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Sciaridae, een in ons land relatief slecht bestudeerde
muggengroep. Wellicht komt hier met dit artikel
verandering in.
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kopijdatum niet gehaald en zal hopelijk in een
volgend nummer verschijnen.

Download De Vliegenmepper!
Deze aflevering kan ook gedownload worden op:
http://www.nev.nl/diptera/
Foto's en afbeeldingen zijn dan in kleur te zien en af te drukken.
Op dit adres zijn ook alle oude nummers down te loaden.

André van Eck
Laurens van der Leij
Jaap van der Linden

Sciaridae: een beknopte inleiding
André van Eck
Iedereen heeft ze weleens gezien, die kleine mugjes die
rond onze kamerplanten rondhangen. Die vaker lopen
dan - onhandig - vliegen. Waarvan je vermoedt dat ze uit
de potaarde komen, maar echt uitgezocht heb je het
nooit, want ze lijken zo onooglijk en de moeite niet
waard. Zo verging het mij tenminste. Maar dat verandert
nu misschien wel, met het hiernavolgende artikel van
Kai Heller over een obscure maar daarom niet minder
boeiende muggenfamilie: de Sciaridae. Ze komen in
grote getale en in grote soortenverscheidenheid voor in
Nederland. Een ondergewaardeerde familie, maar
misschien komt daar nu verandering in.

Nederlandse namen
Er is nog geen officiële Nederlandse naam verbonden
aan deze muggen (Oosterbroek: 2005); in het Duits
worden ze ‘Trauermücken’ genoemd. De letterlijke
vertaling daarvan zou dan ‘rouwmuggen’ zijn en die
naam kom je weleens tegen in dit verband. Deze naam
lijkt dus zeer op een gangbare Nederlandse benaming
voor de Bibionidae: rouwvliegen. Om verwarring te
voorkomen ligt het misschien evenzeer voor de hand om
een naam als ‘treurmuggen’ te gebruiken. Dit verwijst
vooral naar het overwegend zwarte habitus van de
meeste soorten Sciaridae. Maar daarin zijn ze bepaald
niet uniek. Om hun verschijning voor onze
woonkamerramen, doordat ze uit de bloempotaarde
gekropen zijn, zouden ze ook ‘bloempotmuggen’
genoemd kunnen worden.
De meeste soorten voeden zich als larve met allerlei
typen rottend plantaardig materiaal. Vanuit die
overweging is een naam als ‘compostmug’ wellicht de
meest treffende Nederlandse benaming.

aantal in de wereld bekende soorten nog maar zo’n 700
betrof. De verwachting is dus, dat ook heden nog zeer
veel soorten op ontdekking liggen te wachten.

Tenslotte
Het leren kennen van nieuwe insecten begint met het
(leren) verzamelen en conserveren van d e
studieobjecten. Kai Heller is een Duitse specialist op het
gebied van de Sciaridae en hij is zo vriendelijk geweest
ons in het volgende artikel wegwijs te maken in het
verzamelen en conserveren van deze kleine diptera.
Voor meer informatie over de Sciariden verwijzen we
graag naar zijn website, zoals je voor het herkennen van
de muggen goed uit de voeten kunt met Oosterbroek
(2005). In een volgende Vliegenmepper kan misschien
meer op de biologie en herkenning in worden gegaan.
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Compostmuggen in Nederland

Internet

De Compostmuggen zijn een tot op heden nog matig tot
slecht onderzochte groep muggen, met weinig
specialisten en in Nederland op dit moment 76
vastgestelde inheemse soorten (Menzel in Beuk, 2002).
In België zijn zelfs slechts 51 soorten vastgesteld. Ter
vergelijking: in Duitsland zijn in totaal 343 en in GrootBrittanië 153 soorten vastgesteld (op een wereldwijd
bekend aantal van 1848 soorten). Een tweede indicatie
dat we ons hier in Nederland op tamelijk maagdelijk
terrein bevinden toont het malaisevalproject in het
natuurgebied ‘De Brand’ bij Udenhout in 1990 (Van
Zuijlen et al, 1996). Determinatie van de Sciariden uit
dat jaar leverde circa 55 soorten op, waarvan zo’n 40
nieuw voor Nederland w.o. een aantal nieuw voor de
wetenschap. Overigens dient daarbij aangetekend te
worden dat bij publicatie van die gegevens in 1996, het

Faunaeuropaea. www.faunaeur.org
Kai Heller’s Sciaridae website
www.sciaridae.de

(in

opbouw):

Nederlands soortenregister; overzicht van d e
Nederlandse biodiversiteit. www.nederlandsesoorten.nl
De foto’s 1a-c zijn afkomstig van: http://xespok.net/
gallery/Sciaridae
Ook op www.diptera.info zijn goede foto’s te vinden
van Sciaridae.
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Remarks upon capturing, preparation and
collection management of Black Fungus Gnats
(Diptera: Sciaridae)
Kay Heller
Sciarid flies or black fungus gnats are very rich in
species. Members of this nematoceran family can be
found in nearly every terrestrial habitat. Most
representatives are very small with an average size of
about 2 mm (figure 1a-c)

The intention of the present work was to fill this gap
and take the chance to give some practical
methodological remarks, which result from many
years of experience in collection and preparation of
sciarids. Although or even because sciarids are very
small insects, they are a good object of study for
amateur entomologists, as interesting results can be
obtained with only limited resources. Hence emphasis
is put on the presentation of economic methods,
which nevertheless fulfil modern scientific standards
in the hope to contribute hereby to an increasing
popularity of this interesting and fascinating insect
family

.

Figure 1a: Sciaridae spec.

In spite of their inconspiciousness most people may
know them, because some species live in houses.
Their larvae develop all around the year in flower
pots and the adults appear especially in winter. So
when
I began to collect insects in December 1985 the
“flowerpot-midge”, Bradysia tilicola, was just the
second specimen in my brand new collection. At that
time I still glued the insects upon cardboard, which I
put with an insect pin into the box. Later on I fixed
them with minute pins, a popular method for
micodipterans used by the early diperists in the 19th
century and which is still in use for some families of
flies. It is not useful for the identification of Sciaridae,
as in most cases a microscopic analysis of the male
genital appendages is necessary.
When I began to study Sciaridae more intensively in
1988, I made my first slides after the description of
FREEMAN (1983). This publication is although not
optimal still the standard for beginners of sciarid
preparation, because there is no other actual guide in
English language available.

Figure 1b-c: Sciaridae spec.

Collecting
The most popular and simple method for catching
sciarids is the use of an insect sweeping net. This
should be a standard dipteran net with fine and soft
gauze. The diameter should be at least 30 cm to graze
a sufficiently high volume by sweeping over the
vegetation. Best catching results are obtained in
habitats with medium vegetation. In too dense
vegetation the sweeping net doesn’t reach the ground,
where Sciaridae are most likely to be found.
In habitats with low plant density there are only few
Sciaridae because the larvae lack their food basis and
they often stay too near the ground to be captured by
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the net. The flies are most active at moderate
temperatures between 15 and 20° C and low wind
speed. The best time of day to collect are the morning
and evening hours. The vegetation may not be too wet
by dew or rain. Otherwise the insects agglutinate and
get squashed in the net. Larvae of most species need
sufficient soil humidity for their development, so after
a longer dry period one might catch only few
Sciaridae, even when the conditions are otherwise
good. Some species are even restricted in their
appearance to autumn or springtime.
There are different methods of insect extraction from
the sweeping net. The most common one is the use of
an exhaustor. With this tool the insects are first
sucked into a collection jar to become then
intoxicated with ether and be finally transferred into
alcohol (MENZEL & MOHRIG 2000). It is even possible
to poison all insects in the net by concentrating the
contents of the net in its tip and holding it into a jar of
ether for a short time.
The dazed insects can then be sorted out with
tweezers on a piece of paper into a jar with alcohol
(figure 2)

Figure 2: Jar with alcohol containing Sciaridae

A similar method, promoted by VON TSCHIRNHAUS is
to empty the contents of the net into a dark box with
one lightened opening to which the insects orientate
phototactically and get trapped in a jar with alcohol.
Then no manual outdoor selection of Sciaridae is
necessary but in the laboratory. My favourite method
is the direct transfer of the Sciaridae from the net into
a snap-on lid jar with alcohol, because this needs least
technical equipment. One must only get into the net
with head and arms and sort out the Sciaridae directly.
They are easily recognisable with a little practice by
their movement in the net or by their habitus lying on
the ground. They can be picked up easily with a small
moistened brush or the small finger and be transferred
immediately into the snap-on lid jar. In the case of the
finger method the jar should have at least a diameter
of 20 mm. To separate the yield of different habitats it

is necessary to carry several jars.
The standard medium to preserve Sciaridae is 70%
ethanol. A higher concentration lets the insects get
brittle, so that at the end of a longer excursion walk
the Sciaridae will have lost much of their wings,
antennae or legs.
Another efficient method to capture Sciaridae is the
use of photoeclectors. These round or rectangular
closed dark boxes cover a defined area. Hatching
diptera from the ground get out phototactically
through an opening at the top or at one side of the box
and become caught in a jar with a conservation liquid.
The effort of putting photoeclectors is hardly
practicable for hobby entomologists. But as this is the
only method, which gives valuable results about the
ecology of certain species clearly corresponding to
area and habitat, it is mentioned here. The
photoeclector principle is also usable to breed out
material like rotten wood, or birds nests in the
laboratory by carrying the material into boxes with a
light opening and a liquid filled jar.
Easier to handle are colour dishes, filled with a
conservation liquid, which can be placed anywhere
outside on the ground. As most adult sciarids don’t
need nutrition they do not regularly visit flowers and
so are not expected to react positive to certain
colours. But they have a preference for bright and
smooth surfaces, which they use as a place for resting
and courtship. So colour dishes are suitable to catch
Sciaridae.
The use of pitfall or Barber-traps is the most common
method in ecological studies for carabid beetles and
spiders. As most sciarids are able to fly they are
underrepresented in those traps. This method can only
be additionally useful to catch some apterous or
brachypterous specimen, which are otherwise difficult
to find. Sorting out pitfall trap samples for Sciaridae
is a tedious task, because they use to contain beneath
greater insects soil and detritus. So sciarids often
adhere to those bigger particles and are difficult to
recognise before the dark background.
The most interesting and comprehensive results are
obtained definitely with malaise traps. Although there
are found less individuals than for example in
photoeclectors, malaise traps catch more and
exclusive species. The Sciaridae originate from the
nearer or more distant surrounding and live perhaps in
habitats, which are probably not sampled by other
methods. The gauze tent functions like a permanent
big passive insect net. So it catches even species with
short phenologies in the year or during the daytime.
Samplings have shown, that the maximum of species
appears in the springtime from April to June, while
during the summer other insect families predominate.
Among the bulk of other insects only few sciarids can
be found in summer samples, which generally belong
to the most common and widespread species.
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Some remarks are still necessary about the
conservation liquid for the mentioned methods
photoeclector, colour dishes, pitfall trap and malaise
trap. Contrary to the sweeping net method ethanol is
here not useful as primary conservation liquid.
Alcohol evaporates or dilutes when exposed over a
longer time, which causes drying out or moulding of
the sample. Standard liquids in automatic methods
are ethlene glycol, picric acid and formalin. Despite
of its toxicity formalin is the best conservation
medium with respect to the Sciaridae. The specimen
harden out immediately and don’t get macerated like
in the other media. So there is no risk, that the
specimen become unnaturally elongated or distorted
in the course of the later preparation. In the case of
pitfall traps and colour dishes a concentration of 4%
formalin is usual, for photoeclectors and malaise
traps 1% is sufficient, because their recipients are
closed up (so don’t evaporate easily). It is important
to add some drops of a detergent so the small diptera
can sink. The samples conserved in formalin for an
indefinite time, but generally they are transferred
promptly into 70% ethanol. This is done by pouring
the contents of the sample through a fine tea strainer,
which retains even the smallest insects. The formalin
is collected with the help of a funnel and can
eventually be recycled several times. The remaining
fraction of insects in the sieve will be cleaned with
clear water and then transferred to a marmalade jar.
A washing bottle is useful to remove all insects from
the sieve.

Preparation

individually when deciding how accurate a complex
sample shall be sorted out.

Figure 3: Pincet and pair of spring steel tweezers

After sorting out the Sciaridae the determination may
start. In most cases only the males can be safely
distinguished to species level by means of their
genital structures. The females of only a few, very
characteristic species can be also recognised surely.
But in the case of homogeneous samples (sweeping
net or photoeclector) females can be associated
sometimes to certain males and thus provide valuable
reference material. The adept will sooner or later
recognise the most common and characteristic species
just under the stereoscopic binocular. So slides have
to be prepared only for some vouchers and not
immediately recognisable specimen (figure 4).

Preparation and determination of Sciaridae is done
under a stereoscopic binocular and a microscope.
Except in the case of preselected net samples
sciarids must be separated from the rest of the
insects and if necessary other debris. The contents of
the sample is poured into a white sorting tray. The
white colour makes the generally dark Sciaridae
contrast well. The contents is scanned with the aid of
a pair of spring steel tweezers and the sciarids are
successively removed to another recipient (figure 3).
This can be an tedious task especially in the case of
malaise traps. The bigger insects like flies, tipulids,
wasps and butterflies should therefore be shaken to
detach adhering smaller insects and then removed
back into the original jar, to make the sample clearer.
In the beginning the sorting can be done under the
stereoscopic binocular, but after having gained some
experience in recognising Sciaridae the scanning
without optical equipment saves a lot of time. In the
case of very large malaise samples a second or third
sorting process may reveal additional specimen of
Sciaridae. Effort and profit must be balanced

Figure 4: Preparation materials

MENZEL & MOHRIG (2000) describe the embedding of
Sciaridae in Balsamum canadense (Canada
turpentine) after 10 minutes treatment with creosote
as the standard for museum collections. Because of
the toxicity of creosote this procedure is only
recommendable in a laboratory under an extractor
hood. A less complicated method is the use of euparal
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Figure 5: embedded specimen of Trichosia flavicoxa

for the fabrication of slides. Euparal was also
proposed by Freeman (1983) and has proven of value
during many years of use. It is a hydrophobe
substance but mixable with 96% ethanol at any ratio.
So if necessary a preparation can easily be dissolved,
when it’s not in the optimal viewing position or when
the slide has become damaged.
Before embedding the specimen it is necessary to
dehydrate the specimen completely by transferring it
from 70% to 96% ethanol in order to prevent
smearing of the solution or collapsing of parts of the
body. The time of treatment depends upon the size of
the midge. Smaller specimen of less than 2 mm
length require only a washing of a few seconds in
pure alcohol. A little bit more intricate is the
treatment of males with tiny and globular gonostyles
like for example Corynoptera irmgardis or many
species of the genera Cratyna and Camptochaeta.
The pressure and the fast exchange of the liquid
alcohol against the viscous euparal in the gonostyles
may eventually cause those to collapse, so that
important structures become screwed up. Here it is
necessary to adapt the specimen slowly to an
ascending concentration of euparal. The passage of
ten minutes each through three steps of 50, 75 and
90% of euparal ethanol mixture proved good results.
For the final embedding two spots of euparal are
placed on a slide, a bigger one of 7 mm diameter for
the body and a separate smaller one of 3 mm for the
male hypopygium (figure 5)
For females one spot is sufficient. To leave some
space for the label it is recommendable to place the
object on the left half of the slide. The further
preparation is to be carried out under the binocular.
At first the specimen is placed and aligned in the
bigger spot of euparal. The hypopygium as the most
characteristic structure is always separated from the
body and transferred to the smaller spot with the
ventral side up. For the separation and alignment of

parts of the body a super fine Dumont-tweezers N° 5
is recommended. It can seize even smallest structures,
so that the respective body parts can be cut off by
slightly striking along the tweezers tip with an insect
pin type 1 or 0. A further separation of head, wings
and legs as proposed by F REEMAN (1983) is to be
rejected, because several parts of the body may
become damaged or get lost. Furthermore the finding
of all parts under the microscope becomes more
complicated. In particular cases there can be removed
one wing or one foreleg to prevent overlapping.
Finally both spots of euparal are covered by separate
cover slips. The cover slips like the euparal spots
should be of adequate size in relation to the objects.
Too big cover slips tend to squash the objects because
of their raised adhesive powers. For an average sized
sciarid body a square cover slide of 9 mm is sufficient
and for the hypopygium one of 5 mm. (These
measures can be economically obtained by cutting
bigger cover slides of 18x18 or 16x21 mm with a
diamond cutter into smaller pieces. Therefore the
cover slide is pressed between two slides and
partitioned with lines by the diamond cutter into
smaller squares, which can easily be broken off and
stored in a vial). The cover slides are placed carefully
with the tweezers over the objects. Now the
preparation is ready to be observed under the
microscope. The position of all parts of the body
should be checked. If necessary, the placement in the
liquid euparal can still be corrected by slightly
moving the cover slide with the insect pin or the
tweezers. The cover slide can even still be removed
again, e.g. when the hypopygium should have to be
turned over. Before adding the slide into the
collection box (figure 6, next page) it must have dried
out completely during two weeks in a horizontal
position.
Air bubbles under the cover slide, which are due to
the evaporation of euparal should be filled by

De Vliegenmepper (2006,
(2005, nummer 1)
2)

6

Figure 6: collection embedded Sciaridae

pipetting regularly additional euparal during that
period. Former clearing of the specimen is not
necessary. If a preparation is too dark for
microscopy, it can still be cleared up simply by
exposition to sunlight. Too much light may harm the
preparation, as it makes the body parts so
transparent, that the structures become nearly
invisible, so the slides should be mainly stored in the
dark.

Collection management
There are many reasons to keep electronically record
of an insect collection. This is especially the case for
Sciaridae because species and individuals on the
slides are not distinguishable without a microscope.
It is not of primary importance, which software to
use. As the data should normally be transformable,
this may well be a simple spreadsheet program rather
than a specialised collection database at the
beginning. All available data should be entered into
the data record. Date, locality and collector are
essential. Additional information like collection
method, habitat, geographical coordinates, altitude,
political or geographical assignment of the locality
are desirable.
The electronic indexing of the collection leads to so
many synergetic effects, that the additional effort of
data entry becomes very soon profitable. The first
advantage is the automatic print out of collection
labels. Other simple or complex analysis of the data
become possible as well, for example faunistic lists,
phenologies or distribution maps. Such information
is hardly accessible without a database behind. To
trace back and find again any slide it is
recommendable to assign an individual collection

number to every slide. Personal experience has
proven, that even the sorting of the whole collection
by ascending collection number is beneficial. This
may seem strange at the first glance, because usually
genera and species are kept together in collections.
Yet the alternative method saves collection space,
because there needn’t be reserved any free locations
for additional future specimen or missing species.
And the collection has never to be reorganised. Any
new slide is simply added at the end of the last actual
collection box respectively a new box is started. For
new slides it is sufficient to write down on the slide
only the collection number in the first step. Later,
after printing out the collection labels with the
remaining information, the labels can easily be
assigned to the slides by that number. Thus the
unique identifier of slides in collection boxes per 100
slides facilitates different organising methods than in
boxes of needled insects. Among the more than 4.500
slides in the author’s collection all specimen of the
same species or from the same locality can be singled
out rapidly by database queries. Besides an
additional hand collection with typical vouchers of
certain species may of course be useful.
In the case of private collection it is not possible and
for very common species not even useful to make a
slide of every single specimen. The remaining
material stays in the spirit collection in plastic vials
filled with 70% ethanol. Any vial must contain a
label with the collection data. It makes sense to enter
these data also into the database, so eventually more
slides can be fabricated or the determination can be
validated later.

De Vliegenmepper (2006, nummer 1)

7

Literature
FREEMAN, P. (1983b): Sciarid flies. Diptera,
Sciaridae. - Handbooks for the Identification of
British Insects 9(6): 1-68; London.
MENZEL, F. & MOHRIG, W. (2000): Revision der
paläarktischen Trauermücken (Diptera: Sciaridae). –
Studia dipterologica Supplement 6 (1999): 1-761;
Halle (Saale).

Summary
The most common methods for capturing Sciaridae
are presented. The use of an insect sweeping net is
possible in all terrestrial habitats and thus the most
frequently applied method by private collectors.
Among the automatic methods photoeclectors and
malaise traps are the most effective. Colour dishes
and pitfall traps are also common methods. Formalin
is the recommended liquid for capturing Sciaridae in
automatic traps. For the further conservation 70%
ethanol is most useful.
Slide mounting of Sciaridae is for private collectors
best done with Euparal. First the specimen have to be
dehydrated in pure alcohol. In the case of males with
tiny and globular gonostyles it may be necessary to
pass them additionally through a row of ascending
concentration of ethanol and euparal. During the
preparation only the male hypopygium should be
dissected by a tweezers and a fine insect pin and
transferred into a separate spot of euparal. Both spots

Het verzamelen kan het beste gebeuren met een
sleepnet, exhauster, stikpot en potjes met 70%
alcohol om de dieren in te bewaren. Andere
verzamelmethoden als photo-eclectoren, gekleurde
borden met een formalineoplossing, potvallen,
Barber traps en uiteraard Malaisevallen kunnen in
meer of mindere mate ook gebruikt worden bij het
verzamelen van Sciariden.
Het uitpreparen van Sciariden gebeurt meestal op een
preparaatglaasje waar de dieren in een balsem
worden ingesloten. Het
bestuderen van het
mannelijk genitaal is namelijk vaak noodzakelijk om
tot een betrouwbare soortvaststelling te komen.
Een collectie Sciaridae bestaat dus over het algemeen
niet uit opgeprikte exemplaren maar uit een
verzameling preparaten.

should then be covered by as small as possible cover
slides. During the process of hardening some euparal
should be added if necessary.
It is recommendable to map the collection of
Sciaridae electronically in some kind of database.
This facilitates not only the automatic print of labels
but also other analysis like faunistic lists or
distribution maps. A unique collection number for
any slide is useful for an easier identification of
certain preparations and for the management of the
whole collection.
All pictures made by the author except figure 1a-c: http://

xespok.net/gallery/Sciaridae

Samenvatting
De muggenfamilie Sciaridae is erg soortenrijk en
vertegenwoordigers kunnen in alle terrestische
habitats worden aangetroffen. De meest bekende
vertegenwoordiger is het bloempotmugje Bradysia
tilicola.
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Rariteitjes
Leuke waarnemingen van diptera in 2004 en 2005
van Theo Zeegers, Ton van Haren, Henk van
Woerden en Frans Groenen.

Tabanidae Theo Zeegers
Chrysops rufipes
Dordrecht: De Elzen (Amcoördinaten 106.7 – 418.8),
15.viii.2004, leg J.T. Smit.
Nagekomen waarneming uit 2004. Nadat ik vanwege
familieverplichtingen de excursie verlaten had, kon
John Smit de vangst van de dag doen: een mannetje
Chrysops rufipes.
Deze soort is altijd al zeldzaam geweest en vooral in
het rivierengebied gevangen. Uit de periode 1973 –
1992 is geen waarneming bekend, mogelijk is de
soort toen zelfs uit ons land verdwenen. Sinds 1992 is
de soort herhaaldelijk in het oostelijke rivierengebied
gevonden. En nu dus de meest westelijke vondst
sinds een eeuw. Het lijkt er sterk op dat Chrysops
rufipes zich a la Gomphus flavipes langs de rivieren
uit het verspreiden is.
Atylotus fulvus
Atylotus fulvus is een zeldzame daas die vooral langs
mesotrofe vennen op zandgronden gevonden is (21
waarnemingen voor 2005). De eerste helft van juli
was een topperiode voor deze soort met maar liefst 3
waarnemingen:
Hatertsche Vennen, Eendenven, 1 vrouwtje 3.vii.2005
gemeld via Harm Alberts;
Wisselsche Veen bij Epe, 18.vii.2005, 2 vrouwtjes,
leg M. Reemer;
Lage Vuursche, Pluismeer, 18.vii.2005, 1 vrouwje,
leg Th. Zeegers.
In de laatste gevallen werden de dazen opgejaagd uit
de vegetatie. Het is vaker vastgesteld dat Atylotus
fulvus lastig te vinden is. De Hatertsche Vennen
waren al bekend als vindplaats.
Tabanus sudeticus
Na verschillende keren vals alarm op (ja, autumnalis
is ook errug groot), was het dan wel raak:
Nunspeet, 10.vii.2005, 1 vrouwtje, leg B. van Aartsen
in de auto.
Van oudsher komen de meeste waarnemingen van
Tabanus sudeticus van de Veluwe. Het lijkt er dus op
dat deze soort mogelijk nog inheems is op de Veluwe.
De soort is wel bijna uitgestorven: vorige
waarneming stamde reeds uit 1995. Dat is toch lang
geleden voor zo’n opvallend beest.

Tachinidae Theo Zeegers
Phasia barbifrons
Naar mijn eigen waarnemingen was 2005 weer een
topjaar voor deze kleine Phasia -soort. Phasia
barbifrons heeft van die jaren waarin hij
onwaarschijnlijk algemeen is (meerdere duizenden
exemplaren per dag te vinden). Ik vond de soort in
grote aantallen op de Utrechtse Heuvelrug, eigenlijk
op elke plek die ik in augustus bezocht. In de
nabijgelegen Eempolder kon ik de soort, ondanks
intensief zoeken, niet vinden. Wat het
verspreidingspatroon al suggereerde lijkt dus te
kloppen: Phasia barbifrons is gebonden aan
zandgrond. Dit is ook een sterke aanwijzing voor het
feit dat de soort geen migrant is (want die laatste
kilometer naar de Eempolder had hij dan makkelijk
kunnen vliegen).
Zoals bekend nemen ook andere wantsenparasieten
(Phasiinae), zoals Phasia hemiptera en Ectophasia
crassipennis, in aantal toe.
Gymnosoma dolycoridis
In dit beeld past ook de vondst van een mannetje
Gymnosoma dolycoridis op De Zoom bij Den
Dolder, 14.viii.2005. Deze zeldzame Gymnosoma soort is slechts eenmaal eerder buiten Zuid-Limburg
aangetroffen (Velp, 1941).
Ernestia puparum
Brunssum, 25?.iv.2005, 1 man, foto Ben Hamers op
www.diptera.info .
Deze soort leek uitgestorven in ons land, met de
laatste vondst uit 1983. Maar nu dus weer
teruggevonden. Alle vondsten na 1950 liggen ten
zuiden van de grote rivieren.
Picconia incurva
Amsterdamse Waterleidingduinen bij Vogelenzang, 1
vrouwtje gekweekt ex het haantje Galeruca tanaceti
(det T. Hakbijl), verzameld 10.ii.2005, ex pupa
8.iii.2005 door Louis Bouwmans.
Derde waarneming ooit uit ons land (Zeegers, 2001).
Ref: Zeegers, Th., 2001. Sluipvliegen (Tachinidae)
uit de duinen. Vliegenmepper 10(2): 16.
Loewia submetallica
De Zoom bij Den Dolder, 17.vii.2005, 1 mannetje op
gevelde Douglassspar-stam.
Apart aan deze vondst is dat het een vers mannetje
met slechts 1 vleugel betrof. Het beest kon dus niet
vliegen. Sluipvliegen van het genus Loewia
parasiteren in Duizendpoten. Deze vondst wijst erop
dat – in ieder geval in dit geval – de gastheer onder
boomschors bezocht moet worden.
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Larvale vindplaats
expollicata op Goeree

van

Hybomitra

In opdracht van het Waterschap Hollandse Delta
moesten we afgelopen jaar vele macrofauna monsters
nemen in hun beheersgebied. Op een van de
onderzochte lokaties op Goeree vond ik afgelopen
najaar een larve van Hybomitra expollicata. Dit ene
exemplaar werd aangetroffen op 6 september 2005 in
een met organisch materiaal verrijkte brakke sloot even
ten zuid-oosten van Ouddorp (55.597/425.072).
Waarschijnlijk werd de verontreiniging veroorzaakt
door het (slechte) maaibeheer van de rietzone in het
voorjaar. Het chloridegehalte van het water variert in
het jaar zo tussen 130-830 mg/l (gegevens waterschap).
Naast Riet werden ook typische zilte planten
aangetroffen als Glaux maritima, Juncus gerardi en
Salicornia sp. en grassen als Agrostis stolonifera en
Alopecurus geniculatus. Andere aangetroffen dipteralarven waren in het najaar de steekmuggen Culex
pipiens, Culiseta ochroptera en in het voorjaar (4 april)
werd ook nog een larve gevonden van een Eristalinus
soort. Ofschoon ik de larve van H. expollicata nog niet
eerder had gezien voldeed het exemplaar volledig aan
de beschrijvingen van deze soort. Een tweetal typische
kenmerken zijn paren van dorso-laterale donkere
vlekken op de abominaalsegmenten en twee kleine
patches van haarvlekken op de laterale zijde van het
laatste abdominaalsegment. De aanwezigheid van een
volledig ontwikkeld strepenpatroon op de dorsale en
ventrale zijde van het abdomen onderscheid deze van
Atylotus en de dorso-laterale haarpatches naast de
pseudopoden zijn afwezig bij Tabanus . De larve is ook
duidelijk anders dan enkele dazenlarven die ik jaren
geleden eens verzameld had onder graszoden op de dijk
bij het land van Saeftinge (Emmadorp). Van deze laatste
exemplaren was de status nog onbekend, maar nu ik
Hybomitra expollicata heb gezien moeten de
exemplaren van Saeftinghe wel toebehoren aan de nog
(als larve) onbeschreven Atylotus latistriatus.
Ton van Haren

eerste helft van mei. Uit onderzoek naar larven bij
geschoten reeen is bekend dat de soort niet zeldzaam is:
de volwassen vliegen worden evenwel zeer weinig
gevonden. Van H. diana is bekend dat ze zonnend te
vinden zijn op de grond, vermoedelijk betreft dit
exemplaren die recent verpopt zijn. Zelf vond ik de soort
ooit zo in Oost-Polen.
Met dank aan Henk van Woerden (Apeldoorn) voor het
beschikbaar stellen van de prima foto en aan EIS-NL
voor het doorsturen daarvan.
Theo Zeegers

Foto's: Henk van Woerden

Hypoderma diana in aantal op de Veluwe
Henk van Woerden trof de reebulthorzel Hypoderma
diana op 11 mei 2005 in aantal aan op de Veluwe bij
Niersen (Amco 190,2-478,2) langs een droog zandpad
omgeven door overwegend naaldhout met ondergroei
van bosbes en struikhei. Over een afstand van zo’n 300
m. trof hij minstens 20 exemplaren. Zij lieten zich
moeilijk fotograferen, maar gelukkig lukte het
uiteindelijk prima. De foto maakt een eenduidige
determinatie mogelijk.
Hypoderma diana is tot dusver uitsluitend op de Veluwe
gevonden, alle in mei met het zwaartepunt sterk in de

Lasiomma anthomyinum (Rondani,
1866) uit een nest van Processierups
gekweekt
Frans Groenen zond mij de vliegen die hij kweekte
uit een nest van Processierups (Thaumetopoea
processionea). Het nest werd verzameld op 12
februari 2006 nabij Reusel (Noord-Brabant) en
binnenhuis uitgekweekt. Op 22 maart 2006 waren
er 38 grote en 15 kleine vliegen verschenen. De
grote vlieg betrof de sluipvlieg Carcelia iliaca
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(Ratzeburg, 1840), een van de twee talrijk in
processierups voorkomende sluipvliegen (zie Zeegers,
1997).
De kleine soort betrof een Anthomyiidae. Met forse
tegenzin heb ik mij aan de determinatie gezet, maar deze
soort bleek zowaar bijzonder makkelijk herkenbaar aan
de sterk behaarde ogen, een kenmerk dat binnen de
Anthomyiidae echt uitzonderlijk is. Het betrof
Lasiomma anthomyinum (Rondani, 1866). Deze soort
zou saprofaag zijn en leeft oa. in vogelnesten en
uilenballen (Ferrar, 1987). Hij was ook al eerder
gekweekt uit Processierupsnesten (idem).
Theo Zeegers, met dank aan Frans Groenen
(Luyksgestel)

Literatuur

Beuk, P.L.Th., H.J. Prijs & H. de Jong, 2002. Family
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Zeegers, Th., 1997. Sluipvliegen (Diptera: Tachinidae)
van de Nederlandse

Fouragerende Witvleugelstern.
Op 8 oktober 2005 zag Jan Sok (pers. med.) een leuke
waarneming van een fouragerende Witvleugelstern
(Chlidonias leucopterus) langs de dijk van de
Wieringenmeer bij Oude Zeug (AC 541 - 135). Deze
moerasstern is een zeer bedreven insektenvanger.
De Witvleugelstern kwam regelmatig naar de plekken
waar bloeiende Bereklauwen (Heracleum spec.) stonden,
vloog steeds een bijna vaste route langs al de aanwezige
Bereklauwen en ving al duikend insekten van de
bloeiende bloemschermen.
Bij nadere inspectie waren daar bijna alleen maar
Eristalis tenax te vinden. Door de telescoop kon
duidelijk waargenomen worden dat er inderdaad
insekten gevangen werden.
Gezien het grote aantal aanwezige Eristalis tenax mag
aangenomen worden dat het om deze soort ging.
Karl van der Vlies

honingbij een warm hart toedraagt behoeft dan ook geen
nadere toelichting.
Gelukkig is door het gilde der vliesvleugelige
steekbeesten de hand in eigen boezem gestoken en is de
bestrijding van de honingbij door de eigen beroepsgroep
ferm ter hand genomen, getuige de volgende waarneming
die ruim drie jaar later nog een dipterastaartje zou
krijgen.
Op 14 september 2002 was ik ooggetuige van het
prederen van een hoornaarwerkster (Vespa crabro) op
een honingbij (Apis mellifera). De hoornaar overviel de
honingbij en ontdeed zijn prooi van kop, poten, vleugel
en achterlijf alvorens weg te vliegen met het borststuk.
Dit kunststukje werd op dezelfde plaats nog 3 keer
herhaald. Plaats van actie was een berm met een strook
grote bloeiende duizendknopen (Polygonum spec.) in het
buurtschap Hal tussen Vught en Boxtel (RD 149-403)
Op exact dezelfde locatie op 17 september 2005
overkwam Mesembrina meridiana (Muscidae) hetzelfde.
Interessant was de jaagmethode van de hoornaar. Daar
waar de eerste door mij waargenomen aanval succesvol
was, bleken latere pogingen van, vermoedelijk, hetzelfde
beest veel minder succesvol.
De bloeiwijzen van de genoemde duizendknoop hangen
meestal onder de bladeren van deze plant. Hierdoor kan
een van boven aanvliegende hoornaarwerkster haar prooi
overrompelen door plotseling onder een blad te duiken.
Helaas is deze methode niet erg nauwkeurig: veel
bloeiwijzen waren onbezet de prooi onsnapte of werd,
soms ruim, gemist. Van de acht pogingen bleek er
achteraf dus maar één succesvol.
Tijdens het waarnemen vielen een aantal dingen op:
- op blad zittende beesten werden niet belaagd
ondanks dat de hoornaar er soms vlak bij vloog;
- metaalgroene calyptraten (zoals Lucilia spec.) werden
soms op een haar na gemist maar bleven doodgemoedereerd zitten en worden misschien door de
hoornaar totaal niet waargenomen.
- de waargenomen hoornaars waren alleen
geïnteresseerd in het veel spierweefsel bevattende
borststuk.
De vraag is verder of vliegen zich moelijker laten vangen
dan honingbijen en of dit te maken heeft met de conditie
van de bijen die in herfst af minder zou zijn dan in de
zomer.
Laurens van der Leij

Onze vriend de hoornaar
Honingbijen zijn ongedierte. Niet alleen zijn het
verraderlijke imitatoren van sommige soorten
zweefvliegen, ook vergallen zij het leven van de ijverige
dipterist door massaal bij vroegbloeiende wilgen rond te
gaan hangen en hem of haar het zicht op de interessante
voorjaarszweefvliegen te ontnemen.
Dat ondergetekende de natuurlijke vijanden van de

Naschrift
De redactie is altijd geïnteresseerd in bijzondere
waarnemingen van op vliegen prederende dieren. Een
melding kan al voldoende zijn, wij maken er wel een
verhaal van.
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Mooie platen

De lente begon wat laat dit jaar.......
Myopa tessellatipennis (Conopidae)
3 april 2006 Hengstven, Loonse en Drunense Duinen.
Foto: André van Eck©
Camera: Minolta Dimage A1.
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Agenda
19 - 21 mei 2006.
Dipteraweekend te St-Hubert, België
(provincie Luxembourg):
Ons eigen dipteraweekend vindt dit jaar in België
plaats, daarbij ondersteund door enige Belgische
dipteracollega’s. Noteer de data, lees het onderstaande
en geef je, last minute, op voor dit buitenkansje!
Het jaarlijkse Dipteraweekend zal dit jaar plaatsvinden
in samenwerking met onze Belgische collega’s, en wel
in de mooie provincie Luxembourg in Wallonie.
De datum voor het weekend is het weekend van 19, 20
en 21 mei 2006.
Ons onderkomen is al gevonden, en wel in SaintHubert, op het volgende adres:
Gîte des Forêts - Saint-Michel
route d'Arville, 12
6870 Saint-Hubert
Meer informatie over deze huisjes is te vinden op:
http://www.gitesdewallonie.net/i18n_gites_meubles/
descriptif/en?fheb_pk=259
De overnachtingen in deze huisjes zal voor het hele
weekend ongeveer 25 euro per persoon zijn, waarbij
nog de kosten komen voor het eten dat we gezamelijk
zullen kopen voor dit weekend.
Over het programma voor het weekend weten we nog
niet zo heel veel, maar de buurt is er fantastisch mooi,
en we zullen zeker een paar prachtige plekken
bezoeken. Daar wordt aan gewerkt!
Graag zouden we van jullie weten of jullie meegaan in
het weekend. Ik hoop dat deze aankondiging vroeg
genoeg is om iedereen te bewegen mee te gaan, het
wordt fantastisch! Opgeven kan bij mij via mijn
emailadres (zie colofon) voor onze Belgische collega’s
zorgt de Belgische mede-organisator (Frank van de
Meutter)
Met vriendelijke groeten,
Gerard Pennards

zaterdag uitgebreid aandacht aan een nabijgelegen
waardevol gebied. Dit jaar zal hun eigen dipteraweekend plaatsvinden in Stedten, nabij Halle (Saale),
gelegen in Sachsen-Anhalt. Speciale aandacht gaat dan
uit naar de unieke saline meren en moerasgebieden in
misschien wel het droogste stukje Duitsland. Wie nader
geïnformeerd wil worden, wende zich tot de website:
www.ak-diptera.de/einladung/einladung2006.php

03 februari 2007.
Dipteradag 2007:
Onze eerstvolgende Dipteradag met jaarvergadering zal
in 2007 wederom plaatshebben in het ZMA in
Amsterdam. Geef tijdig aan Aat Barendregt, onze
voorzitter, door of je een voordrachtje wilt geven (al of
niet door media ondersteund, denk aan een beamer).
Ook het tijdig inbrengen van vergaderstukken is erg
handig.

Huishoudelijke
mededelingen
Theo Zeegers
Op de volgende bladzijden treffen jullie de volledige
ledenlijst van de sectie Diptera. Binnenkort zullen alle
leden van de penningmeester een schrijven krijgen met
het verzoek de contributie voor dit jaar en, indien nodig,
voor eerdere jaren te voldoen. Jullie ontvangen geen
acceptgiro en worden dus vriendelijk verzocht goed op
dit schrijven te letten en zelf even het bedrag over te
maken.
Helaas komen mutaties de leden doorgeven aan de NEV
niet automatisch bij mij terecht. Jullie worden dan ook
vriendelijk verzocht verhuisberichten en andere mutaties
ook cc. naar mij te sturen. Vergeet niet wijzigingen van
email door te geven! Van leden die tot nu toe geen email
ontvangen van mij maar wel een emailadres hebben, zou
ik graag een emailtje krijgen. Communiceren per email
is makkelijker en goedkoper dan per gewone post. Je
krijgt niet meer dan enkele mailtjes per jaar.

16 - 18 juni 2006.
AK Diptera: duitse diptera-werkgroep:
De Duitse diptera-werkgroep organiseert dit jaar alweer
e
hun 13 jaarlijkse bijeenkomst. Een weekend lang
worden er lezingen gehouden, vergadert, met op
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2011 CE Haarlem
4531 ED Terneuzen
6709 PH Wageningen
2584 AN Den Haag
1018 DH Amsterdam
6707 BV Wageningen

Spaarne 49 app. 17
Walstraat 7
Haarweg 21
Doornstraat 349
p/a Plantage Middenlaan 64

Crocusstraat 34

Krekelberg 149
20, rue de Bossons
Konigsberger Strasse 4

Korte Hoefstraat 30
Schelfhorst 16a
Berkenlaan 29
Pieter Calandlaan 48-12
Klokbaai 90
Mr. Haafkensstraat 36

Heelsumseweg 49
Sitiolaan 135

S. Hartstraat 13
Leliestraat 18
Lochemseweg 113
Virulypad 65

Buiten, Niko
Calle, L.L.
Courbois, Matthijs
Deelman, Alexander
Dempewolf, Martin

Dijkstra, Eddy

Dils, Jos
Dirickx, H.
Doczkal, Dieter

Eck, André van
Eelkman-Rooda, Jaap
Ent, Leendert-Jan van der
Freese, F.
Geerts, Renate
Gielis, Cees

Goffau, Wies de
Goudsmits, Kees

Haaren, Ton van
Hoorn, Matthijs van
Hoornenborg, Jeannette
Huijbregts, Hans

1507 WX Zaandam
3702 CB Zeist
7217 RB Harfsen
2316 ZT Leiden

6721 GR Bennekom
3941 PG Doorn

5046 DB Tilburg
9765 TJ Paterswolde
6581 PM Malden
1065 KP Amsterdam
1506 VK Zaandam
4128 CJ Lexmond

B-2940 Hoevenen
CH-1213 Onex/Geneve
D-76316 Malsch

1447 PT Purmerend

B 8483 Westende
1018 DH Amsterdam
2300 RA Leiden
9201 AB Drachten
5151 KE Drunen
3762 TR Soest

Oude Molenstraat 7
Plantage Middenlaan 64
Postbus 9517
t Vliet 23
Diepenbrockstraat 21
Nieuwstraat 60

Beyen, Bruno
Bibliotheek NEV
Bibliotheek NNM
Boer, Peter de
Bont, Piet de
Boumans, Louis

De Goedemeent 15

8084 EH t Harde
2562 XJ Den Haag
2622 LG Delft
3781 GK Voorthuizen
9717 MC Groningen
1628 XS Hoorn

Travertin 34
Fultonstraat 70
Zambesilaan 50
Koninginnelaan 9
Regentessestraat 90
Matissehof 92

Aartsen, Bob van
Achterkamp, Bart
Adrichem, Michel van
Barendregt, Aat
Beers, Henk
Beuk, Paul

Brugge, Ben

WOONPLAATS

ADRES

NAAM

Diptera (veel groepen,
vooral Empididae)
Syrphidae
Brachycera, Syrphidae

0512 - 514932

Syrphidae

Syrphidae, Tephritidae
Syrphidae

0229 - 271667

0525 - 652119
070 - 363866
015 - 2617106
0342 - 471451

TELEFOON INTERESSE

071-5680446

075-6146645
030 - 6921864

0343 - 413216

0347 - 341555

laramie@worldonline.nl

a.van.eck@hccnet.nl

d.dijkstra@minlnv.nl

lucalle@zeelandnet.nl
matthijs.courbois@wur.nl

brugge@science.uva.nl

pfdebont@wanadoo.nl
louis.boumans@hccnet.nl

michelvanadrichem@casema.nl
a.barendregt@geog.uu.nl
paul.beuk@hccnet.nl

EMAIL

Vliegen op mest en aas

hoornenb@dds.nl
hanshuijbregts@tiscali.nl

r.geerts@biol.rug.nl
Bloedzuigende Diptera c.gielis@net.hcc.nl
(o.a. Culicidae)
Sciaridae, Agromyizidae
Syrphidae, Asilidae,
kees.goud@planet.nl
Stratiomyiidae
Aquatische larven
thaaren@planet.nl

Acalyptratae, Tachinidae

035 - 602 40 36 Syrphidae,
Dolichopodidae
0299 - 463309 Stratiomyiidae,
Syrphidae
Syrphidae
0115-617416
06 - 14493646 Syrphidae
070 - 3502493 Diptera algemeen
020 - 5256243 Pipunculidae,
Agromyzidae
Tephritidae,
Agromyzidae,
Cedidomyiidae,
Sciaridae
Bombyliidae
Zwitserland
Syrphidae
Duitsland
Syrphidae, vooral
Syrphinae
013-5445037
050 - 3095416 Syrphidae

België

LAND
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ADRES

Leliestraat 132
Plantage Middenlaan 64

Eykmanstraat 24
Kleine Steentilstraat 5A
p/a Olshausenstrasse 40
Sleutelbloem 6
Bouwberghof 26
abbon. depot NL; postbus 74
Walem 39 A
Fultonstraat 70
Onderwijsboulevard 162
Willem Alexanderplein 18
Westerbinnensingel 71

Immanuel Kantstraat 91
Paltrokmolen 134
Lopsterweg 31
Ockingeheemlaan 11
Rijksweg 103
Graatakker 11
Vlasakker 2
Frans Halsstraat 10
Sixhavenweg 25
Bachlaan 752

Thorbeckestraat 38
Bosland 4
St. Luciastraat 8
Van Caldenborghstraat 26
2e Oosterparkstraat 48B
Mahlerstraat 102
Hoofdstraat 116-1
Nieuweweg 42
Campbellhof 14

Heliotrooplaan 160
Sumatrakade 393
F. Simonszstraat 86-2
Buiksloterbeek 98

John. F. Kennedylaan 126
Zonneroosstraat 24

NAAM

Hurkmans, Willem
Jong, Herman de / ZMA

Jongema, Yde
Kamsteeg, Mark
Kassebeer, Christian Zoöl. Inst.
Kleukers, Roy
Kok, Frank
Koninklijke Bibliotheek
Lamberts, Sandra
Lankreijer, Liane
Leij, Laurens van der
Linden, Jaap van der
Loonstra, Anne Jan

Lucas, Jan
Luitgaarden, Mark van der
Lutterop, Date
Meijer, Kim
Meuffels, Henk
Natuurpunt Educatie (N. Thys)
NEV, Sj.Tiemersma
Nieuwenhuijsen, Hans
Oosterbroek, Pjotr
Peeters, Theo

Pennards, Gerard
Prijs, Joop
Raemakers, F.C.
Raemakers, Ivo
Reemer, Menno
Renema, Willem
Rijswijk, C.C. van
Rooij, Matthieu van
Ruben, Bert

Scheeres, Wilko
Schonewille, Nico
Schoorl, Pim
Sijstermans, Liekele

Slot, J.
Smelter, Maaike

LAND

3931 XM Woudenberg
5644 ET Eindhoven

2555 MD Den Haag
1019 PN Amsterdam
1017 TK Amsterdam
1034 XE Amsterdam

6702 BS Wageningen
9753 EV Haren (Gr.)
6002 BP Weert
6247 CG Gronsveld
1091 JE Amsterdam
2324 JJ Leiden
6881 TJ Velp
4001 NV Tiel
8251 TL Dronten

3076 DG Rotterdam
1444 GL Purmerend
9921 RN Stedum
9918 PV Garrelsweer
6325 AV Berg en Terblijt
B 2300 Turnhout
8091 MP Wezep
1816 CN Alkmaar
1021 HG Amsterdam
5011 BR Tilburg
België

6706 JX Wageningen
9711 GR Groningen
D-24118 Kiel
Duitsland
2317 LA Leiden
6845 GC Arnhem
2501 AJ Den Haag
6342 PA Walem
2562 XJ Den Haag
5223 DH Den Bosch
5271 AR St Michielsgestel
9718 BS Groningen

8012 BV Zwolle
1018 DH AMSTERDAM

WOONPLAATS

033 - 2864486
06-41396314

020 - 6321114

020 - 6162340

0344 - 576755

043-4085115
020-6710226

050 - 5349813

Sarcophagidae,
Tachinidae
Tachinidae, Syrphidae

Syrphidae,
Stratiomyiidae,
Conopidae
gedrag
Diptera en fotografie

Syrphidae

m.smelter@student.rug.nl

liekele@wxs.nl

wilko@casema.nl
njschonewille@hetnet.nl

mavaro@insecten.net
bert.ruben@wanadoo.nl

ivo.raemakers@ecopartners.nl
reemer@naturalis.nnm.nl
renema@naturalis.nnm.nl

sj.tiemersma@wanadoo.nl
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl
oosterbroek@science.uva.nl
theopeet@sci.kun.nl

d.lutterop@wxs.nl
K.Meijer.7@student.rug.nl

ljvanderent@planet.nl
laurens@lvdl.demon.nl
j.v.d.linden@freeler.nl
ajloonstra@hotmail.com

kleukers@naturalis.nnm.nl
frank@crex.demon.nl

yde.jongema@wur.nl

W.Hurkmans@home.nl
hjong@science.uva.nl

EMAIL

Tipuloidea
Relatie DipteraAculeaten
Syrphidae, Asilidae, etc. gerard_pennards@hotmail.com
Muscidae
h.j.prijs@biol.rug.nl

0596-573630
043 - 6040252

020 - 6328024
013 - 4560116

Syrphidae
Dolichopodidae

010 - 4326988

Syrphidae
Syrphidae
film, illustraties,
Brachycera &
Calyptratae
Syrphidae

070 - 363866
073 - 6218139
073 - 5516335
050 - 5892848

038 - 4214674 Syrphidae
020 - 69944808 Brachycera &
Cyclorrhapha
0317 - 422774
050 - 3134887 Syrphidae
** 431-8804145 Syrphidae

TELEFOON INTERESSE
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3512 CH Utrecht
6707 DD Wageningen
3823 HX Amersfoort
3621 TP Breukelen
26789 Leer
1095 VV Amsterdam
5281 LE Boxtel
3703 ED Zeist

7600 GA Almelo
B-2840 Reet
6521 DW Nijmegen
6717LM Ede
3768 EV Soest
6708 PR Wageningen

Wolvenstraat 62

Julianastraat 131
Hof der Toekomst 48
Vogelmelk 4
Brunnenstraße 28
Soembawastraat 25 F
Lennisheuvel 30-B
Couwenhoven 42-27

Beltrumbrink 106
Schimmelpenninckstraat 23
Westerweg 393
Appel Acker 8
Rue de Jonchaie 15/22

Postbus 5006
Pieter Breughellaan 26
Groesbeeksedwarsweg 300
Bennekomseweg 38a
Eikenlaan 24

Droevendaalsesteeg 81

Smit, John

Soes, Menno
Steenis, Jeroen van
Steenis, Wouter van
Stuke, Jens-Hermann
Tempelman, David
Termaat, Tim
Veen, Mark van

Velterop, Jan
Veltman, Ton
Verbrugge, René
Vlies, Karl van der
Wakkie, Bastiaan

Waterschap Regge & Dinkel
Weyer, Guido van de
Wijnhoven, Hay
Willemse, Michiel
Zeegers, Theo

Zuijen, Menno van

7544 ZE Enschede
6904 BN Zevenaar
1852 PR Heiloo
1965 RN Heemskerk
1040 Brussel

WOONPLAATS

ADRES

NAAM

België

België

Duitsland

LAND

023 - 5885858

024 - 3238861

053 - 4762855
0316 - 523668
072 - 5337108
0251-251886

020 - 6686137
06-18427411
030 - 6962687

0317 - 418839
033 - 4553064
0346 - 264671

06 - 25011562

EMAIL

Asilidae
Rhinophoridae
Syrphidae
Tachinidae, Tabanidae,
Syrphidae

Mennopepijn@zonnet.nl

guido.vandeweyer@skynet.be
HayW@xs4all.nl
mtm.willemse@hccnet.nl
th.zeegers@tref.nl

oa. Syrphidae,
jtsmit@planet.nl
Conopidae, Tephritidae,
Tachinidae
dmsoes@hetnet.nl
Syrphidae
w.vansteenis@andros.demon.nl
Syrphidae
Syrphidae
jhstuke@zfn.uni-bremen.de
dtempelman@aquasense.com
tim.termaat@vlinderstichting.nl
Syrphidae
Asilidae, Conopidae,
mp.van.veen@hccnet.nl
Bombyliidae
Jan.Velterop@zonnet.nl
Sarcophagidae ea.
Syrphidae ea.
rene.verbrugge@freeler.nl
Syrphidae
vlies@xs4all
Syrphidae, Tephritidae, bwakkie@syrphidae.com
Therevidae
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