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De Vliegenmepper van deze keer is vrij dun maar
kent naast de vast rubrieken als rariteitjes een viertal
korte artikelen over Syrphidae (zweefvliegen) over
onderwerpen als melanisme, territoriaal gedrag,
overwintering en het gebruik van sapstromen van
Paardekastanje.

Wellicht dat deze artikelen de lezers kan aanzetten tot
het schrijven van soortgelijke artikelen over gedrag
van diptera. Er is immers ook in de gewoonste dingen
nog veel te ondekken. 
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Het is toch ieder voorjaar er weer even inkomen met het
onderscheid tussen de verschillende geel-zwarte
zweefvliegjes op de wilgenkatjes. Met name omdat je
toch op zoek bent naar die paar Melangyna
quadrimaculata’s of zelfs barbifrons-en tussen de grote
zwermen Parasyrphus punctulatus-sen. Dit jaar werd op
een paar plekken nog een instinkerdje gevonden:
melanistische Parasyrphus punctulatus vrouwtjes
(figuur 1). Zo op het oog lijkt het diertje op een vrouwtje
Melangyna quadrimaculata, maar er zijn duidelijke
verschillen (tabel 1), zoals ook Stubbs & Falk in hun
tabel voor ‘Black female Syrphinae and similar
hoverflies’ al geven (Stubbs & Falk 2002). Vooral in het
veld opvallend is de deels gele achterrand van tergiet 4,
zoals Kees terecht opmerkte. 

Over de oorzaken van het melanisme bij zweefvliegen is
niet veel bekend. Van Doesburg suggereert dat het
mogelijk veroorzaakt wordt door een parasiet is in het
larvenstadium van het dier (Van Doesburg, 1964, 1970).
De melanistische dieren blijken zonder uitzondering
vrouwtjes te zijn die niet alleen afwijken qua kleur maar
ook geen ovaria hebben (Van Doesburg 1964). 

Melanistische Parasyrphus punctulatus-sen in 
aantal (D iptera: S yrphidae

John T. Smit, Kees Goudsmits & 

Gerard Pennards

Summary
A key is given to the melanistic specimens of 
Parasyrphus puntulatus, Melangyna lasiophthalma and 
normal specimens of Melangyna quadrimaculata.
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Kenmerk

Parasyrphus punctu latus
Melanistisch

Melangyna lasiop hthalma M. quadr imaculata
Gezicht

Derde

antennelid

Frons

Schildje

Geel met zwarte  midde nstreep
Bruin met verdo nkerde boven rand

Geel met zwarte midde nstreep
Geheel donke r

Met stofvl ekken

Geel van boven 

Smal onder broken dwars bandje van 
bestuiving
Donker tot zeer donke r geel, soms 
zwart lijken d

Geheel zwart 
Geheel donke r

Zonder stofvl ekken

Donker van boven , wel duidel ijk lichter 
dan borsts tuk

Achterlijf

Kleine zwarte vlek aan de zijkan t
Zwart behaa rd

Uitgebreider zwart aan de zijkan t
Geel behaa rd

Zwart met deels lichtge le achter rand tergiet  4, 
licht doorsc hijnend lijken d.

?

Uitgebreider zwart aan de zijkant
Overwegend geel behaa rd, zoms langs de
achterrand in het midde n een paar zwarte 
haren, evena ls de haarvo rmige borste ls
langs de achter rand
Geheel zwart,  doorg aans niet 
doorschijnend, tenzij een zeer vers 
exemplaar.

Literatuur

Doesburg, P.H. van Sr. 1964. Bijdrage tot de kennis van 
het melanisme bij Syrphiden. – Entomologsiche 
Berichten, 24: 117-118. 

Doesburg, P.H. van Sr. 1970. Female Syrphid flies 
without ovarium. – Entomologische Berichten, 30: 157- 
158.

Stubbs, A.E. & S.J. Falk 2002. British Hoverflies: an 
illustrated identification guide. Second edition. – British 
Entomological and Natural History Society, London. 

Tabel 1. 
De versch illen tussen  melan istische vrouw tjes van Parasyrphus punctu latus, Melangyna lasiop hthalma en typisc he exemp laren van M.
quadrimaculata.

Figuur 1: melan istisch vrouw tje van  Paras yrphus punctu latus
foto: John Smit 
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Profiteert Brachyopa in sensilis v an d e
Paardekastanjebloedingziekte?

Lucien Calle 

Een nieuwe ziekte die sinds 3-4 jaar vooral bij
Paardekastanjes huishoudt, is de Paardekastanje
bloedingziekte. Ze wordt veroorzaakt door de bacterie
Pseudomonas syringae. De ziekte heeft zich in
Nederland in korte tijd explosief uitgebreid. Op veel
plaatsen zijn nu al 30 tot 50 % van de paardekastanjes
aangetast. Veel van de ernstig aangetaste bomen zijn
inmiddels geveld. De aangetaste bomen zijn
eenvoudig herkenbaar aan het uit de bast vloeiend
bruinzwart vocht (hoewel er ook enkele andere
aantastingen op bomen slijmafscheiding geven, zoals
de minder algemene Phytophtora’s). Gewone fysieke
beschadigingen kunnen eveneens tot bloedingen
leiden.

Op 1 mei 2007 was ik op een erf in de polders nabij
het Zeeuws-Vlaamse plaatsje Axel (Hulsterse weg,
km 056-365). Er stond daar een ca 35 jaar oude Witte
paardekastanje met enkele bloedingsplekken. Bij een
nadere inspectie van de wondplekjes viel op dat er
een Brachyopa -achtige vlieg steeds dichtbij bleef
rondzweven. Na enige tijd observeren bleken er zelfs
8 Brachopa's rond de bloedingsplekken te hangen. Ik
ving 2 mannetjes. Thuis gekomen bleek het
Brachyopa insensilis (Kale sapzwever) te zijn. Het
bleek de tweede waarneming van deze soort voor de
hele Zuidwesthoek van Nederland te zijn. Er was al
eerder een waarneming van een mannetje, van 1 juni
1969 te Oostkapelle, 027-399 van Bob van Aartsen. 

De dieren lieten zich goed benaderen. Als ze even
uitrustten op de bladeren kon ik met mijn loep zien
dat er nog minimaal 4 mannetjes waren. Twee
vrouwtjes zaten op de vochtplekken op de stam. Met
een macrolens kon ik wat digitale foto’s maken. Bij
de vrouwtjes was het uitgestoken achterlijf, onder het
lichaam naar voren toe gekromd. De mannetjes
zweefden in een territoriumvlucht steeds zo’n 10 a 30

cm van de bast af, met meestal zo’n 20 cm
onderlinge tussenruimte. Opvallend was daarbij de
binding aan de vochtplek. Die zat namelijk aan de
noordkant van de boom en daardoor bijna helemaal
in de schaduw. Toch vlogen de dieren steeds hier
dichtbij, in de schaduw. Aan de zuidkant in de zon
heb ik niet een maal een Brachyopa gezien. Er stond
een harde wind (windkracht 5-6, hoewel ter plaatse
tussen de bomen er wat meer windluwte was). De
vlucht was daardoor wat onrustig. Aanvliegende
vrouwtjes werden onmiddellijk “ besprongen”. Of
paringspogingen lukten was niet waarneembaar,
omdat de koppels steeds pijlsnel wegvlogen. De
mannetjes maakten daarbij soms ook vergissingen,
want regelmatig waren er landingspogingen op de
bast op bruinachtige kleine stipjes. De mannetjes
gingen ook regelmatig wat uitrusten, dat deden ze
vooral op dichtbij hangende bladeren of takjes. Door
de harde wind werden ze daarbij flink door elkaar
geschud.

De locatie zou je niet direct als een Brachyopa
vriendelijk biotoop aanmerken, zo in het Zeeuwse
kleipolderlandschap. Er is ter plaatse een half open
landschap, het erf heeft geen directe houtvormige
verbindingen met groene elementen in de omgeving.
Op 1 km ligt een SBB loofbosje bij Fort Ferdinandus,
op 2 km liggen de bossen van het Groot Eiland en op
ca. 5 km liggen de grotere boscomplexen van
Heikant (dekzandgebied) en Axel. Op het erf zelf is
de beplanting nog betrekkelijk jong.

Hoe komt zo’n hele groep (minimaal 8 exemplaren)
relatief zeldzame Brachyopa's hier verzeild? Het lijkt
toch onwaarschijnlijk dat de verschillende individuen
allen hierheen zijn gevlogen, vooral ook gezien het
gegeven dat dergelijke bloedende paardekastanjes
overal in het landschap talrijk aanwezig zijn.
Waarschijnlijker lijkt dat hier een succesvolle
voortplanting heeft plaatsgevonden. Ook vorig jaar
zag deze boom er al identiek (met dezelfde
bloedingsplekken) uit. Als deze soort zich hier kan
voorplanten, op een locatie waarbij noch de boom,
noch het erf, noch de directe omgeving bijzonder te
noemen zijn, dan moet deze zweefvlieg toch ook op
veel meer plaatsen in Nederland van de
bloedingsziekte kunnen profiteren. 

In 2006 vond Jeroen van Steenis een bloedende
paardekastanje in Zuid Limburg, waar Wouter en
Jeroen van Steenis afgelopen winter tientallen larven
van Brachyopa insensilis vonden. Dit voorjaar in
april vlogen er weer diverse volwassenen rond de

Summary
Adults of Syrphid  Brachyopa insensilis  were found 
on bleeding spots of Aesculus hippocastanum  caused 
by Pseudomonas syringae near Axel in the 
Southwest of the Netherlands. The finding spot was 
not within 1 kilometer of a small forest in an open 
windy area.It is speculated that this species may be 
much more abundant than generally thought. 



boom (mededeling W.van Steenis).

In de Noord Duitse stad Leer onderzocht Britta Sjuts
1016 paardekastanjes (Jjus B., 2004). 20 bomen
daarvan hadden bloedingsplekken, waarvan 13
exemplaren vers bloedende en 7 uitgedroogde. Alle
bloedingsplekken met vers slijm bleken lareven van
B. insensilis te bevatten, de uitgedroogde plekken
geen enkele. 

Voor mensen die van paardekastanjes houden is de
snelle toename van de bloedingsziekte slecht nieuws.
Voor de Brachyopa insensilis, en mogelijk ook voor
andere aan bloedende boomwonden gebonden
ongewervelden, lijkt deze nieuwe ziekte juist wél
gunstig. Voorwaarde daarbij is uiteraard wel dat de
aangetaste bomen niet al te snel geveld worden. 

Met dank aan Wouter van Steenis voor de gegeven
informatie. Op de rest van de bladzijde staan foto's
die ter plaatse gemaakt zijn.

Literatuur:

Sjuts B. 2004, Das Vorkommen von Brachyopa
insensilis Collin, 1939 (Diptera, Syrphidae) an
Aesculus hippocastanum L. (Sap ina les ,
Hippocastanaceae) in der Stadt Leer, Volucella 7,
2004.

Figuur 5: 3 exemp laren uitrust end op blader en vlak bij de 
bloedingsplekken.

Figuur 2: een exemp laar bij een bloedi ngsplek

Figuur 4: een zweve nd manne tje vlak voor de bloedi ngsplekken

Figuur 3: een exemp laar op een takje, daaron der een klein 
spinnetje met haar nest.

Figuur 1: een exemp laar op een blad. 
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Ciorismia ardea (Fabricius, 1794), een
ze ldzame v i l t v l i e g , (D ip t e r a ;
Therevidae), uit het Witte Veen, gem.
Haaksbergen NL. 

Ik heb twee vrouwtjes gevangen op bloeiende
braamstruik in Buurse, het Witte Veen, 24 juni 2005. 
Een onbekende soort, slechts één buitenlands
exemplaar in mijn kollektie, die ik niet zelf heb
gevangen. De Cliorismia's zijn dunner en slanker dan
de Thereva's. De zilveren weerschijn op het achterlijf
geeft een goede camouflage op zand. De larve leeft
saprofaag of koprofaag in hout volgens Séguy.
Van der Goot noemt de soort als Psilocephala. Dit
genus is later gesplitst, wat gevolgd wordt op de
website Fauna Europaea. De soort is zeldzaam, ruim
20 vindplaatsen vooral op de zandgronden van
Gelderland, Noord Brabant en Limburg. 

De familie Therevidae is erg groot. Ze leven in
drogere gebieden, volwassen vliegen zijn geen jagers,
leven van rottende planten, vogelpoepjes, nectar e.d.
De larven leven in de bodem, soms saprophytisch,
soms als jagers. Bijzonder veel soorten in Australie, >
800.
Groepen van de familie in Zuid Afrika vertonen een
grote variatie in het aantal antenneleden. Die geven
een afspiegeling van de evolutie naar het grote derde
lid van de voelspriet van "gewone" vliegen. 

Literatuur:
Goot VS Van der, 1985 De snavelvliegen
(Rhagionidae), roofvliegen (Asilidae) en aanverwante 
families van Noordwest- Europa (WM171): 25.

Pollenia dasyphora  Portschinsky , 1881, 
een bijzondere Bromvlieg (Diptera; 
Calliphoridae)  uit Oostenrijk.

Het geslacht Pollenia is makkelijk herkenbaar aan de
goudkleurige kronkelige haartjes op het borststuk. Dit
kenmerk is heel variabel. Soms is het borststuk van
boven dicht geel behaard, soms zijn de haartjes vooral
opzij te zien, bij het voorste spiraculum. 
De soort P. dasypoda heeft aan de achterpoot een
sterk verbreed eerste tarslid, met een lange dichte
borstel van haren op de onderkant. Er is alleen

Enkele bijzondere Dipteravangsten in  2 005

Jan H.C. Velterop 

verwarring mogelijk met P. similis, waar de
verbreding veel minder is. Dit kenmerk is zelfs in het
veld goed te zien, als je het beest rustig van dichtbij
kunt bekijken. Overige uiterlijke eigenschappen zijn
details van beharing, borstels, een verticale richel (de
kiel) op het gezicht, 'bestuiving' op borststuk en
achterlijf. Vooral specialistenwerk met microscoop. 

Op papier kende ik de soort alleen van de tabel van
Mihályi. Nu heb ik ze gevonden aan de zuidoostkant
van de Neusiedlersee, zowel op Oostenrijks als op
Hongaars gebied. De soort is niet bekend van West
Europa of Spanje-Portugal. De verspreiding gaat van
centraal Europa, over het hele mediterrane gebied, tot
de Oost Palaearctis en tot in het orientale Pakistan en
India.

Voor zover met zekerheid bekend leven Pollenia-
larven als predatoren van regenwormen. Ze leggen
eieren bij een uitwerpselhoopje en de larven vinden
zelf hun weg naar beneden. De oudste studie is van
Keilin 1915. daarna volgden 1972 en 1973, en
Shewell 1987 in het Manual of Nearctic Diptera. Van
al deze studies staat volgens Rognes echter de
identiteit niet vast. Alleen voor P. dasypoda is in
1971 door Egyptenaren Tawfik & El-Husseini
vastgesteld dat hij parasiteert op Allolobophora
caliginosa (Sav.). Verder zijn er berichten over
parasitering op rupsen, vlinderpoppen en adulte
honingbijen. Over de levenswijze van P. dasypoda
heb ik verder geen gegevens gevonden. 

Literatuur:
Mihályi, Ferenc, 1976. Contribution to the knowledge 
of the genus Pollenia R.-D. (Diptera: Calliphoridae). 
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 
22(3-4) (1976): 327-333. 

Phormia regina (Meigen, 1826), 
(Diptera, Calliphoridae )  een aparte 
groene bromvlieg uit Oostenrijk. 

Stadtpark Wenen, hart van de stad, niet ver van de
Donau, 27 juli 2005. Ik zie er een tiental exemplaren
van een glanzend groene vlieg, iets donkerder van tint
dan onze groene Lucilia-soorten en een beetje groter.
Reden genoeg om te vangen: twee mannetjes voor
mijn collectie. 
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De dikke basis van de radius-ader in de vleugel heeft
een rij fijne witte haartjes. De voorste ademopening is
helderwit behaard. Ook de vleugel-calypter is
helderwit met witte beharing op de bovenkant. Van
der Goot noemde dit vleugelvelletje. Midden op het
borststuk is de rij AC-borstels nauwelijks herkenbaar,
zo klein zijn die. Het aantal ia-borstels op het
borststuk is (1,2). Onmiskenbaar Phormia regina, de
enige soort van dit geslacht. 

Uit ons land is er maar één exemplaar bekend,
besproken door Hans Huijbregts. Inmiddels vertelde
Hans op de Dipteradag, 3 februari jl., dat er bij de
politie een heel aantal vindplaatsen bekend waren.
O.a. meer dan 10 plekken in Limburg. Gevangen op
grote kadavers, maar tot voor kort niet in het
entomologisch circuit bekend. In mijn collectie staat
één enkel exemplaar uit de Franse Morvan. Niet
bekend uit Denemarken, Noorwegen en Finland,
slechts 1 exemplaar uit de zuidpunt van Zweden,
vermeld door Rognes en gevangen door Ringdahl.
Erzinçlioclu (1996) suggereert voor Engeland dat de
waarnemingen berusten op introducties vanuit Noord
Amerika, Hans Huijbregts 2002 vond dat niet
onwaarschijnlijk. Mij lijkt dat het totale
verspreidingspatroon geen aanleiding geeft voor deze
veronderstelling. Het areaal gaat van Belgie en
Frankrijk tot Bulgarije, Ukraine en NW Rusland. 
Wereldwijd zijn ze te vinden op het gematigde en
mediterrane delen van het noordelijk halfrond en in
Australie. Sterk door de mens verspreid, o.a. naar
Hawaii. In Noord Amerika zijn ze gewone
veroorzakers van myiasis, maar doen dit niet in
Europa.

Lit.:
Huijbregts, Hans 2002, Nederlandse bromvliegen
(Diptera, Calliphoridae), inclusief acht soorten nieuw 
voor Nederland.  Entomologische Berichten 62(3-4): 
85. (2002). 
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Territoriumperikelen
bij Syrphidae

Laurens van der Leij 

Sommige mannetjes van zweefvliegensoorten kunnen
zich uitgesproken territoriaal gedragen. Een bekend
voorbeeld zijn die van Myathropa florea. Deze
proberen alles wat beweegt weg te jagen uit hun
territorium inclusief plooivleugelwespen en
honingbijen. Dit doen ze op de typerende chaotische
manier van wild zigzaggend rondvliegen en het
uitvoeren van schijnaanvallen op de indringer.

Op 5 juni 2006 zag ik voor het eerst dat M. florea zijn
meerdere moest erkennen in een andere
zweefvliegensoort voor wat betreft het agressief
verdedigen van het territorium. Net ten zuiden van 's-
Hertogenbosch bij het buurtschap Plein (RD 151-407)
waren een vijftal mannetjes van Xylota segnis zeer
standvastig hun territoria aan het verdedigen. Die
territoria lagen in een licht beschaduwde bosrand met
braamstruiken. Geen enkele zweefvlieg of andere
insect moest het in zijn hoofd halen om op de
braamstruiken te gaan zitten, ook Myathropa florea
niet, ze werden onmiddelijk door de X. segnis
mannetjes verjaagd. 

Een andere confrontatie tussen twee zweefvliegsoorten
vond plaats op 27 april 2007 ten noorden van 's-
Hertogenbosch in de uiterwaarden van Koornwaard
(RD: 149.8-416.9). Vangend bij een meidoorn viel mijn
blik op de in de berm groeiende fluitenkruid waar een
mannetje Syritta pipiens en een mannetje Rhingia
campestris het blijkbaar niet eens konden worden over
het beheer van een deel van de berm. Grappig om te
zien hoe Rhingia campestris zich na een paar
schijnaanvallen van de veel kleinere Syritta pipiens
terugtrok, iets wat ik meerdere malen kon constateren. 



Net als de afgelopen twee winters is ook deze
winter gekeken naar overwinterende Eristalis tenax
in een bunker bij Egmond aan de Hoef (NH) (AC
104.3 - 515.9) (zie ook Vliegenmepper 205(1):34
en 2006(2):7). De situatie ter plaatse is ten opzichte
van de andere jaren gelijk gebleven.

In het plafond zitten een drietal plaatsen waar
overwinterd wordt. Een diepe, verticale
ventilatiebuis alsmede een tweetal plaatsen waar
scheuren in het beton van het plafond zitten waar
exemplaren Eristalis tenax diep in weg kunnen
kruipen. In het vroege voorjaar is echter nog een
andere plek ontdekt die tot dan toe onbekend was.
Bij controle kwamen er enige exemplaren

Overwinterende Eristalis te nax (d eel II I)

Karl van der Vlies 

Summary
Hibernating individuals of Eristalis tenax were 
observed in a bunker during the winter of 2006- 
2007. The specimens started flying at least 20
days earlier than in 2006. Eristalinus aeneus 
(Diptera: Sypr hidae, Inachis io  and Scoliopteryx
libatrix (Lepidoptera) were also observed 
overwintering.
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tevoorschijn die op het punt stonden weg te vliegen.
In het na- en voorjaar is getracht enig inzicht te
krijgen van binnen- respectievelijk uitvliegen. 

Tegelijk is ook gekeken naar de aanwezigheid van
vlinders, zoals Dagpauwoog (Inachis io) en Roestje
(Scoliopteryx libatrix ).
Ten opzichte van najaar 2005 zijn de vliegen
ongeveer op hetzelfde tijdstip gaan overwinteren
(tabel 1) 

In het voorjaar zijn twee valletjes geplaatst in het
kleine gat 1 en in het grote gat. Voor de andere
plaatsen was dit niet mogelijk. 

De overwinterende Eristalis tenax waren allemaal
vrouwtjes (tabel 2) 
In het voorjaar van 2007 zijn de meeste exx.
tenminste 20 dagen eerder weggevlogen dan in het
voorjaar van 2006. 
Hier zal ongetwijfeld de relatief hoge temperatuur de
oorzaak van zijn. 

Emailadres van de schrijver: vlies@xs4all.nl

Datum kleine gat 1 kleine gat 2 grote gat totaal aanwezig Dagpauwogen Roestjes

5/10

12/10

 5 à 6 

 5 à 6 

1 6 à 7 

5 à 6 

1

2

3

1

19/10

31/10

20/11

Tabel 1. Aanw ezigheid najaar  2006 

 ± 11

 10 à 12 

 10 à 12 1

± 20 

20 à 25 

± 31 

30 à 37 

24 à 28 35 à 41 

3

3 2

2 2

*) buiten de bunke r tegen de muur 2 ex. vrouw tjes

Datum Vertrokken Nog aanwezig 

19/2 7

Kleine gat 1 

8 à 10 

Kleine gat 2

1 vrouw tje

Kleine gat 3 

5 vrouw tje

Grote gat

20 à 22 

5/3 *) 

14/3 **) 

*) =op 5/3 werd ook nog een vrouw tje Eristalinus aeneu s gevan gen

**) = op 14/3 zat in het kleine  gat 1 nog een dood vrouw tje Erista lis tenax. 

21

20

5 à 7 

-

-

-

-

-

13

-

 Heel merkw aardig op precie s dezelf de plaats  als in de winter  2005/2 006.

Tabel 2. wegvl iegen Eristalis tenax voorjaar 2007 
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Leuke waarnemingen van diptera in 2005 tot en met
2007 van Theo Zeegers, Bob van Aartsen, Kees
Goudsmits, Leendert-Jan van der Ent, John Smit en
Gerard Pennards. 

Waarnemingen Theo Zeegers en Bob
van Aartsen 

Tweede waarneming van Xylophagus cinctus uit
ons land 

In 2006 kwamen er uit de malaiseval van het
landgoed van Simon Thomas bij Nunspeet een
tweetal exemplaren houtvliegen Xylophagus . Beide
zijn vrouwtjes, te herkennen aan de lange legbuis, en
behoren duidelijk tot verschillende soorten. Waar het
vrouwtje van X. compeditus een zwart achterlijf heeft
(foto 1), is dat van X. cinctus duidelijk roodachtig
gekleurd middenop de tergieten (foto 2). Van X.
cinctus was zover nog maar 1 melding uit ons land
bekend: ’t Harde, 11.v.1980 (Van der Goot, 1985).
Het nieuwe exemplaar is gelabeled “Netherlands GE,
Nunspeet, M.T., 6.v.2006, leg B. van Aartsen, R.D:
183.1-484.4.

Literatuur:

Goot, V.S. van der, 1985. De Snavelvliegen
(Rhagionidae), Roofvliegen (Asilidae) e n
aanverwante families van Noordwest-Europa. KNNV
Wetenschappelijke Mededeling 171. 

Rariteitjes

Choerades gilva nog op de Veluwe 
Een vrouwtje van de prachtige roofvlieg Choerades
gilva werd gevonden door Van Aartsen bij Nunspeet
op 29.vii.2006 (foto 3). Deze soort is de laatste jaren
zeldzaam en lijkt hoofdzakelijk beperkt tot de
Veluwe. Van Veen (1996) noemt de soort bedreigd. 
Literatuur:
Veen, M.P. van, 1996. De Roofvliegen van
Nederland. KNNV Wetenschappelijke Mededeling
216.

Foto 1: vrouw tje Xylophagus compe ditus. Foto: Theo Zeege rs.

Foto 2: vrouw tje Xylophagus cinctu s. Foto: Theo Zeege rs.

Waarnemingen Theo Zeegers 

Tabanus quatuornotatus op de Pietersberg 

Op Koninginnedag trof ik een vrouwtje van de daas
Tabanus quatuornotatus aan in het zonnetje op een
houtstapel op de Pietersberg bij Maastricht. Het betreft
de tweede vondst in ons land: de eerste vondst was in
het Vijlenerbos op 31 mei 1986 door Van Aartsen.
Tabanus quatuornotatus is een bossoort van Zuid- en
Midden-Europa die (voor een daas) extreem vroeg in
het jaar vliegt: april – mei, in de bergen tot in juni.
Wanneer het klimaat op blijft warmen, zal de soort naar
verwachting in Zuid-Limburg inheems kunnen worden. 

Foto 3: vrouw tje Choerades gilva . Foto: Theo Zeege rs.
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Waarnemingen John T. Smit 

Bunderbos

Op 14 april ben ik met Kees Goudsmit en Roy Kleukers
naar het Bunderbos geweest. In totaal hebben we ruim
30 soorten zweefvliegen gezien, wat aardig is voor die
tijd van het jaar. De leuke soorten waren onder andere
drie soorten Criorhina , C. asilica, C. floccosa en C.
ranunculi (foto 1), twee soorten Brachyopa; B. pilosa en
B. scutellaris. Op de daslook zaten nog een flink aantal
vrouwtjes en 1 mannetje Cheilosia fasciata (foto 2). Het
leukste echter waren wel zo’n 10 mannetjes en 2
vrouwtjes van Chalcosyrphus eunotus  (foto 3). 

De Vliegenmepper (2006, nummer 2) 9

Doorn

Op 20 april heb ik een bezoekje gebracht aan Doorn, op
aanraden van Kees Goudsmits. Dat was ook zeer de
moeite waard, er vloog erg veel in de bosrand, met name
Syrphini, maar ook dit mannetje Pocota personata (foto
4). Op 22 april ben ik hier teruggeweest, waarbij ik Kees
tegen het lijf liep. De leuke soorten van die dag waren
een Meligramma euchroma, gevangen door Kees,
Criorhina floccosa  en een Myopa polystigma .

Op de 29ste kwam ik hier weer een Myopa polystigma
tegen en ook, volgens het bestand de eerste Ceriana
conopsoides uit april. Een volgend bezoek op 5 mei,

Foto 1. Vrouw tje Criorhina ranun culi.

Foto 2. Vrouw tje Cheilosia fascia ta.

bracht naast 1 vrouwtje Temnostoma bombylans,
wederom Ceriana conopsoides, 1 vrouwtje en maar liefst
6 mannetjes (foto 5). 

Foto 3. Mann etje Chalcosyrphus eunotu s.

Foto 4. Mann etje Pocota person ata.

Foto 5. Mann etje Ceriana conop soides.
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Ede Planken Wambuis 

Ik had me voorgenomen om net als vorig jaar ook dit
seizoen eens een bezoekje te brengen aan de Psilota
populatie. Met dit ongelooflijk warme weer van april
leek het het beste om in april al te gaan en niet te wachten 
tot mei. In de twee dagen voorafgaand aan mijn bezoek
op 28 april, waren Jeroen en Wouter van Steenis en
Michiel Willemse me al voorgeweest, waarbij op de
26ste er zo’n 6 exemplaren en op de 27ste 9 exemplaren
zijn waargenomen, overwegend mannetjes en allemaal
Psilota atra. Op de 28ste heb ik in totaal 14 mannetjes, 7
vrouwtjes van P. atra (foto 6) gezien en net als vorig jaar
ook weer P. anthracina, 1 vrouwtje (foto 7). Verder
zaten er verschillende Brachypalpus laphriformis-en,
waaronder een copula (foto 8), een Criorhina floccosa en
6 mannetjes en 2 vrouwtjes Criorhina pachymera. Op 4
mei ben ik wederom terug geweest op deze plek, samen
met Wouter van Steenis en Michiel Willemse. Hierbij
kwamen we 1 exemplaar van Criorhina floccosa, 1
vrouwtje Ceriana conopsoides, 1 mannetje en 5
vrouwtjes Psilota atra en 2 vrouwtjes P. anthracina
tegen. Op een plekje iets zuidelijker, waar eveneens
meidoorns staan vonden we ook nog 1 vrouwtje P. atra. 

Foto 6. Vrouw tje Psilota atra .

Foto 7. Vrouw tje Psilota anthra cina.

Foto 8. Copul a Brachypalpus laphri formis.

Foto 10. Mann etje Criorhina pachy mera.

Foto 9. Mann etje Criorhina pachy mera.

Ede de Sysselt 

Samen met Michiel Willemse ben ik op 4 mei, na het
bezoek aan de Planken Wambuis, nog even doorgegaan
naar de spoorlijn Arnhem – Utrecht, en in het gebied de
Sysselt hebben we bij een paar practisch uitgebloeide
meidoorns nog 1 mannetje Psilota atra  gezien. 

Langbroek

Op 29 april kwam ik hier verschillende exemplaren van
Criorhina berberina en enkele C. pachymera (foto's 9 en
10) exemplaren tegen.
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Waarnemingen Kees Goudsmits 

Platycheirus discimanus (Syrphidae) op zuidelijke
Utrechtse Heuvelrug 

Dit voorjaar ving ik in drie uurhokken Platycheirus
discimanus.

Een vrouwtje op 28 maart in het Maarnse Gat 

Op 7 april een mannetje in het Doornse Gat en een
vrouwtje op 8 april langs de Slaperdijk bij Veenendaal. 

Criorhina floccosa  (Syrphidae) 

Op 6 april 2007 ving ik een mannetje Criorhina floccosa 
op wilg in het Maarnse Gat. 

Ik weet niet of de soort al eerder zo noord-westelijk is
waargenomen, daarom leek me het vermeldenswaard. 

Cheilosia psilophthalma (Syrphidae) 

In de uiterwaarden bij Remmerden tegen de zuidflank
van de Utrechtse Heuvelrug ving ik een zwevend
mannetje Cheilosia psilophthalma. In de twee
voorgaande jaren ving ik hem hier ook en de soort lijkt
hier plaatsvast te zijn. Naast het ene mannetje zweefden
nog vier zweefvliegjes met dezelfde habitus en gedrag
in de luwte van bloeiende wilgen op 4 à 5 meter hoogte.
Ik neem aan dat het dezelfde soort betreft. 

Enkele Syrphidae op landgoed Sandenburg bij
Langbroek

Op 16 april 2007 met warm en stralend weer ving ik in
dit bos op klei met veel essenhakhout onder andere de
volgende soorten: 

Een vrouwtje Orthonevra brevicornis, een mannetje
Brachypalpus laphriformis, een mannetje Cheilosia
semifasciata, vier mannetjes Cheilosia chrysocoma, een
mannetje Cheilosia fraterna en zes mannetjes Pipiza
luteitarsis. De laatste soort zweefde in een zwermpje bij
elkaar op vier meter hoogte 

Xanthogramma citrofasciatum  (Syrphidae) 

Op 21 april 2007 werd deze soort in drie uurhokken
aangetroffen in de oude zandafgraving Kwintelooyen bij
Veenendaal en op de Plantage Willem 3 (twee
uurhokken) bij Elst (Utrecht). In totaal werden 5
mannetjes gevangen. 

Chetostoma curvinerve  (Tephritidae) 

In een tuin in Driebergen verzamelde ik op 11 augustus
2005 een boorvlieg, wat naar nu blijkt een vrouwtje
Chetostoma curvinervis. Volgens John Smit
(Vliegenmepper nr.1 april 2005) is de soort in 2000 voor
het eerst gemeld en zijn er sindsdien 10 waarnemingen
vooral in het kustgebied gedaan. 

Waarnemingen Jeanette Hoornenborg

Waarnemingen Mashut 

Afgelopen seizoen (2006) ving ik in mijn tuin de
volgende (nieuwe) Syrphidae: 

Brachyopa testacea 

Cheilosia chrycosoma 

Dasysyrphus pauxillus 

Heringia pubescens 

Melangyna quadrimaculata 

Meligramma euchroma 

Meligramma triangulifera 

Microdon analis 

Syrphus nitidifrons 

Hiermee is de teller gestegen tot 117. Ik heb natuurlijk
het voordeel dat ik heel vaak kan vangen, op die manier
wordt de kans groter dat je beesten die in lage
dichtheden voorkomen ook tegen komt.

Microdon analis kwam uit de malaiseval, ondanks het
feit dat zijn vleugels behoorlijk beschadigd waren was
hij toch onmiskenbaar. De andere nieuwelingen zijn
gewoon met een net gevangen. 

Waarnemingen van www.syrphidae.com

Cheilosia soror bij Valkenburg (Leendert-Jan van
der Ent) 

Op 2 mei ving ik in het loofbos langs de Geul ter hoogte
van Oud-Valkenburg een slank Cheilosia vrouwtje met
kenmerken van C. scutellata (kale ogen, boksersneus en
gele humuri en achterrand scutellum). Echter bij nader
inzien bleek dit vrouwtje grote (2x zo groot als in S.
scutellata!), ronde en knaloranje – als C. pagana –
antennen te hebben. Ook miste het de karakteristieke 2
gele vlekjes aan weerszijde van de mond. Via Verlinden
(1981) kwam ik uit op Cheilosia soror met de
aantekening dat ik de bestippeling van het borststuk
nauwelijks grover vindt dan bij C. scutellata en ik geen
duidelijke borststukbeharing kan vinden als vermeld in
Smit (2001) en van Veen (2004). Wellicht de vierde
locatie van C. soror in Nederland. Wel een erg vroege
vangst.

Caliprobola speciosa and Criorhina floccosa
(Leendert-Jan van der Ent) 

Op 20 april 2007 ving ik op Fluitekruid een vrouwtje
Criorhina floccosa. Na vangst legde dit vrouwtje 87
eitjes in mijn buisje. Afgelopen maandag had ik een
echte topper. Op het landgoed Elshof ving ik namelijk
een vrouwtje Caliprobola speciosa op een blad van een
bloeiende Gewone esdoorn. Ik begin dit landgoed met
zijn lanen met knoestige oude beuken steeds meer te
waarderen.
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Calicera fagesi en Criorhina asilica bij Malden
(Leendert-Jan van der Ent) 
Op 23 april 2007 heb ik 27 soorten zweefvliegen
gevangen op zonnige plekken met bloeiende Vogelkers,
Meidoorn en Gewone esdoorn op het landgoed Elshof
ten noorden van Malden. Op het eerste bloeiende
meidoornstruikje was het al meteen raak, een vrouwtje
Callicera fagesii, een mannetje Epistrophe euchroma en
op een blad een mannetje Heringia pubescens. Elders
ving ik nog een aantal leuke en vroege zweefjes
waaronder een mannetje Eristalis picea op Vogelkers,
een mannetje Didea alneti op Meidoorn en verder veel
Epistrophe melanostoma. Enkele zwevende Cheilosia
achtige zweefjes bleken bij nadere inspectie Pipiza
luteitarsis te zijn - een nieuwe soort voor mij. Ten slotte
zag ik op Meidoorn een vreemd en schichtig Eristalis-
achtig vrouwtjes zweefvlieg met licht en wollig behaard
borststuk, een kaal en vlekkig achterlijf en vlekken op de
vleugels, oftewel een vrouwtje Criorhina asilica. Een
nieuwe soort voor mij al heb ik haar helaas niet kunnen
vangen. Nu heb ik wel eindelijk alle Criorhina soorten
van Nederland gezien. Pipiza luteitarsis en Criorhina
asilica zijn nieuw voor het allasblok van Malden. 

Vroeg vliegseizoen (Leendert-Jan van der Ent)
De warmte van afgelopen weken laat niet alleen bomen
en struiken vroeg bloeien (o.a. meidoorn), maar ook
zweefjes vroeg uitkomen. Op13 april 2007,
bijvoorbeeld, twee mannetjes Myathropa florea en een
mannetje Epistrophe elegans en dinsdag 10 april een
mannetje Dasysyrphus albostratus. Normaal is rond deze
tijd van het jaar een dipje in de zweefvliegenaktiviteit, nu
klaarblijkelijk niet. Verder ving ik op 12 april ving bij
Nijmegen - Lindenholt een mannetje Heringia brevidens,
mijn eerste, einde.lijk! 

Criorhina ranunculi in Heemtuin Malden (Leendert-
Jan van der Ent) 
Op 28 maart 2007 om 11 uur bezocht ik een bloeiende
Sleedoorn op een windbeschutte, zonnige plek in
Heemtuin Malden. Hier vlogen in aantal Eristalis
pertinax, Syrphus torvus, Episyrphus balteatus (enkel
vrouwtjes) en verder een vrouwtje Eupeodes luniger, een
mannetje Cheilosia pagana en een vroeg mannetje
Cheilosia semifasciata. Net toen ik weg wilde gaan
kwam plotseling uit het niets een grote zwart behaarde
zweefvlieg met vosrode achterlijfspunt aanvliegen; een
Mannetje Criorhina ranunculi. Mijn eerste van Malden
e.o.
Melangyna's e.a op bloeiende wilg (Gerard Pennards) 
Donderdag 8 maart 2007 was ik in het Bergherbos. Er is
altijd één wilg die erg vroeg bloeit, en ook nu was dat zo.
Gezien op de wilg: Episyrphus balteatus (meerdere)
Cheilosia grossa en Eristalis tenax. Ook gezien en
gevangen: Melangyna quadrimaculata (> 20 exemplaren
gezien, enkele gevangen), Melangyna lasiopthalma
(enkele) en als mooiste één mannetje Melangyna
barbifrons! Mijn eerste mannetje van deze soort ooit,
vorig jaar had ik al wel het vrouwtje gevangen.

Eerste zweefjes bij Malden (Leendert-Jan van der
Ent)
Op februari 2007, was het een mooie voorjaarsdag met
veel zon. Op alles wat er maar bloeide zag ik zeker 100
vrouwtjes Episyrphus balteatus en verder ook nog een
tiental vrouwtjes Eristalis tenax. Deze zachte winter
hebben kennelijk veel vrouwtjes het overleefd. Echter tot
mijn stomme verbazing ving ik niet alleen 3 vrouwtjes
Episyrphus (Meliscaeva) auricollis var. maculicornis,
wellicht overwinteraars, maar ook 2 mannetjes. Hebben
deze ook overwintert of zijn ze vroeg uitgekomen dit
jaar? Mijn laatste mannetjes E. auricollis van 2005 ving
ik afgelopen herfst nog eind november en begin
december.  Tsja, hoe zit dat nou? 
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Definitieve aankondiging 
Dipteraweekend 2007: 1 t/m 3 juni te 
Wouw

Dit jaar vindt het Dipteraweekend plaats op 1, 2 en 3 
juni 2007 (en niet zoals aangekondigd in de vorige
Vliegenmepper een week later!!!!) 
We hebben hierbij gekozen om in het westen van Noord 
Brabant te gaan zitten (grofweg tussen Bergen op Zoom 
en Roosendaal) en hebben daarvoor een blokhut met 
toebehoor georganiseerd op het volgende adres: 

Beeklaan 10 
postcode 4724 BM
Wouw
RD: 085-392 

Deze blokhut behoort bij een scouting, dus enige
aanpassing van onze kant is noodzakelijk. We kunnen er
vrijdag 1 juni eigenlijk pas om 22:00 uur in. 
Wel is het mogelijk op vrijdag de spullen al ergens neer
te leggen en dan eerst de omgeving te verkennen en
ergens te gaan eten o.i.d. 
De huurprijs bedraagt ! 3,50 per persoon/per nacht,
dat zou dus betekenen dat je ongeveer 7 euro plus de
kosten voor eten, drinken e.d. kwijt bent voor het
weekend.
Dat lijkt me geen onoverkomelijk obstakel om mee te
doen!

Over het programma heb ik nog geen definitieve
informatie, we hebben vergunningen aangevraagd bij
verschi l lende instant ies (Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Brabants landschap) die gebieden
bezitten in de omgeving. Ik heb een lijstje van die
gebieden voor de geinteresseerden. 

Opgeven kan bij bij, op het volgende emailadres: 
Gerard_pennards@hotmail.com

Telefoon:+31618702082

Agenda

Nieuwe secretaris 

Na 15 jaar trouwe dienst vond Theo dat het tijd werd
voor een ‘verversing’ van de secretarisfunctie. En ik heb
die zware last op mij genomen… Voor degenen die mij
niet kennen, wat ik me bijna niet kan voorstellen, ik ben
John Smit. 
Ik woon in het centrum van Utrecht en ik werk sinds
1999 bij de stichting European Invertebrate Survey –
Nederland, beter bekend als EIS. Ik ben daar begonnen
als helft van een duobaan, samen met Menno Reemer,
voor het zweefvliegenproject. Hiervoor hebben we de
zweefvliegencollecties in Leiden en Amsterdam
gecontroleerd en opgenomen en waren we tevens
aanspreekpunt waren voor het project. 

Inmiddels is het manuscript voor een deel in de serie
Nederlandse Fauna ingeleverd en hopelijk ligt er
volgend jaar een mooi boek als resultaat van dit project.
Naast dit werk hoe ik me bij EIS voornamelijk bezig met
Databasebeheer en het onderhoud van de website. 

Mochten er nog werkgroepcoördinatoren zijn die hun
soortgroep willen presenteren op onze website
(www.naturalis.nl/eis) dan zijn ze bij mij aan het juiste
adres. Verder doe ik allerlei inventarisaties op
dagvlinders, libellen en sprinkhanen en veel van mijn
tijd gaat de laatste jaren zitten in het vliegend hert in al
zijn aspecten. Zie ook www.naturalis.nl/vliegendhert.
Naast mijn insectengerelateerde werk ben ik in mijn
vrije tijd vooral bezig met zweefvliegen en
boorvliegachtigen, hierbij gaat mijn interesse vooral uit
naar taxonomie, systematiek en verspreiding. Naast deze
twee vliegengroepen kijk ik in Nederland ook naar een
ander tweevleugelige(!) orde: Strepsiptera, of
waaiervleugeligen. Een magnifiek groepje van bizar
uitziende dieren en een nog bizardere endoparasitaire
levenswijze (zie voor meer informatie Entomologsiche
Berichten 65(2): 43-51). 

John T. Smit 
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