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Column: Geslachtsverhoudingen
André van Eck
In de resultaten van Malaisevalvangsten valt
meer dan eens op dat de geslachtsverhouding in de vangsten nogal ongelijk is. Met
name komt het voor dat de mannetjes veruit
in ondertal zijn. Speelt hierbij een tekortkoming in de waarneming (i.c. Malaiseval-methode) een rol?
In 1990 ving een Malaiseval in het natuurgebied 'de Brand', nabij Udenhout in NoordBrabant, 437 exemplaren van de familie Lonchopteridae (Diptera), verdeeld over vijf
soorten uit het genus Lonchoptera Meigen.
Wat opviel was dat van de soort L. bifurcata
Fallén uitsluitend wijfjes gevangen waren (20
ex.), terwijl de soort gelijkmatig over het
seizoen verdeeld was in de monsters (zie
schema). Natuurlijk vraag je je dan af waar
dat aan kan liggen. Nu blijkt dat van bifurcata twee vormen bestaan: een bisexuele en
een parthenogenetische. Dit zou dan een
verklaring kunnen zijn voor het ontbreken
van mannetjes in het materiaal. Slechts in
Groot-Britannië (Collin, 1938) en IJsland
(Andersson, 1970) zijn mannetjes gevonden.

Enzovoort. Meer onderzoek, liefst ook met
andere methoden, kan antwoorden op deze
vragen opleveren.
Maar ja, hoe interessant dit verschijnsel ook
kan zijn; minstens zo leuk is het om te zien
hoe perfect gelijk de geslachtsverhoudingen
bij sommige andere soorten is. Pril òngeluk?

Meestal echter worden er wel mannetjes gevangen maar liggen de verhoudingen soms
ongewoon scheef, zoals blijkt uit een paar
voorbeelden uit het voornoemde malaisevalprojectproject, in dit overzicht:
De redenen voor deze scheve verhoudingen
kunnen divers zijn, zo ook de vragen die ontstaan:
Soort
Loxocera albiseta (Psilidae)

N

m:v

164

19:145

Microchrysa polita (Stratiomyidae)

18

1:8

Solva marginata (Xylomyidae)

17

1:16

Compsobata nigricornis (Micropezidae)24

1:23

Sargus iridatus (Stratiomyidae)

1:35

•
•
•
•

36

- zijn er daadwerkelijk minder mannetjes, of lijkt dat maar zo?
- zijn mannetjes minder aktief?
- houden mannetjes zich elders op?
- is de vangstmethode ontoereikend?
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Aankondiging: Tabellen voor langpootmuggen (Tipulidae) en aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg
Krist Peeters en Pjotr Oosterbroek
Ondergetekenden werken momenteel aan
determinatietabellen voor langpootmuggen
en aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg. Het betreft veldtabellen
voor de grotere soorten (vleugellengte 10
mm of meer) en, indien kleiner, de opvallende soorten van de families Cylindrotomidae
(mosmuggen), Limoniidae (steltmuggen),
Pediciidae (tandmuggen), Tipulidae (langpootmuggen), Trichoceridae (wintermuggen), als ook de Ptychopteridae (glansmuggen).
Naast de hoofdstukken Inleiding en Termininologie is er een Hoofdtabel. Deze verwijst
naar de elf deeltabellen voor de afzonderlinge groepen. Laatste onderdeel is een systematisch overzicht van alle soorten van de
Benelux. In totaal dus 15 delen. De eerste
vijf delen zijn nu online gezet. We hopen de
overige delen te publiceren in 2014.
De eerste vijf delen zijn als pdf beschikbaar

vanaf de website Catalogue of the Craneflies of the World (CCW) (http://
nlbif.eti.uva.nl/ccw/).
Vanuit de 'Literature'-pagina van deze website kunnen zo'n 2400 'langpoot'-pdf's gedownload worden. Zoek daarvoor bij
'Author' op 'Peeters' om bij de nu beschikbare pdf's te komen.
Wie geïnteresseerd is om op de hoogte te
blijven van onze vorderingen kan één van
ons een mail sturen. Ook kun je af en toe
de CCW raadplegen om te zien of er al weer
nieuwe deeltabellen beschikbaar zijn gekomen.
Voordeel van het online publiceren is dat de
tabellen aangepast en geupdate kunnen
worden. We zien jullie opmerkingen over
gebruik en inhoud dan ook met plezier en
interesse tegemoet.
Kris Peeters (peeters.heyrman@scarlet.be)
Pjotr Oosterbroek (p.oosterbroek@chello.nl)

Oproep gegevens Nederlandse breedvoetvliegen (Diptera: Platypezidae en Opetiidae)
Menno Reemer en Herman de Jong
Breedvoetvliegen hebben in de Nederlandse
vliegenstudie tot nu toe weinig aandacht gehad. In de jaren 1990 heeft Herman de Jong
de familie gedurende enkele jaren actief
verzameld en een groot deel van het beschikbare collectiemateriaal bewerkt. Dit
heeft een bestand van rond de 900 gegevens opgeleverd (zie De Jong 1996). De
checklist van Nederlandse Diptera (De Jong
in Beuk 2000) vermeldt 25 soorten (inclusief
Opetia nigra, de enige Palaearctische vertegenwoordiger van de Opetiidae). Na publicatie van het Europese standaardwerk van
Chandler (2001) is het werk aan Nederlandse breedvoetvliegen wat stil komen te liggen. Recent heeft Menno Reemer de draad
weer opgepakt, met als doel om samen met
Herman de Jong een deeltje in de reeks Entomologische Tabellen (uitgegeven door EIS
& Naturalis) te publiceren. Aan de Nederlandse naamlijst kunnen inmiddels enkele
soorten worden toegevoegd en ook is meer
bekend over de ecologie van sommige soorten. Het idee achter het boekje in voorbereiding is dat het toegankelijke determinatiesleutels bevat, evenals beknopte overzichten
van de levenswijze en verspreiding per

soort. Roy Kleukers heeft inmiddels van 23
Nederlandse soorten levende (door Menno
gevangen en uitgekweekte) dieren op de
foto gezet, zodat het boekje aantrekkelijk
geillustreerd kan worden. Voor de verspreidingskaarten zijn we op zoek naar aanvullende gegevens. Iedereen die Platypezidae
in haar/zijn collectie heeft, wordt bij deze
opgeroepen om een berichtje te sturen naar
Menno Reemer (menno.reemer@naturalis.
nl). We streven er naar het geheel volgende
winter klaar te hebben, dus reacties zijn
vóór die tijd het meest welkom.

Literatuur
Chandler, P.J. 2001. The flat-footed flies
(Diptera: Opetiidae and Platypezidae) of Europe. - Fauna Entomologica Scandinavica
36: 1-276.
Jong, H. de 1996. Opetiidae en Platypezidae
in Nederland. - De Vliegenmepper 5(1): 1-4.
Jong, H. de 2000. Platypezidae.- In: Beuk,
P.L.Th. (red.), Checklist of the Diptera of the
Netherlands. KNNV-Uitgevrij, Utrecht: 182183.
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Het genus Renocera (Sciomyzidae) in Nederland
Aat Barendregt
Inleiding
Vliegen uit het geslacht Renocera (Sciomyzidae) zijn zeker niet gewoon in Nederland,
maar afgelopen Diptera-weekend in Winterswijk vonden we vele exemplaren van Renocera pallida (Fallén, 1820) in een kom langs
de Slinge in Bekendelle. Het was een systeem met veel stilstaand ondiep water en
een vegetatie met o.a. egelskop en lisdodde.
Ook in het Korenburgerveen en bij de oever
van de Staverdense Beek op de Veluwe trof
ik dit jaar deze soort aan, maar wat is nu de
factor die het voorkomen van deze soort
verklaart? Om dit te achterhalen zal een
overzicht gegeven worden over de presentie
van het genus in Nederland waarbij alle bekende waarnemingen verwerkt zullen worden. Hierbij dient dankzegging gegeven te
worden aan Ben Brugge (collectie Naturalis),
Laurens van der Leij (coll. NBNM Tilburg),
Wim Dimmers (coll. Alterra), Paul Beuk,
Dick Belgers, Jaap vd Linden, Joop Prijs en
Jan Velterop voor het leveren van toestemming resp. van gegevens.
Herkenning van de soorten
In Nederland komen drie soorten uit het genus Renocera voor, net zoals in omliggende
landen: UK (Chandler, 1998), België (Leclercq, 1991), Duitsland (Stuke, 2005) en
Denemarken (Rozkosny 1984). Het genus
laat zich binnen de slakkendoders herkennen door de lang zwart behaarde sprietborstels, de heldere vleugels en vooral door het
tweede antennelid dat heel kort is (ongeveer
een vijfde van de lengte van het derde lid).
In eerste instantie lijken de soorten een
mini-uitvoering van een Tetanocera: de helft
kleiner. De drie Renocera soorten zijn redelijk eenvoudig te scheiden met Revier & vd
Goot (1989). Er is slechts één oograndborstel bij R. pallida, terwijl de andere er twee
hebben. Vervolgens heeft R. striata (Meigen, 1830) een donkerbruine middenlengte
band op het voorhoofd en onder het oog een
relatief smalle ruimte, terwijl R. stroblii Hendel, 1900 een gele middenlengteband heeft
en onder het oog een wang die een half oog
hoog is (fig. 1).

Fig. 1 – Man Renocera stroblii – Blauwe Kamer 29-IX2013 (foto Dick Belgers)

Levenswijze
De larven van Renocera soorten kenmerken
zich door specifiek te leven van erwtenmosseltjes (Berg & Knutson 1978). Dit is voor R.
pallida in detail onderzocht door Horsáková
(2003), inclusief de verwerking van alle beschikbare literatuur. Volwassen vliegen komen in mei uit een pop waarna de vrouwtjes
spoedig 20-100 eieren individueel of in kleine groepjes aan de waterkant afzetten, bijvoorbeeld langs de bladrand van een lisdodde. De na 5-10 dagen uitkomende larven
begeven zich in een semi-aquatische omgeving (rand water / modder, de larven leven
niet onder water) en duiken in een erwtenmossel (Pisidium of Sphaerium) waar ze ongeveer 5-10 dagen parasitair verblijven en
ten slotte het mosseltje opeten. In het tweede en derde larvestadium worden vele erwtenmossels opgegeten; in het derde stadium
kunnen twee mosseltjes per dag gegeten
worden. De larve moet wel tussentijds naar
het oppervlak om lucht te halen. Het tweede
stadium duurt 8-10 en het derde ongeveer
10-20 dagen. Hierna verpopt de larve zich,
15-40 dagen later sluipt de nieuwe vlieg uit.
Horsáková (2003) geeft 75 dagen voor een
complete cyclus, zodat er in principe twee
generaties per jaar kunnen zijn bij R. pallida; de pop overwintert.
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Databestand en ruimtelijke spreiding in
NL
Het aantal Nederlandse waarnemingen van
de drie soorten blijkt beperkt te zijn. In tabel 1 staat het overzicht; een record is de
waarneming van een soort op een dag binnen een km-hok, onafhankelijk van geslacht
en aantal individuen. Er is een rangorde in
het aantal records met R. pallida als het
meest voorkomend (evenals in Nedersachsen, Stuke, 2005), R. stroblii als volgende
en R. striata als minst aangetroffen soort.
Opvallend is dat R. stroblii bijna altijd als
een individu per dag gevangen wordt, een
aanduiding dat de locale populatie beperkt
is; de andere twee soorten worden soms in
serie gevangen. Tevens worden veel meer
mannetjes dan wijfjes gevangen, zodat er
mogelijk verschil in gedrag (en dus vangen)
aanwezig is. Foster & Procter (1991) vermelden alleen mannetjes R. striata uit de
Norfolk Broads. Ook in malaisevallen in Belgie werd een overmaat (87%) mannetjes R.
pallida gevonden (Mortelmans & van de
Meuter, in prep.).
naam
Renocera pallida
Renocera striata
Renocera stroblii

# records
54
22
33

# ex.
103
45
35

% man
64%
65%
72%

Tabel 1 – Totaal aantal records, exemplaren en percentage man (van het aantal exemplaren) voor de drie
soorten Renocera in Nederland.

Renocera pallida (fig. 2) wordt voor 1950
gevonden bij ’s-Gravenhage, in de Vechtstreek, Zuid-Limburg, Mook en Linschoten.
De gegevens na 1950 komen ook uit ZuidLimburg (Elsloo), Mook (Plasmolen) en de
Vechtstreek maar er komen nu grotere series uit Twente (Vasse), Achterhoek (Winterswijk) en de duinen van het Zwanenwater. Daarnaast zijn er meer incidentele
waarnemingen van de Weerribben, beekdalen op de Veluwe (Tongeren, Staverden,
Leuvenum), Deventer en Brabant (De
Brand, Udenhout). Twee opvallende feiten.
De kwaliteit en vochtigheid van het natuurgebied lijkt het voorkomen te bepalen want
bijna alle locaties zijn ongestoorde natte gebieden. Ten tweede: uit de duinen, die over
het algemeen rijk zijn aan slakkendoders,
komen geen waarnemingen, uitgezonderd
uit het Zwanenwater, een van de natste
duingebieden van Nederland.

Legenda fig. 2-4:
- waarneming voor 1950: open vierkant
- waarneming na 1950: gesloten cirkel

Fig. 2 – Verspreiding van Renocera pallida in Nederland.

Renocera striata (fig. 3) is voor 1950 vele
keren door De Meijere gevangen in Kortenhoef en daarnaast in Bussum, Baarn en
Oisterwijk. Na 1950 komen de vangsten uit
de Vechtstreek, Ilperveld, Pannerden, twee
maal Friesland (Oudega en Paessens), Enschede, De Brand en het Zwanenwater. Het
aantal vindplaatsen is dus heel beperkt.

Fig. 3 – Verspreiding van Renocera striata in Nederland.
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Renocera stroblii (fig. 4) werd voor 1950
nauwelijks aangetroffen: Gronsveld, Dieren
en Boxtel zijn de vindplaatsen. De laatste
decennia is de soort op een andere serie locaties gevonden dan de twee voorgaande
soorten: in het westen van het land in Waveroord, Abcoude, Ilperveld, Hasselt en Lelystad (dus geen laagveenmoeras in de
Vechtstreek), in de duinen bij Heemstede,
Kennemerland en Goedereede, langs de Rijn
bij Pannerden, Didam, Zevenaar, Neerijnen
en Rhenen/Wageningen en op verspreide locaties op de oostelijke landshelft: Peizerdiep, Enschede, Vasse, Ratum, Tongeren, de
Kampina, de Brand en St.Pietersberg. Zo ver
dit te interpreteren is, zijn de vindplaatsen
over het algemeen minder moerassig (klei,
voedselrijker?) dan bij voorgaande soorten.
Echter Stuke (2005) geeft aan dat de soort
in midden-Europa duidelijk zeldzaam is.

Fig. 5 – Aantallen gevonden vliegen van R. pallida per
halve maand.

werd de soort niet meer aangetroffen. Voor
R. striata ontstaat een identieke grafiek (fig.
6) die slechter tot uiting komt wegens het
geringe aantal waarnemingen. Bij R. stroblii
lijkt ongeveer dezelfde grafiek (fig. 7) present te zijn, echter in de tijd twee weken later verschoven; de laatste dieren zijn eind
september gevonden. Vergelijken we met de
data uit Horsáková (2003) dan blijkt de 75
dagen voor een complete voortplantingscyclus precies te passen. Alle drie de soorten
tonen twee generaties per jaar.

Fig. 6 – Aantallen gevonden vliegen van R. striata per
halve maand.
Fig. 4 – Verspreiding van Renocera stroblii in Nederland.

Vliegtijden in NL
Omdat er geen verschil tussen de vliegtijden
van man en vrouw te vinden was, zijn in de
berekeningen de geslachten samen genomen. Gekozen is de totale aantallen per halve maand te bepalen voor de drie soorten
en dit grafisch uit te zetten. Voor R. pallida
geeft dit een duidelijk beeld (fig. 5): de eerste exemplaren verschijnen eind april, de
populatie is optimaal present rond half mei,
waarna de aantallen terug lopen en er vervolgens rond begin augustus weer een vager tweede optimum komt. Na augustus

Fig. 7 – Aantallen gevonden vliegen van R. stroblii per
halve maand.
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Veranderingen in de tijd
Indien de gegevens gesplitst worden in
waarnemingen voor 1 januari 1950 en na
deze datum, dan komt er uit mijn complete
bestanden voor soorten slakkendoders (nog
niet alle soorten) een verhouding van 1 : 8
uit tevoorschijn. De laatste 60 jaar zijn dus
veel meer waarnemingen verricht (door velen, zoals Van Aartsen en De Rond). Berekenen we de verhouding voor/na 1950 met de
drie Renocera-soorten voor het aantal records en het aantal individuen, dan blijken
grote verschillen aanwezig te zijn (tabel 2).
Het aantal recente waarnemingen van R.
stroblii blijkt zich redelijk te verhouden tot
het aantal waarnemingen voor 1950 zoals
hiervoor berekend (1 : 8). Echter R. pallida
(deels) en R. striata (vooral) blijken in de
gegevens na 1950 minder gevangen te worden, dus veel zeldzamer geworden terwijl ze
al minder gewoon waren voor 1950.
naam
Renocera pallida
Renocera striata
Renocera stroblii

records
1 : 4,2
1:1
1 : 7,3

exemplaren
1 : 3,30
1 : 0,75
1 : 7,80

Tabel 2 – Verhouding aantal Nederlandse waarnemingen van Renocera soorten voor : na 1 jan 1950.

Discussie
Ondanks het geringe aantal waarnemingen
ontstaat uit de gegevens een consistent
beeld voor de drie Renocera’s: het zijn zeldzame soorten die op speciale moerassige
plekken in natuurgebieden aangetroffen kunnen worden. Dit kunnen gebieden zijn in de
duinen, laagveenmoerassen, langs de rivieren, moerasjes in het oosten van het land of
in Zuid-Limburg; geografisch is er geen regio
aan te duiden waar een soort specifiek zit.
Gemeenschappelijk hebben de soorten dat
er een eerste generatie in mei is waarna in
eind juli - augustus de tweede generatie
komt. De overwintering is als pop.
Hoewel er twee vindplaatsen zijn waar alle
drie de soorten gevonden zijn (Vasse en
Udenhout) zitten er toch kleine verschillen
tussen de soorten. De meest voorkomende
soort (R. pallida) en de zeldzaamste soort
(R. striata) hebben vooral vindplaatsen die
echt moerassig zijn, terwijl R. stroblii een
bredere verspreiding heeft, ook op minder
moerassige locaties. De vliegtijd van R.
stroblii is ook iets later dan van de andere
twee soorten. Deze tegenstelling zit tevens
in de vergelijking van waarnemingen voor en

na 1950. R. stroblii wordt ongeveer in dezelfde hoeveelheid gevonden in beide perioden, maar R. pallida en R. striata worden recent duidelijk minder gevangen.
Maar ik kan nog steeds niet aanduiden wat
de factor voor het aantreffen van de soorten
is. Horsáková (2003) heeft in het lab onderzocht hoe de larve van R. pallida leeft van de
erwtenmossel. Mijn grote twijfel is dat ik op
de vindplaatsen zoals Zwanenwater, Staverden en Korenburgerveen geen erwtenmossels gevonden heb en ook nauwelijks kan
voorstellen dat die daar voorkomen. Dit kan
aan mijn inzicht liggen. Maar het kan ook
veroorzaakt worden doordat Renocera’s andere mollusken dan erwtenmossels consumeren. Ook Beaver (1972) betwijfelt de relatie met erwtenmossels bij de soort R.
stroblii.
Wel ontstaat er nu een beter beeld over het
voortplantingsmilieu. Indien de larve niet
echt onder water kan leven, dan is er ondiep
water met een wisselende waterstand nodig
om toch mossels en/of waterslakken te bereiken. Overspoeling van een randzone in de
winter met het geleidelijk droogvallen in de
zomer kan ik goed voorstellen op de locaties
waar de soorten voorkomen. Dit vraagt werkelijk natuurlijke omstandigheden met een
fluctuerende waterstand en met geleidelijke
oeverovergangen (geen steile oever). Mogelijk is dit de binding met echte natuurgebieden die tevoorschijn komt. Dit verklaart ook
deels waarom twee soorten duidelijk achteruit gegaan zijn, want zulke dynamische gradiënten komen steeds minder voor in Nederland.
Abstract
The known distribution of the three Renocera species (Sciomyzidae) in The Netherlands
is discussed. All species are uncommon, R.
pallida is relatively most present, R. striata
is the rare one. The distribution of both species appeared not to be linked to regions in
the Netherlands but to nature areas with
real wet conditions; the distribution is scattered. R. stroblii appears to be present in
different locations from the other two, perhaps in less wet conditions. The flight period
appeared to be in middle of May and beginning of August for R. pallida and R. striata;
R. stroblii is about two weeks later. The results prove the presence of two generations
a year. Compared with data before 1950 R.
stroblii is present in equal numbers; R. pallida and especially R. striata are less encoun-
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tered in recent times. The discussion evaluates the reproduction and the relation between larvae and small clams. In some locations the presence of Pisidium species could
not be proved, making the preferred relation
between Renocera larvae and clams doubtful.
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Rhypholophus bifurcatus ook in Zuid-Limburg, evenals de andere twee Nederlandse Rhypholophussoorten (Diptera, Limoniidae)
Pjotr Oosterbroek
p.oosterbroek@chello.nl
De
steltmug
Rhypholophus
bifurcatus
(Goetghebuer) is in 2013 voor het eerst
gemeld uit Nederland (Dek & Oosterbroek
2013), aan de hand van Zeeuws materiaal
door Niels-Jan Dek in oktober 2012
verzameld in een vochtig loofbos te Goes.
In de loop van 2013 is de voormalige ZMANcollectie in Naturalis weer toegankelijk
gekomen voor onderzoek. Interessant dus
om te kijken welk Rhypholophus-materiaal
daar aanwezig is. Tot mijn verbazing bleek
R.
bifurcatus
gedetermineerd
en
al
aanwezig, verzameld door Bob van Aartsen
(who else?) te Elsloo in oktober 1970 en
gedetermineerd door Jaroslav Starý in 2005.
Om welke reden deze determinatie buiten
de boeken is gebleven (bijv. Starý &
Oosterbroek 2008) valt niet meer te
achterhalen.
De collectie van Naturalis zelf bevat geen
Rhypholophus-materiaal maar de voormalige ZMAN-collectie bijna een doos vol. Determinatie aan de hand van de tabel in Dek &
Oosterbroek 2013 is betrekkelijk eenvoudig
en leverde het volgende op met betrekking
tot de drie Nederlandse Rhypholophus-soorten:
R. bifurcatus (Goetghebuer): 3m, 1w, Limburg, Elsloo, 19.X.1970, B. van Aartsen (1m
det. Jaroslav Starý 2005)
R. haemorrhoidalis (Zetterstedt): 1m, Limburg, Heerlen, Caumerdal, 24.IX.1954, Br.
Arnoud (als nieuw voor Nederland gemeld in
Theowald 1971); 1m, 5w, Limburg, Elsloo,
19.X.1970, B. van Aartsen; 1m, Limburg,
Ulenstraten, 21.X.1970, B. van Aartsen.
R. varius (Meigen): Dit is veruit de algemeenste soort en wordt al voor Nederland
genoemd in Van der Wulp 1877. In de collectie zijn zo'n 100 voor het merendeel oudere exemplaren aanwezig, afkomstig uit
Noord-Holland (Bussum, Haarlem, Hilversum, Overveen, Oderkerk, Velzen), ZuidHolland (Den Haag), Utrecht (Amersfoort,
Baarn, Leersum), Gelderland (Berg en Dal,
De Bruuk, Nunspeet), Overijssel (Ommen),
Noord-Brabant (Best) en Limburg (Caumerdal, Chevremont, Echt, Elsloo, Stein,
Ulestraten, Vlodrop), verzameld tussen 18
augustus en 29 oktober.

Op 19 oktober 1970 verzamelde Bob van
Aartsen te Elsloo alle drie de soorten en op
21 oktober te Ulenstraten zowel R. haemorrhoidalis als R. varius. Dit doet vermoeden dat de soorten tegelijkertijd in dezelfde
habitats zijn aan te treffen.
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Summary
After being reported as new for the Dutch
fauna from the province Zeeland (Dek &
Oosterbroek 2013), older material of
Rhypholophus bifurcatus from the south of
the province Limburg appeared to be
present in the former ZMAN collection in
Naturalis. This collection also contains
material of R. haemorrhoidalis, also from
South Limburg and of R. varius from several provinces. At one occassion in October
1970, Bob van Aartsen collected all three
species, and in another R. haemorrhoidalis
together with R. varius. This might indicate
that the species occur simultaneously in
the same habitat.
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Dictya umbrarum (Sciomyzidae)
teruggevonden
Aat Barendregt
Van de slakkendoder Dictya umbrarum (Linnaeus, 1758) werden in mei 1966 door Bob
van Aartsen twee vrouwtjes in de Biesbosch
gevangen. In mei 1967 ging hij terug en
ving er 21 mannetjes en elf vrouwtjes; de
soort moet daar algemeen geweest zijn.
Daarna is Dictya nooit meer gevangen en je
gaat vermoeden dat de soort uit het land
verdwenen is, zeker omdat het systeem
Biesbosch na 1970 totaal veranderd is. Afgelopen mei was ik in een van de resterende
zoetwatergetijdegebieden
in
Nederland,
langs de Oude Maas bij Rhoon (Klein Profijt)
en kon een kwartiertje vangen in een rietvegetatie. Er vloog een klein vliegje met donkere vleugels waarvan ik snel twee mannetjes en twee vrouwtjes meegenomen heb
omdat het wel eens Dictya umbrarum kon
zijn en ik verder geen tijd meer had. Later
thuis bleek dit vermoeden correct. Ga naar
hetzelfde ecosysteem op een andere plek en
na 46 jaar vang je weer Dictya.
Maar het verhaal gaat verder. Jaap van der
Linden maakt me attent op waarneming.nl
met een foto van een vrouwtje uit half augustus door Joram de Gans van Dictya umbrarum (fig. 1): precies dezelfde plek waar
ik in mei was. Uitstekend en het maakt dui-

delijk dat er waarschijnlijk twee generaties
per jaar van deze soort zijn. Ondertussen
had ik ook de collectie van Bob van Aartsen
kunnen bestuderen en tot mijn verbazing
stond er naast enige Biesbosch-beesten ook
een Dictya van Rouveen – Veerslootlanden
(eind april 1998) bij. Het dier heeft geen
achterlijf meer, maar de determinatie is
geen probleem. Tot 1932 was de delta van
de IJssel het tweede zoetwatergetijdegebied
in Nederland en Dictya zit dus nog steeds in
die buurt. Geen bewijs maar wel een direct
verband. Dat wordt nog versterkt door de
publicatie van Stuke (2005). Jens-Hermann
vindt Dictya in Nedersaksen alleen in de uiterwaarden benedenstrooms langs de Eems,
alweer een zoetwatergetijdegebied.
Verbazingwekkender wordt het verhaal als
de negen Nederlandse Dictya waarnemingen
van voor 1950 er bij gehaald worden. De
meeste zijn rond 1900 in juli gevangen door
De Meijere en de dieren komen uit Oisterwijk, Bussum, Ankeveen, Gelderland, Doetinchem en Haarlem (collectie Naturalis).
Niets uit de zoetwatergetijdegebieden en
wegens de locaties Oisterwijk en Doetinchem absoluut een afwijkend ecosysteem.

Figuur 1. Dytica umbrarum, 12-08-2013. Foto: Joram de Gans.
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Denk je iets te snappen van een soort, wordt
alles onder je voeten weggeslagen. Ook Stuke (2005) komt met een soortgelijk signaal
dat oude waarnemingen o.a. van de Oostfriese Waddeneilanden komen maar dat de
soort daar niet teruggevonden is. Ik kan accepteren dat een eeuw geleden Nederland er
anders uitzag onder afwijkende ecologische
omstandigheden, maar als Dictya momenteel ook nog eens op andere tijden en in andere ecosystemen zit, wordt de interpretatie
wel moeilijk. Maar het is voor de biodiversiteit wel positief te melden dat in 2013 nog
steeds minstens één populatie in Nederland
present is.

Literatuur
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Het eileggedrag van enkele soorten wolzwevers
(Diptera; Bombylidae)
Wopke Wijngaard
wopke.wijngaard@home.nl

Wolzwevers vertonen een interessant eileggedrag. Dit gedrag hangt samen met het bezit van een zandkamer (zie Yeates 1994) aan
de achterlijfspunt. Algemeen wordt aangenomen dat de zandkamer wordt gevuld met
zand of stof om de eieren minder kleverig te
maken. Bij het vullen van de zandkamer
wordt het achterlijf tegen de ondergrond gewreven. Dit kan ook worden aangezien voor
eileggedrag. Het is ook niet volkomen uit te
sluiten dat er bij dit wrijven eieren worden
afgezet, maar het is zeker niet de belangrijkste manier om eieren af te zetten. Na het
vullen van de zandkamer worden de eieren
zwevend weggeschoten met een werpbeweging van het achterlijf. Van enkele soorten
wolzwevers uit verschillende genera werd
het eileggedrag bestudeerd om er achter te
komen wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Achtereenvolgens komen aan de
orde Bombylius major, Bombylius venosus,
Anthrax anthrax, Thyridanthrax fenestratus
en Villa modesta.
Hulpmiddel bij de waarnemingen zijn filmpjes gemaakt met een Casio EX-F1 met 300
beelden per seconde (512x384 pixels) en
een Canon SX40-HS met 120 beelden per
seconde (640x480 pixels). Het is slechts in
enkele gevallen gelukt het weggeschoten eitje in beeld te krijgen tengevolge van de beperkte resolutie van de beelden. Om de frequentie van de vleugelslag te bepalen werd
de Casio EX-F1 gebruikt met 1200 beelden
per seconde, het beeld is dan slechts 336x96
pixels groot.

Bombylius major
Bij het vullen van de zandkamer blijven de
vleugels in beweging, de vleugelfrequentie is
dan wat lager dan de frequentie bij zweven.
Voor een bepaald individu is 211 Hz gemeten
bij het vullen van de zandkamer en 237 Hz
bij zweven. Het wegschieten van het ei gebeurt met een slingerbeweging van het achterlijf die ongeveer 0,1 seconde duurt. De
tijdsduur van een worp is nauwkeuriger bepaald in een film waarin de vlieg iets van opzij werd gezien. De hoek van de lengteas
t.o.v. de onderrand van het beeld werd gemeten als functie van de tijd. Het resultaat is

te vinden in figuur 1. De tijdsduur van de
worp wordt hier bepaald door de grafiek te
fitten met een Gauss functie. Karakteristiek
voor de tijdsduur is de breedte van de piek
op halve hoogte, hier 0.057 s.

Figuur 1 : Hoek(in radialen) van de lengteas van Bombylius
major tijdens wegschieten van een ei. De breedte van de piek
op halve hoogte is 0.057 s.

Soms worden meerdere eieren achter elkaar,
heel regelmatig in de tijd weggeschoten.
Waargenomen zijn 19 werpbewegingen bij
het zelfde gaatje met tussen elke worp
2,37± 0,09 s.
Meer details van het gedrag van Bombylius
major zijn te vinden in een artikel in de Proceedings van de NEV (Wijngaard 2012). Een
animatie van het eileggedrag van Bombylius
major is te vinden op mijn website http://
www.insect-behavior.nl/bombylidae/82bombylius

Bombylius venosus
Bombylius venosus is in 2013 gefilmd in de
Isabellegreend ten zuiden van Roermond.
Het eileggedrag komt sterk overeen met dat
van Bombylius major. Bij het vullen van de
zandkamer blijven de vleugels in beweging.
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Anthrax anthrax
Eileggedrag: Eerst wordt zittend een mogelijke nestingang op bijvoorbeeld een bijenhotel onderzocht. Daarna wordt het ei vanuit
de zwevende vlucht weggeschoten. Het zweven duurt ongeveer twee seconden, waarbij
de vlieg ook nog een aantal malen heen en
weer beweegt in de richting van het gat. Met
een werpbeweging van het achterlijf in de
richting van het gat wordt het ei weggeschoten. De werpbeweging duurt slechts 0,1 s
(breedte piek op halve hoogte 0.048 s).
http://insect-behavior.nl/bombylidae/94-anthrax-egg-shot
De achterlijfspunt wordt soms in een kleine
cirkel over het hout van het bijenhotel gewreven. De vleugels staan daarbij stil t.o.v.
het lichaam (zie Villa modesta). Het lijkt
soms alsof de vlieg een ei in een gaatje deponeert, maar dit gedrag kan ook worden
gezien als het vullen van de “zandkamer”.
De vliegen vertonen ook interesse voor donkere vlekjes op een tafelkleed en zelfs voor
de gehooringang van een menselijk oor. Bij
het zweven hebben ze een lage bromtoon
van ongeveer 110 Hz. Dit is de frequentie
waarmee de vleugels bewegen.
Meer details van het gedrag van Anthrax anthrax zijn te vinden in een artikel in de Proceedings van de NEV (Wijngaard 2012).

Figuur 2 : Thyridanthrax fenestratus zwevend bij een gaatje. Foto: Wopke Wijngaard.

Om een idee te krijgen van de tijdsduur van
de worp werd het eileggedrag van boven gefilmd. Beeld voor beeld werd de relatieve
lengte van de vlieg gemeten zoals gezien
door de camera. Tijdens de worp is de vlieg
van boven gezien korter. Het resultaat is te
vinden in figuur 3. De tijdsduur van de worp
wordt hier bepaald door de grafiek te fitten
met een Gauss functie. Karakteristiek voor
de tijdsduur is de breedte van de piek op
halve hoogte, hier 0.0495 s.

Thyridanthrax fenestratus
Het gedrag van Thyridanthrax kon in 2012
en 2013 worden gevolgd op de Regte Heide
ten zuiden van Tilburg tussen Riel en Goirle.
Het gaat hier om een stukje heide met lichte
begroeiïng van struikhei en dophei. De activiteit van Thyridanthrax lijkt gerelateerd te
zijn aan de activiteit van rupsendoders. Mogelijk leven de Thyridanthrax larven van de
rupsen die door de rupsendoder worden aangevoerd. Thyridanthrax mannetjes vallen het
eerst op, omdat ze vanaf een zandig plekje
langskomende
insecten
achtervolgen.
Vrouwtjes vertonen het voor de wolzwevers
typische eileggedrag.
Eileggedrag: Zwevend wordt een werpbeweging met het achterlijf gemaakt. Dit kan
gebeuren tussen korte heidevegetatie, maar
ook bij een gaatje (mogelijk nest van een
rupsendoder, figuur 2).

Figuur 3 : Lengte van de vlieg gezien door de camera
als functie van de tijd. Fit met Gauss curve (licht/
groen). Breedte van de piek op halve hoogte 0.0495 s

Zandbad : Vrouwtje steekt achterlijf oppervlakkig in het zand. De vleugels worden niet
bewogen, wel draait de vlieg heen en weer
met een frequentie van ongeveer 20 Hz en
een amplitude van ongeveer 1 graad.
De frequentie van de vleugelslag tijdens vliegen ligt in de buurt van 120 Hz, ongeveer
even groot als bij Anthrax anthrax.
Voor animaties zie: http://www.insectbehavior.nl/bombylidae/105-thyridanthrax
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Villa modesta
Het gedrag van Villa modesta werd bestudeerd in de duinen van het zeedorpenlandschap bij Egmond aan Zee. Vrouwtjes zijn te
vinden op zandpaden waar ze vaak bezig
zijn met het vullen van de zandkamer voordat de eieren worden weggeschoten. Om de
zandkamer te vullen steekt het vrouwtje
haar achterlijf in het zand en maakt hierbij
een draaiende beweging met verder stilstaande vleugels. (vleugels gefixeerd t.o.v.
het lichaam) (figuur 4).

Fig. 6 : De hoek van de lichaamsas als functie van de
tijd. Fit met Gauss functie (licht/groen). Breedte van
de piek op halve hoogte 0.0495 s.

Voor animaties zie: http://www.insectbehavior.nl/bombylidae/106-villamodesta
Conclusie

Fig. 4 : Villa modesta vult zandkamer. Foto: Wopke
Wijngaard.

Eileggedrag: Eieren worden weggeschoten
uit de zwevende toestand tussen de vegetatie of ook bij een donker gaatje. Enkele beelden uit een filmpje zijn hieronder weergegeven (Fig. 5).
De tijdsduur van een worp is bepaald in een
film waarin de vlieg iets van opzij werd gezien. De hoek van de lengteas t.o.v. de onderrand van het beeld werd gemeten als
functie van de tijd. Het resultaat is te vinden
in figuur 6. De breedte van de piek op halve
hoogte is 0.0495 s.
Soms worden meerdere eieren achter elkaar,
heel regelmatig in de tijd weggeschoten .
(vgl Bombylius major). Waargenomen zijn
10 werpbewegingen bij een zelfde gaatje
met tussen elke worp 2,02± 0,09 s.

Er konden geen duidelijke verschillen worden
waargenomen in de tijdsduur van de werpbeweging bij het wegschieten van een ei.
Bij het vullen van de zandkamer heeft de
vlieg meer vrijheid. Bombylius blijft met de
vleugels een vliegbeweging uitvoeren. Thyridanthrax fenestratus vertoont een snelle
kleine rotatie, Villa modesta lijkt meer met
de achterlijfspunt een cirkeltje te beschrijven
in het zand.
Literatuur
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Fig. 5 : Eileggedrag bij een gaatje.
Het middelste plaatje geeft de situatie waarin de vlieg waarschijnlijk net een ei heeft weggeschoten. Het linkerplaatje is 1/15 seconde eerder en het rechterplaatje 1/15 s later genomen. Foto: Wopke Wijngaard.
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De roofvliegen van Nederland en België 2.0
inclusief Denemarken en de Britse eilanden
André Schulten
Reinoud van den Broek
Begin dit jaar verscheen op waarneming.nl
de eerste versie van deze geïllustreerde,
gratis veldgids die recentelijk is vervangen
door een nieuwe en verbeterde versie. Zo
bevat ze nu meer verhelderende foto’s,
waarbij de extra pagina’s die zijn gemaakt
voor de algemenere soorten zeker zullen
helpen deze beter te leren kennen. Ook is
de gids nu voorzien van een uitgebreidere
toelichting en een gedegen verantwoording
en daarnaast is de gids interactief gemaakt
waarmee het gebruik ervan sterk is vereenvoudigd. Door de toegevoegde links kun je
snel door het document klikken in plaats van
oeverloos te scrollen. Met behulp van de
buttons bij de soortomschrijvingen kan een
waarneming rechtstreeks worden ingevoerd
op waarnemingen.be of waarneming.nl.

Een nieuwe, bijgewerkte, versie staat gepland voor het voorjaar van 2014, waarin
dan zeker één nieuwe soort voor Nederland
zal zijn opgenomen. Onderzoek loopt! Tevens wordt er gewerkt aan een Engelse vertaling die rond dezelfde tijd moet verschijnen.
Alle opmerkingen en commentaren zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar de
makers, respectievelijk:
a_jm_schulten@hotmail.com
reinoudvandenbroek@zonnet.nl

Aankondiging EIS-dag op 25 januari 2014
John Smit
Ook deze winter organiseert EIS-Nederland
(www.eis-nederland.nl) weer een landelijke
dag, dit keer met het thema heide. Met een afwisselend aanbod aan lezingen over typische
heidesoorten en hun beheer is het niet alleen
een dag voor insectenliefhebbers alleen, maar
juist ook voor terreinbeheerders. Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen
zijn; typische heide-mieren, brandbeheer en
het belang daarvan voor de kleine wrattenbijter, heide en begrazing, en u krijgt alle ins and
outs over de spectaculaire herontdekking van
de lentevuurspin in België en de daaropvolgende verplaatsing van de populatie.

De EIS-dag zal gehouden worden in het auditorium
van museum Naturalis te Leiden. Museum Naturalis ligt achter het centraal station van Leiden, vlakbij
het Leids Universitair Medisch Centrum. Een routebeschrijving vindt u op www.naturalis.nl/nl/bezoek/
adres/. Het definitieve programma zal later worden
bekend gemaakt.
Het is niet nodig om je tevoren aan te melden.
John Smit
eis@naturalis.nl

Natuurlijk kunt u uw eigen kennis testen met
de Mysterie Insecten Competitie, eveneens
toegespitst op het thema. Aan het eind van de
dag kan alles nog eens rustig doorgesproken
worden onder het genot van een hapje en een
drankje.
Kortom wees welkom op zaterdag 25 januari
2014, vanaf 10.00 staat de koffie en thee
klaar!

Foto: Sphaerophoria philantha (foto: John Smit).
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Atlasproject Leuke Vliegen
John Smit
Menno Reemer
Begin dit jaar is het “Atlasproject Leuke Vliegen” gelanceerd. De aanleiding hiervoor was
het plan van Naturalis om een deel van de
vliegencollectie te digitaliseren, namelijk de
blaaskopvliegen (Conopidae), dazen (Tabanidae), roofvliegen (Asilidae), wapenvliegen
(Stratiomyidae) en wolzwevers (Bombyliidae). Door deze historische gegevens te
combineren met recente waarnemingen
kunnen we de verspreiding van alle soorten
van de betreffende families in kaart brengen. Per groep kan vervolgens een publicatie gemaakt worden in de vorm van een artikel of (voorlopige) atlas. Dit afgelopen eerste jaar van het project is er veel gebeurd:
er is een projectpagina ingericht, er is een
begin gemaakt met enkele laagdrempelige
determinatietabellen, het eerste deel van de
collectie is gedigitaliseerd en er zijn vooral
veel waarnemingen gedaan, waaronder de
nodige leuke waarnemingen.

Projectpagina
Afgelopen seizoen is er hard gewerkt aan
het vullen van de projectpagina: http://
waarneming.nl/vliegen_start.php. Sinds het
uitkomen van de laatste Vliegenmepper zijn
ook de laatste twee ontbrekende families
(dazen en roofvliegen) toegevoegd, zodat
alle soorten van alle families nu een soorttekst hebben met informatie over de herkenning en het voorkomen. Hierdoor is het
makkelijk om snel even te kijken wat het
verschil tussen twee gelijkende soorten is,
of hoe je de soorten van een bepaald genus
uit elkaar houdt. Ook zijn per soort de verspreidingskaarten te zien; door te klikken op
de kaart van de betreffende soort wordt een
nieuw venster geopend waarin een kaart
met de totale verspreiding wordt weergegeven en er naast een kaart met alle (gevalideerde) waarnemingen uit de atlasperiode.
Het is de bedoeling dat de gegevens van de
collectie in Naturalis ook toegevoegd worden, zodat een beter beeld van de historische verspreiding ontstaat. Natuurlijk kunnen ook gegevens uit privécollecties worden
toegevoegd. Dit kan men doen door zelf de
waarnemingen
in
te
voeren
op
waarneming.nl of door een bestandje op te
sturen naar EIS.

Veldtabellen
Voor de determinatie van alle soorten binnen een familie is een begin gemaakt met
enkele tabellen op basis van makkelijk zichtbare kenmerken, in navolging van het werk
van André Schulten. Zijn fotogids zweefvliegen inspireerde om een determinatietabel te
maken waarmee soorten vanaf een foto
makkelijker te determineren zijn. André
heeft samen met Reinoud van den Broek
een fraaie veldgids gemaakt voor de roofvliegen van de Benelux, waarvan in oktober
een tweede versie is verschenen met een
uitgebreide tabel er in. Bij EIS zijn we aan
de slag gegaan met veldtabellen voor drie
andere families, waarin elke soort met foto's
wordt geïllustreerd. Voor de blaaskopvliegen
en de wolzwevers zijn de tabellen klaar, aan
de wapenvliegen wordt nog gewerkt. De enige familie die nog niet gedekt wordt is die
van de dazen: wie o wie werpt zich op om
daarvoor een soortgelijke tabel te maken?
De tabellen en veldgidsen zijn allemaal gratis te downloaden van waarneming.nl, onder
het pull-down menu ‘soorten’, of via de volgende links:
Blaaskopvliegen:http://www.repository.
naturalis.nl/document/491918
Roofvliegen: http://waarneming.nl/download/fotogidsAsilidae.pdf
Wolzwevers:http://www.repository.
naturalis.nl/document/499305

Leuke waarnemingen
Uiteindelijk gaat het allemaal om het verzamelen van zoveel mogelijk waarnemingen
en het afgelopen jaar zijn er bijna 5000 ingevoerd op waarneming.nl. Dit is een flink
aantal gezien het beperkte aantal soorten
(circa 180) en er is een duidelijk sterkere
stijging te zien ten opzichte van eerdere jaren (grafiek 1).
Sommige soorten lijken duidelijk vooruit te
gaan, wellicht ten dele als gevolg van de
toegenomen aandacht of het vergemakkelijken van het invoeren van waarnemingen. De
stekelpootroofvlieg Machimus arthriticus (zie
voorplaat) wordt tegenwoordig veel vaker
waargenomen, ook op bijvoorbeeld braakliggende akkers. De dennen-stamjager Choerades gilva wordt ineens de laatste twee à
drie jaar in aantal waargenomen, met name
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Grafiek 1. Grafiek met aantallen ingevoerde waarnemingen per jaar op waarneming.nl van de vijf families
“Leuke Vliegen”.

op de Veluwe (http://www.natuurbericht
.nl/?id=10877), maar ook in Noord-Brabant.
Is het mogelijk dat deze soort zich na een
tijd zeldzamer te zijn geweest zich weer
langzaam aan het uitbreiden is? Overigens
is het laatste woord nog niet gezegd over
deze soort, mogelijk gaan er twee soorten
onder deze naam schuil. Andere soorten die
duidelijk vooruit lijken te gaan zijn de zilveren moeraswapenvlieg Odontomyia argentata en het oranje blaaskaakje Myopa vicaria.
Ronduit spectaculair is de herontdekking
van de gevlekte borstelroofvlieg Erax punctipennis op de Sint Pietersberg na meer dan
100 jaar (zie ook blz. 19) Bij sommige soorten kun je je afvragen of de oorzaak van
een toename niet eerder in verband gebracht moet worden met menselijke activiteiten, zoals bij de muurrouwzwever Anthrax anthrax. Dit is nooit een zeldzame
soort geweest, maar de toegenomen aandacht voor de achteruitgang van wilde bijen
heeft velen er toe bewogen om bijenhotels
op te hangen in de tuin. Deze nestparasiet
van bijen profiteert hier duidelijk van (zie
bijvoorbeeld dit Natuurbericht: http://
www.natuurbericht. nl/?id=10761).

zwevers zijn nu helemaal ingevoerd, met
respectievelijk 14.836 en 2.279 exemplaren.
Momenteel worden de blaaskopvliegen opgenomen, en die zullen bij het verschijnen van
deze Vliegenmepper ook in hun geheel gedaan zijn. Bij het voorbereiden van het digitaliseren zijn de drie afzonderlijke collecties
samengevoegd en de determinaties gecontroleerd. Dit leverde bij de wolzwevers nog
wat nieuwe inzichten op. Zo werd een nieuwe soort voor Nederland ontdekt: de duistere heiderouwzwever Exoprosopa cleomene.
Ook is eindelijk duidelijk geworden welke
soorten Villa er in Nederland voorkomen en
hoe ze te onderscheiden zijn. Dit zal gepubliceerd worden in het decembernummer van
Nederlandse
Faunistische
Mededelingen
(nummer 40), maar de onderscheidende
kenmerken zijn ook terug te vinden in bovengenoemde veldtabel.
Winterseizoen
Met de huidige winter nog in volle gang bieden deze lange donkere dagen een uitstekende gelegenheid om niet alleen je achterstallig determineerwerk weg te werken en in
te voeren, maar ook om al je waarnemingen
uit oude excursieboekjes in te voeren. Mocht
je exemplaren tegenkomen die je niet helemaal naar tevredenheid op naam kunt brengen, dan kun je die meenemen op de Dipteradag op 30 januari 2014 om ze met behulp
van anderen en eventueel vergelijkingsmateriaal goed op naam te brengen.
Adres van de schrijvers:
EIS-Nederland
Postbus 9517
2300 RA, Leiden
John.Smit@naturalis.nl
Menno.Reemer@naturalis.nl

Een bijzondere waarneming werd gedaan
door Wouter Teunissen in de Gelderse Poort.
Hij zag verschillende exemplaren van de
slanke blaaskop Conops scutellatus bij de
ingang van een wespennest, terwijl zij probeerden de wespen te parasiteren. Hierover
is een Natuurbericht geschreven waar ook
een filmpje bij geplaatst is: http://
www.natuurbericht.nl/?id=11397

Digitalisering collectie Naturalis
Dit jaar is daadwerkelijk een start gemaakt
met de digitalisering van de collectie “Leuke
Vliegen” van Naturalis, waar tegenwoordig
ook de collecties van Amsterdam (ZMA) en
Wageningen (Entomologie) zijn ondergebracht. Zowel de wapenvliegen als de wol-

Figuur 1. Roestbruine kromlijf Sicus ferrugineus (Conopidae) vrouwtje. Foto Cor Zonneveld.
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Rariteitjes
Reinoud van den Broek
Waarneming van Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) (Diptera: Stratiomyidae) na 13 jaar op de Sint
Pietersberg.
Tijdens een zoektocht naar roofvliegen op
het Nederlandse deel van de St. Pietersberg
heb ik in een braamstruweel aan de westelijke bosrand (Rd: 175.311-314.837) een
zeer opvallende vlieg gefotografeerd (figuur
1). Hoewel ik er wel een wapenvlieg in herkende had ik geen idee om welke soort het
ging. Thuisgekomen was ik er vrij snel achter dat het moest gaan om een vrouwtje
van de zeer zeldzame Roodrugwapenvlieg,
Clitellaria ephippium. Het dier is niet verzameld. De soort is bekend van slechts vijf
e
vangsten, waarvan drie rond Venlo eind 19
eeuw en recenter in 2000 bij Tegelen en op
de St. Pietersberg (Brugge, 2002).

Literatuur
e

Brugge, B. 2002 Wapenvliegentabel, 2
compleet herziene druk - Utrecht: Jeugdbondsuitgeverij.
Erax punctipennis Meigen, 1820 (Diptera: Asilidae) op de Sint-Pietersberg.

Op 11 mei 2013 werd door Bert Wijnands
een waarneming van een roofvlieg gedaan
op het Nederlandse deel van de St. Pietersberg (Rd. 175.9-314.07) en met foto doorgegeven
op
waarneming.nl
(http://
waarneming.nl/waarneming/view/
75957080). Het bleek om de zeer zeldzame
Erax punctipennis te gaan.
Erax punctipennis (Meigen, 1820) was sinds
e
de 19 eeuw niet meer in Nederland waargenomen en is bekend van slechts vijf
vangsten, waarvan vier bij Venlo en een
waarvan de vangstlocatie wordt aangeduid
als 'Limburg'. De soort is alleen nog als
zwerver te verwachten en kan in Nederland
als uitgestorven worden beschouwd (Van
Veen, 1996).
Hoewel het voorkomen van de soort in België tegenwoordig lijkt te zijn beperkt tot de
kalkgraslanden op Thier de Lanaye, kan ze
daar in behoorlijke aantallen worden aangetroffen (Verlinden 1982, Tomasovic 1995,
Van den Broek 2012). Deze zuidelijke uitloper van de St. Pietersberg ligt op slechts
enkele kilometers van de Nederlandse

grens. Mogelijk is het gesignaleerde exemplaar inderdaad een zwerver maar evengoed kan de soort over het hoofd zijn gezien en komt de soort voor op meer kalkgraslanden in Zuid-Limburg. Van Veen geeft
voor België aan dat de vliegtijd loopt van
begin maart tot begin mei. Vanwege het
slechte en koude weer in maart en april is
het niet uitgesloten dat de soort later is
gaan vliegen. In de hoop het dier nogmaals
te vinden heb ik op 27 mei van dit jaar een
bezoek gebracht aan de Sint Pieter, zonder
resultaat helaas.

Literatuur
Van den Broek, R. 2012 Roofvliegen op
kalkgraslanden (Diptera:Asilidae) De Vliegenmepper 21-2 sectie diptera NEV: 6-9
Tomasovic, G. 1995 Données sur la faune
entomologique de la réserve naturelle
de la Montagne Saint-Pierre.1. Asilidae
(Diptera, Brachycera) Bulletin et Annales de
la Société Royale Entomologique de la Belgique 131 (1995): 445-454
Van Veen, M.P. 1996. De Roofvliegen van
Nederland. Wetenschappelijke Mededelingen
216. KNNV, Utrecht.
Verlinden, L. 1982. The Asilidae (Diptera) of
Belgium and their distribution in this
country. Bulletin et Annales de la Société
Royale Entomologique de la Belgique 118:
177-185.

Foto: Clitellaria ephippium, Reinoud van den Broek
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Dipteradag Sectie Diptera
van de Nederlandse Entomologische Vereniging
Zaterdag 1 februari 2014 Naturalis Leiden, in het Auditorium.
Darwinweg 2 - 2333 CR Leiden

Entree via de publieksingang van Naturalis in het Pesthuis, rechtdoor via het restaurant
door de klapdeur, kapstokken hier aanwezig en de grote zaal aan je rechterhand is het
Auditorium.
Parkeren kan ook op de parkeerplaats aan de Darwinweg achter de collectietoren, meld je
dan via de intercom als bezoeker van de Dipteradag. Op de parkeerplaats voor het publiek
betaal je sowieso, op die aan de Darwinweg misschien niet.
Thema: Leuke vliegen
Op de Dipteradag willen we ieder graag de gelegenheid bieden om materiaal te (laten)
controleren van de Leuke Vliegen (http://waarneming.nl/vliegen_start.php). Er is een geweldige referentiecollectie aanwezig, waarin nagenoeg alle Nederlandse soorten van deze
families vertegenwoordigd zijn. Bovendien lopen er een aantal specialisten rond die kunnen helpen met het determineren. Wel willen we vragen van te voren bij Ben
(Ben.Brugge@naturalis.nl) aan te geven of je materiaal mee gaat nemen ter controle, zodat wij weten hoeveel binocs er klaar gezet moeten worden. Ook is het handig om zoveel
mogelijk zelf je eigen tabellen mee te nemen zodat daar geen tekort aan is.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
10:00-10:30 – koffie + thee
10:30-11:00 – huishoudelijke deel: ledenvergadering
11.15-13:00 – Praatjes & Presentaties
13:00-13:30 – Lunchpauze. Dat kan in het restaurant en het is toegestaan hier eventueel
meegebrachte boterhammetjes nuttigen.
13:30-16:00 – eventueel bezoek Dipteracollectie Leiden.
Belangrijk: mocht je materiaal uit de collectie willen bekijken dan kan dat. Graag even van
tevoren aanmelden bij Ben Brugge (ben.brugge@naturalis.nl).
Voor Praatjes & Presentaties hebben zich al gemeld:
- Ben Brugge en John Smit: Leuke vliegen-project (Asilidae, Bombylidae, Conopidae, Stratiomyidae, Tabanidae)
- Elias de Bree: Verslag excursie Strabrecht en voorstel excursie zomer 2014
- Menno Reemer: Oproep gegevens Nederlandse Platypezidae en Opetiidae
- Laurens vd Leij: Bibionidae
Er is dus nog ruimte voor korte presentaties en/of mededelingen. Meld je daarvoor tijdig
aan bij André (eckvana@xs4all.nl / 06-41014259). Laat ajb weten indien je bepaalde audiovisuele wensen hebt!
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