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Column: Diptera en natuurbeheer
Jan Wind en Mariëtte Geluk
Het artikel ‘Zweefvliegen houden van oude
1
bossen’ van Wouter van Steenis en Menno
Reemer geeft een fraai voorbeeld van zweefvliegenonderzoek ter ondersteuning van het
geven van richtlijnen voor natuurbeheer.
Onderzoek naar kensoorten en indicatorsoorten onder Diptera kan een nuttige rol
spelen in monitoring en verdere aansturing
van natuurbeheer.

ren? Wat zijn de kensoorten op substraten
van mest, gehakseld hout, slik-, zand- en
schelpenstrand, op de vloedlijn, op boomstammen, houten hekken en op stenen oevers en muren? Wat zijn de kensoorten die
te vinden zijn op en rond grote grazers, kadavers en rond bijennesten? Welke soorten
vind je op bloeiende (bos-)wilg in het voorjaar en klimop in het najaar?

Genoemd artikel laat ons de ecologische relaties zien van o.a. Hommelmallota (zie
foto) en Roodpuntbladloper en de invloed
van bosbeheer op hun voorkomen. Het geeft
inzicht in het belang van het niet verwijderen van oude afstervende en dode loof- en
naaldbomen. Vooral dikke oude staken met
holtes gevuld met blijvend vochtig organisch
materiaal, vormen een gunstige microhabitat voor de larven van Hommelmallota en
andere soorten.

Het is een interessante uitdaging kensoortenlijsten verder samen te stellen voor be-

Het moderne bos- en natuurbeheer begint
zijn ‘biodiversiteitsvruchten’ af te werpen
door behoud van oude staken, in de bodem
wegrottende stronken, behoud van boomvochtsapstromen, laten liggen van stammen
in beken, behoud van vochtige kruidenlaag
in loofbossen, vernatten van verdroogde
bossen, behoud van minimale ‘flow’ van
sprengen en plaatselijk dichten van kapotgegraven, lekkende keileemlagen.
Habitatseisen zijn echter complex en vaak
heel verschillend voor het larve- en imagostadium. Zowel de habitat van larven als de
habitat van vaak korter levende imago’s is
van belang. De vraag is waarom een bepaalde soort ergens wel voorkomt of juist niet.
Hiervoor is meer kennis nodig. Welke soorten zijn de kensoorten die typisch voorkomen in bepaalde landschappen, habitats,
vegetaties en beheersvormen?
Welke Diptera zijn bijvoorbeeld typerend
voor Nederlandse habitattypes van groot internationaal belang, met name veenweides
en verveningslandschappen, afgesloten zeearmen, schorren en slikken, polders en
2
hoogveengebieden ? Wat zijn de kensoorten
die typisch voorkomen op de hierbij behorende types vegetatie en habitat, zoals verschillende oevers van allerlei soorten wate-

Mallota fuciformis (Fabr.). Foto: Mariëtte Geluk

paalde
landschappen,
vegetatietypen,
microhabitats, substraten en planten. Uit de
lijst van kensoorten kan vervolgens een lijst
van relatief eenvoudig herkenbare indicatorsoorten worden samengesteld die een snelle
aanwijzing geven van soortenrijkdom, dynamiek van het ecosysteem en de kwaliteit
van natuurbeheer van een gebied. Veel kennis is beschikbaar en wacht op verdere analyse en publicatie. Iets meer aan de weg
timmeren van het toegepast onderzoek voor
natuurbeheer kan geen kwaad.
1

De Levende Natuur ‘Ongewervelden en Natuurbeheer’ 114 de jaargang nummer 5,
september 2013.
2
Schaminee, Dirx, Janssen, (2010), Grenzeloze natuur. De Internationale betekenis
voor soorten, ecosystemen en landschappen.
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Nederlandse waarnemingen van het genus
Dichetophora (Sciomyzidae)
Aat Barendregt
Inleiding
Binnen de Nederlandse soorten van de
slakkendodende vliegen (familie Sciomyzidae) is variatie in de levenswijze van de larven. Zover bekend leeft de larve van een
flink aantal soorten carnivoor op waterslakken en landslakken van het natte milieu,
maar er zijn ook enkele soorten waarvan de
larve van echte landslakken leeft. De vliegen
uit de eerste groep zul je bijna altijd in
vochtige gebieden aantreffen, maar de soorten van de echte landslakken kun je ook in
droge terreinen vinden. De soorten uit de
genera Coremacera, Trypetoptera en Dichetophora zijn duidelijke voorbeelden van het
droge milieu (Vala et al., 2012; Murphy et
al., 2012). Aangezien een slakkenhuis uit
kalk bestaat, worden landslakken vooral op
kalkrijke bodem aangetroffen; de duinen en
Zuid-Limburg zijn goede gebieden voor
landslakken en hiermee ook voor de genoemde genera.
Het genus Dichetophora wordt t.o.v. andere
Nederlandse slakkendoders
gekenmerkt
door de aanwezigheid van slechts twee borstels (i.p.v. vier) op de achterrand van het
schildje en de afwezigheid van verlengde
antennen. De kop heeft van boven gezien
dezelfde cirkelronde vorm als in het genus
Euthycera.
Het genus Dichetophora heeft in Nederland
twee vertegenwoordigers: D. obliterata (Fabricius, 1805) en D. finlandica Verbeke,
1964 (Beuk & vd Goot, 2002). Het onderscheid tussen de twee soorten zit in de
bouw van de genitaliën en de aanwezigheid
van resp. twee borstels of een borstel op de
richel tussen de vleugelinplanting en de
voorhoek van het schildje (zie figuur 1); afgebroken borstels kunnen onder de binoc als
een ronde zwarte aanhechtingplaats herkend worden. Indien de twee soorten naast
elkaar bekeken worden, is D. finlandica iets
smaller en kleiner.

Figuur 1 – Schematisch beeld van borststuk-schildje
met de borstels op het achterste deel borststuk bij D.
obliterata (links) en D. finlandica (rechts).

Beide soorten zijn in hun verspreiding
beperkt tot Europa (zie: Vala, 1989). Revier
& vd Goot (1989) geven de bekende
Nederlandse vindplaatsen op moment van
publicatie; van beide soorten staat 25 jaar
later een factor vier meer aan exemplaren
bekend uit collectie-exemplaren (alle bekende musea en privé-collecties) en betrouwbare waarnemingen. Op Waarneming.nl staan
eveneens 50 records (vooral na het jaar
2009) met foto’s; in vele gevallen zijn de
genoemde borstels op het achterste deel
van het borststuk niet goed waarneembaar,
maar aangenomen is dat alle afkomstig zijn
van de algemenere D. obliterata is en niet
van D. finlandica (minstens correct voor de
determineerbare exemplaren).

Verspreiding en vliegtijd
Van Dichetophora obliterata staan 30 waarnemingen beschikbaar van de periode voor
1950 met als locaties (zie figuur 2) de duinen en Zuid-Limburg. Na 1950 komt weer
een grote serie waarnemingen van deze
twee gebieden, maar tevens van vele locaties verspreid over Nederland, met o.a. Biesbosch, diverse locaties in Brabant, ZeeuwsVlaanderen, Noord-Holland, Flevopolders en
ten slotte Groningen, Gieten, Kampen en
Teuge.
De
recente
gegevens
uit
Waarneming.nl komen voor een groot deel
uit stedelijke gebieden maar ook van vochtige natuurgebieden verspreid over het land.

De Vliegenmepper (2014,
(2013, nummer 1)
2)

4

Figuur 2 – Verspreiding van D. obliterata over Nederland, met open vierkant voor 1950, gesloten cirkel collectie na 1950, open cirkel uit waarneming.nl (geen
meldingen voor 2006).

Van Dichetophora finlandica (figuur 3) zijn
vijf oude waarnemingen bekend uit 19051919, alle uit de Hollandse duinen. Vanaf
1968 zijn er in totaal 35 waarnemingen uit
de duinen (inclusief de platen in Grevelingen) en Zuid-Limburg, maar tevens enkele
waarnemingen uit de Ooypolder, Flevopolders en Rouveen, een indicatie dat niet alleen echt droge gebieden het habitat vormen voor deze soort.
De vliegtijd van de soorten is grafisch
weergegeven met het aantal records per
halve maand. Voor D. obliterata (figuur 4)

Figuur 3 – Verspreiding van D. finlandica over Nederland, met open vierkant voor 1950, gesloten cirkel na
1950.

geeft dit een beeld van een twee-toppige
presentie: een eerste optimum rond juni
(totaal 50 exemplaren) en een tweede optimum van half augustus tot half oktober
(met 190 exemplaren). Dit tweede optimum
is opvallend hoog t.o.v. de eerste, alsof de
effectiviteit van reproductie toeneemt in het
jaar. De enkele waarneming uit eind maart
indiceert het overwinteren als imago (vlieg).
Voor D. finlandica (figuur 5) blijkt er een bijna een-toppige verdeling per jaar met het
optimum van half juli tot half september,
een maand eerder dan de tweede top van D.
obliterata. Bovendien zijn bij D. finlandica
drie waarnemingen van eind april tot begin

Fig. 4 – Aantal Nederlandse records van D. obliterata
per halve maand, uitgesplitst in collectie-materiaal
(blauw) en records uit waarnemingen.nl (rood).
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Fig. 5 – Aantal Nederlandse records D. finlandica per
halve maand.

juli present, mogelijk een aanwijzing voor
de aanwezigheid van een beperkte vroegere
generatie.

Discussie
Overzien we de verspreiding van D. obliterata over Nederland dan zijn vooral de gebieden opvallend waar de soort nog nooit aangetroffen is: het Groene Hart en de laagveengebieden, de Waddeneilanden (inclusief
het Waddendistrict op de vastelandsduinen),
bijna de gehele vier noordelijke provincies
en de Veluwe. Er zijn gebieden bij die misschien minder goed onderzocht zijn maar de
laagvenen, Waddeneilanden en Twente zijn
zelfs voor slakkendoders redelijk onderzocht. Opmerkelijk is dat het overzicht door
Stuke (2005) van Nedersaksen en Bremen
ook geen waarnemingen aandraagt uit de
aangrenzende Duitse gebieden. De gebieden
waar D. obliterata wel aangetroffen is, hebben meestal een kalkrijkere zand- of kleibodem, waarbij opvallend is dat er niet alleen
droge maar ook vochtige gebieden bij zijn.
Waarneming.nl geeft vele extra vindplaatsen
uit de steden of stadsranden. Dit kan het
gevolg zijn van een selectie op de woonplaats van de waarnemers. Mogelijk dat de
hogere temperatuur in het stedelijk gebied
ook een rol speelt, aangezien het een soort
is die vooral in zuidelijker en oostelijker landen voorkomt (Vala, 1989, kaart 13).
D. finlandica is van de twee soorten duide-

lijk minder voorkomend en vooral beperkt
tot de echt kalkrijke bodems uit Zuid-Limburg, de duinen en de Flevopolders. Slechts
de Ooypolder en Rouveen vormen de tot nu
bekende uitzonderingen. Qua ruimtelijke
spreiding zijn beide soorten aan elkaar gewaagd want de hoofdgebieden in verspreiding zijn hetzelfde, maar D. finlandica is
zeldzamer, bijna alleen van natuurgebieden.
Dat de records uit Waarneming.nl niet alle
gecontroleerd konden worden blijft een onzekerheid hierbij.
De ruimtelijke spreiding van de twee
soorten raken elkaar, maar de vliegtijd van
de twee soorten is verschillend. Het blijken
dus in ecologie echt verschillende soorten
te zijn. D. obliterata komt te voorschijn als
een soort met twee generaties per jaar, terwijl D. finlandica slechts een generatie lijkt
te hebben. Bovendien is de top in presentie
van D. finlandica een maand eerder dan de
top in de tweede generatie van D. obliterata. Het wordt heel interessant om goede
datasets uit andere landen te vergelijken
met de Nederlandse gegevens om te testen
of dit algemeen geldende kenmerken van
de twee soorten zijn.

Summary
The distribution of the two Dutch species in
the genus Dichetophora (Sciomyzidae) is
discussed. Both species seem to be
restricted to neutral or calcareous soils;
they are absent in real wet areas. D.
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obliterata is known with 250 specimens,
especially from the dunes and SouthLimburg, but also in the intermediary areas.
The species is almost absent in the northeastern parts of the Netherlands, including
the acid dunes of the Frisian islands. D.
finlandica is only known with 40 specimens,
most of them from dune areas. Whereas the
distribution
of
the
two
species
is
comparable, the flight periods indicate
differences. D. obliterata is bivoltine with a
low peak in June and an high peak in
September; D. finlandica is univoltine with
the peak in August.
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Langpootmuggen nieuw voor België:
Tipula pilicauda en T. trifascingulata
(Diptera, Tipulidae)
Pjotr Oosterbroek,Jonas Mortelmans,
Jan Soors, Kris Peeters
In België zijn Tipulidae een tot voor kort
minder onderzochte Dipterafamilie. Dankzij
de
verdeling
van
een
laagdrempelig
determinatiewerk (Peeters & Oosterbroek,
2013) en het uitgebreide validatorwerk op
waarnemingen.be zijn de waarnemingen
van deze interessante groep de laatste jaren
exponentieel toegenomen. Resultaat van dit
alles is ondermeer de vondst dit jaar van
twee opmerkelijke Tipula-soorten die nooit
eerder in België vastgesteld zijn.

Waarnemingen:
1f, Brussel, Moeraske, N 50.88162° E
4.39854°, 19/5/2013, foto Bart Hanssens,
det. Pjotr Oosterbroek; 1f, Brussel, Anderlecht, N 50.84132° E 4.33277°, 13/6/2013,
foto Jan Soors, det. Pjotr Oosterbroek.
Vermeldenswaard is dat het Anderlechtse
exemplaar 's nacht was binnengevlogen in
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Na het fotograferen zijn de muggen
weer vrijgelaten.

Tipula (Lunatipula) pilicauda Pierre,
1922
Aan het herkennen van de eerste, Tipula
(Lunatipula) pilicauda Pierre, 1922, ging een
hele zoektocht vooraf. De eerste auteur ontving via Kris Peeters foto’s van twee vrouwtjes van een forse Lunatipula-soort. Vrouwtjes van dit genus zijn vaak moeilijk te determineren. Maar al snel rees het vermoeden dat het waarschijnlijk om T. pilicauda
ging, een Zuidwest-Europese soort bekend
van Portugal, Spanje, Andorra, Zuid-Frankrijk en Zuid-Zwitserland. Een soort met
een dergelijke zuidelijke verspreiding verwacht je echter niet zo gauw in België dus
was het belangrijk dat andere soorten werden uitgesloten. De eerste auteur vergeleek
de foto’s met tientallen Lunatipula-soorten
uit de omvangrijke collectie van Naturalis in
Leiden. Uiteindelijk betrof het inderdaad T.
pilicauda. Een beschrijving van de soort is te
vinden in een van de deeltabellen voor langpootmuggen die Kris Peeters en Pjotr Oosterbroek volgend jaar hopen te publiceren.
De betreffende foto’s werden ook opgenomen in de Catalogue of the Craneflies of the
World (CCW, at http://nlbif.eti.uva.nl/ccw/).
De kenmerkende ovipositor (in bovenaanzicht opvallend smaller dan achterlijf; cerci
iets omhoog gebogen met rond uiteinde;
sterniet 8 breed, plotseling versmallend
naar valvenbasis; valven opvallend kort) is
op deze foto's goed te zien (fig. 1 & 2).

Figuur 1: Vrouwtje Tipula pilicauda, lateraal, Anderlecht. Foto Jan Soors.

Figuur 2: Vrouwtje Tipula pilicauda, dorsaal, Anderlecht. Foto Jan Soors.
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Tipula (Pterelachisus) trifascingulata Theowald, 1980
De tweede nieuwe soort, Tipula (Pterelachisus) trifascingulata is een soort die in 2012
voor het eerst gemeld is voor Nederland en
die meteen op maar liefst zeven plaatsen,
verspreid in Nederland, opdook (Oosterbroek et al. 2013). Deze soort heeft een
meer Centraal-Europese verspreiding en is
ondermeer bekend van Rusland, Oostenrijk,
Duitsland en Frankrijk, en nu dus ook uit
Nederland en België.
De soort behoort tot het subgenus Pterelachisus, dat voornamelijk in bosgebieden
voorkomt. T. trifascingulata is eenvoudig te
herkennen aan de uitgebreide vleugeltekening die bestaat uit drie dwarsbanden en
een donkere costaalcel. Verder heeft de
soort opvallend donkere poten (fig. 3).

Fig 3. Vrouwtje Tipula trifascingulata, Bellefontaine. Foto: J. Mortelmans.

Deze soort breidt nu z’n areaal uit door de
vondst van twee vrouwtjes in de provincie
Luxemburg, beiden in bosrijke omgeving.
Uit Vlaanderen zijn voorlopig geen waarnemingen bekend.
Waarnemingen:
1f, Bellefontaine (prov. Luxemburg), N
49.64800° E 5.50800°, 07/07/2013, det.,
leg. & col. J. Mortelmans; 1f, Septon (prov.
Luxemburg), N 50.37200° E 5.45000°, 17/
8/2013, det., leg. & col. J. Mortelmans.
Sinds Oosterbroek et al. (2013) zijn er in
Nederland verschillende nieuwe vondsten
gemeld, alle online raadpleegbaar via
waarneming.nl.

Bibliografie
Oosterbroek, P., Dek, N.-J. en H. de Jong.
2013. The cranefly Tipula trifascingulata
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Een superdag in het Bergherbos
Gerard Pennards
Al jarenlang doe ik waarnemingen in het
Bergherbos in de Achterhoek, vooral
zweefvliegen maar ook wel een aantal
andere families van de Diptera. Elk jaar
verbaast het me weer dat er steeds weer
nieuwe soorten opduiken die ik in al die
jaren nog nooit eerder daar heb gezien.
Waarschijnlijk
een
kwestie
van
populatiedynamica in samenhang met
klimatologische veranderingen. Er zijn ook
vele soorten die ik daar al eens gezien heb
maar al een aantal jaren niet meer, dus dat
kan ook. Ook nu, in 2014, zijn er weer een
aantal nieuwelingen in het gebied opgedoken.
Op zaterdag 29 maart had ik afgesproken in
het Bergherbos met John Smit, Elias de
Bree en Wim Gerritsen (Fig. 1). Ik had niet
zoveel tijd en zou zo’n twee uurtjes hebben
om wat leuke dingen te vinden. En dat lukte
buitengewoon goed! De bekende wilgjes in
het bos stonden weer flink te bloeien en
trokken een flinke schare bezoekers aan.
Hoogtepunten waren de vangsten van twee

exemplaren Mallota fuciformis (Fabr.) (Fig.
2; Elias en ik, waarschijnlijk nog meer gezien maar niet gevangen) en twee vrouwtjes
van een recent beschreven Melangyna-soort
(Elias en John), waarbij de laatste soort net
een paar dagen daarvoor al door John gevangen was als nieuw voor Nederland! En
alsof dat nog niet spectaculair genoeg was
werd er ook nog een aantal Cheilosia morio
(Zett.) gevonden (sinds enige jaren de enige vindplaats in NL), en de zeldzame soorten Criorhina ranunculi Panzer (in aantal),
Platycheirus discimanus (Loew) en de ook
zeldzame Conopide Myopa vicaria Walker!
Verdere leuke soorten die nog hun opwachting maakten waren onder andere Triglyphus primus Loew, Melangyna quadrimaculata Verrall, Melangyna lasiophthalma (Zett.),
Conops vesicularis L. (Conopidae) en Gonia
picea (Robineau-Desvoidy) (Tachinidae).
Verder nog een serie ‘gewone’ soorten die
het verblijf in het Bergherbos op die dag tot
een aangename tijdsbesteding maakten.

Figuur 1. Van voor naar achter: Elias, Gerard en John.
Foto: Wim Gerritsen.

Figuur 2. Mallota fuciformis vrouwtje. Foto: Wim Gerritsen.
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Leuke vliegen; de eerste resultaten
John Smit
Menno Reemer

Het eerste veldseizoen van het Atlasproject
Leuke Vliegen zit er op en het tweede en
laatste seizoen is al volop in gang. Tijd om
eens op een rijtje te zetten wat er tot nu toe
bereikt is. Het digitaliseringsproject van de
collecties van Amsterdam en Leiden is een
eind op streek, alleen de roofvliegen worden
momenteel nog ingevoerd. De andere families (blaaskopvliegen, dazen, wapenvliegen
en wolzwevers) zijn gedaan, wat heeft geresulteerd in maar liefst 29.104 records. Samen met die van Waarneming.nl (17.340)
en enkele losse bestandjes zitten we momenteel op 49.221 records. Een lovenswaardig aantal.
De gegevens uit de museumcollecties geven
een goed beeld van de historische verspreiding tot circa het einde van de jaren 1980.
De huidige verspreiding, vanaf ongeveer
2006, is goed in beeld met de gegevens die
via Waarneming.nl zijn binnengekomen. Uit
de tussenliggende periode missen echter nog

een boel gegevens (fig. 1). Dit zijn nou net
de gegevens die waarschijnlijk in de excursieboekjes en databestanden staan van de
leden van de Sectie Diptera. Enkelen zijn al
begonnen met het invoeren van de gegevens
uit excursieboekjes, hetzij in Waarneming.nl
dan wel in een eigen bestand. Graag willen
we bij deze iedereen oproepen dat te doen.
Wellicht krijgen we dan beter zicht op de
trends van soorten. Is de sterke uitbreiding
van Anthrax anthrax bijvoorbeeld echt iets
van het laatste decennium of begon dat al
eerder? En wanneer is het ‘misgegaan’ met
Conops flavipes, is die soort echt zo afgenomen? Of wanneer verdween Conops vesicularis van de Veluwe, en is die soort daar wel
echt weg? Hieronder laten we enkele voorbeelden van kaartjes zien van soorten met
een opvallende trend.

Figuur 1. Het aantal waarnemingen aanwezig in het databestand vanaf 1951, donker zijn de waarnemingen uit
voornamelijk de collecties en licht zijn de waarnemingen via Waarneming.nl
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Anthrax anthrax - Muurrouwzwever (fig. 1)
Wellicht is het te wijten aan de wildgroei aan
bijen- en insectenhotels, maar de uitbreiding
die deze soort laat zien is vrij spectaculair te
noemen. Hij parasiteert op metselbijen en
mogelijk ook op metselwespen, waardoor de
soort niet alleen veel op bijenhotels te vinden is, maar überhaupt relatief veel in stedelijke omgeving wordt waargenomen.

Conops flavipes – Zwartgele blaaskop (fig.3)
Om nog onduidelijke reden laat deze soort
een behoorlijke achteruitgang zien. De gemelde gastheren lopen uiteen van hommels
Bombus, metselbijen Osmia en wespen
Vespula (Smith, 1969). Geen van deze gastheren zou de sterke afname verklaren, zeker
gezien het feit dat twee andere soorten die
ook op hommels parasiteren juist een toename laten zien: Physocephala rufipes en Sicus
ferrugineus, evenals C. scutellatus die op
wespen parasiteert.

vóór 1980 (24 hokken)
1980 tot 2005 (43 hokken)
vanaf 2005 (173 hokken)

Figuur 1: Verspreiding Anthrax anthrax

vóór 1980 (126 hokken)
1980 tot 2005 (120 hokken)

Bombylius major - Gewone wolzwever (fig.2)
Dit is nooit een zeldzame soort geweest,
maar ook deze laat een spectaculaire noorden westwaartse uitbreiding zien.

vanaf 2005 (60 hokken)

Figuur 3: verspreiding Conops flavipes

Conops scutellatus – Slanke blaaskop (fig.4)
Deze soort lijkt zich sterk te hebben uitgebreid. Vroeger was dit vooral een soort van
Zuid-Limburg, tegenwoordig kun je hem in
een groter deel van Zuidoost-Nederland aantreffen, vooral in het rivierengebied, zo lijkt.

vóór 1980 (43 hokken)
1980 tot 2005 (55 hokken)
vanaf 2005 (278 hokken)

Figuur 2 Verspreiding Bombylius major
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Myopa fasciata Heideblaaskaakje (fig. 6)
Een dramatische afname laat deze soort
zien. Vooral in Noord-Brabant lijkt deze
soort het nog vol te houden, maar op de
hele Veluwe lijkt hij verdwenen, evenals op
de Utrechtse heuvelrug. Wie o wie vindt
hem hier terug?

vóór 1980 (3 hokken)
1980 tot 2005 (7 hokken)
vanaf 2005 (21 hokken)

Figuur 4: verspreiding Conops scutellatus

Conops vesicularis - Hoornaarblaaskop
(fig.5)
Iets zeldzamer dan de vorige soort en
meestal wat eerder actief. Deze soort wordt
nog verspreid over het oosten van het land
waargenomen, maar daar waar de soort
blijkbaar een wijde verspreiding op de Veluwe had lijkt deze nu nagenoeg geheel verdwenen en teruggedrongen tot de randen.

vóór 1980 (49 hokken)
1980 tot 2005 (14 hokken)
vanaf 2005 (6 hokken)

Figuur 6: verspreiding Myopa fasciata

Physocephala rufipes – Gewoon knuppeltje
(fig. 7)
Een zeer algemene soort waarvan het kaartbeeld al een behoorlijk beeld geeft van de
verspreiding.

vóór 1980 (31 hokken)
1980 tot 2005 (26 hokken)
vanaf 2005 (35 hokken)

vóór 1980 (120 hokken)
1980 tot 2005 (126 hokken)

Figuur 5: verspreiding Conops vesicularis

vanaf 2005 (182 hokken)

Figuur 7: verspreiding Physocephala rufipes
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Sicus ferrugineus – Roestbruine kromlijf (fig
8)
Eveneens een zeer algemene soort waarvan
het kaartbeeld ook al een behoorlijk beeld
van de verspreiding geeft.

Sargus iridatus – Bronzen metaalwapenvlieg
(fig. 10)
Een soort die wijdverspreid was in Nederland en nu nagenoeg verdwenen lijkt. Wat is
er met deze soort aan de hand? Ook Sargus
cuprarius en S. flavipes zijn sterk achteruit
gegaan, S. bipunctatus is de enige soort die
vooruit gegaan is. Aan de levenswijze van
de larven kan het niet liggen: bladafval en
in het buitenland zijn S. cuprarius en S. flavipes zelfs gemeld van koeienvlaaien.

vóór 1980 (144 hokken)
1980 tot 2005 (151 hokken)
vanaf 2005 (346 hokken)

Figuur 8: verspreiding Siccus ferrugineus

Chloromyia formosa - Prachtwapenvlieg
De meest algemene wapenvlieg van Nederland, slechts afgebeeld om een mooi gevuld
kaartje te laten zien. Hoewel er delen van
Nederland zijn waar recente waarnemingen
lijken te ontbreken, zoals een deel de Waddeneilanden en delen van Drenthe, Groningen en Friesland.

vóór 1980 (127 hokken)
1980 tot 2005 (85 hokken)
vanaf 2005 (10 hokken)

Adres van de schrijvers:
EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA, Leiden
John.Smit@naturalis.nl
Menno.Reemer@naturalis.nl

vóór 1980 (297 hokken)
1980 tot 2005 (269 hokken)
vanaf 2005 (373 hokken)

Figuur 9: verspreiding Chloromyia formosa
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Nieuwe waarnemingen voor Nederland en de
eerste waarneming voor Vlaanderen van de
geelborstel-bandzweefvlieg
Epistrophe cryptica (Syrphidae)
Jaap van der Linden
Frank Van de Meutter

Inleiding
Van der Linden (1995) berichtte in De Vliegenmepper over de nieuwe soorten die in
het genus Epistrophe beschreven werden
door Doczkal & Schmid (1994). In dat artikel werd het vermoeden uitgesproken dat
de nieuwe soorten E. cryptica en E. similis
vooral in heuvellandschap zouden voorkomen. Dit vermoeden werd bevestigd toen
Reemer (1999) op basis van uitgebreid collectieonderzoek vaststelde dat E. cryptica
enkel op twee plaatsen in Zuid-Limburg was
verzameld, bij Mechelen (4-5-1948 2 mn,
door D. Piet) en de Riesenberg (20-5-1971
1 vr, door J.A.W. Lucas), en E. similis
slechts op een plaats, in de Platte Bossen bij
Wittem (13-6-1986 1 mn, door M.J. Delfos).
Schmid (1999) had inmiddels ontdekt dat
voor E. similis toch een ouder synoniem beschikbaar was: E. obscuripes (Strobl, 1910).
Na deze publicaties is het een tijd stil gebleven rond beide soorten. Ook in de zweefvliegenatlas (Reemer et al, 2009) is het
aantal vondsten, ondanks het intensieve
veldwerk dat daarvoor heeft plaatsvonden,
niet verder uitgebreid.
In België is E. cryptica voor het eerst op 10
mei 1997 gevangen bij Gembloux (det. E.
Branquart). Daarna waren er nog vangsten
op 8 mei 2003 aan het Hohes Venn bij Eupen (1 man, door de tweede auteur), op 16
mei 2005 bij Châtillon (2, door J.-Y.
Baugnée) en op 7 mei 2009 aan de Belle
Croix bij Jalhay (door de tweede auteur).
Deze waarnemingsplaatsen liggen verspreid
over centraal en oostelijk Wallonië.

en twee mannetjes op 4 mei 2012 op een
meidoornhaag in het Elzetterbosch, Mechelen (Rd. 193-309). Sandra Lamberts maakte
van een vrouwtje een aantal foto’s (figuur 1
en 2). Op de dagen daarna is op dezelfde
plek gezocht zonder E. cryptica te vinden.
Op 19 mei 2013 bezocht de eerste auteur
het Banisveld bij de Kampina (Rd. 147-395/
396). Op 19 mei stonden de midden op het

Nieuwe vondsten in Nederland
De laatste jaren zijn er een aantal nieuwe
waarnemingen bijgekomen waardoor het
beeld van E. cryptica in de lage landen moet
worden bijgesteld. De Bree (2012) vermeldde dat hij tijdens een excursie naar het Vijlenerbos samen met Jeroen van Steenis
zo’n tien exemplaren van deze soort ving.
Bij navraag blijkt het te gaan om zeven
exemplaren: Jeroen van Steenis ving twee
vrouwtjes en Elias de Bree drie vrouwtjes

Figuur 1 en 2: Vrouwtje Epistrophe cryptica, gevangen
op 4 mei 2012 bij het Elzetterbosch, Mechelen. Foto’s
Sandra Lamberts.
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veld aangeplante meidoorns volop in bloei.
Daar werden een man en een vrouw Epistrophe verzameld om die thuis nog eens
goed te bekijken. Ook een man Epistrophe
die circa 600 m westelijker in de buurt van
de Beerze op een gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) zat ging mee naar
huis omdat deze er anders uitzag dan de
bekende soorten E. nitidicollis en E. melanostoma. Met de tabel van Doczkal &
Schmid (1994) zijn beide mannetjes als E.
cryptica gedetermineerd, het vrouwtje bleek
toch een E. nitidicollis te zijn. Voor de zekerheid is er nog met Menno Reemer gemaild
over de juiste kenmerken en hij kon mijn
determinatie bevestigen. En hij bleek zelf
ook een man te hebben gevangen op 4 mei
2013 in Appense Bos bij Klarenbeek, op
Amerikaans krentenboompje (Amelanchier
lamarckii). In 2014 kwamen daar nog vangsten van Elias de Bree op de Veluwezoom bij
Rheden (1 man, 20 april) en Sander Bot bij
het Elzetterbosch (1 vrouw, 22 april) bij. De
locatie op de Veluwezoom is een oud gemengd bos met aan de rand oude beukenlanen. Het aantal atlasblokken in Nederland
van E. cryptica is hiermee toegenomen tot
zes en bovendien niet meer beperkt tot
Zuid-Limburg (figuur 3).

Figuur 3: Vondsten E. cryptica in Nederland. Open
vierkant: tot 1980. Stip: na 1980.

Vlaanderen en Wallonië
In 2012 is de soort aan de Belle Croix bij
Jalhay tussen 24 en 30 mei in aantal gevangen, met op 24 mei zelfs meer dan 30
exemplaren (waaronder slechts twee mannetjes). In 2013 is E. cryptica opnieuw aan
de Belle Croix gevangen (een man en drie
vrouw op 2 juni) maar ook voor de eerste
keer in Vlaanderen: op 27 april 2013 vond
de Jef Hendrix een mannetje in de Meirgoren ten noorden van Turnhout (zie http://
waarnemingen.be/waarneming/view/
75508903). In 2014 ving Jonas Mortelmans
op 8 april een mannetje bij Banalbois, Han
Sur Lesse.

Ecologie
Net als in Duitsland is deze soort in de Lage
landen een echte voorjaarssoort: de meeste
vangsten zijn in mei gedaan, met als uiterste data 8 april en 2 juni. Dit is inclusief de
waarnemingen in de Hoge Venen, waar de
meeste soorten gemiddeld enkele weken later vliegen dan in Vlaanderen en Nederland.
In de vangsten van de Hoge Venen zijn
vrouwtjes duidelijk in de meerderheid, in de
Nederlandse vangsten is er geen verschil: 8
man en 7 vrouw.
De larven van E. cryptica eten bladluizen
(Aphidoidea), en zijn waarschijnlijk net als
die van andere Epistrophes vooral aan loofbossen gebonden. De meeste Belgische
vangsten gebeurden op meidoorn en dat
geldt ook voor de Nederlandse vangsten van
het Elzetterbosch, het Banisveld en de Veluwezoom. Maar niet op alle plaatsen waar de
soort gevonden is komt meidoorn voor. Zowel op de Kampina als in het Appense Bos
staat ook veel oud naaldbos (dennen en
sparren), met in de struiklaag soorten als
lijsterbes en krentenboompje. Voor België
zijn de vliegbloemen paardenbloem (Taraxacum spec. 1x, 1 ex.), meidoorn (Crataegus spec. 6x, ca. 35 ex.), lijsterbes (Sorbus aucuparia, 1x, 2 ex.) en fluitenkruid
(Anthriscus sylvestris 2x, 6 ex.). Alleszins
lijkt de soort toch een voorkeur voor bloeiende struiken te hebben. Dit komt goed
overeen met wat Bartsch et al. 2009 schrijven over de Zweedse situatie: open plekken
in loofbos, bloembezoek vaak op meidoorn,
sleedoorn en in noordelijk Zweden op wilg
(wilgen bloeien hier later).
Het is opvallend dat de soort in de Hoge Venen in aantal gevangen wordt aan de Belle
Croix, en ook nabij Eupen maar dat ze elders in de Hoge Venen nog niet is waargenomen. In de buurt van Sourbordt, Elsen-
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born en Rocherath is de voorbije jaren veel
gevangen; het lijkt er dus op dat de soort
effectief slechts lokaal voorkomt in het
noordelijk deel van de Hoge Venen. Opvallend is dat later in het seizoen steeds ook E.
obscuripes verzameld is op plaatsen waar
E. cryptica voorkomt in de Hoge Venen, en
niet daarbuiten.
Onduidelijk is of deze soort zich aan het uitbreiden is. In Scandinavië komt deze vooral
in de zuidelijke delen voor, zie: http://
www.naturforskaren.se/map/display/
14b9ff8c-0439-4d07-8a5f-d524df50761b.
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Het genus Pelidnoptera (Phaeomyzidae)
in Nederland
Aat Barendregt

Systematiek en ecologie
Vroeger behoorde het genus Pelidnoptera
tot de Sciomyzidae (slakkendoders), maar
recentere publicaties plaatsen het genus in
een aparte familie, de Phaeomyzidae (o.a.
Beuk & vd Goot, 2002). Zeer recent zijn enkele publicaties (Chapman et al., 2012;
Tóthová et al., 2012) die de verwantschappen in de groep rond de Sciomyzidae onderzoeken en duidelijk aangeven dat genetische informatie toch aanduidt dat dit genus
tot de Sciomyzidae kan behoren. Ook is het
verband tussen Sciomyzidae en slakken als
de prooi van larven niet meer dogmatisch
sinds Vala et al. (2000) aantoonden dat Sepenonella nana zich voedt met borstelwormen (Oligochaetes). Bekend is dat de larve
van Pelidnoptera nigripennis (Fabr., 1794)
zich voedt met miljoenpoten (Diplopoda)
(Bailey, 1989). Van andere soorten uit het
genus is nog niet bekend hoe zij zich ontwikkelen, maar een vergelijkbare relatie is
zeker niet onwaarschijnlijk. Sueyoshi et al.
(2009) beschrijft een nieuw genus in de familie Phaeomyzidae uit Japan; dit genus
heeft geen donker lichaam en vleugels, een
indicatie dat de link met gewone slakkendoders niet door het donkere uiterlijk bij Pelidnoptera verstoord wordt. Over de verdere
ecologie van het genus is weinig bekend.
Mijn ervaring is dat de meeste vangsten uit
dit genus van vochtige halfopen bossen of
struwelen komen (waar miljoenpoten voorkomen?).

Determinatie
De soorten zijn in vergelijking met andere
slakkendoders middelmatig groot (5-7 mm
lichaamslengte) met een donkerbruin lichaam en opvallend egaal verdonkerde
vleugels. Het genus Pelidnoptera is o.a. te
herkennen aan de borstels op scheen 2 en
3: behalve de borstels aan de top van de
scheen zijn er ook nog twee of drie ongeveer op het midden. De twee Nederlandse
soorten laten zich scheiden door deze borstels. Bij P. fuscipennis (Meigen,1830) staan
deze borstels op ongeveer eenderde tot halverwege de lengte op de achterzijde. Bij P.
leptiformis (Schiner, 1864) staan deze bor-

stels juist op de voorzijde van scheen 2 en
3. Bovendien heeft P. fuscipennis een bestoven uitloper vanuit de puntoogjes-driehoek
naar de voorkant van het voorhoofd die tot
voorbij de halve lengte loopt; bij P. leptiformis komt deze uitloper ten hoogste tot halverwege. Bij twijfel kan bij de mannetjes de
bouw van de genitaliën uitsluitsel geven: de
surstyli (gonostyli) en het hele epandrium
zijn langgerekt bij P. fuscipennis, terwijl
deze kort en compact zijn bij P. leptiformis.
In Midden- en Zuid-Europa komt nog een
derde soort voor: P. nigripennis. Ten opzichte van de vorige twee soorten is het oog
veel kleiner en is de wang bijna zo breed als
het oog (i.t.t. ongeveer een half oog breed).
De ader R1 is zonder borstelhaartjes terwijl
de twee andere soorten hierop een rij borsteltjes heeft staan (zie: Revier & vd Goot,
1989). De soort is zeldzaam in Europa, aangetroffen in België (Leclercq, 1991) en zou
ook in Nederland (Zuid-Limburg!) gevonden
kunnen worden.

Verspreiding in Nederland
De gegevens uit de meeste Nederlandse collecties zijn samengenomen tot een bestand,
waarvan nu overzicht gegeven wordt. De
twee soorten zijn relatief weinig aangetroffen, maar dit heeft ook te maken met de
verzamelwoede, want ze zijn door sommige
personen locaal wel aangetroffen. Het eerste Nederlandse collectie-exemplaar van P.
leptiformis is van 16 juni 1919 en komt uit
Bunde (leg. De Meijere). De overige 35 bekende exemplaren komen allemaal uit ZuidLimburg (fig. 1); vooral een malaiseval bij
Bemelen (leg. Br. Lefebre) bleek een goede
vangstplaats.
De eerste Nederlandse collectie-exemplaren
van P. fuscipennis komen beide uit juli
1870: uit Gliphoeve – Haarlem (leg. van
Vollenhove) en uit Den Haag (leg. van der
Wulp). Tot 1925 zijn nog 27 exemplaren bekend uit de duinen, het Gooi en Zuid-Limburg (fig. 2). Van de periode na 1925 zijn
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Figuur 1 – Verspreiding van Pelidnoptera leptiformis in
Nederland (vierkant voor 1950, cirkel na 1950)

Figuur 2 – Verspreiding van Pelidnoptera fuscipennis in
Nederland (vierkant voor 1950, cirkel na 1950)

125 exemplaren bekend, het eerste volgende exemplaar na de oude serie is uit 1967
en vanaf 1982 is een continue serie aan
waarnemingen. Dit zegt vooral iets over de
interesse in Nederland voor de Sciomyzidae
die 50 jaar afwezig was. Ook deze recentere
exemplaren komen uit de duinen (Schouwen t/m Zwanenwater), het Gooi en ZuidLimburg, maar ook diverse plekken in Drenthe, de Veluwe, Amsterdam, het deel van
Noord-Holland noord van Noordzee-kanaal,
de Vechtstreek, Nieuwkoop, de Flevopolders
en ten slotte een exemplaar uit het rivieren-

gebied en een uit Twente. Bijna altijd betreft het een enkel exemplaar; het vangen
van series vindt niet plaats, een indicatie
dat de soort nooit algemeen is.

Vliegtijden
De twee soorten hebben duidelijk een enkele generatie per jaar (fig. 3), maar wel
met een groot verschil tussen de soorten:
P. leptiformis is een echt voorjaarsbeest dat
vooral in mei (eind april – eind juni) vliegt.
Dit in tegenstelling tot P. fuscipennis die typisch is voor de zomer met het optimum in

Figuur 3 – Vliegtijden van Pelidnoptera leptiformis en
P. fuscipennis in records per halve maand.
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Figuur 4 – Vliegtijden van mannetjes en vrouwtjes Pelidnoptera fuscipennis in records per halve maand.

juli (eind mei – begin september); de vroegste waarnemingen zijn uit Zuid-Limburg, de
laatste uit Flevopolders en Drente, een indicatie dat binnen Nederland ook verschillen
optreden.
Detailstudie van de verschillen in vliegtijden
tussen man en vrouw P. fuscipennis leert dat
er een gering verschil is (fig. 4): de populatieopbouw van de mannetjes is enkele weken vroeger dan die van de vrouwtjes. Dit
beeld ken ik ook bij de zweefvliegen; een
mogelijke verklaring is dat de mannetjes na
het uitkomen uit de pop enige tijd nodig
hebben om zaadcellen aan te maken, zodat
indien de vrouwtjes uitkomen de mannen
gereed zijn voor de bevruchting. Bij zweefvliegen kan ik me ook voorstellen dat het
voeren van territoriumgedrag van de mannetjes meespeelt in het eerder present zijn
van de mannen, maar voorlopig ken ik geen
waarneming van dit gedrag bij de slakkendoders.

Discussie
Wat mij betreft mag het genus Pelidnoptera
weer terug naar de Sciomyzidae. Recente
studies naar de genetische verschillen tussen de genera maken duidelijk dat er geen
groot verschil aanwezig is om de aparte familie voor Pelidnoptera te handhaven. Het
genus Salticella heeft dezelfde externe positie binnen de slakkendoders. Bovendien lijken de soorten in Pelidnoptera sterk op slakkendoders, ik houd van grote duidelijke families met flinke variatie.
De twee Nederlandse soorten blijken ieder
een eigen profiel te hebben: P. leptiformis is

in mei in Zuid-Limburg aanwezig en P. fuscipennis vooral in juli, ook in de rest van het
land. Het aantreffen van P. fuscipennis blijkt
vooral te maken te hebben met de vangstintensiteit omdat de meeste waarnemingen uit
gedegen inventarisaties te voorschijn komen. Ook worden bijna nooit meer exemplaren op een moment aangetroffen, een indicatie dat de soort niet veelvuldig aanwezig
is. De verklaring van verspreiding is niet
precies aan te geven aangezien zowel zand-,
veen- en kleigronden in vele delen van Nederland in het geding zijn. Brabant en Achterhoek ontbreken tot nu toe prominent in
de verspreiding maar dat kan dus aan het
verzamelen liggen.

Summary
The distribution of the two Dutch species in
the genus Pelidnoptera (Phaeomyzidae) is
discussed. First some arguments are mentioned to include the genus in the family Sciomyzidae. The geographical distribution of
P. leptiformis (36 specimens) is restricted to
the most southern district in the Netherlands
(South Limburg), where climate, elevation
and calcareous soils differ from other parts
in the country. The other species P. fuscipennis (150 specimens) is widely distributed
in the country, no spatial or ecological pattern could be detected because many soil
types and ecosystems are represented. Both
species are strictly univoltine, with the top in
May for P. leptiformis and in July for P. fuscipennis. Remarkable is that the males in P.
fuscipennis appeared to be present two
weeks before the females appear.
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Verslag Dipteradag Sectie Diptera
van de Nederlandse Entomologische Vereniging
Zaterdag 1 februari 2014 Naturalis Leiden

Aanwezig: Herman de Jong, Jan Velterop, Ben
Brugge, Patrick Wokke, John Smit, Wil van den Hoven, Liekele Sijstermans, Dick Belgers, Jan-Willem
van Zuijlen, Wopke Wijngaard, Menno Reemer, Gerard Pennards, Sander Bot, Wouter van Steenis,
Wim Maassen, Jan Meekel, Marjolein Oosthoek,
Jan Wind, Mariëtte Geluk, André Schulten, André
van Eck, Jaap van der Linden, Reinoud van de
Broek, Elias de Bree, Theo Zeegers, Joop Prijs,
Kees Goudsmits, Mark van Veen, Ruud van de
Weele, Laurens van der Leij, Aat Barendregt (30
mensen).
Afwezig met kennisgeving en groet: Paul Beuk

Huishoudelijke deel: ledenvergadering
Voorzitter / financiën / secretaris:
Beleid en financiën worden goedgekeurd. Er zijn
geen aftredende bestuursleden; de zaal gaat accoord met het aanblijven van het huidige bestuur.
Vliegenmepper:
André zal een oproep doen (inmiddels gedaan;
secr.) waarbij gevraagd wordt of leden de Vliegenmepper digitaal, analoog of beide willen ontvangen.
Er zijn geen personele veranderingen in de redactie
en de zaal gaat daarmee accoord.
Dipteraweekend 2015:
1e keuze België/Ardennen, maar wel goed bereikbaar vanuit NL.
2e keuze: Rijk van Nijmegen / De Peel/ Noord-Holland.
Gerard zal ook in 2015 het Dipteraweekend organiseren, met organisatorische steun van Elias voor
een locatie in België.
Studiedagen:
Het bestuur is voornemens om het aantal activiteiten voor leden uit te breiden. Van een kant is dat
gerealiseerd dankzij Elias die eendagsexcursies zal
organiseren. Zie onder.
Een ander voorstel is om studiedagen te organiseren, vergelijkbaar met hoe de Sectie Hymenoptera
dit doet. Dit idee wordt door de leden goed ontvangen. Voorgesteld wordt om deze in of rond november elk jaar te plannen (december en ook januari
zijn te druk).
De mogelijkheid wordt onderzocht om in ieder geval
dit jaar gebruik te maken van de faciliteiten van het
Natuurmuseum Brabant te Tilburg.
(Inmiddels is de datum vastgelegd, noteer dus in je

agenda: zaterdag 8 november a.s.; sec)
Excursies:
Elias heeft zich opgeworpen als organisator van
eendagsexcursies, een zeer goede zaak.
Zie onder voor de afspraken zover gemaakt!

Praatjes & Presentaties
Thema: Leuke vliegen
Ben Brugge en John Smit: leuke vliegen-project
(Asilidae, Bombylidae, Conopidae, Stratiomyidae,
Tabanidae)
In het praatje vooral aandacht voor de input via
waarneming.nl, digitalisering/invoer van de collectie van NCB Naturalis en de stand van zaken op
het gebied van determinatiesleutels.
Ben doet nog een oproep aan de aanwezigen om
te kijken of je nog insecten van Bob van Aartsen in
je collectie hebt staan. Die zijn namelijk allemaal
eigendom van NCB Naturalis. Hoe spijtig dat ook
voor je is, meld het aan Ben en zorg voor een nette overdracht.
Zijn e-mail: ben.brugge@naturalis.nl
Theo Zeegers & co: leuk(e) vliegen vangen in Siberië; verslag van twee expedities.
Theo geeft een beknopte uitleg van de geografische regio's van beide expedities en hij meldt een
paar leuke vangsten van Tachiniden, w.o. enkele
soorten nieuw voor de wetenschap en een nieuw
voor Azië.
Elias de Bree: verslag excursie Strabrecht en
voorstel excursie zomer 2014
De eerste eendagsexcursie, georganiseerd door
Elias, mag een succes genoemd worden. De opkomst was goed met zo'n acht personen. Er zijn
nieuwe soorten voor de Strabrechtse Hei gevonden bijvoorbeeld. (en het heeft een nieuw Vlaams - lid voor de Sectie opgeleverd; sec). Dergelijke excursies zijn dus voor herhaling vatbaar.
Elias stelt voor deze zomer wederom eendagsexcursies te organiseren, waarmee de zaal van harte
instemt:
Voorlopig zijn vastgelegd:
- 7 juni 2014 Planken Wambuis.
- 9 aug 2014 Saeftinghe (voorlopige datum/gebied:
leidt tot discussie met de zaal, omdat de fauna al
goed bekend is en het voor de calyptratenliefhebbers wat vroeg in de nazomer is.)
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Wopke Wijngaard: eileggedrag wolzwevers
(Bombyliidae).
Wopke heeft het eileggedrag en zandverzamelwijzen van o.a. wolzwevers gefilmd. Dankzij allerlei
'hogeschooltechnieken' kan hij ook bij benadering
de vleugelslagfrequentie bepalen van insecten.
Fraaie filmpjes die nieuwe inzichten opleveren!
Menno Reemer: oproep gegevens Nederlandse
Platypezidae en Opetiidae.
Menno doet een oproep om je Platypezidae- en
Opetiidaegegevens aan hem door te geven. De
meeste soorten zijn in het najaar te vinden, gelijk
met de paddestoelen waarin de larven huizen. Geopperd wordt om een herfstexcursie onder leidng
van Menno te organiseren (zie ook agenda elders
in de Vliegenmepper.

Laurens van der Leij: Bibionidae.
Laurens is bezig met het opnemen van collecties
Bibionidae. Dit moet leiden tot een publicatie over
de Bibionidae van Nederland. Nog geen tijdlijn
voor vastgesteld. Dus stuur in je waarnemingen!
Tot zover een beknopt verslag van de afgelopen
Dipteradag.
André van Eck,
secretaris

Oproep: Stofluizen in malaisevallen
Bij het uitzoeken van malaiseval materiaal
blijft er vaak een rest over met "vreemd"
klein spul. Hier onder zijn onder andere
Stofluizen (Psocoptera). In verband met verspreidingsonderzoek en het verwerken van
de dieren tot het maken van een determinatie tabel van de Nederlandse soorten, verzoek ik jullie deze rest groep aan mij ter beschikking te stellen. Droog kan, maar bij
voorkeur op alcohol 70%.
Cees Gielis, Mr. Haafkensstraat 36, 4128CJ
Lexmond. Tef. 0347 341 555;
e-mail: pterophoridae@gmail.com
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Agenda NEV sectie Diptera 2014
Zaterdag 7 juni (reeds gehouden):

Leuke Vliegen op de Planken Wambuis
Het thema van deze excursie sluit aan bij
het Leuke Vliegenproject. Zo gaan we op
zoek naar de roofvlieg Rhadiurgus variabilis.
Een soort die op zandgrond op open plekken
nabij bosranden op korstmossen te vinden
moet zijn. In het terrein zijn een aantal oude
akkers die wellicht de ideale habitat vormen
voor deze roofvlieg.
Datum en tijd: zaterdag 7 juni, verzamelen
om 09:30 uur
Locatie: Werkschuur Natuurmonumenten,
Harderwijkerweg 1, 6731 ST Otterlo, Gelderland
(Tussen Otterlo en Schaarsbergen, N310, bij
paal 54,5, Voor je navigatie: postcode 6731
ST, huisnummer: 1)
Contact en aanmelden: Andre Schulten
(a_jm_schulten@hotmail.com)
Zaterdag 9 augustus:

Leuke Vliegen in Saeftinghe
Het thema van deze excursie sluit aan bij
het Leuke Vliegenproject. Naast al het andere fraaie dat dit bijzondere wetland te bieden
heeft, gaan we op zoek naar de zilte dazen:
Atylotus latistriatus, Hybomitra expollicata
en Haematopota bigoti.
Datum en tijd: zaterdag 9 augustus, verzamelen om 10:00 uur
Locatie: Bezoekerscentrum Saeftinghe, Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw Namen
Contact en aanmelden: Elias de Bree
(ectemnius@gmail.com)

het veld bekijken.
Datum en tijd: zaterdag 4 oktober, verzamelen om 10:00 uur
Locatie: Vakantieboerderij Gelderland, Brinkeweg 33, 7108 AJ Winterswijk Woold
Contact en aanmelden: Elias de Bree
(ectemnius@gmail.com)
Zaterdag 8 november
e

1 studiedag Sectie Diptera
Net als de eendagsexcursies een nieuwe activiteit van de Sectie Diptera. En hopenlijk
ook een die het begin zal zijn van een lange
traditie.
Op deze dag kunnen we elkaar de fijne
kneepjes van het determineren leren. Het
thema en de invulling van de dag zullen nog
verder uitgewerkt worden. De leden krijgen
hierover nog nader bericht via de email
Noteer alvast in je agenda:
zaterdag 8 november van 11.00 tot 17.00
uur.
Locatie:
Natuurmuseum Brabant
Spoorlaan 434
2038 CH Tilburg
(tegenover Centraal Station)
Contact en aanmelden: André van Eck, eckvana@xs4all.nl, 06-41014259
TOT ZIENS!
André van Eck
secretaris Sectie Diptera

Zaterdag 4 oktober:

Platypezidae van Bekendelle
Het thema van deze excursie is de Platypezidae. Ze leven als larve in paddenstoelen.
Menno Reemer is bezig deze groep in Nederland te bestuderen en heeft reeds nieuwe
soorten voor de Nederlandse fauna gevonden. Afgelopen winterbijeenkomst heeft hij
een prachtig geïllustreerde presentatie over
Platypezidae gegeven. Nu gaan we deze interessante Diptera onder zijn leiding eens in
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