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In deze Vliegenmepper het resultaat van onderzoek
van enkele leden. John Smit deed een wegvangonderzoek aan Psilota's , Louis Boumans zette zijn
kweekproeven aan pissebedvliegen voort net als Karl
van der Vlies die het overwinteringsgedrag van
Eristalis tenax in bunkers boekstaafde. Verder de
nodige rariteitjes en het verslag van het
dipteraweekend in de Ardennen bij St. Hubert.
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Psilota’s (Diptera, Syrphidae) bij bosjes
John T. Smit
Summary
Psilota atra (Fallén, 1817) was caught in relatively
large numbers at Planken Wambuis foraging on
Crataegus. A catching experiment revealed that P.
anthracina was also present.

Inleiding
De vondst van een populatie van Psilota atra (Fallén,
1817) op de Planken Wambuis bij Ede in 2002 heeft
hoop in gang gezet. Allereerst heeft dit gezorgd voor een
revisie van het Nederlandse materiaal omdat het idee
bestond dat er mogelijk twee soorten onder de naam
Psilota anthracina (Meigen, 1822) schuil gingen. Dat
bleek te kloppen en in het betreffende artikel (Smit &
Zeegers, 2005) is een neotype aangewezen voor Psilota
atra , omdat het oorspronkelijke type verloren was
gegaan . Dit was meteen de eerste stap in een revisie van
alle Palearctische soorten (Smit & Vuji in prep.).
Omdat niet alleen de taxonomie maar ook de biologie en
ecologie van de soorten nog onduidelijk is heb ik op 1
april 2005 samen met Jeroen van Steenis, Michiel
Willemse en Menno van Zuijen een poging ondernomen
om de larven te vinden. Uit de spaarzame meldingen in
de literatuur blijkt dat de larven zouden leven in
cumulerend sap van bomen, onder de schors en in holten
en dergelijke. We hebben een paar holten met sap
gevonden in dennen maar de enige larven die
tevoorschijn kwamen waren die van Myathropa florea
en Callicera rufa, van deze laatste werden maar liefst 8
larven gevonden, waarvan er slechts 1 mannetje verpopt
is.
Op 12 mei 2006 ben ik wederom naar de plek toegegaan
om te zien of de soort nog aanwezig is en in de hoop iets
meer over de soort te weten te komen.

Figuur 1.
Meidoorn waarop verschillende exemplaren van Psilota
atra zijn waargenomen.

Biotoop
De plek waar de Psilota’s aanwezig zijn op de Planken
Wambuis is een klein ruderaal terreintje, met een opslag
van braam en enkele meidoorns (fig. 1). Dit terreintje
wordt ingesloten door een stuk dennenbos aan de ene
kant, een eikenlaan aan een andere kant en een stukje
zomereiken-berken bos aan de laatste kant. De Psilota’s
zijn foeragerend te vinden op de meidoorns, rustig heen
en weer scharrelend, lopend van het ene bloempje naar
het andere van de zelfde scherm, dan weer naar een
ander deel van de meidoorn vliegend (fig. 2).
Een enkele keer is een exemplaar rustig zittend te
bewonderen (fig. 3).

Figuur 2.
Mannetje Psilota atra op meidoorn.
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nog een keer twee exemplaren tegelijk gezien. Omdat je
bij het af en toe zien van 1 exemplaar nooit zeker kunt
zijn of het dezelfde is of niet tenzij je hem vangt, besloot
ik een wegvangst onderzoekje te doen. Ik heb 2,5 uur
lang alle exemplaren gevangen die ik heb gezien (fig.
4).
Aan het eind had ik 12 mannetjes en 13 vrouwtjes!! Er
lijkt dus een redelijk grote populatie aanwezig te zijn.
De Planken Wambuis is overigens niet de enige plek
waar Psilota in aantal aangetroffen is. In 1989 heeft
Peter de Boer zo’n 10 exemplaren waargenomen in
Beetsterzwaag. Jeanette Hoornenborg ziet de soort ieder
jaar in haar tuin in Harfsen, weliswaar niet meer dan 1
exemplaar tegelijk maar wel op verschillende dagen
waarbij er in 2005 alles bij elkaar toch 5 exemplaren
zijn waargenomen.
Zowel Michiel Willemse als Fons de Meijer hebben
twee exemplaren op dezelfde plek waargenomen,
respectievelijk in Ede op twee verschillende dagen en
twee mannetjes tegelijk in het Deeler woud. In Twente
zijn in totaal drie exemplaren van Psilota anthracina
waargenomen op nagenoeg dezelfde plek. Ook in het
buitenland zijn verschillende Psilota -soorten in aantal
waargenomen op sommige plekken en zelfs door elkaar
(Smit & Vuji in prep., Smit & Zeegers 2005).

Figuur 3.
Vrouwtje Psilota atra zich poetsend op een blad van braam. De
houding van de vleugels is atypisch, normaal zitten ze over elkaar
gevouwen, de spreiding hier is een gevolg van het poetsgedrag.

Aantallen
Ik heb een uur lang staan kijken bij een van de
meidoorns in de hoop een foto te kunnen maken, wat
bemoeilijkt werd door een haperende macrolens. Tijdens
dat uur heb ik enkele exemplaren gezien. Hoeveel het er
precies waren weet ik niet, je ziet ze niet de hele tijd,
soms zie je 10 minuten geen enkel dier en ik heb slechts
één keer twee exemplaren tegelijk gezien, twee
mannetjes. Daarnaast heb ik ook een keer een vrouwtje
gezien dus er moeten minimaal drie exemplaren hebben
gezeten. In 2002 heb ik op 18 mei in totaal minimaal zes
exemplaren gezien, ik had er vier verzameld en ik heb

Bij het turven van de exemplaren van de Planken
Wambuis kwamen er drie exemplaren tevoorschijn die
een iets blauwere weerschijn hadden dan de anderen. Bij
een iets grondiger inspectie bleek ook de achterdij iets
minder dik te zijn. Ik heb 1 mannetje en 1 vrouwtje
verzameld en het tweede vrouwtje laten gaan. Eenmaal
thuis bleek het om de echte Psilota anthracina te gaan.
Kortom 3 van de 25 exemplaren betroffen P. anthracina
en de andere 22 P. atra. Gezien het biotoop is het goed
mogelijk dat er zowel een soort waarvan de larve in
loofhout (eik) zit voorkomt als een waarvan de larve in
naaldhout (den) zit. Het wordt nu nog interessanter om
eens een goede poging te ondernemen de larven daar te
gaan vinden.

Literatuur
Smit, J.T. & A. Vuji in prep. Revision of the Palaearctic
species of the genus Psilota (Diptera, Syrphidae).
Smit, J.T. & Th. Zeegers 2005. Overzicht van het genus
Psilota (Diptera: Syrphidae) in Nederland. –
Nederlandse Faunistische Mededelingen 22: 113-120.

Figuur 4.
Pot met een deel van de buit aan Psilota’s.
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Nieuwe kweekproeven met pissebedvliegen
(2005-2006)
Louis Boumans
Voorjaar 2006
Summary
Paykullia maculata and Tricogena rubricosa
(Rhinophoridae) were reared from both male and
female Porcellio scaber (Isopoda) woodlice
collected in a garden. Each fly affected about 4% of
the collected woodlice. Pupation and emergence
dates are given.

Inleiding
Sinds 2002 probeer ik ieder jaar pissebedvliegen
(Rhinophoridae) uit te kweken, teneinde meer te
weten te komen over de biologie van deze dieren . Dit
is het verslag van mijn ervaringen in 2005 en 2006.
In beide jaren heb ik de gastheerpissebedden in maart
verzameld en in petrischalen gehouden tot juni/juli
zoals eerder beschreven. Om de kans op
ziekteverwekkers als virussen en nematoden te
verminderen heb ik in 2005 in plaats van strooisel en
tuinaarde filterpapier gebruikt als substraat in de
petrischalen. Dit droogt echter snel uit. In 2006 heb ik
dit vervangen door zaagsel d a t
voor
knaagdierenhokken wordt verkocht. Hiervan maakte
ik met water een ‘papje’, waarvan ik in iedere
petrischaal een prop deed die ongeveer een derde van
de schaal besloeg. Zo had de pissebed tijdens zijn
gevangenschap keuze tussen een hoge luchtvochtigheid in het zaagsel, en een lagere daarbuiten.
Het zaagsel beviel mij goed: het blijft langer vochtig
dan filtreerpapier, en door de lichte kleur van het
zaagsel kun je de pissebedden makkelijker
terugvinden dan in aarde.

Voorjaar 2005
Nadat ik in eerdere jaren pissebedden had verzameld
in mijn tuin (Utrecht), en in een gemengd bos
(Bilthoven), heb ik 13 maart 2005 potentiële
gastheren verzameld in een berm tussen sloten en
weilanden. Deze dieren zaten, om precies te zijn, in
puin langs de Melmweg in mijn nieuwe woonplaats
Soest (149.4-466.8). Ik verzamelde uitsluitend de
ruwe pissebed, Porcellio scaber; 83 vrouwtjes en 56
mannetjes, zowel grote als kleine volwassen
exemplaren. Om kort te gaan: gèèn van deze 139
dieren bleek een Rhinophoridenlarve te herbergen.

Dit jaar maar weer gewoon pissebedden uit de tuin
(Soest, 147-466): 60 vrouwtjes en 60 mannetjes P.
scaber, zowel kleine volwassen dieren (ca. 7 tot 9 mm
lang) als grote (> 9 mm). Op 29 juni zijn de
overlevende pissebedden weer losgelaten.
Vakanties zijn lastig als je vliegenlarven wil
uitkweken. Van 31 mei tot 14 juni was ik niettemin in
het buitenland. Van de larven die toen verpopten kon
ik de verpoppingsdatum daarom niet noteren. Vijf
larven die voor 31 mei verpopt waren heb ik
ondergebracht bij Herman de Jong op het ZMA.
Herman heeft deze tijdens mijn afwezigheid liefdevol
verzorgd en na uitkomen en uitharden in de vriezer
geplaatst, daarbij de datum noterend.
Uiteindelijk bleek in negen pissebedden een
vliegenlarve aanwezig, die zich in mei of begin juni
verpopte. Eén pop kwam niet uit; de uitgekomen
vliegen waren vier Paykullia maculata en vier
Tricogena rubricosa. Het aantal mannen en vrouwen
was ongeveer gelijk, in beide Rhinophoriden, en ook
bij de gastheersoort P. scaber. P. maculata vertoont
een grotere spreiding in de data van verpopping en
uitsluipen van overwinterde larven dan T. rubricosa.
(Tabel 1).
Voor 31 mei zijn zeven van de 120 verzamelde
pissebedden door andere oorzaken doodgegaan, en
tussen 31 mei en 14 juni nog twee. Als we deze niet
meetellen, kunnen we een besmetting berekenen van
8,1 %, i.e. 9/111 x 100, voor beide vliegen samen.
Eerder meldde ik dat de larve van P. maculata voor de
verpopping aan de voor- en achterzijde van het
pissebedskelet een opening maakt door de
maxillopoda ventraal weg te duwen, en de uropoda
naar buiten te werken.
Het wegduwen van de maxillopoda heb ik dit keer in
alle gevallen gezien bij zowel P. maculata als T.
rubricosa. Het uitduwen van de uropoda heb ik dit
keer bij één P. maculata gezien; bij een andere was
het hele pleon losgemaakt, bij een derde was niets te
zien. Bij twee larven van T. rubricosa zag ik dat
alleen een kleine opening tussen de uropoda was
gemaakt. Alle vliegen verlieten het skelet via het
pleon.
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soort vlieg

geslacht

geslacht pissebed

verpopping

uitsluipen

P. maculata
?

m

f

7 mei 06

21 mei 06

?

m

8 mei 06

niet

P. maculata

m

m

16 mei 06

31 mei 06

P. maculata

f

f

31 mei- 14 juni 06

22 juni 06

P. maculata

f

m

31 mei- 14 juni 06

25 juni 06

T. rubricosa

f

f

14 mei 06

4-6 juni 06

T. rubricosa

f

m

17 mei 06

4-6 juni 06

T. rubricosa

m

m

22 mei 06

12 juni 06

T. rubricosa

f

f

29 mei 06

13 juni 06

Tabel 1 . Rhinophoridae in 2006 gekweekt uit Porcellio scaber, verzameld in mijn tuin in Soest

Discussie
De twee plaatsen waar ik in 2005 en 2006
pissebedden heb verzameld laten zien dat de
besmettingsgraad erg kan variëren. Wellicht dat het
open landschap van weilanden minder geschikt is
voor Rhinophoridae, of dat de betreffende pissebeddenkolonie nog te jong was.
De onopvallende adulten van Tricogena rubricosa
had ik nog niet waargenomen in mijn tuin, dus
uitkweken was een goede manier om deze soort aan
het licht te brengen. Betekent dit dat je met uitkweken
gemakkelijk een volledig beeld krijgt van de
pissebedvliegenfauna? Nou, nee! Van Melanophora
roralis en vooral Rhinophora lepida heb ik in 2005 in
2006 namelijk wel adulten in de tuin gevonden, maar
die kwamen uit de 120 verzamelde pissebedden niet
tevoorschijn.
Het is mogelijk dat voor M. roralis een andere
pissebed de belangrijkste gastheer is. Pissebedvliegen
zijn naar alle waarschijnlijkheid niet soortspecifiek,
maar hebben wel een relatie met hun gastheersoort
door een gedeelde voorkeur voor een bepaald
biotoop. M. roralis is de meest warmteminnende
inheemse pissebedvlieg, die sterk aan antropogene
biotopen is gebonden . Ditzelfde kan ook worden
gezegd voor de zwartkoppissebed Porcellio
spinicornis, die eigenlijk alleen op stenen gebouwen
en andere constructies voorkomt. In de binnenstad
van Utrecht kan deze pissebed op vrijwel elk gebouw
wel worden gevonden tussen metselwerk van
zonbeschenen muren, of onder tegels op droge
balkons en platte daken (eigen waarnemingen). In de
buurt van mijn huis in Soest heb ik P. spinicornis nog
niet kunnen vinden. Daarnaast kan ook de
oprolpissebed Armadillidium vulgare een rol spelen.
Deze soort houdt ook van een kalkrijk en stenig
biotoop, en komt in mijn tuin wel vrij veel voor. Voor
zowel P. spinicornis als A. vulgare geldt dat het lastig

is om tientallen exemplaren van een locatie te
verzamelen. Tenslotte kan de dichtheid van M. roralis
ook gewoon heel laag zijn geweest.
Voor R. lepida is P. scaber zeker wel de belangrijkste
gastheer. Net als T. rubricosa ontwikkelt deze vlieg
zich in kleinere exemplaren, en afgezien van toeval
heb ik geen idee waarom zij in de steekproef
ontbreekt. De meeste volwassen vrouwtjes worden
gevonden in juli en augustus , dus misschien is het de
moeite waard de verzamelde pissebedden tot half juli
te bewaren.
Voor P. maculata en T. rubricosa ziet het ernaar uit
dat ze geen voorkeur hebben voor een mannelijke of
vrouwelijke gastheer
. Voor andere soorten
pissebedvliegen kan dit anders zijn. Wijnhoven
(2001a en b) wijst erop dat de vrouwtjes van veel
pissebedden, onder andere P. scaber en P. spinicornis,
een broedbuidel vormen in mei, waarvoor ze twee
maal vervellen. De larven van de pissebedvliegen die
al vroeg in het jaar verschijnen - Stevenia umbratica,
Phyto melano-cephala en Melanophora roralis profiteren wellicht van de kwetsbaarheid van de
vervellende vrouwtjes, en vervolgens van de
voedselreserves die de pissebedden voor hun broed
hebben aangelegd. Er zijn enkele waarnemingen dat
larven een voorkeur hebben voor vervellende
pissebedden dan wel vrouwtjes met broedbuidel . Op
grond hiervan kunnen we met Wijnhoven
hypothetiseren dat deze drie soorten vaker in
vrouwelijke pissebedden voorkomen, althans de
tweede generatie die in juli en augustus vliegt. P.
scaber vrouwtjes met broedbuidel worden tot in
oktober gevonden , dus het kan zijn dat ook de eerste
generatie vliegen, die als larve overwintert, vooral
vrouwelijke gastheren doodt. Gezien de lage
besmettingsgraad in het algemeen is het echter
moeilijk om een dergelijke voorkeur statistisch aan te
tonen.
Van R. lepida en T. rubricosa, die pas in de tweede
week van juni beginnen te vliegen, is bekend dat ze
kleinere pissebedden prefereren . Mijn waarnemingen
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van 2006 bevestigen dit voor T. rubricosa. Een term
als ‘groot’ of ‘klein’ dient natuurlijk beter
gekwantificeerd te worden. Ik hoop er nog aan toe te
komen de pissebedskeletten waaruit de vliegen
tevoorschijn zijn gekomen op te meten. Om te weten
welk deel van de pissebedden in een bepaalde
formaatklasse is besmet, zou je alle dieren in de
steekproef moeten opmeten. Dit is nogal
bewerkelijk, maar misschien kun je de dieren met
zeven op grootte sorteren.
Wijnhoven en Zeegers merken op dat bij T.
rubricosa de vrouwtjes eerder lijken te vliegen dan
de mannetjes, hetgeen zeer ongebruikelijk is.
Kweekproeven kunnen aantonen of dit werkelijk het
geval is, maar hiervoor zijn uiteraard veel meer
waarnemingen nodig.
Dankwoord: De hier gepresenteerde resultaten zijn
voor een groot deel te danken aan Herman de Jong
die tijdens mijn vakantie op mijn vliegenpoppen
heeft gepast.

Referenties
Boumans L (2002), Zelf Rhinophoridae uitkweken. De
Vliegenmepper 11, 21.
Boumans L (2004), Nieuwe kweekproeven met
pissebedvliegen (2003-2004). De Vliegenmepper 12, 26.
Wijnhoven H (2001a), Biologie en ecologie van de
Nederlandse pissebedvliegen (Diptera: Rhinophoridae).
Nederlandse faunistische mededelingen 15, 91-109.
Wijnhoven H (2001b) Landpissebedden van de
Ooijpolder: deel 2. Ecologie (Crustacea: Isopoda:
Oniscidea). Nederlandse faunistische mededelingen 14,
23-78.
Wijnhoven H, Zeegers T (1999) Faunistisch overzicht
van de Nederlandse pissebedvliegen. Nederlandse
faunistische mededelingen 9, 113-126.

De barbecuevlieg Lucilia sericata
Louis Boumans
Op vrijdag 21 juli 2006 had ik in de tuin een
barbecue georganiseerd voor tien mensen. Dit is een
zomers ritueel waarbij veel vlees van gewervelde
dieren wordt geconsumeerd, maar vooral ook
weggegooid. Het afval ging in de GFT-bak.
Gelukkig zou die de volgende woensdag al geleegd
worden. Echter, door het extreem warme weer die
maand waren op dinsdag 25 juli al lange colonnes
maden bezig aan hun uittocht uit de bak.
Ik heb geprobeerd een paar uit te kweken, maar dat
is mislukt. Op grond van eerdere ervaring denk ik
dat het gros bestond uit de groene vleesvlieg Lucilia
sericata (Calliphoridae), die niet voor niets in
woonwijken zo algemeen is. Deze soort wordt
trouwens ook ingezet om wonden te zuiveren van
afgestorven weefsel.
Ik hoopte dat de rondtrekkende maden (nomaden)
insectenetende vogels zouden aantrekken, maar die
toonden helemaal geen belangstelling. Toch heb ik,
gelukkig, nooit een vergelijkbare dichtheid van
volwassen vliegen gezien.
Vies, die maden. Zeker! Mijn wederhelft wilde ze
zelfs met chloor overgieten! Maar ter verdediging
van de maden kan ik aanvoeren dat zij effectief
hebben voorkomen dat er bij 30° C een rottende
lijkenlucht ontstond.

Mijn GFT-bak vier dagen na de barbecue.
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Overwinterende Eristalis tenax (deel II)
Karl van der Vlies
Summary
Overwintering individuals of Eristalis tenax were
observed in a bunker during the winter of 20052006. Most of them were observed in an open
bunker using holes in the concrete ceiling as an
overwintering place. Only one of them was male.

Ook tijdens de winter 2005/2006 zijn de bunkers in
het Noordhollands Duinreservaat (NHD) te Egmond
aan de Hoef en Bergen weer gekontroleerd op
overwinterende vleermuizen, vlinders en zweefvliegen. (zie ook Vliegenmepper (2005) 14: 34).
In de bunkers (n = 18) die gereedgemaakt zijn voor
overwinterende vleermuizen werd maar één
exemplaar Eristalis tenax gevonden. Deze bunkers
zijn geheel afgesloten en hebben een smalle opening
waardoor de vleermuizen naar binnen kunnen
vliegen. Maar blijkbaar is deze opening niet goed/
groot genoeg voor zweefvliegen. Dit in tegenstelling
tot de bunker waar wel in grotere aantallen door
Eristalis tenax wordt overwinterd. Deze bunker is
open met een deur en een tweetal ramen waardoor ze
vrij in en uit kunnen vliegen (figuur 1).

Figuur 2: een van de drie gaten in het plafond van de bunker

Figuur 3: een van de drie gaten in het plafond van de bunker

Datum

Figuur 1: de "open" bunker

In het plafond zitten een drietal plaatsen waar
overwinterd wordt. Een diepe verticale ventilatiebuis
van ongeveer 50 cm. diep en twee gaten in het
plafond waar het beton is uitgevallen. Omdat de
gaten diep en donker zijn en de overwinterende
exemplaren zeer dicht tegen elkaar aanzitten is het
moeilijk om de aantallen precies te tellen (figuur 2
en 3).
In het najaar van 2005 is getracht een overzicht te
krijgen van de aanvang van binnenvliegen (tabel 1)

kleine gat 1 kleine gat 2 grote gat totaal aanwezig

18/09

-

-

-

-

03/10

3

-

-

3

11/10

3

-

9

12

17/10

5

-

18-21

23 -26

02/11

9 - 12

7

18-21

34 - 40

09/11

9 - 12

5

18-21

32 - 38

31/11

9 - 12

6

18-21

33 - 39

Tabel 1. Aanwezigheid najaar 2005
*) buiten de bunker tegen de muur 2 ex. vrouwtjes
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Vanaf februari 2006 werd regelmatig gecontroleerd
op het wegvliegen. Tevens werden twee valletjes
geplaatst om naar de sexe-ratio te kijken. Echter op
22 februari 2006 waren de eerste exemplaren al
gevlogen (tabel 2).

Conclusie
De twee kleine gaten zijn het ondiepst en ontvangen
het meeste licht. Hier vestigen in het najaar de
overwinterende exemplaren zich het eerst maar zijn
hier ook het eerst verdwenen.
Van het totaal aantal overwinterende exemplaren (34
- 40 ex.) is maar 1 exemplaar een mannetje.

Datum

Vertrokken/ Nog aanwezig
gevangen

kleine gat

grote gat

elders

22/2

2/-

5

18-21

5 vr

13/3

3/-

3

18-21

4 vr

16/3

2 / 1 vr

1

18-21

2 vr

20/3

2 / 1 vr

1

18-21

1 vr

23/3

- / 2 vr + 1 mn

1

16-19

-

27/3

- / 17 vr

1

5

1 vr

31/3

1/-

1 *)

5

-

3/4

- / 1 vr

-

4

-

13/4

- / 3 vr

-

1 vr

-

21/4

-/-

-

1 vr

-

*) = 1 dood vrouwtje
Tabel 2. wegvliegen Eristalis tenax voorjaar 2006
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Rariteitjes
Leuke waarnemingen van diptera in 2005 en 2006
van Theo Zeegers, Kees Goudsmits, André van Eck,
John Smit en Gerard Pennards.

Waarnemingen Theo Zeegers
Tabanus sudeticus (Tabanidae)
Wat ik als vermoeden in de vorige Vliegenmepper
schreef (Vliegenmepper 15-1: 9), werd dit jaar
bevestigd. Tabanus sudeticus is op de westelijke
Veluwe nog steeds inheems. Truus en Bob van
Aartsen vingen dit jaar op 29 juni een vrouwtje in de
achtertuin van hun huis in ’t Harde. Deze vangst is
dicht bij de vorige van Nunspeet.
Estheria cristata (Tachinidae) teruggevonden in
Zeeland !
Op 16 juli 2006 ving Kees de Kraker op de
Stampersplaat in de Grevelingen (Zeeuwse kant) een
vrouwtje Estheria cristata. Deze soort sluipvlieg is in
de periode 1880 – 1898 herhaaldelijk verzameld in de
zuidelijke helft van ons land (10 records, wat gezien
de spaarzaamheid van records uit die periode veel te
noemen is). Na 1898 was de soort evenwel nooit
meer teruggevonden. De soort werd door mij dan ook
als uitgestorven beschouwd (Zeegers, 1998) en dat
oordeel hoeft door deze vondst niet direkt aangepast
te worden. Estheria cristata is een overwegend
zuidelijke soort, het zou hier een incidentele vondst
kunnen betreffen of mogelijk een nieuwe
kolonisatiepoging, zoals al zo vaak gezien bij
zuidelijke soorten (Phasia barbifrons, Ectophasia
crassipennis).
Een andere opmerkelijke vondst van de
Stampersplaat (4 juli 2006) is een mannetje
Bactromyia aurulenta , een soort van bossen en
struwelen. Niet direkt iets dat je op een zandplaat
verwacht.
Referentie:
Zeegers, Th., 1998. On the Tachinidae of The
Netherlands. Fourth International Congress of
Dipterology, Abstracts Volume [J.W. Ismay ed]: 258259.
Pharyngomyia picta (Oestridae)
Op 13 juli 2006 trof Rob Felix een niet-alledaagse
medetoerist bovenop een uitkijktoren op de Veluwe.
De foto toont een tweetal mannetjes van de horzel
Pharyngomyia picta die net als Rob van het uitzicht
zitten te genieten. Het betreft, bij mijn weten, de
vijfde waarneming van een volwassen exemplaar van
deze horzelsoort uit ons land. Rob meldt er een zestal
gezien te hebben. Net als andere Oestridae vertonen
mannetjes van Pharyngomyia een zeer sterk

Foto Rob Felix.

hilltopping-gedrag. Zij verzamelen op visueel
opvallende hoogtepunten om daar vervolgens te
wachten op vrouwtjes.
Chalcosyprhus piger (Syrphidae)
Op 4 juni 2006 ving ik samen met Esther van den
Heuvel 2 mannetjes Chalcosyprhus piger in Den
Treek, een bos ten zuiden van Amersfoort. Het eerste
mannetje vloog aan de voet van een Grove Den net
voor de stam, zoals Braychopa dat ook kan. Het
tweede mannetje zat territoriaal op een gevelde
Douglasspar. Ch. piger wordt doorgaans vooral in de
meer vochtige sparrenbossen gevonden. Het eerste
habitat lijkt dus atypisch.

Waarnemingen Kees Goudsmits
Myolepta dubia (Syrphidae) bij Doorn
Op 10 juni 2006 ving ik op een klein stukje
Zevenblad op Landgoed Moersbergen (150-448)
liefst 4 mannetjes Myolepta dubia in een kwartier
tijd. Moersbergen is een landgoedbos zoals er zoveel
hier in de buurt zijn. Het onderscheidt zich echter van
vele andere bossen door de grote aantallen dode oude
eiken (staand en liggend). De doorsnede van nogal
wat van die eiken is groter dan een meter.
Oxycera leonina (Stratiomyidae) in Zeist
Bij een poeltje op Blikkenburg bij Zeist (144-453)
ving ik een Oxycera leonina (18 juli 2006). Deze
fraaie wapenvlieg is volgens Ben Brugge (2002)
slechts van drie waarnemingen uit Utrecht bekend ,
allen van voor 1980.
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Eupeodes lundbecki (Syrphidae) in Zeist
In een verder saaie wegberm midden in Zeist (143-455)
zag ik een kleine "Scaeva" die het midden hield tussen
Scaeva selenitica en Scaeva pyrastri. Na het beest (een
vrouwtje) gevangen te hebben bleek hij kale ogen te
hebben!
Toen besefte ik dat het Eupeodes lundbecki moest zijn.
Volgens Aat Barendregt (jeugdbondstabel, 2001) zijn er
slechts drie waarnemingen bekend uit Nederland. Zou
de waarneming van deze noordelijke soort verband
houden met de lange periode in juli van dit jaar met
winden uit noordelijke richtingen in combinatie met het
warme weer? Deze waarneming werd op 16 augustus
2006 gedaan.

Waarnemingen André van Eck

Meligramma euchroma & Cheilosia urbana
(Syrphidae)
Het lijkt er op dat de eerste soort bezig is met een
opmars in Nederland. De nog te verschijnen
Zweefvliegenatlas zal daar uitsluitsel over kunnen
geven. In zuidoostelijk Noord-Brabant wordt de soort
regelmatig gemeld. Dat Meligramma euchroma
(Kowarz, 1885) ook al ten westen van Tilburg in de
Kaaistoep opduikt (RD: 128-394; 3 mei 2006 1
vrouwtje) is in dat licht bezien misschien niet
opmerkelijk, maar wel leuk. De soort zou oude, rijkere
loofbossen prefereren. Maar de vindplaats bij Tilburg
betreft vrij jonge bossen op vrij arme zandgronden. De
soort lijkt een goede vlieger, die wellicht grote afstanden
kan afleggen op zoek naar geschikte biotopen. Daarop
duidt bijvoorbeeld een eigen waarneming bij het
Padbroek op 23 april 2005 in oostelijk Noord-Brabant
(am.co: 189.9-412.8), waar een exemplaar in de
avondzon aan het fourageren was langs het spoor,
hemelbreed meerdere kilometers verwijderd van ‘goede
bossen’.
In de Kaaistoep dook op 3 mei 2006 op dezelfde
vliegplant (Acer campestre) ook Cheilosia urbana
(Meigen, 1822) op, toch een zeldzame soort in MiddenBrabant!

Antipalus varipes (Asilidae)
Deze fraaie grote roofvlieg is in ons land vrij zeldzaam
en komt voor in het Centraalhollands Duindistrict en het
Hoge Zandgronddistrict. De verspreiding in Nederland
is achteruitgegaan en Van Veen meldt in “De
Roofvliegen van Nederland” tevens het verdwijnen van
de soort uit Noord-Brabant. Tot mijn vreugde bleek
Antipalus varipes (Meigen, 1820) op 24 juli 2006 voor
te komen in een niet eerder gemeld gebied in NoordBrabant, namelijk de Drunense Duinen (am.co: 136405). Hier werd op één middag een drietal exemplaren
waargenomen, waarvan twee met zekerheid vrouwtjes.
De biotoop bestond uit een halfopen schraalbegroeide,
met grassen en Zandzegge vastgelegde zandduin.

Thelaira solivaga (Tachinidae)
Deze sluipvlieg is pas recent voor het eerst uit
Nederland gemeld. Op 13 mei 2006 ving ik één
mannetje Thelaira solivaga (Harris, 1790) in de
Millingerwaard (am.co: 196-431). Volgens specialist
Theo Zeegers is dit de noordelijkste vangst van deze
soort in ons land tot nu toe. Dit zou dus kunnen duiden
op het oprukken van een zuidelijke soort. Raadplegen
van de database van Faunaeuropea (www.faunaeur.org)
lijkt er echter op te duiden dat dit mogelijk niet de reden
is. De soort is ook uit Noorwegen en Zweden gemeld
bijvoorbeeld. Aangezien de vlieg in het rivierengebied is
aangetroffen, kan (verbetering van) haar biotoop ook een
rol spelen in de verspreiding van deze soort in ons land.

Pelecocera tricincta en Chamaesyrphus lusitanicus
(Syrphidae)
Pelecocera tricincta Meigen, 1822 en Chamaesyrphus
lusitanicus Mik, 1898 gelden in Nederland als zeldzame
soorten, bekend van een beperkt aantal vindplaatsen. In
de “Voorlopige atlas van de Nederlandse zweefvliegen”
zien we dat van de eerste slechts een oude melding uit
Noord-Brabant bekend is, van de tweede geen enkele
(en zelfs geen enkele waarneming ten zuiden van de
Nederrijn). Een gerichte zoektocht naar deze soorten op
9 september leverde het toch wel verrassende resultaat
op dat beide soorten daadwerkelijk gevonden zijn.
Beide vlogen in bloeiende struikheivegetatie in de
Drunense Duinen (am.co: 136-406). Laurens v.d. Leij
ving 2 vrouwtjes P. tricincta, André van Eck één
vrouwtje Ch. lusitanicus.

Eristalinus aeneus & Sphaerophoria rueppellii
(Syrphidae)
In de “Voorlopige atlas van Nederlandse zweefvliegen”
zien we E. aeneus verschijnen als een heuse kustsoort in
Nederland. Uit Duitsland is bekend dat Eristalis aeneus
(Scopoli, 1763) ook wijd verspreid in het binnenland
voorkomt. Ik zie de soort nu ook in Tilburg opduiken.
Vorig jaar vloog er één mijn woning binnen (am.co:
133-398), toch in het centrum van de stad. En deze
zomer bleek zij met meerdere exemplaren aanwezig op
een schraal terrein naast het spoor, in hartje Tilburg
(132-396). Kortom, het kan de moeite waard zijn om in
je stad nog wat beter naar deze soort uit te kijken!
In dezelfde omgeving dook dit jaar overigens ook
Sphaerophoria rueppelli voor het eerst op; één mannetje

Pelecocera tricincta en Chamaesyrphus lusitanicus
(Syrphidae)
Op 1 september 2006 sleepte ik in het Maarnse Gat
(151-452) naast 10 exemplaren van Pelecocera
tricincta een vrouwtje Chamaesyrphus lusitanicus van
de bloeiende Struikhei. Dit is voor zover ik weet de
eerste waarneming van deze soort op de Utrechtse
Heuvelrug.
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langs het spoor op 10 september en één vrouwtje langs
het Wilhelminakanaal (am.co: 134-398) op 15
november!
De waarnemingen langs het spoor zijn overigens het
gevolg van een waarnemerseffect, omdat er dit jaar met
name in Tilburg wat beter gekeken wordt naar het
dieren- en plantenleven langs het spoor.

Waarnemingen John Smit (Syrphidae)
Bunderbos 4 juni 2006
Het weer was ‘s ochtends slecht, het was bewolkt en fris
met af en toe een miezerbuitje. Na een wandeling van
ruim een uur door het bos brak de zon door op het
moment dat ik bij de spoorlijn aan kwam. Ineens vloog
alles, alle schermbloemen en bramen zaten onder, ik had
geen tijd dingen te noteren, want de ene leuke soort na
de andere diende zich aan. Gelaten zette mijn vriendin
zich met een boek tegen een boomstam en zo had ik een
uurtje om te vangen. In totaal zal ik iets langer dan een
uur hebben gevangen waarbij de eindscore op 54 soorten
staat. Dit is mij nog nooit eerder overkomen, zoveel
soorten bij elkaar in zo’n korte tijd terwijl ik er alleen
voor stond om alles te registreren. Er zitten een paar zeer
opvallende soorten cq. waarnemingen tussen die ik even
de revue wil laten passeren.
Allereerst heb ik drie vrouwtjes van Ceriana
conopsoides gevangen, een belachelijke waarneming
gezien het feit dat er slechts 10 waarnemingen van deze
soort uit Zuid-Limburg bekend zijn, waarvan de laatste
is gedaan in 1960! Een soort die ook weinig in ZuidLimburg wordt waargenomen is Chrysotoxum arcuatum,
hiervan heb ik 1 vrouwtje gevangen. Deze soort leek dit
jaar meer aanwezig te zijn dan andere jaren, zo heb ik
hem op de Veluwe, bij Vierhouten en op twee plekken in
Drenthe, in de omgeving van Dwingeloo. Een zeer
opvallende verschijning in het Bunderbos was het grote
aantal Epistrophe diaphana, in totaal heb ik 6 mannen
en 6 vrouwen gezien. Nog niet eerder was ik deze soort
in aantal tegengekomen in Nederland, of daarbuiten.
Wat ik heel mooi heb kunnen zien is hoe de dieren met
hun poten naar voren uitgestrekt op een bloem af vliegen
(fig. 1) en soms zelfs zo al nectar drinken, maar soms
zaten ze ook gewoon midden op de bloemen (fig. 2).

in het weer van de voorafgaande dagen of weken. De
volgende gegevens zijn ontleend aan het KNMI
(www.knmi.nl). De maximum dagtemperatuur was op
22 mei van een aangename 20 graden gezakt tot onder de
15, en vanaf 23 mei is die, met uitzondering van een
korte piek tussen 2 en 4 juni, niet meer boven de 15
graden gekomen. Vanaf 5 juni is er een geleidelijke
stijging te zien in zowel de maximum als gemiddelde
temperatuur, van gemiddeld 2 graden per dag met een top
op 13 juni van een maximum temperatuur van 31 graden.
Naast de temperatuur heeft ook de neerslag meegespeeld,
de tweede helft van mei was uitzonderlijk vochtig,
vrijwel alle neerslag viel in de laatste helft met een
maandsom van 90 mm en 74 uur, terwijl dit normaal 62
mm en 40 uur is. In juni houdt de neerslag abrupt op, op
de eerste is er nog een klein beetje neerslag en daarna is
het droog tot de 14e. In deze maand liggen de totalen ver
beneden de gemiddelden; 18 mm en 17 uur, tegenover 72
mm en 45 uur!

Figuur 1. Vrouwtje Epistrophe diaphana met gestrekte poten
aanvliegend op een schermbloem.

Daarnaast ben ik ook 2 vrouwtjes van Trichopsomyia
lucida tegengekomen, ook een soort die ik nog nooit
eerder in ‘aantal’ was tegengekomen. Als laatste vond ik
het opvallen om zowel een vrouwtje Melanogaster
hirtella als een vrouwtje M. nuda in een bosrand tegen te
komen. Op de plek waar ik stond te vangen doorsnijdt
een spoorlijn het bos en is het dichtbij zijnde open
biotoop aan de andere kant van het bos, onderaan de
helling.
De oorzaak voor deze plotselinge explosie aan
zweefvliegsoorten, maar ook aantallen ligt vermoedelijk

Figuur 2. Vrouwtje Epistrophe diaphana foeragerend op een
schermbloem in het Bunderbos.
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Ede, Planken Wambuis 12 mei 2006
De meest schokkende waarnemingen en vangsten
worden reeds ergens anders in deze vliegenmepper
behandeld, de vondst van de beide Psilota soorten. Naast
mijn onderzoekje naar de aanwezige Psilota -populatie
heb ik eigenlijk niet gekeken naar andere aanwezige
zweefvliegen. Er was echter 1 soort waar ik niet om
heen kon: Criorhina pachymera. In 2002 had ik daar al
een populatie vastgesteld, waarbij ik op 1 dag in totaal
24 mannen en 4 vrouwen had waargenomen. Ook dit
jaar was de soort weer aanwezig, zij het met nog maar
weinig exemplaren, 4 vrouwen en 1 man. Na 1 of 2
vrouwen te hebben zien vliegen maakt een zeer luid
gezoem mij attent op een zittende copula, hun seks was
zo luidruchtig dat ze van 3 meter afstand te horen waren.
Overige waarnemingen
Van Criorhina ranunculi vond ik op 16 mei een
mannetje op de Paasberg in Oldenzaal (AC 262-483), dit
is een aardige uitbreiding van het areaal.
Van Xylota abiens heb ik in twee verschillende gebieden
in totaal 4 mannetjes waargenomen, op 3 juni 2006 bij
Eerde, Ommen (AC 227-500) en op 10 juni bij
Staverden (AC 178-477). Een soort die de laatste jaren
toch niet veel gevangen wordt.

Te koop
Aanbieding
Te koop aangeboden wegens overkompleetheid
Steromicroscoop, Russische topkwaliteit:
- 45-graden inkijk;
- oculair 8 x en 14 x;
- extra oculair 8 x met maatverdeling;
- Objectief 0,6 – 1 – 2 – 4 - 7 x (revolverkop)
- Totaal dus vergroting van 5,6 x tot 98 x !!
- Inclusief houten opbergdoos en armsteunen
- Zo’n tien jaar oud, in zeer goede staat.
Prijs: 650 euro
Meer info: Theo Zeegers,
th.zeegers@xs4all.nl;
035 5885858

Waarnemingen Gerard Pennards
(Syrphidae)
Bergherbos 2005 en 2006
Na alle waarnemingen van de afgelopen jaren ben ik
zowel in 2005 als 2006 veel minder in het Bergherbos
geweesd als voorgaande jaren. Dit mede doordat ik vaak
voor een langere periode in het voorjaar in Zuid
Frankrijk zit voor mijn werk. Niet ideaal als je in
Nederland zweefjes wilt vinden. Toch wel enige leuke
waarnemingen, bv in 2005: Brachyopa pilosa in grote
aantallen en Syrphus nitidifrons was ook weer in
redelijke aantallen te vinden.
In 2006 weer een nieuwe soort voor het Bergherbos: op
15 april ving ik 3 vrouwtjes Melangyna barbifrons op
wilg, een beestje dat ik toch al enige jaren hoopte te
vinden, maar tot die dag tevergeefs.Verder heb ik op 13
mei enorme aantallen Brachyopa’s gezien in 3 soorten:
B. panzeri, B. pilosa en B. testacea. Er waren veel
bomen gekapt en op de stronken en struikjes rondom
zaten tientallen Brachyopa’s. Nog twee leuke vangsten
vond ik Eupeodes lapponicus en Criorhina ranunculi!
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Agenda

De wintervergadering van de sectie Diptera zal dit jaar
plaatsvinden, als vanouds, op het ZMA te Amsterdam
(Plantage Middenlaan 64).

Meer informatie zullen we verzamelen voor de
uitgebreide konvokatie in de volgende Vliegenmepper.
Maar noteer deze datum alvast in je agenda!
Adres scoutinggebouw ‘de Blokhut’:
Scouting Wouw
Beeklaan, Wouw
Amersfoortcoördinaten: 085-392

Zaal open 10.30 uur.
Opening bijeenkomst 11.00 uur.

Kampkosten: richtprijs: 7,50,- p.p.p.n. plus wat we
gezamenlijk zo versnaperen.

Op het programma staan:
* huishoudelijke zaken, waaronder dipteraweekend
2007, Vliegenmepper, vacature secretariaat
* voordrachten onder andere:
- Takeyuki Dalmah Nakamura: diptera in Japan;
- Herman de Jong: Trichoceridae van het zuidelijk
halfrond, phylogenie, biogeografie en ouderdom
* tonen van interessant materiaal

Opgeven:
Dat kan nu al. Meld je daarvoor aan bij Gerard
Pennards!
Bij voorkeur per email:
gerard_pennards@hotmail.com
Telefoon: 0031 (0)6-18702082

's Middags is er gelegenheid om de collectie van het
museum te bezoeken.

Van het
secretariaat

Zaterdag 3 februari 2007.
Dipteradag 2007:

Bij deze wil ik jullie van harte uitnodigen, ook om een
voordracht te houden en/of om kistjes met materiaal om
te tonen mee te nemen. Als je een bijdrage wilt leveren,
stel ik het op prijs als je Theo Zeegers daar van tevoren
even over wilt informeren, ivm. het opstellen van het
programma. Theo's contactgegevens vind je in de
colofon.

Dipteraweekend 2007: 9 t/m 11 juni
Wouw (vooraankondiging)
De lokatie van het aanstaande diptera weekend is
bekend!
We hebben weer een heel behoorlijk onderkomen
gevonden bij een van de vele scoutings in den lande.
Deze keer in het dorpje Wouw, gelegen westelijk van
Roosendaal.
Wouw biedt ons een uitstekende uitvalsbasis naar de
vele kleine en grotere natuurgebieden in West-Brabant.
De diversiteit aan landschappen in deze omgeving is
groot, toch is dit een van nature matig onderzocht
gebied. Dit geldt op velerlei terreinen, maar zeker ook
voor de meeste dipterafamilies!
Voorname oorzaak zal toch liggen in het feit dat van
oudsher hier weinig geïnteresseerden en specialisten
hebben gewoond.

Theo Zeegers
Nieuwe leden
Robert Heemskerk, Derde Schinkelstraat 45 III, 1075
TK Amsterdam
J.M. Eggenhuizen, Lankforst 35-24, 6538 JN Nijmegen

Vacature secretaris
Dit is mijn laatste jaar als secretaris van de sectie. Ik ben
vanaf het begin secretaris geweest, met veel plezier.
Ik merk nu dat ik bepaalde discussies voor de derde keer
meemaak, een duidelijk signaal om plaats te maken voor
een opvolger.
Bij deze dus gezocht:
iemand die secretariaat van de sectie wil overnemen.
Meer info: Theo Zeegers: 035 5885858
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Dipteraweekend 19-21 juni
2006 in St. Hubert, België
Summary
A brief account of the "Diptera-weekend" in June
2006 in Saint Hubert, Belgium is given. More than
160 species of diptera were caught and observed. A list
of observations is provided

Laurens van der Leij
Aan dit dipteraweekend is deelgenomen door Joachim
Mergeay, Louis Boumans, Jan Velterop, Kees Goudsmits, Wouter en Jeroen van Steenis, André van Eck,
Frank van de Meuter, Nico Geiregat, Aat Barendregt,
Jaap van der Linden, Pieter Vantieghem en Laurens van
der Leij. Frank van de Meuter organiseerde het riante
onderkomen waarvoor een welgemeend dank.

Vrijdag 19 juni
In de dagen voorafgaande aan het Dipteraweekend werd
het de deelnemers al duidelijk dat de weergoden zich dat
weekend niet van hun beste kant zouden laten zien.
Menigeen probeerde de heenweg op vrijdag aan te
grijpen om nog voor de voorspelde zondvloed een
bescheiden soortenlijstje bij elkaar te vangen.
Vermeldenswaardig is in dat verband Dryodromia
testacea (Empididae) die Laurens van der Leij in het
Faye de Luci ving. Wouter en Jeroen van Steenis waren
zelfs naar de Gaume gereden en Wouter ving Rhagio
conspicuus (Rhagionidae) bij Virton. Vervolgens was
het de rest van de dag door de regen lopen, in de auto
zitten of boodschappen doen. 's Avond zou blijken dat
een aantal deelnemers besloten had om toch maar niet te
komen. Of dat een verstandige zet was zou pas later
blijken.

als soortement van glazen malaiseval te voldoen. Tot
verbazing van de kastelein begon de hele groep naar
dode zweefvliegen te zoeken met als resultaat 27
soorten, meer dan het hele kamp tot dan toe had
opgeleverd. Bij het eerste sprankje zon stoof het
gezelschap weer naar buiten op naar het eerstvolgende
serieuze excursiegebied bij Fourneau St. Michel (11).
Ook hier verpestte de regen het vangen maar toen die
ophield werd er toch nog een bescheiden lijstje bij
elkaar gesprokkeld.

Zondag 21 juni
De dag begon wat somber maar al snel klaarde het op
en kon er bij Bonnerue (12) voor het eerst dit weekend
een zeer behoorlijke lijst worden verzameld. Wouter en
André verzamelden Brachyopa vittata en soorten als
Chrysotoxum arcuatum en Paragus pecchioli werden
aan de waarnemingslijst toegevoegd. Bijzonder was ook
het vangen van de miljoenpootvlieg Pelidnoptera
leptiformis.Voor de tweede maal dit weekend zijn we
toen weer bij Fourneau St. Michel gaan vangen (13), het
weer werd steeds beter en de vangsten, voor
Nederlanders althans, steeds spectaculairder.
Niet alledaagse soorten als Caliprobola speciosa,
Chalcosyrphus eunotus, Criorhina asilica, Malota fuciformis ,Obliosyrphus laetus en Pocota personata (foto)
zijn voor menig "Ollander" geen alledaagse kost.
Sommigen bleven tot 18.00 uur hangen om toch maar
alles uit hun dipteraweekend te halen.
Ondanks het ronduit matige weer van zaterdag zijn er al
met al toch meer dan 160 soorten diptera waargenomen.
Toch geen slecht resultaat voor één dag vangen.

Zaterdag 20 juni
Onder leiding van onze Belgische gastheer Frank de
Meuter is op deze dag koers gezet naar een bos- en
veengebied in de omgeving van Libin (7). Gestaag
daalde de regen echter uit de hemel zodat de
excursiegangers zich moesten behelpen met een mager
lijstje Platycheirus - soorten. Gelukkig is er met dit
soort weer nog wel een zweefvlieglarve of -pop te
vinden waarvan die van Microdon analis
en
Trichopsomyia joratensis hoogtepuntjes waren in een
verder regenachtige en trieste omgeving.
In Libin zelf bleek de serre van het plaatselijke café (9)
Foto: Pocota personata (foto: Frank van den Meuter)
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HYBOTIDAE
Hybos culiciformis
Hybos grossipes
Platypalpus cursistans
Platypalpus spec.
Tachypeza nubila

STRATIOMYIDAE
Beris chalybata
Beris clavipes
Chloromyia formosa
Sargus irridatus
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x
x

x

x

x

x
x

4

RHAGIONIDAE
Chrysopilus auratus
Rhagio conspicuus
Rhagio notatus
Rhagio scolopaceus
Rhagio vitripennis

x

3

Arville, 31U 0665-5544
Libin, serre café, 31U 0661-5539
Poix St Hubert, omgeving station, 31U 0664-5543
Awenne, Fourneau St.Michel, 31U 0667-5550
Bonnerue, 31U 0678-5542
Awenne, Fourneau St.Michel, 31U 0667-5550

x

x

2

8
9
10
11
12
13

BIBIONIDAE
Bibio lanigerus
Bibio leucopterus
Bibio marci
Bibio varipes
Dilophus febrilis

PEDICIIDAE
Pedicia rivosa

19-06-2006
1

Legenda
1 Faye de Luci, UTM 31U 0672-5550
2 Nassognes, Les Sabotis, 222-90
3 Poix St Hubert, FR647438
4 Gerronville: Bois de Maitrejibois, Rissau de la Soye, 226-37
5 Meix devant Virton, Rissau Laframba, 232-34
6 Gerouville, Etangs de la Soye, 226-36
7 Libin, Bois de Libin, Anciennes Troufferies, 31U 0666-5536

De Vliegenmepper (2006, nummer 2)

16

SYRPHIDAE
Baccha elongata
Brachyopa vittata
Caliprobola speciosa
Chalcosyrphus eunotus
Cheilosia albipila
Cheilosia albitarsis
Cheilosia chlorus
Cheilosia flavipes
Cheilosia fraterna
Cheilosia illustrata
Cheilosia lasiopa
Cheilosia lenis
Cheilosia nigripes
Cheilosia pagana
Cheilosia proxima
Cheilosia pubera
Cheilosia variabilis
Chrysogaster virescens
Chrysotoxum arcuatum
Chrysotoxum cautum
Criorhina asilica
Criorhina berberina
Criorhina floccosa
Dasyrphus lenensis
x

x

x

x

x
larven

5

x

6

larven

20-06-2006
7

x

8

x

9

10

x

x

11

x

x

x

x

x oxyc.

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

21-06-2006
12

x

x

x

13

x
x
x
x
x
x
berb/oxyc
x

x

x

x

x
x
larven
x
x
x

x

x

x

x

4

CONOPIDAE
Myopa tessellatipennis
Myopa buccata

x

3

x

x

x

2

DOLICHOPIDAE
Argyria diaphana
Medetara spec.

EMPIDIDAE
Dryodromia testacea
Empis ciliata
Empis nigricans
Empis opaca
Empis stercorea
Empis tesselata
Empis trigramma
Hilara spec
Rhampomyia spec

19-06-2006
1
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SYRPHIDAE (vervolg)
Dasyrphus pinastri
Dasysyrphus hilaris
Dasysyrphus tricinctus
Dasysyrphus venustus
Epistrophe eligans
Episyrphus balteatus
Eriozona syrphoides
Eristalis arbustorum
Eristalis horticola/lineata
Eristalis nemorum/interrupta
Eristalis pertinax
Eristalis picea
Eristalis tenax
Eupeodes corrolae
Ferdinandea cuprea
Helophilus pendulus
Helophilus trivittatus
Lejogaster metallina
Leucozona lucorum
Malota fuciformis
Melangyna cincta
Melanogaster hirtella
Melanogaster nuda
Melanostoma mellinum
Melanostoma scalare
Meliscaeva auricollis
Meliscaeva cinctella
Microdon analis
Myathropa florea
Neoascia podagrica
Neoascia tenur
Obliosyrphus laetus
Orthonevra brevicornis
Orthonevra nobilis
Paragus haemorrhous
Paragus pecchioli
Parasyrphus punctulatus
Pipiza austriaca
Pipiza luteitarsis
Pipiza noctulica
Pipizella viduata
Platycheirus albimanus
Platycheirus angustatus
Platycheirus clypeatus
Platycheirus europeus

x

x

19-06-2006
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2

x

x

x

x

x

x

3

x
x
x

x

x

x
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x

x

5

x

x
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x
x
x

x
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larve

x
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x

20-06-2006
7
8

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
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10

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
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x
x
x
x
x

x
x
x
x

x + larven
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
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x
x
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x
x
x
x
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x

x

x

6

pop x

x

x
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x
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12

x
x

x
x

x

x
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SCIOMYZIDAE
Pherbellia cinerella
Renocera pallida
Tetanocera arrogans
Tetanocera silvatica

1 pophuid

x

x

x

x

x

4

x
x

3

x

x

x

x

2

PHAEOMYIDAE
Pelidnoptera leptiformis

PSILIDAE
Chamaespila rosea/nigricornis
Chamaespila spec.
Psila merdaria

MICROPEZIDAE
Calobata cibaria

SYRPHIDAE (vervolg)
Platycheirus occultus
Platycheirus parmatus
Platycheirus peltatus
Platycheirus scambus
Platycheirus scutatus
Platycheirus tarsalis
Pocota personata
Pyrhophaena rosarum
Rhingia campestris
Scaeva pyrastri
Sericomyia lappona
Sericomyia silentis
Sphaerophoria scripta
Sphegina clunipes
Sphegina elegans
Sphegina sibirica
Syrphus nitidifrons
Syrphus ribesii
Syrphus torvus
Syrphus vitripennis
Syrrita pipiens
Temnostoma bombylans
Trichopsomyia joratensis
Volucella bombylans
Volucella pellucens
Xylota abiens
Xylota florum
Xylota jakutorum
Xylota segnis

19-06-2006
1

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
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TACHINIDAE
Phorocera assimilis
Phorocera obscura
Siphona urbana
Triarthria setipennis

SARCOPHAGIDAE
Nyctia halterata
Sarcophaga carnaria
Sarcophaga pumila
Sarcophaga spec.
Sarcophaga subvicina
Sarcophaga vagans
Sarcophaga variegata

CALLIPHORIDAE
Cyonomyia mortuorum
Bellardia vulgaris
Bellardia viarum
Lucilia caesar

SCATOPHAGIDAE
Scatophaga stercoraria

ANTHOMYIDAE
Delia platura
Hydrophoria sp.

x

x

20-06-2006
7
8

x

x

x

9

10

11

21-06-2006
12

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6

MUSCIDAE
Graphomyia maculata
Haematobosca stimulans
Helina impuncta
Hydrotaea spec
Mesembrina meridiana
Morellia spec
Musca autumnalis
Myospila metadibunda
Phaonia incana
Phaonia spec
Poleites lardaria

5

x

4

FANNIIDAE
Fannia serena

3

x

2

PALLOPTERIDAE
Palloptera quinquemaculata

19-06-2006
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