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Column: Welke groep doe jij?
Jan Wind & Mariëtte Geluk
Bij onze eerste ontmoeting met andere leden van de Sectie Diptera vroegen verschillende mensen ons: welke groep of familie
doen jullie? Daar hadden we nog geen antwoord op. We 'doen' gewoon alles wat vlieg
of mug heet. Nu na ruim twee jaar verder
en meer dan 500 soorten op foto’s weggezet
te hebben op Waarneming.nl begint het
steeds meer te knagen: hoe nu verder?
Want hoe bouw je snel basiskennis op en
wat voor plan trek je als je verder gevorderd
bent en niet wilt blijven steken?
In mijn zoektocht heb ik drie dagen besteed
en alle 20 jaargangen van De Vliegenmepper doorgelezen. Dat is inspirerend, stimulerend en gevarieerd. Maar eens te meer besef je dat deze boeiende wereld nogal complex, versnipperd en vaak moeilijk toegankelijk is. Blijft de vraag: waar wil je je in
verdiepen en met welke reden? Iets met
maatschappelijke relevantie? Iets waar eer
aan te behalen valt omdat er nog niet zoveel
over bekend is of omdat het 'hot' is?
De passie raakt je van al degenen die hun
kennis en ervaring willen delen en fantastische produkten leveren door samenwerking,
zoals het prachtwerk De Nederlandse Zweefvliegen, The Hoverflies of NW Europe, de interactieve
webstek
Diptera.info
en
Waarneming.nl, de Checklist of the Diptera
of the Netherlands, de Europese families van
vliegen en muggen, De Boorvliegen van Nederland, de determinatiesleutels van Tipulidae, Dolichopodidae, Syrphidae, Bibionidae,
Rhinophoridae, Conopidae, Asilidae en nog
veel meer. Stimulerend zijn de studies over
ecologische relaties en habitatvoorkeuren,
kweekproeven met larven en poppen, tips
van verzamelen en collecties beheren, en de
enthousiaste vertellingen over interessante
waarnemingen. Verhelderend informatief en
gedegen zijn de uitgebreide recensies van
publicaties, overzichtelijk per familie weergegeven. Een goede, maar verouderde basis
voor ledeninteractie is de ledenlijst met

adressen en welke familiegroepen hun interesse heeft (http://www.nev.nl/diptera/Vliegenmepper2006-1.pdf).
Toch is er ook veel wat ik niet gevonden heb
in 20-jaar Vliegenmeppers en aanvullend
browsen op het internet. Er is bij mijn weten
geen introductiecursus Diptera die je even
snel kunt raadplegen op het internet. Van
veel families vind ik geen of slechts na veel
moeite een determinatiesleutel op het internet. Van veel soorten zijn geen afbeeldingen, laat staan filmbeelden te vinden. En de
realiteit is dat voor veel mensen geldt dat
wat je niet snel op het internet kunt vinden
voor hen niet bestaat.
Ideaal zou zijn als alle Dipterafamilies met
voor Nederland geschikte determineersleutels en tekeningen en links naar foto’s en
filmpjes op één webstek overzichtelijk bij elkaar zouden staan. Alle relevante publicaties
per Dipterafamilie inclusief publicaties van
KNNV, NEV, De Vliegenmepper, Lindner; Die
Fliegen der Paläarktischen Region, enz. te
kunnen vinden op één webstek, en daarnaast een versnelde opbouw te kunnen zien
van informatie over Dipterafamilies en soorten en recensies over goede websites en
nieuwe apps over Diptera op publieke bronnen zoals Wikipedia en YouTube.
De noodzaak tot specialisatie is duidelijk.
Blijft de vraag welke familiegroep of specialisatie kies je? Wat zijn de belangrijke kennisleemtes betreffende soorten, biodiversiteit
en beheer (van natuurgebieden tot wegbermen), ecologische relaties tot plant en substraat, en andere soorten en wat zijn de
doelen van gekozen onderzoek.
De goede gewoonte om oproepen te doen in
De Vliegenmepper kan mogelijk verder worden uitgebuit om werkgroepen te versterken
en nieuwe projekten op te zetten, met een
goede mix van leermeesters en leerlingen.
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Werk in uitvoering: Fotogids zweefvliegen
André Schulten
Soms borrelt er bij mij een idee op dat te
dwingend is om te negeren. Zo ook het initiatief om een zweefvliegengids samen te
stellen met ‘levensechte’ foto’s, hoewel ik
me afgelopen zomer herhaaldelijk afgevraagd heb waar ik de euvele moed vandaan
haalde om hieraan te beginnen.
Een paar jaar geleden heb ik de actieve natuurstudie weer opgepakt. En zweefvliegen
vallen binnen mijn aandachtsveld. Een oude
jeugdliefde zogezegd. In 1976 kwam ik in
aanraking met het fenomeen zweefvliegen
determineren. Ik was toen actief lid van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.
Enig handvat voor determinatie was toen de
tabel van Volkert van der Goot met pentekeningen van Ton Veltman (Van der Goot, V.S.,
1975. Zweefvliegentabel, vijfde druk, CJN,
KJN, NJN).
Maar wat is de wereld in 35 jaar veranderd.
Naast de Veldgids (Reemer, M., 2000.
Zweefvliegenveldgids (Diptera, Syrphidae).
Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht) met kleurenfoto’s van alle soorten (keurig op de rij op
een speldje) en de omvangrijke zweefvliegenatlas keek ik vooral mijn ogen uit bij de
vele haarscherpe foto’s op internet. Er ging
een wereld voor me open. Wat had ik in het
verleden veel soorten gemist, simpelweg
omdat ik niet wist waar ik op letten moest.
Op het vliegenforum van waarneming.nl vielen afgelopen voorjaar een paar zaken samen: 1) de talloze digitale foto’s op de site,
waarvan ik mij afvroeg hoevaak er nog naar
gekeken zou worden, 2) de opmerking over
een foto van Dick Belgers dat er meer mee
gedaan zou moeten worden, 3) ik ben een
plaatjeskijker, en 4) ik vind het leuk om
boekjes ‘in elkaar te knutselen’.
Het moest een gratis pdf-bestand gaan worden, om zelf plezier en gemak van te hebben, maar meer nog om het met anderen te
delen en meer mensen te interesseren voor
zweefvliegen.
De forumreacties op mijn initiatief waren
uiteenlopend. Want hoe dacht ik bijvoorbeeld genera als Cheilosia en Platycheirus
uit te werken? Dat wist ik op dat moment
ook niet. Ik zou wel zien, eerst maar eens

makkelijk beginnen. En ik ging aan de slag (
zie fig. 1 op de volgende bladzijde).
Aanvankelijk viel het vinden van de meest
geschikte vormgeving niet mee, maar ik
kreeg spontane hulp van Menno Reemer
toen ik hem een opzetje stuurde met daarbij
de vraag of ik gegevens uit zijn Veldgids
mocht overnemen. Het zou wat mij betreft
een bestand met vooral de algemene soorten worden, zonder de bedoeling werk van
anderen nog eens dunnetjes over te doen,
maar Menno stimuleerde mij om juist zoveel
mogelijk soorten op te nemen.
Werk aan de winkel dus. Er gingen heel wat
vrije uurtjes op aan zoekwerk naar geschikte foto’s, aanschrijven van fotografen en
verwerken van kenmerken. De schuchterheid die ik aanvankelijk voelde ebde al snel
weg door de positieve reacties die ik kreeg
van de fotografen, maar ook van belangstellenden op waarneming.nl, die ik een eerste
versie van 46 bladzijden stuurde. Hieruit
werd duidelijk dat veel mensen hun soortenkennis willen vergroten. En als de gids
‘werkt’ mag je aannemen –zo bedacht ik
mij- dat dit leidt tot meer meldingen. Een
berenklus, maar met goede drijfveer.
Hoe graag ik ook zou willen, het zal niet lukken om alle soorten op te nemen. Toch geeft
het ‘werkstukje’ inmiddels een totaalbeeld
van de veelvormigheid van de in Nederland
voorkomende Syrphidae. Een update van
ongeveer 70 bladzijden heeft ondertussen
zijn weg gevonden naar Nederlandse en Belgische geïnteresseerden en momenteel nader ik de 100 bladzijden.
Alle algemene soorten hebben een plekje,
evenals vele zeldzame. Inclusief veel soorten Cheilosia en Platycheirus. Momenteel is
het sprokkelen om nog een aantal laatste
soorten van het verlanglijstje te kunnen
schrappen. Het eind is in ieder geval in zicht
en in het komende winterseizoen wil ik het
bestand definitief maken.
Wil je de voorlopige versie ontvangen stuur
dan
even
een
mail
naar
wngzwfvlg@hotmail.com.
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Ik zoek nog foto’s van de volgende soorten:
Chamaesyrphus caledonicus
Chamaesyrphus lusitanicus
Chamaesyrphus scaevoides
Dasysyrphus hilaris
Dasysyrphus pauxillus

Eupeodes bucculatus
Eupeodes nitens
Parasyrphus nigritarsis
Sphaerophoria loewi
Trichopsomyia flavitarsis
Trichopsomyia joratensis
Trichopsomyia lucida

Figuur 1: Voorbeeldbladzijde zweefvliegengids.
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Roofvliegen op kalkgraslanden
Reinoud van den Broek
Introductie
In Mark van Veens “De roofvliegen van Nederland” uit 1996 wordt Nederland onderverdeeld in roofvliegdistricten. De districten
onderscheiden zich door hun roofvliegsamenstelling. Wanneer in een district een
soort minstens meer dan tweemaal zoveel
voorkomt dan in enig ander district dan is
dit een kenmerkende soort voor dat district.
Het Zuid-Limburgdistrict neemt een bijzondere plaats in omdat maar liefst zes soorten
als kenmerkend worden opgegeven: Dioctria
bicincta Meigen, Dioctria lateralis Meigen,
Dioctria longicornis Meigen, Dysmachus picipes (Meigen), Machimus rusticus (Meigen)
en Neoitamus socius (Loew). Alle zes zijn
zeer zeldzaam, er zijn maar zeer weinig
vangsten van bekend. Met uitzondering van
Neoitamus socius, die meer een boreomontane bewoner is van bossen en bosranden,
worden ze voornamelijk aangetroffen op
zuidgeëxponeerde kalkgraslanden. Het zijn
warmteminnende soorten die naar het zuiden toe vaak algemener worden en daar niet
meer strikt zijn gebonden aan kalkgraslanden (Van Veen 1996).

Roofvliegen in de bijvangsten van
Stichting Bargerveen
In 2005 en volgende jaren is er onderzoek
gedaan aan de fauna en het beheer van
kalkgraslanden in Zuid-Limburg door Toos
van Noordwijk van Stichting Bargerveen (zie
ook http://www.stichtingbargerveen.nl). Ter
referentie zijn voor dat onderzoek ook gebieden in Duitsland en België onderzocht. In
de bijvangsten van dat onderzoek bevonden
zich ook roofvliegen, inmiddels opgenomen
in de collectie van het Natuurmuseum Brabant te Tilburg, die ik eind 2011 onder ogen
kreeg. Het eerste dat bij het determineren
opviel was dat het merendeel bijzondere
dieren betrof (zie tabel 1 aan het eind van
het artikel). Vooral het aantal Machimus rusticus viel op, 29 exemplaren, bijna de helft
van het totaal. Daarnaast zaten er vier stuks
Dysmachus picipes van de Bemelerberg bij
en twee exemplaren van Erax punctipennis
(Meigen) gevangen op Thier de Lanaye (Be).

Fig 1. Zicht op de Strooberg bij Bemelen foto: Reinoud
van den Broek

Die twee gebieden vielen qua aantal en bijzondere soorten het meest op van de onderzochte gebieden en ik bedacht me dat ik
ze dan maar eens moest gaan bezoeken.

Erax op Thier de Lanaye
Op 29 april heb ik Thier de Lanaye (wgs84:
50.780- 5.681 Rd: 175.78-310.09) in België
bezocht met als enig doel het vinden van
Erax punctipennis. De soort is alleen bee
kend van een vijftal vangsten uit de 19
eeuw in Limburg en wordt als uitgestorven
beschouwd in Nederland (Van Veen, 1996).
In Lanaye heeft Tomasovic bij een uitgebreid onderzoek in 1994 naar de Diptera op
het Belgische deel van de Sint Pietersberg
45 exemplaren verzameld (Tomasovic,
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1995). Thier de Lanaye is een zuidelijke uitloper van de St. Pietersberg en ligt op een
steenworp afstand van de Nederlandse
grens, Het is volgens Verlinden (1982) tevens de enige vindplaats van Erax punctipennis in België! De vraag dringt zich op
waarom deze soort niet op de nabijgelegen
Nederlandse kalkgraslanden wordt aangetroffen.
Ik had er afgesproken met Jonas Mortelmans die toestemming voor het bezoek had
geregeld, andere gasten waren Elias de Bree
en Sandra Lamberts. Ik werd afgezet rond
12 uur en trof daar de anderen. Het weer
was redelijk, beter dan verwacht, tegen de
20 graden, licht bewolkt met een klein buitje. Gezamenlijk hebben we één grasland
van ongeveer een ha uitgekamd. Op het
grasland stonden enkele solitaire eiken en
hier en daar wat struiken. Binnen een halfuur zag ik het eerste mannetje opvliegen
vanaf een kale plek tussen het gras en landen op een dor eikenblad, daarna volgden
snel meer waarnemingen verspreid over het
terrein. Uiteindelijk zijn er binnen een tijdsbestek van drie uur zeker dertien exemplaren waargenomen waarvan zes verzameld.
Twee exemplaren daarvan zijn naar het DNA
barcoderingsproject van EIS gestuurd. Alle
exemplaren zijn in het gras, op of nabij de
kale bodem waargenomen en verzameld.
Voorzichtige conclusie is dat er nog steeds
een behoorlijke populatie aanwezig is. Meest
vastgestelde prooi was Bibio marci (L.) zoals
te zien is in figuur 2). Er zijn vier vrouwtjes
waargenomen en dus negen mannetjes. Andere Asilidae die werden aangetroffen zijn

een Dioctria rufipes (De Geer) en een mannetje Neoitamus cyanurus (Loew). Om half
drie gingen de drie anderen op weg naar het
Nederlandse deel van de St. Pieter, ik kon
helaas niet mee wegens andere verplichtingen. Erax hebben ze daar helaas niet gevonden. De vraag blijft of Erax punctipennis
werkelijk niet meer in Nederland voorkomt
of simpelweg over het hoofd wordt gezien
omdat er niet naar wordt gezocht. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

De Bemelerberg
Op 26 juni jl. ben ik weer naar het zuiden
afgereisd met als doel de Bemelerberg, een
vergunning op zak, kordaat geregeld door
John Smit en Luuk Daamen van Stichting
het Limburgs Landschap. Het bezoek heeft
dan ook plaatsgevonden in het kader van
het EIS DNA barcoderingsproject. Van tevoren had ik een klein verlanglijstje gemaakt
met de bijzondere soorten die ik hoopte aan
te treffen. Uiteraard stonden daar Machimus
rusticus en Dysmachus picipes op, de soorten die ik in de bijvangsten van Stichting
Bargerveen had aangetroffen. Het lijstje
werd afgemaakt met drie zeldzame Dioctria
soorten: D. bicincta, D. lateralis en D. longicornis. De berg is bezocht tussen drie uur in
de middag en half zeven. Ik heb de tijd
voornamelijk doorgebracht op een stuk van
50 bij 75 meter op de Strooberg, net boven
de mergelwanden (Rd: 181.56-317.92, zie
figuur 1). Op de helling stonden enkele solitaire eiken en er was wat rozen-/braamstruweel.

Fig. 2. Erax punctipennis man met Bibio marci man als prooi.
Foto: Reinoud van der Broek
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Fig 3. Machimus rusticus ♀ op de Strooberg.
foto: Reinoud van den Broek

Heb me geen seconde verveeld op dat kleine
stuk en vond er maar liefst acht soorten die
dag, waaronder drie van het verlanglijstje
(zie tabel 2). Vooral Machimus rusticus (figuur 3) was overal op het terrein aan te
treffen. Het is een zeer zeldzame soort,
slechts bekend van negen waarnemingen
(Van Veen, 1996). Er zijn vijf exemplaren
verzameld waarvan er drie naar het barcoderingsproject zijn gestuurd. Tijdens het
eten van boterhammen naast een rozenstruik bovenop de berg werd ik vergezeld
door drie Dioctria bicincta (figuur 5), precies

Fig. 4. Dioctria longicornis ♀ net gevangen op de
Strooberg. foto: Reinoud van den Broek

zoals de beschreven ervaring van Mark van
Veen (Van Veen, 1996). De beestjes vlogen
achter elkaar aan, dicht bij de grond en gingen regelmatig op grashalmen zitten of op
de rozenblaadjes. Twee ervan zijn verzameld
waarvan er een naar het barcoderingsproject is gestuurd. Bij andere struwelen kwam
ik nog enkele exemplaren tegen. Deze zeldzame soort is slechts bekend van tien waarnemingen. Bovenop de helling is het gras
plaatselijk dichter en na het slepen trof ik
twee exemplaren van Leptogaster cylindrica
(De Geer) aan en, tot mijn grote verrassing,
de kleine Dioctria longicornis (figuur 4). Dit
is een zeldzame soort waarvan slechts 19
exemplaren waargenomen zijn, tien voor
1960 en negen daarna (Van Veen, 1996).
Een achterpoot is opgestuurd. Helaas heb ik
Dysmachus picipes en Dioctria lateralis niet
aangetroffen, maar naast de reeds genoemde soorten wel Dioctria rufipes (De Geer),
Dioctria atricapilla Meigen, Dioctria cothurnata Meigen en Dysmachus trigonus (Meigen). Nader onderzoek moet uitwijzen wat
de huidige stand van zaken is betreffende de
Asilidae in Zuid-Limburg.

Fig. 5. Dioctria bicincta ♂. foto: Reinoud van den Broek
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Soort
Leptogaster cylindrica (De Geer)
Leptogaster guttiventris Zetterstedt
Dioctria atricapilla Meigen
Dioctria rufipes(De Geer)
Dysmachus picipes(Meigen)
Dysmachus trigonus(Meigen)
Erax punctipennis (Meigen)
Eutolmus rufibarbis(Meigen)
Machimus atricapillus(Fallen)
Machimus cingulatus(Fabricius)
Machimus rusticus(Meigen)
Totaal soorten

BB
BW KB LH StP WB
1ex1♂
1
2

TdL

AH
1♂

BÜ

HA

Exem
6
1♀
1
1♀1
1
1♀
1♀
5
1♀ 1♀
1♀1♂ 1♂
5
2♀3♂
5
1♂
1
2♂
2
1♀
1♀
2
1♀
1♀
1♀
3♀
6
1♀
1
2♀3♂
1♂ 2♀5♂ 5♀5♂
2♀2♂ 29
7
1
2 0 1
3
6
2
2
4
63

Tabel 1. Asilidae in bijvangst van het onderzoek aan kalkgraslanden St. Bargerveen 2005-2006.
BB=Bemelerberg,BW=Berghofweide,KB=Kunderberg, LH=Laamhei, StP= St. Pieter, WB=Wrakelberg,
TdL=Thier de Lanaye, AH=Ahrhütte, BÜ=Bürvenicherberg, HA=Halsberg.
Soort
Aantal
Leptogaster cylindrica (De Geer)
2
Dioctria atricapilla Meigen
1
Dioctria bicincta Meigen
7
Dioctria cothurnata Meigen
1
Dioctria longicornis Meigen
1
Dioctria rufipes (De Geer)
1
Dysmachus trigonus (Meigen)
4
Machimus rusticus (Meigen)
21
Tabel 2. Resultaat bezoek Strooberg
26-06-2012
Aantal = waargenomen exemplaren.
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Enkele notities bij de verspreiding van de Nederlandse Ctenophora soorten (Tipulidae)
Pjotr Oosterbroek
p.oosterbroek@chello.nl
in tabel 1. Deze tabel is het uitgangspunt bij
onderstaande bespreking, eerst van wat algemenere zaken, daarna passeren de soorten zelf de revue.

Inleiding
Ctenophora soorten behoren, met hun fraaie
geel-zwarte lichaamstekening en de opvallend geveerde antennes van de mannetjes,
tot de mooiste langpootmuggen van Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
er een flink aantal waarnemingen te vinden
is op Waarneming.nl. Zelf had ik begin juli
2012 een fraai "Ctenophora" moment. Terwijl ik de Nederlandse waarnemingen voor
Ctenophora elegans aan het nakijken was,
vloog er een vrouwtje Ctenophora pectinicornis door mijn keuken. Deze soort is wel
vaker in Amsterdam gesignaleerd, maar dit
was toch wel een bijzondere ervaring. C.
elegans had mijn interesse vanwege de melding uit de buurt van Naarden, in het verslag van de NEV-zomerbijeenkomst van
2010 (Cuppen 2012). Van deze soort worden namelijk door Oosterbroek & de Jong
2001 geen waarnemingen vermeld uit
4
Noord-Holland .
Een en ander was een mooie aanleiding om
eens globaal na te gaan hoe het zit met de
verspreiding van de Ctenophora soorten in
Nederland. Van de elf Westpalaearctische
soorten (tabel in Oosterbroek et al. 2006)
zijn er zes bekend uit Nederland. De drie
zeldzaamste worden besproken in Oosterbroek & de Jong 2001.

Algemeen
1) Waarneming.nl
Voor Ctenophora bestrijkt de Tipulidae database zo'n 150 jaar (1866 t/m 2012),
Waarneming.nl daarentegen slechts zeven
jaar (2006-2012). Desalniettemin zijn er van
elke vijf records twee afkomstig van
Waarneming.nl. Dit geeft wel heel duidelijk
het grote belang aan van deze site, met
name bij onderzoek naar de verspreiding
van in het veld of op foto goed herkenbare
soorten (zie in verband hiermee ook Wind &
Geluk 2012).
In grote lijnen bevestigen de records van
Waarneming.nl de database records. Bijvoorbeeld weinig waarnemingen van C. ornata en C. elegans, wat meer van C. flaveolata en het meest van C. pectinicornis en C.
festiva, waarbij het er op lijkt alsof C. festiva recentelijk algemener is geworden. Ook
het aantal records per provincie komt aardig
overeen
(Tipulidae
database
36,
Waarneming.nl 33), met als uitzondering het
geringe aantal records op Waarneming.nl
voor Zuid-Holland.
2) Landelijke verspreiding
Ctenophora larven ontwikkelen zich in dood
loofhout. Het is daarom te verwachten dat
de hoofdverspreiding van de soorten te vinden is in de bosrijke gebieden. Kort samen-

Voor alle zes soorten heb ik de records ver1
zameld uit mijn Tipulidae database , en van
2
Waarneming.nl , in totaal 389 records. Vervolgens zijn deze per provincie gerangschikt

Totaal records
guttata
ornata
elegans
flaveolata
festiva
pectinicornis

GR GR FR FR DR DR OV OV FL FL UT UT GE GE
T
W T W T
W T
W T W T W T W

NB NB LI LI NH NH ZH ZH ZL ZL
T W T W T
W T W T W
1

1

1

3

1

1

4
6 20
3 10
9

1
1

1
3

1
2

2
1

Aantal records
Totaal records

2

5
7

3

3
6

2

7 19 30
9
49

Aantal soorten
Totaal soorten

2

3
3

2

2
2

2

2
3

3

3
3

10
8
7

2
3
7
3
4

14
10
6
25
23

2
1

1
2 1
3
3
2 1
2 4 4 3
2
1 9
3 10 11 15
2
4
6 6 16 4 16 11 12

Tot
T
2
16
21
35
57
96

Tot
W

Tot

0
2
5 21
8 29
16 51
79 136
54 150

2

1

3

2

2

0

0 25 19 78 31 12 20 36 23 23 18 23 3
0
44
109
32
59
41
26

4

3 227 162
7
389 389

0

0
0

2

2
2

3

5
5

5

20
8

4
5

4

3
4

5

4
5

4

4
4

4

1
4

36

Buiten
P en HL
1x ZH
1x UT
1x ZH
1xNH, 7x UT, 9x ZH, 3x ZL

33

Tabel 1: Ctenophora waarnemingen per provincie
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gevat zijn dat voornamelijk de floradistricten
Pleistoceen en Heuvelland, zoals weergegeven in figuur 1. In tabel 1 zien we dit terug
in het relatief hoge aantal records voor
Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Wat dat betreft blijft Drenthe met slechts negen records ver achter.
Noord- en Zuid-Holland hebben daarentegen
meer records dan verwacht. In Noord-Holland hangt dit samen met het feit dat vier
van de zes soorten voorkomen in het Gooi
en met de ruime verspreiding van C. pectinicornis in deze provincie. Zuid-Holland is
een heel ander verhaal. Er zijn vier soorten
bekend maar drie ervan alleen uit de 19e
eeuw. Sinds 1900 zijn er slechts zes waarnemingen, van alleen C. pectinicornis
(Noordwijkerhout 1955, Hoek van Holland
1964, Meijendel 2000, Oegstgeest 2009,

dere Tipulidae waarvan de larven zich ontwikkelen in dood hout, Tanyptera atrata,
heeft zich namelijk al wel gevestigd bij de
Oostvaardersplassen en Lelystad (16 waarnemingen vanaf 1986).
4) Duindistrict en Waddeneilanden
In het Duindistrict van het vaste land komen
twee soorten voor: C. flaveolata alleen in
Zeeland en C. pectinicornis in alle drie de
kustprovincies.
Van de Waddeneilanden is slechts één waarneming bekend, namelijk van Texel C. pectinicornis (zie fig. 13), een soort die ook bekend is van de kop van Noord-Holland. Van
Texel zijn verder twee andere houtbewonende Tipulidae bekend, Tanyptera atrata
(1985, 1x) en Dictenidia bimaculata (sinds
1985 4x). Van de overige eilanden is alleen
D. bimaculata bekend, namelijk van Vlieland
(1979, 1x) en van Terschelling (sinds 1948
4x). Dit zou er op kunnen duiden dat Ctenophora soorten hier ook te verwachten zijn.
Het meest in aanmerking komen C. festiva
en C. pectinicornis. Beide soorten zijn zowel
in Groningen als in Friesland bekend van
vindplaatsen even ten zuiden van het Lauwersmeer (zie onder).
Soorten
Ctenophora (Ctenophora) guttata Meigen,
1818 (2) Figs 2-3
Van deze soort zijn slechts twee oude waarnemingen bekend, namelijk Zuid-Holland,
Rotterdam, Jaffa, V.1866 en Noord-Brabant,
Breda, 22.V.circa 1900. De soort is waarschijnlijk in Nederland uitgestorven.

Fig. 1: Nederlandse Floradistricten, vereenvoudigd op
basis van De Bosatlas van Nederland, 2007.

Ooltgensplaat 2009, 2012).
3) Flevoland
Opvallend is het ontbreken van records voor
de provincie Flevoland. Dat sommige Diptera
kennelijk moeite hebben zich in Flevoland te
vestigen wordt door Van der Goot (1990)
toegelicht aan de hand van de verspreiding
van Empis aestiva. Dit is een interessant gegeven. Ligt het ontbreken van Ctenophora
nu aan de afwezigheid van verzamelaars cq
waarnemers of is dit inderdaad de feitelijke
situatie? Waarschijnlijk het laatste. Een an-

Rotterdam betreft een vrouwtje, verzameld
door Piaget te Jaffa en aanwezig in de
ZMAN-Naturalis collectie. Op het verzameletiket staat "Jaffa / 5 / 66” “Rotter / dam. 5 /
Piaget". In Rotterdam bestaat inderdaad een
(woonwijk) Jaffa in het veel oudere (13e
eeuw) Kralingen. Rotterdam wordt ook
steeds genoemd in de oudere literatuur, van
Van der Wulp 1877 tot aan Theowald 1957.
Later verplaatst Theowald de vindplaats
naar Delft, "Friethof Jaffa" (Theowald 1971).
Dit is heel duidelijk een vergissing.
Bovendien is begraafplaats Jaffa pas in 1869
3
in gebruik genomen .
De tweede vindplaats, Breda, wordt voor
het eerst genoemd in Theowald 1952 "Breda, 22-5, coll.-Heylaarts" om daar in 1971
aan toe te voegen "etwa 1900". Dit exemplaar, vermoedelijk een vrouwtje (Ooster-
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Figuur 2: Ctenophora guttata man; Finland, Regio aboensis, Lohja Haukkavuori, 19.V.2005; ©foto: Jukka Salmela.

Figuur 3: Ctenophora guttata vrouw; Oostenrijk, NederOostenrijk, ten zuiden van Wenen, 16.VII.2007; ©foto:
Hermann Kusel.

Figuur 4: Ctenophora ornata man; Nederland, Limburg,
Roerdalen, 3.VI.2009; ©foto: Dorette en Eddy Clerx.

Figuur 5: Ctenophora ornata vrouw; Nederland,
Utrecht, Gagelpolder, West, 16.V.2012; ©foto: Sonja
van Dijk.

Figuur 6: Ctenophora elegans man; Nederland, Utrecht,
Soest, 15.V.2009; ©foto: Alex Bos.
Figuur 7: Ctenophora elegans vrouw; Nederland, Groningen, Ter Apel, Roelagerbosch, 24.V.2010; ©foto: Karin Oving.
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Figuur 8: Ctenophora flaveolata man; Nederland, Limburg, Bemelen, Bemelerberg, 2.V.2012; ©foto: Dorette
en Eddy Clerx.

Figuur 10: Ctenophora festiva man; Nederland, Overijssel, Den Aalhorst, 18.V.2011; ©foto: Gerrit Reitsma.

Figuur 9: Ctenophora flaveolata vrouw; Nederland,
Utrecht, Lage Vuursche, Stulpse Laan, 5.V.2012; ©foto:
Hetty Soetekouw.

Figuur 11: Ctenophora festiva vrouw; Nederland, Overijssel, Huyerense broek, 15.V.2011; ©foto: Corry Abbink-Meijerink.

Figuur 13: Ctenophora pectinicornis vrouw; Nederland,
Noord-Holland, Den Hoorn (Texel), 1.VI.2005; ©foto:
Bert Pijs.
Figuur 12: Ctenophora pectinicornis man; Nederland,
Limburg, Geldernsch-Nierskanaal, grenspaal 505,
10.V.2007; ©foto: Jan Albers.
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broek & de Jong 2001) is voor zover bekend
niet bewaard gebleven.
Vliegtijd: beide waarnemingen zijn uit de
maand mei.
Ctenophora (Cnemoncosis) ornata Meigen,
1818 (21) Figs 4-5
Met deze soort is iets bijzonders aan de
hand. De gecontroleerde records (Tipulidae
database en op Waarneming.nl mét foto)
beperken zich tot Gelderland, Limburg en
Utrecht.
Daarnaast
vinden
we
op
Waarneming.nl diverse waarnemingen, zonder foto, uit andere provincies, namelijk
Groningen: Aduard; Noord-Holland: Bussum, Huizen, Koog aan de Zaan, Den Helder; Zuid-Holland: Moordrecht. Het is niet
waarschijnlijk dat deze meldingen allemaal
2
berusten op een verkeerde determinatie .
Vermoedelijk heeft de soort dus een grotere
verspreiding dan bovengenoemde drie provincies.
C. ornata is een soort die ondanks zijn zeldzaamheid recent meer wordt gezien dan
vroeger. Van de 21 gecontroleerde waarnemingen zijn er twee van de 19e eeuw, twee
van de 1e helft van 20e eeuw, 11 van de 2e
helft van 20e eeuw en vijf van 21e eeuw.
Deze
laatste
vijf
komen
alle
van
Waarneming.nl (2009-2012), inclusief de
enige waarneming van buiten het Pleistoceen of Heuvelland, namelijk Utrecht, Gagelpolder-West (2012) (fig. 5).
Vliegtijd: van eind april tot eind juli met een
duidelijke piek in juni.
Ctenophora (Ctenophora) elegans Meigen,
1818 (29) Figs 6-7
Bekend van alle provincies behalve Friesland, Flevoland en Zeeland. Oosterbroek &
de Jong 2001 kennen deze soort eigenlijk alleen van het Pleistoceen en het Heuvelland,
met één 19e eeuws record uit Zuid-Holland:
Rotterdam. Verder schrijven ze dat deze
soort de laatste decennia kennelijk heel
zeldzaam is geworden. Wat dat laatste betreft is acht keer op Waarneming.nl van
2
2007-2012 toch weer bemoedigend , met
als nieuwe provincies Groningen en Utrecht.
De soort heeft een ruimere verspreiding

over Nederland dan C. ornata. Toch vallen,
met uitzondering van 19e-eeuws Rotterdam,
alle records binnen het Pleistoceen en Heuvelland. Dat geldt ook voor de records uit
Groningen (1x Roelagerbosch (2010)),
Noord-Holland (2x Naarden (2010, 2011),
4
3x 's Graveland (1910, 1964, 1997))
en
Utrecht (2x Hollandsche Rading (2007,
2008), 1x Soest (2009)).
Vliegtijd: kennelijk nogal kort, met als uiterste data 2 mei en 7 juni.
Ctenophora (Ctenophora) flaveolata (Fabricius, 1794) (51) Figs 8-9
C. flaveolata heeft ongeveer net zoveel records als de voorgaande twee soorten samen, maar schijnt te ontbreken in het noorden van het land; er zijn geen oude of nieuwe waarnemingen uit Groningen, Friesland,
Drente, Overijssel of Noord-Holland ten
noorden van het Noordzee-kanaal. In de
rest van het land zijn er relatief veel records
buiten het Pleistoceen en Heuvelland, iets
wat we ook zien bij C. pectinicornis. Van de
51 records zijn dat er maar liefst 20, met
name langs de Vecht, in het Groene Hart en
in op Walcheren (NH: 1x Amstelveen
(1912); UT: 1x Abcoude (2012), 2x Breukelen (1957, 1975), 1x Kockengen (2010), 1x
Linschoten (1986), 1x Mijdrecht (2008), 1x
Woerden (2012); ZH: 6x Bodegraven (18911898), 2x Leiden (19e eeuw), 1x Rotterdam
(19e eeuw); ZL, Walcheren: Domburg
(1927), 2x Oostkapelle (2010, 2011)). Opvallend is dat de soort in Zuid-Holland niet
meer is waargenomen sinds 1898 en in Gelderland niet meer sinds 1948.
Vliegtijd: een vroege soort met als eerste
datum 7 april. Van de 46 beschikbare data
zijn er 25 in april, 20 in mei en één in juni
(zonder dag).
Ctenophora (Cnemoncosis) festiva Meigen,
1804 (136) Figs 10-11
Een van de twee algemenere Ctenophora
soorten van ons land (en misschien inmiddels de algemeenste, zie C. pectinicornis).
De soort is niet bekend van Zuid-Holland en
Zeeland en in Noord-Holland alleen van het
Gooi. De enige twee vindplaatsen buiten het
Pleistoceen of Heuvelland liggen in Friesland
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(Geastmer bosk bij Rinsumageest, 2012) en
Groningen (Grootegast, 2010).

Herman de Jong en John Smit.
2

Vliegtijd: hoofdzakelijk een mei-juni soort.
De waarnemingen lopen van 27 april tot 18
september, met de volgende verdeling: april
2x, mei 59x, juni 57x, juli 7x, augustus 3x,
september 1x.
Ctenophora (Ctenophora) pectinicornis (Linnaeus, 1758) (150) Figs 12-13
Van de zes Nederlandse Ctenophora's heeft
C. pectinicornis het grootste aantal records.
Dit wil niet zeggen dat het ook de algemeenste Ctenophora is. Op Waarneming.nl
zijn er duidelijk meer waarnemingen van C.
festiva. Dit zou er op kunnen duiden dat
deze soort algemener aan het worden is. In
tegenstelling tot C. festiva vinden we C.
pectinicornis wel in alle provincies behalve
Flevoland. Het is ook de enige Ctenophora
die goed verspreid is in het Duindistrict (NH:
1x Callantsoog (1980), 3x Bergen (19772011), 1x Zandvoort (1929), 1x Aerdenhout
(2011)); ZH: 1x Meijendel (2000), 1x Hoek
van Holland (1964)); ZL: 1x Schouwen:
Burgh (1992), 1x ?Walcheren: ?Domburg
(circa 1885)). Daarnaast zijn er, evenals bij
C. flaveolata, relatief veel waarnemingen
buiten het Pleistoceen en Heuvelland (GR:
4x, Enumatil, Groningen, Grijpskerk (19742009); FR: 2x, Hardegarijp, Haulerwijk
(1943, 1947); NH: 21x, noordelijkste: Julianadorp, 11x Amsterdam (1869-2012); UT:
3x, Breukelen, Linschoten, Mijdrecht (19422012); ZH: 13x, Bodegraven, Noordwijkerhout, Leiden, Oegstgeest, 's Gravenhage,
Rotterdam, Ooltgensplaat (19e eeuw-2012);
ZL: 2x, Schouwen: Zierikzee, ZeeuwsVlaanderen: Braakman-Noord (2009).
Vliegtijd: eveneens hoofdzakelijk een meijuni soort. De waarnemingen lopen van 30
april tot 13 september met de volgende verdeling: april 1x, mei 63x, juni 59x, juli 11x,
augustus 1x, september 2x.

Voetnoten
1

Deze database van Westpalaearctische Tipulidae bevat zo goed als alle records uit de
droge collecties van het ZMAN (thans Naturalis, alle records tot aan mei 2011), Naturalis (alle records tot aan september 2000) en
Wageningen Universiteit (alle records tot
aan juli 1999). Daarnaast zijn gegevens opgenomen uit privé-collecties van Jan Fossen,

Waarneming.nl geraadpleegd op 22 juni
2012. Voor C. ornata en C. flaveolata zijn
voor dit artikel alleen de waarnemingen
meegeteld waarbij ter verificatie een foto
aanwezig was.
Verkeerde determinaties met foto betreffen:
C. flaveolata: UT, Woerden, Brediusbos,
22.IV.2012 (op Waarneming.nl als C. elegans).
C. flaveolata: NB, Zundert, PannenhoefZuid, 23.IV.2012 (op Waarneming.nl als C.
ornata).
C. pectinicornis: OV, Losser, 26.V.2012 (op
Waarneming.nl als C. ornata).
3

Piaget, die het beest verzamelde, woonde
en werkte van het begin van zijn lidmaatschap van de NEV in 1860-1861 te Rotterdam (Biografie van Piaget in TvE 54: 128133). Afgaande op de etikettering en
Nederlandse woonplaats van Piaget staat
wel vast dat het ZMAN-Naturalis exemplaar
van C. guttata inderdaad van het Jaffa
(zoals het op oude prenten in het archief
van
Rotterdam
wordt
genoemd)
te
Rotterdam afkomstig is. Waarom Theowald
ooit dacht dat het van de begraafplaats
onder Delft moest komen zal wel altijd een
raadsel blijven. Oude kaarten van Delft voor
1869 laten zien dat er op de locatie van de
latere begraafplaats geen bos of buiten is
aangegeven, heette het daar geen Jaffa, en
was er vermoedelijk geen oud hout
aanwezig. Het is altijd interessant om over
een oude begraafplaats te lopen, maar dat
zal in dit geval zeer waarschijnlijk geen
extra C. guttata opleveren. In Rotterdam of
Breda kunnen we het hoogstwaarschijnlijk
ook wel vergeten.
4

Het is onduidelijk waarom in Oosterbroek
& de Jong 2001 bij C. elegans de twee records uit Noord-Holland, 's Graveland (1910,
1964) niet zijn opgenomen; beide exemplaren zijn aanwezig in de ZMAN-Naturalis collectie.

Dankwoord
Voor het beschikbaar stellen van hun mooie
kleurenfoto's wil ik graag van harte bedanken: Corry Abbink-Meijerink (C. festiva), Jan
Albers (C. pectinicornis), Alex Bos (C. elegans), Dorette en Eddy Clerx (C. flaveolata,
C. ornata), Sonja van Dijk en Lex van Leur

De Vliegenmepper (2012, nummer 2)

15

(C. ornata), Karin Oving (C. elegans), Bert
Pijs (C. pectinicornis), Gerrit Reitsma (C.
festiva), Jukka Salmela (C. guttata), en Hetty Soetekauw (C. flaveolata). Herman de
Jong wil ik graag bedanken voor het nakijken van collectiegegevens en voor het aanleveren van extra informatie en tekst betreffende C. guttata.
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De kleurendruk van de foto's bij dit artikel is mogelijk gemaakt door een eenmalige subsidie van het NEV.
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Myathropa florea doet dienst als taxibedrijf
Jan Wind & Mariëtte Geluk
Het was 24 mei 2012 in onze geliefde stek
De Planken Wambuis. Op zoek naar vliegen
die iets hebben met boomholtes en boomwondvocht viel ons oog op een oude beuk
(Fagus sp.). Een vlieg werd gespot bij de
opening van een holte in de beuk. Op een
paar meters afstand leek het of er rode mijten op de vlieg zaten. Dichterbij gekomen
bleek dat het een Myathropa florea (L.) of
doodskopzweefvlieg was.
Thuis bij het uitvergroten van de foto’s op
de computer zagen we iets merkwaardigs.
De doodskopzweefvlieg had zowel links als
rechts op de middenpoot een rood beestje
hangen wat met hulp van het forum
Waarneming.nl werd geïdentificeerd als
pseudoschorpioen, ook wel boekschorpioen
genaamd. Ook werd uitgelegd dat hier sprake was van 'foresie' (phoresis).
De boekschorpioentjes gebruiken de doodskopzweefvlieg als taxi om van de ene voedselplek naar de andere te komen. Het
vrouwtje doodskopzweefvlieg was naar de
boomholte gegaan om hier eieren te leggen,
want de legbuis was -op een foto te zien- in
de eilegstand. Het is niet duidelijk of ze hier
de schorpioentjes had opgepikt of eerder bij
een bezoek aan een andere boomholte.
De boekschorpioentjes hadden de beste
'meeliftpositie' bemachtigd op de vlieg, namelijk de middelste poten, waar ze het

minst gevaar liepen om eraf geveegd te
worden. De bovenzijde van de scheen van
de middenpoot lijkt de ideale plek voor het
meeliften. Met de keuze van de doodskopzweefvlieg als taxi zitten/hangen ze prima
want dit is een stevige rakker, zeg maar vergelijkbaar met een robuuste Mercedes taxi.
Jeroen
Hoffer
http://
www.repository.naturalis.nl/document/
124839 heeft een interessant artikeltje geschreven over foresie; het fenomeen dat
een dier zich vastklampt aan een ander voor
transport. Foresie van de pseudoschorpioenen is ook waargenomen bij langpootmuggen, kevers en bijen. De pseudoschorpioenen hebben geen gifstaart zoals echte
schorpioenen maar spuiten gif in de prooi
via het onderste deel van hun schaar (bron:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscorpion). Ze fourageren o.a op mijten en
springstaarten op en onder boomschors en
in boomholtes en zijn gevonden in vogelnesten, op 'hangplekken' van vleermuizen en
andere zoogdieren.
Het verschijnsel bestaat reeds zeer lang.
Hoffer refereert aan 24 miljoen jaar oud amber met daarin een pseudoschorpioen vastgeklampt aan de poot een vlieg. Dus mogelijk is het taxibedrijf Myatropa florea ook al
enige miljoenen jaren in bedrijf. Ik denk niet
dat welk taxibedrijf dan ook dit gaat nadoen. Ongetwijfeld kunnen we nog heel veel
leren van de insecten.
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Een onverwachte bezoeker in de Zeeuwse polder, Sphiximorpha subsessilis
Elias de Bree
Inleiding

Gedrag

Het is 30 mei en ik bezoek het natuurgebied
Smitschorre nabij Axel in Zeeuws-Vlaanderen. De zoektocht is naar Brachyopa insensilis Collin. De soort heb ik hier jaarlijks gevonden. Dit jaar was de soort niet vindbaar
en dat terwijl ik in het voorjaar wel veel larven in een boomwond had gevonden. Waar
zijn de volwassen vliegen gebleven? De
boomwond waar de larven in februari te vinden waren levert na een uur wachten geen
enkele Brachyopa op. Als ik het bosje verder
in loop vind ik meerdere boomwonden en
wèl een aantal vrouwtjes van B. insensilis
die druk eitjes aan het afzetten zijn. Tevreden struin ik verder door het bosje. Ik vind
een populier (Populus sp.) met een grote
wond aan zijn voet waaruit zwarte stinkende
drap naar buiten loopt. Daarvoor zweeft een
zwartgele zweefvlieg. Het zijn van die momenten dat je hart sneller gaat kloppen:
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi)!
Na een halfuur zoeken heb ik zeven exemplaren kunnen vinden, zes vrouwtjes en een
mannetje. Daarvan heb ik de man en een
vrouwtje verzameld voor mijn eigen collectie. Een tweede vrouwtje is verzameld voor
het DNA-barcoderingsproject van EIS-Nederland. Een Frans exemplaar is in figuur 1
afgebeeld.

Opmerkelijk was het rustige gedrag van de
beestjes. Mijn eerste vangpoging mislukte,
ik sloeg met mijn net tegen de boom. Daarbij raakte ik eveneens de vlieg. Maar die
was absoluut niet onder de indruk en bleef
gewoon zweven voor de boomwond. Vier
vrouwtjes waren bezig eitjes af te zetten.
Op een boom waren er drie tegelijk bezig. Je
kon ze bijna met de hand van de boom afplukken. Tijdens mijn aanwezigheid, zo’n
twee uur, hebben ze de boomwond niet verlaten. Het zesde vrouwtje zweefde op een
meter hoogte rustig door het bosje heen.
Het mannetje zat op een meter hoogte op
een boomstam met de kop naar beneden,
boven een boomwond.

Biotoop
Smitschorre is een grote zandbult ten zuiden
van het dorpje Axel. Tot de jaren zeventig
was hier een moeras en krekengebied. Toen
in de jaren zeventig het kanaal van Gent
naar Terneuzen werd verbreed is het grootste deel van het zand dat daarbij vrijkwam
bovenop het krekengebied gestort. Nadat
het terrein gestabiliseerd was zijn delen verkocht aan een zweefvliegclub, een golfclub
en een motorcrossvereniging. De rest van

Foto 1: Sphiximorpha subsessilis Alpes-de-Haute-Provence, Camping le Moulin, Frankrijk, Lac de
Sainte-Croix, Moustiers-Sainte-Marie. Foto: Sandra Lamberts
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het terrein is in de handen van Staatsbosbeheer gekomen. Die hebben het ingeplant in
de jaren-'70-stijl. Een blok vol met een enkele boomsoort in rijen aangeplant, soms in
combinatie met een struik. Zo zijn er enkele
blokken Canadese populier (Populus canadensis) aangeplant met een ondergroei van
Hazelaar (Corylus avellana). Deze Populieren zijn nu ongeveer 35 jaar oud en zo'n 23
meter hoog. De ondergroei van Hazelaar bereikt een hoogte van zo’n 3 tot 4 meter. In
een zo’n populierenbosje waren de Spiximorpha’s te vinden.

Habitat
Op de boomwonden waar Sphiximorpha
aanwezig was waren geen Brachyopa's te
vinden. Van de boomwonden waar B. insensilis (en ook B. scutellaris Robineau-Desvoidy, B. pilosa Collin en B. bicolor Fallén) te
vinden was had het uitvloeiende sap een
lichtgrijze kleur en een milde azijnachtige
geur. Van de wonden waar Sphiximorpha te
vinden was had het uitvloeiende sap een
donkerbruine tot diepzwarte kleur en een
sterke azijnachtige geur. Deze wonden waren op de donkerdere plekken van het bos
te vinden.

Verspreiding
Reemer et. al. (2009) meldt twaalf Nederlandse exemplaren. Een enkel exemplaar is
bekend uit Gelderland, nabij Nijmegen. Voor
de rest is de soort alleen uit Limburg bekend, met recent (1990 t/m 2007) alleen
waarnemingen uit Zuid-Limburg.
De vondst in Zeeland is beter te begrijpen
als men de Belgische verspreiding bekijkt.
Verlinden (1991) meldt de soort uit noordelijk Wallonië en een enkele waarneming, van
voor 1950, uit de buurt van Brussel. Op
waarnemingen.be is te zien dat de soort hier
in 2006 weer opduikt. In 2007 worden er 10
exemplaren in Vlaams-Brabant gevonden. In
2009 word de soort weer in Brussel gevonden. In 2011 en 2012 wordt de soort hier
wederom aangetroffen, maar ook in OostVlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.
Of de soort zich uitbreidt, of dat het verspreidingsbeeld beïnvloed wordt door waarnemerseffect is niet geheel duidelijk. In
Brussel was de soort immers na minimaal
zestig jaar weer terug te vinden. De vestiging op Smitschorre moet wel van recentere
data zijn, gezien de ouderdom van het gebied.

Discussie
In Reemer et. al. (2009) is te lezen dat
Sphiximorpha subsessilis-larven gevonden
zijn op Eik (Quercus sp.) en zelfs Zilverspar
(Abies sp.). Reemer et al. stelt dat buitenlandse waarnemingen aan imago’s suggereren dat de soort zich ook kan voortplanten
in het sap van loofbomen zoals Appel (Malus
sp.), Els (Alnus sp.), Iep (Ulmus sp.), Paardenkastanje (Aesculus sp.), Populier (Populus sp.) en Wilg (Salix sp.). Opmerkelijk is
dat de waarnemingen van de soort in België,
voor zover bij mij bekend, allen op Populier
zijn gedaan. Ook in het buitenland heb ik de
soort alleen op Populier gevonden. Is het alleen in mijn beleving een soort die vooral op
Populier voorkomt?
Gezien de huidige verspreiding en mogelijk
recente uitbreiding is het goed mogelijk dat
de soort bijvoorbeeld in Noord-Brabant opduikt. Ik vermoed en hoop dat er aan dit
verhaal nog een lang ‘Sphiximorphastaartje’
komt.
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Rariteitjes

Zweefjes rondom Velp, Rozendaal en
Arnhem 2012
Leendert-Jan van der Ent
Hieronder enkele bijzondere vangsten van
met name zweefvliegen van dit jaar. Het betreft grotendeels soorten die ik in 20082011 eerder in deze omgeving heb aangetroffen (zie o.a. eerdere Vliegenmeppers en
op www.syrphidae.com).
Het jaar begon leuk in heemtuin Presikhaaf
op 20 april met een voor mij onbekende
Cheilosia, C. uviformis (mn) op 20 april. Op
26 april zag ik hier Cheilosia himanotopa
(mn) en op 8 mei een vrouwtje wat duidt op
een kleine populatie alhier. Op 14 mei bloeide de meidoorn volop en ving ik in het meidoornhaagje bij de boerderijruïne van Herikhuizen ruim 30 soorten zweefvliegen waaronder 3 soorten Criorhina (asilica (mn), floccosa en pachymera (beide in aantal)), Psilota atra (in aantal), Pipiza lugubris (vr) en
verder zag ik een Scaeva dignota (mn). Op
Look-zonder-Look nabij het voormalige hotel
Beekhuizen vlogen deze dag o.a. Brachyopa
dorsata (vr) en Meligramma triangulifera
(vr) en bij een tweede bezoek op 18 mei
ook Chrysotoxum octomaculatum (mn),
Sphegina clunipes (1mn, 2vr) en een tiental
mannetjes Pipiza quadrimaculata.
Op 19 mei was een solitaire meidoorn aan
de uiterste zuidwestkant van landgoed Rozendaal productief met o.a. Syrphus nitidifrons (vr), Callicera fagesii (mn), Platycheirus europaeus (vr), Psilota atra (in aantal) en in de kruidlaag een hyperactief mannetje Triglypus primus. In juni waren beide
Orthonevra soorten weer present met op 2
juni O. brevicornis (vr) bij de vijver van park
Daalhuizen (Velp) en op dezelfde dag O. nobilis (mn en vr) aan de uiterste noordoostrand van Arnhem. Hier vloog ook Myolepta dubia (mn). Op 6 juni ving ik O. nobilis
(vr) nabij kasteel Biljoen en op 8 juni O. nobilis (vr) in heemtuin Presikhaaf.
Bij een plasstop in de Loenermark tijdens
een stevige duurloop op 10 juni ving ik op
Vingerhoedskruid Microdon analis (mn),
mijn eerste in deze omgeving. Diezelfde
middag bewonderde ik de activiteiten van
beide Temnostoma soorten in gezelschap
van Xylota segnis, X. sylvarum en Chalcosyrphus nemorum (allen in aantal) op een

oude boomstronk in het moerasje nabij
voormalig hotel Beekhuizen. Ook hier aanwezig was Neoascia annexa (vr). Het najaar
was weinig productief wat betreft bijzondere
soorten zweefvliegen.
In Heemtuin Presikhaaf telde ik in mijn
lunchpauze 42 soorten zweefvliegen waaronder Melangyna umbellatarum (2 vr) en
Sphaerophoria taeniata (in aantal). Tussen
de vele Blaaskopvliegen (met name Conops
strigatus/quadrifasciatus en Physocephala
rufipes) trof ik ook een drietal Conops scutellatus (Beekhuizen op 8/8 en 28/8 en
Heemtuin Presikhaaf op 23/8) aan. Volgend
jaar ga ik nog beter op de Blaaskopvliegen
letten.
Rariteitjes
Elias de Bree
Asilidae
De ‘blauwe-plekken-roofvlieg’ of ‘sla-jezelfvoor-de-kop-roofvlieg’. Choerades gilvus zou
die naam prima kunnen dragen naar mijn
idee. Op 29-8-2012 op het Rozendaalse
Veld landde er tot drie keer toe een exemplaar op mijn hoofd. Vangpogingen resulteerden allen in lichamelijk letsel.
De zeldzamere Dioctria's van de kalkgraslanden: Dioctria lateralis, Dioctria bicinta en
Dioctria longicornis. Zeven juli, op de Bemelerberg, waren alle drie de soorten in aantal
te vinden. Allen werden gevangen door te
slepen. D. bicincta was te vinden in de ruigere stukken met struiken. D. lateralis in de
monotonere stukken met gras. D. longicornis hield zich op in de kruidenrijkere stukken.
In het Savelsbos op 20 mei jl. ving ik een
Neoitamus. Hij zag er al verdacht uit en bij
thuiskomst bleek het te gaan om N. cothurnatus. De tabel van Van Veen uit 1996
meldt dat de soort sinds 1976 niet meer in
Nederland is gevangen. In België wordt de
soort vaker uit de Ardennen gemeld op
waarnemingen.be. Breidt deze soort zich
uit? Er is een recente waarneming uit Zeeland.
Syrphidae
Op 24 mei liep ik vier vrouwtjes van Callicera rufa tegen het lijf in de bossen van Clin-
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ge, Zeeuws Vlaanderen. Spectaculaire mooie
beesten die nectar kwamen drinken van een
eenzaam bloeiende Brem.
Begin april waren er meerdere Mallota fusciformis aanwezig op Genhoes in Zuid-Limburg. Eerst een mannetje. Een paar dagen
later zaten op ongeveer dezelfde plek twee
exemplaren. Wel snelle jongens die Mallota’s.
Dan nog een zeer leuke ‘doodhout-soort’:
Myolepta vara. Die ben ik dit seizoen door
heel Zuid-Limburg van begin tot eind mei
tegengekomen. In het Vijlener bos, Elzetterbos, Bovenste bos en het Savelsbos. Overal
meerdere exemplaren. De soort breidt zich
in België uit, aldus Frank van de Meutter.
Tijdens een excursie naar het Vijlenerbos
kwam ik Jeroen van Steenis tegen. Samen
vingen we die dag zo’n tien exemplaren van
Epistrophe cryptica. De dagen daarna is op
dezelfde plek wel gezocht, maar geen enkel
exemplaar meer gevonden.
Tabanidae
Tijdens een zoektocht naar Choerades gilvus
op de Brunssumerheide op 22 juli 2012 ving
ik een vrouwtje Atylotus fulvus. Zo’n groot
heideveld vol met toeristen en dan landen
op de enige entomoloog…
Voor het DNA barcoderingsproject van EIS
heb ik op 27 juli een zoektocht ondernomen
naar Atylotus rusticus in de Oranjepolder
nabij Oosterhout. Er werd daar, op
waarneming.nl, meerder malen een exemplaar gemeld. Meestal leveren dit soort
zoekacties niets op, maar dat was dit keer
anders. Zeventien exemplaren vlogen er op
en rond de Berenklauw. Negen vrouwtjes en
acht mannetjes.
Therevidae
Tijdens de 1000 soorten dag op 9 juni in het
Nationaal Park de Meinweg kwam ik zowel
een man als een vrouw van Thereva plebeja
tegen. Het vrouwtje zat midden op een,
door paarden, omgewoeld zandpad. Het
mannetje werd gevangen op Braam.
Rhagionidae
Tijdens het bezoek aan de Bemelerberg op 7
juli jl. ving ik twee vrouwtjes van Symphoromyia immaculata. Ze werden gevangen
door te slepen in kruidenrijke vegetatie. Ondanks de geringe grootte van 4-5 mm vallen
ze op tussen alle kleine vliegjes in het net.
Ze staan deftig op hun lange dunne pootjes
en hebben niet de neiging veel te bewegen.
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Dipteradag 2013 te Leiden
De Dipteradag 2013 vindt op 2 februari
2013 plaats in Naturalis in Leiden
Aanvang: 10.30u. Afsluiting: 16.00u.

ment van drukklaar maken van deze Vliegenmepper nog niet bekend. Hou daarom je
mailbox in de gaten.

Op die dag maken we samen plannen voor
het nieuwe seizoen, en we kijken hoe het afgelopen jaar is verlopen. Daarnaast is er
ruimte voor korte presentaties en mededelingen. Dus heb je iets te vertellen, laat het
me even weten. Dan kunnen we daar rekening mee houden, ook als je bijvoorbeeld
iets wilt projecteren hoor ik dat graag van
je.

Uiteraard is deelname kosteloos.
Wel dien je je eigen lunchpakketje mee te
nemen, danwel die op een andere wijze te
nuttigen.
Groetjes, André
secretaris Sectie Diptera
eckvana@xs4all.nl
(telefonisch opgeven kan ook: tel. 0135445037)

In de middag is er gelegenheid om in de collectie te werken. Maar, er is een groot verschil met vorig jaar! De precieze locatie zal
nog per mail bekend gemaakt worden evenals de activiteiten voor die dag. Of en hoe de
collectie te raadplegen valt was op het mo-

Dipteraweekend 2013 te Winterswijk

Beste collega’s,
Na het spetterende succes van het afgelopen dipteraweekend in Simpelveld met meer
dan 20 deelnemers, staat er alweer een
nieuw weekend op het programma. De lokatie in 2013 zal ervoor zorgen dat we bijna
net zoveel leuke dingen kunnen vinden als
in Zuid-Limburg, en hopelijk zal de dipterologenopkomst overeenkomstig zijn.
Voor de agenda: het volgende Dipteraweekend zal plaatsvinden in het Hemelvaartweekend van 9 t/m 12 mei, en we zullen gestationeerd zijn in het prachtige Winterswijk.
Zoals altijd hebben we weer een fraai onderkomen gevonden bij de plaatselijke
scoutingclub:
Het Jongensclubhuis
De Huininkmaat 4

7101 JJ Winterswijk
http://www.scoutingwinterswijk.nl/
index.php/nl/clubhuizen/het-jongensclubhuis
In de omgeving van Winterswijk zijn prachtige natuurgebieden te vinden, zoals het Korenburgerveen, Vragenderveen, Wooldse
veen, Bekendelle, Buskersbos, Landgoed
Mentink en nog vele andere. Zie ook:
http://www.geolution.nl/natuur/natuurgebied_winterswijk.htm
Verdere informatie over hoe en wat zal later
nog gegeven worden door middel van de officiele aankondiging.
Opgeven kan echter nu al, en wel bij:
Gerard Pennards (gerard_pennards@hotmail.com)

