke nieuwe determinatie die je toevoegt is een 
terugblik in je eigen geschiedenis: o ja .. toen met die 
ver gadering .. bij die mensen in de tuin ... 
Leuk is ook dat mijn eigen woon-km-hok rijkelijk 
veel vliegen telt, nu al 536 soorten van 45 families in 
Orde. Maar ik ga verder met mijn vangsten. 

15 april: eerste Syrphidae-zwevers, man Cheilosia 
semifasciata, zwevend op 1 meter hoogte, 2 andere 
zonnend op de grond; ruim een week later zag ik er 
een zonnen op rhododendron in landgoed Groot 
Brunink. Diezelfde dag: de eerste Rhingia's , die 
blijven tot oktober te zien. Het werd goed met 1 man 
Meliscaeva auricollis  en op T axus baccata  een man 
Brachyopa scutellaris , mooie vroege waarneming. 

27 april excursie naar het Enschedese V olkspark, 130 
jaar oud dus moet iets kunnen bieden, maar het wordt 
helaas degelijk en steriel onderhouden. De oogst is 
een Xylota segnis (Syrphidae)  en 12 soorten 
Calyptrata, waaronder 2 man van de mooi 
groenglanzende parasietvlieg Gymnochaeta viridis . 
T och een leuke verrassing tussen de vele Lucilia 
sericata (Calliphoridae) , die het goed doet met de 
hondedrollen. Grote verrassing was echter het 
wenkvliegje Nemopoda pectinulata (Sepsidae) , nooit 
eerder gezien, nieuw voor mijn kollektie. V olkert van 
der Goot heeft hem voor het eerst gemeld in 1985, van 
4 exemplaren in Zuid Limbur g. V oornaamste verschil 
met de algemene Nemopoda nitidula  is de langere 
kam van dikke borstels aan de onderkant van de 
voorste dij: 12 in plaats van 9. 

Koninginnedag viel na een rij mooie voorjaarsdagen, 
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dat belooft wat. Na een zonnige middagwandeling 
denk ik, leuk gewandeld, maar niets bijzonders 
gezien. Rond 6 uur lopen we dicht bij huis langs een 
zomereik met een stam die half afgebroken is door 
een blikseminslag lang geleden. Mijn oog valt op een 
beest zonnend in een schorsspleet op 1 meter hoogte. 
Op eerste gezicht een bij of een Eristalis , maar wat 
klein. T ransparante zak er over heen .. gevangen .. 
borststuk glimt wel er g .. bruin gevlekte vleugels .. 
enorm dikke donkere derde dijen .. stekeltjes aan de 
onderkant: een molm-zweefvlieg. Thuis onder de 
microscoop lijkt het: .. man van Brachypalpus 
valgus?  een zweefvlieg, achterstuk heel zwart 
behaard, kan dat kloppen? of is het toch de 
algemenere B. laphriformis,  die ik overigens ook 
nooit zelf gevangen heb? in elk geval is mijn 
koninginnedag goed! 

Een bezoek aan Naturalis is verhelderend. Menno 
Reemer kijkt bedenkelijk bij B. valgus , de 
kleurverschillen bij dit genus zeggen niet veel. Hij 
blijft - met dank - bij B. laphriformis.  De Leidse 
kollektie bevestigt dit en laat meteen zien waarom de 
literatuur zo verwarrend is. Er zijn 3 europese 
soorten. De derde - komt niet bij ons voor - is de veel 
grotere dicht goudgeelrossig behaarde B. chrysites . 
Die lijkt een grote hommel en is met zijn sterk 
gekromde achtertibia niet te verwisselen. V an 
buitenlandse B. valgus  zijn er 2 mannetjes en 3 
vrouwtjes aanwezig. Die zijn op het achterlijf ook 
dicht behaard en lijken meer op smalle hommels. 
Direkt te onderscheiden van het bijna kale 
dunbehaarde achterlijf van B. laphriformis,  die geen 
imitatie is van een hommel, maar van een graafbij. 
Hij lijkt op de roofvlieg Laphria , ook op een Xylota 
en op een honingbij volgens de boeken. Alan Stubbs 
2002 meldt dat hij in de vlucht lijkt op een Andr ena - 
of Osmia -bijtje. De literatuur vermeldt voor de 
mannetjes van B. valgus een grotere afstand tussen de 
ogen, maar dat kenmerk zet je op het verkeerde been. 
B. laphriformis  heeft dat soms ook, maar dan is het 
net kleiner dan een ocellus ipv net groter . Zie dat 
maar met 1 exemplaar! Bij deze is B. laphriformis 
dus ook van Enschede bekend. 

Inmiddels heb ik nog een tweede mannetje gevangen 
bij een volgend bezoek aan het V olkspark, frappant 
weer rond 6 uur in de namiddag. Hij komt even 
nieuwsgierig kijken op de boomstam die ik afzoek. 
V oor mijn vangzak is hij rap weg, maar komt even 
snel weer terug. Slecht voor zijn kortdurend leventje, 
maar goed voor zijn vereeuwiging in museum en 
literatuur . Is die timing misschien een van de redenen, 
dat ze zo weinig gevangen worden? Leiden telt 24 
nederlandse exemplaren, uit de oude kollektie van 
V an Doesbur g, 1944-1952, en 7 uit de kollektie 
Delfos, 1989-1994. 

B. valgus  blijft voor Nederland een zeldzaamheid, 
alleen uit V enlo bekend. Menno Reemer vertelt dat de 

overige vermeldingen misdeterminaties bleken. Bob 
V an Aartsen heeft er in 1970 een 'vers' exemplaar 
bijgevangen in V enlo. Het is dus uitkijken wie deze 
soort er gens vinden kan. Oude boombestanden en 
parken met veel kans op rot-gaten zijn het milieu. 
V oorkeur van soorten voor bepaalde bomen  is niet 
bekend. Rotheray 1993 noemt voor de larven alleen 
maar "loofbomen". V oor B. laphriformis  worden 
beuken en essen genoemd en wilgen voor zijn de 
zustersoort/synoniem B. meigeni . Gerichter speuren 
naar allerlei soorten moet dit jaar meer nieuws 
kunnen opleveren. V oor het moment is mijn jaar 
bijzonder goed begonnen. 

Waarschijnlijk ligt het aan het weer want deze keer 
alleen een bijdrage van A. Veltman. 

Vroeg vrouwtje Eristalis tenax (L.) 
Een wijfje Episyrphus balteatus (De G.)  van 22 
februari 1977 was tot nog toe mijn vroegste 
zweefvlieg. Maar op 19 februari 2004 zat een 
Eristalis tenax wijfje in de zon op de muur van mijn 
huis. De algemene temperatuur was + 3°C. Ik 
spoedde me naar binnen om een buisje te halen, 
teneinde deze vroege vangst aan mijn verzameling 
toe te voegen. Toen ik terugkwam zat ze er nog op 
dezelfde plaats en ik dacht het verkleumde beest 
moeiteloos te kunnen arresteren. Maar toen ik het 
buisje over haar heen wilde zetten, verkoos ze, floep!, 
de vrijheid. Kennelijk toch niet verkleumd. 
  
A. Veltman 



een B. lanigerus. Daarnaast vloog er nog een verlaat 
mannetje B. mar ci  rond. 
Een stuk verder bij de Ooijse Graaf (194-327) vlogen er 
weer mannetjes (bleek achteraf) samen met wederom B. 
mar ci.   V oorbij Leuth bij Plezenbur g (197-427) was de 
soort goed aan het zwermen en kon er een copula 
verzameld worden. Overigens opvallend te zien hoe 
onzichtbaar de vrouwtjes zijn ondanks de opvallend 
oranje kleur . In totaal werd er er slechts twee gezien en 
verzameld in tegenstelling tot de vele tientallen 
mannetjes die op de laatstgenoemde vangplek aan het 
zwermen waren. Alle genoemde vondsten zijn op 
onderstaand kaartje weer gegeven (figuur 1). 
Bibio anglicus  is in het veld met enige oefening goed te 
herkennen. De mannetjes zien er uit als kleine Bibio 
mar ci's: zwart van lijf en leden met een subtiel andere 
adering. De vrouwtjes zijn oranje met uitzondering van 
kop, het voorste deel van de thorax, pronotum en het 
voorste deel van het abdomen dat zwart is. V erwarring is 
alleen mogelijk met B. hortulanus  (gemiddeld een stuk 
groter en met subtiel andere adering) en B. ferruginatus 
(met witte beharing op abdomen, bij B. anglicus is dit 
overwegend zwart) (Freeman  & Lane, 1985, Zeegers, 
1997). 

Het gedrag van de diertjes is niet wezenlijk anders dan 
dat van andere grotere Bibio-soorten. De mannetjes 
zwermen plaatselijk massaal tot meer dan vijf meter 
hoogte. De vrouwtjes laten zich nauwelijks zien en zijn 
als ze al zichtbaar zijn te vinden op bomen en struiken in 
de buurt van de zwerm. Mogelijk dat ze zich hoog in 
bomen ophouden. In het open veld zijn ze niet 
aangetrof fen een binding met bomen of struiken lijkt 
waarschijnlijk. 

Het verschil met kleinere bibioniden als, B. lanigerus B. 
johannis en  Dilophus febrilis is dat deze soorten vaak 
er g laag bij de grond "zwermen". Ook hier zijn de 
vrouwtjes over het algemeen zwaar in de minderheid. 

Overigens wees Theo Zeegers me er op dat Bibio 

Lau ren s van  der  Lei j 
laurens@lvdl.demon.nl 

Op 25 april 1999 ving ik tijdens een excursie van de 
Insectenwerkgroep van de KNNV  afdeling T ilbur g een 
aantal Bibio-soorten bij de Refter in Ubber gen (190- 
427). Naast een typisch oranje wijfje Bibio hortulanus 
(Linnaeus, 1758) werd er nog een kleiner exemplaar 
meegenomen. Dit bleek bij determinatie een wijfje 
Bibio anglicus  V errall, 1889 te zijn, een zeldzame soort 
in ons land (Zeegers, 1997) die voornamelijk in Zuid- 
Limbur g voorkomt.. 
Later die dag werd er nog een mannetje en een wijfje 
van deze soort aangetrof fen bij het Kolenbrandersbos in 
de Millingerwaard (197-432). 

De vondst bij Ubber gen werd naast B. hortulanus  ook 
ver gezeld door B. mar ci, B. leucopterus  en B. lanigerus. 
Bij het Kolenbrandersbos vlogen verder nog B. mar ci  en 
Dilophus febrilis.  

Op de kop af vijf jaar later , 25 april 2004, was ik weer 
in het gebied om diptera te vangen. Bij de Refter 
verzamelde ik een tweetal Bibio-mannetjes waarvan er 
achteraf één een B.anglicus  bleek te zijn, de andere was 

B IBIO  ANGLICUS  TEN 

OOSTEN  VAN  N IJMEGEN 

Summary 
Bibio anglicus  is reported from the region East of 
Nijmegen where it was found in 1999 and 2004 on 
four dif ferent locations, one of flies was caught only 
100 metres from the Dutch-German border . The 
species has not yet been reported from Germany . 

Legenda 
 1999 

 1999 en 2004 

 2004 

Figuur 1: voorlopig verspreidingskaartje Bibio anglicus V errall 1886 ten oosten van Nijmegen 
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anglicus nog niet uit Duitsland gemeld is. Op het 
kaartje is te zien dat de vondst van de Ooijse Graaf op 
minder dan 100 meter van de Duitse grens is gedaan! 
Dus voor degenen die zich nog nuttig willen maken 
voor de Duitse checklist is er volgend jaar april nog 
wat te doen. 

Omdat het vermoeden bestaat dat de soort door heel 
de Ooijpolder en Millingerwaard voorkomt zal 
volgend jaar een poging gedaan worden om een meer 
volledig beeld van de verspreiding te krijgen. 
Mogelijk kan de soort dan ook voor Duitsland 
vastgesteld worden. 

Literatuur 
Freeman, P . & R.P . Lane, 1985. Bibionid and 
scatopsid flies. Diptera: Bibionidae and Scatopsidae. - 
Handbk Ident. br . Insects 9(7): 1074 

Zeegers, Th., 1997. Een veldtabel voor de inheemse 
zwarte vliegen. -Vliegenmepper 6 (2): 4-9 

Ilse Logie praat in T rouw over het boek Perpetuum 
Mobile. Geschreven door Augusto Monterroso (1921- 
2003)  een van de grootste auteurs van Guatemala. 

Het boek geeft een uitvoerige filosofische kijk op de 
vlieg. Prachtig voor ons, eindelijk iemand die het ziet. 
Monterroso vindt het thema Vlieg even belangrijk als 
Liefde en Dood. W at willen wij vliegologen meer? 
Daarom laat ik hier de hele passage volgen. 

  "Op deze motto's volgt een beschouwing over de 
vlieg, waaraan de auteur evenveel belang toekent als 
aan twee andere onderwerpen die hij denkt aan te 
snijden, de liefde en de dood. 
Zelf heeft hij een voorkeur voor het nietige insekt, en 
dat zal de lezer weten. Niet alleen krijgt hij een kleine 
bloemlezing uit de wereldliteratuur over het 
gevleugelde diertje voor geschoteld aan de hand van 
tref fende citaten, het staat ook op verschillende 
plaatsen en in verschillende formaten op de 
bladzijden afgebeeld. De vlieg treedt hier , kortom, op 
als een heus personage, en dat is geen toeval, ook al 
lijkt het overdreven veel eer voor zo'n alledaags 
wezen. 

G EVONDEN :  L ITERAIRE 

O D E  AAN  D E  V LIEG 

Jan  H.C . Vel ter op 
Enschede 

Maar schijn bedriegt, aldus Monterroso, want op haar 
manier zegt de vlieg veel over de essentie van het 
bestaan - een optisch bedrog dat eveneens spreekt uit 
de passende omslag illustratie van Escher . Zij is die 
hinderlijke factor die om ons hoofd zoemt, maar juist 
in die hoedanigheid vertegenwoordigt zij de constante 
afleiding van het Hooggestemde, waar de mens meer 
dan hem lief is rekening mee dient te houden. 

Haar bewegingen mogen dan willekeurig lijken, bij 
nader inzien zijn ze aan een zekere, zij het 
tegendraadse want te hooi en te gras opererende, orde 
onderhevig, een speels voor - en terugwijzen dat ook 
aan het creatieve lezen en schrijven ten grondslag ligt. 

Die rusteloosheid weerspiegelt meteen ook de 
intellectuele nieuwsgierigheid van de auteur van dit 
'vliegenboek', die zijn land om politieke redenen 
moest verlaten en een nieuw leven begon in het 
naburige Mexico. Uiteindelijk roept Monterroso de 
vlieg uit tot benijdenswaardig compacte drager van 
'onze lompe westerse beschaving'. Vliegen zijn de 
afgezanten van onze ziel, zij ver garen wijsheid en 
weten alles wat wij niet durven te weten". 

T ot zover Ilse Logie. Schitterende slotzinnen over DE 
VLIEG om door te vertellen! 

Gevonden in T rouw , 9 september 2003 door Jan 
H.C.V elterop. 

Uitgave De Leguaan 2003; 17.45 euro ISBN 
908071951x. 
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het genus Penthesilea Mg. (Diptera, Syrphidae). - 
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soort van het genus Chrysotoxum Mg. (Diptera, 
Syrphidae) uit Midden Azië - Entomologischeskoe 
Obzorenie 33: 358-359. 
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Koenasjir .- Entomologischeskoe Obzorenie 34: 
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Entomologischeskoe Obzorenie 35(2). 
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Entomologicheskoe Obozrenie 39(3): 661-665. 

ALGEMEEN 

DDDD: 2 [Diptera Data Dissemination Disk, V olume 2, 
March 2004], Systematic Entomology Lab., USDA, 
c/o National Museum of Natural History , MRC-168, 
W ashington, DC 20013-7012, USA. 
CD 1 met de volgende inhoud: 

-- Stiletto Fly (Insecta: Diptera: Ther evidae) 
W ebsite; 

-- Mandala 5.3 Database system for systematics and 
biodiversity studies; 

-- Systematic database of Ther eva names; 

-- T achinidae r esour ces website; 

-- Electr onic database and r evision of Paul H. 
Arnaud, Jr's Host-parasite catalog of North 
American T achinidae; 

-- Updates to biosystematic database of W old 
Diptera for T ephritidae thr ough 1999; 

-- Pest Fruit Flies of the W orld. Identification, 
descriptions, illustrations, and information r etrieval; 

-- Host plant database for Anastr epha and 
T oxotrypana (Diptera: T ephritidae: T oxotrypanini); 

-- Dipterists' Dir ectory . 

CD 2: Biosystematic Database of W orld Diptera. 

Emden, H.F . van & Service, M.W . 2004. Pest and vector 
control. Cambridge University Press, Cambridge: i- 
xii, 1-349. 

Godfrey , A. 2003. A  review of the invertebrate interest 
of coarse woody debris in England. - English Nature 
Report 513: 1-49. 

Haenni, J.-P . 2004. Mouches: histoire naturelle des 
insectes diptères et leurs relations avec l'homme. - 
Museum d'Hisoire Naturelle, Neuchâtel: 1-168. 

Hof fmann, A. & Hering, D. W ood-associated macro- 
invertebrate fauna in Central European streams. - 
International Review of Hydrobiology 85: 25-48. 

Krzeminska, E. & Krzeminski, W . (eds), 2003. 
Proceedingss of the 2nd congress on 
palaeoentomology "Fossil Insects". - Acta Zoologica 
Cracoviensia 46 Supplement: 1-440. 

Menzel, F . 2003. Zwanzig Jahre Arbeitskreis Diptera 
(AK Diptera) mit einem geschichtichen Überblick 
über die dipterenkundliche V ereinsarbeit in 
Deutschland seit 1976. - Studia Dipterologica 10: 3- 
12. 

FORENSISCHE DIPTEROLOGIE 

Kaczorowska, E.; Piesniak, D. & Szczerkowska, Z. 
2003. The use of blowfly larvae (Diptera: 
Calliphoridae) in attempt at determination of the 
human body drowning time . a case history from 
Poland. - Polskie Pismo Entomologiczne 72: 343- 
348. 
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