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Phasia aurigera: the party is over ?
Theo Zeegers
Inleiding
De sluipvlieg Phasia aurigera kent van oudsher een verspreiding met het zwaartepunt in
Zuid-Europa. In midden-Europa kwam zij in
lage aantallen voor tot in het zuiden van
Duitsland (Tschorsnig & Herting, 1994). De
vondst van deze soort in ons land in 2006
kwam dan ook als een verrassing (Zeegers,
2010). In de jaren daarna verspreidde de
soort zich in rap tempo over grote delen van
ons land. De laatste jaren loopt het aantal
waarnemingen evenwel weer rap terug.

Waarnemingen
Phasia aurigera is een bijzonder fotogenieke
soort, in het bijzonder de mannetjes. Dit
geldt overigens ook voor vergelijkbare soorten als Phasia hemiptera en Ectophasia crassipennis. Vanwege de makkelijke herkenbaarheid en dit fotogenieke aspect, is
waarneming.nl een uitstekende bron om de
recente waarnemingen in kaart te brengen.
Ik beperk mij tot waarnemingen die goed
gedocumenteerd zijn (en dus gevalideerd
konden worden) over de periode 2006 2014. Van alle waarnemingen van deze
soorten is zo’n 50-60 % gevalideerd (voor
Ectophasia crassipennis zelfs 90 %). Voor

Ph. aurigera betreft het 89 gevalideerde
waarnemingen.
Om te corrigeren voor waarnemingsintensiteiten gebruik ik Phasia hemiptera en Ectophasia crassipennis als referenties. Ook deze
soorten zijn opvallend, bloembezoekers en
fotogeniek. Met name Phasia hemiptera is
geschikt als referentie, omdat die soort grofweg dezelfde verspreiding heeft als Ph. aurigera en talrijker is, in totaal 275 gevalideerde waarnemingen. E. crassipennis is veel
zeldzamer en geografisch beperkt tot het
zuidoosten van ons land (36 gevalideerde
waarnemingen). Wel wijkt de vliegtijd van
Ph. aurigera af van de andere soorten: het
is een extreme herfstsoort met het zwaartepunt in september – oktober (Zeegers,
2010)

Trend in waarnemingen
Het aantal gevalideerde waarnemingen over
de jaren 2006 – 2014 voor de drie genoemde soorten wordt weergegeven in figuur 1.
Hierbij moet bedacht worden, dat het aantal
waarnemingen in 2006 en 2007 in totaal
voor alle soorten laag is.
Over de jaren 2006 – 2008 is het aantal

Figuur 1: Aantal gevalideerde waarnemingen per jaar op waarneming.nl voor
Phasia hemiptera (bovenste lijn), Ph. aurigera (middelste lijn) en Ectophasia
crassipennis (onderste lijn).
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waarnemingen van aurigera vergelijkbaar
met die van hemiptera, daarna aanzienlijk
lager. Dit komt des te scherper in beeld, als
we kijken naar het aandeel aurigera op de
drie soorten over de jaren (figuur 2). Belangrijk is het om je te realiseren, dat niet
alle punten in de grafiek dezelfde statistische betrouwbaarheid hebben. Jaren met
weinig waarnemingen in totaal, zoals 2006
en 2007, leveren een onnauwkeurige fractie
op. Dit wordt geïllustreerd door het betrouwbaarheidsinterval.
Een nadere trendanalyse wijst uit dat de
hierboven geïllustreerde daling van de fractie aurigera in de waarnemingen statistisch
significant is. Een simpele analyse levert een
significantie van 0,04. Hierbij wordt evenwel
ten onrechte voorbij gegaan aan het feit dat
de fractie voor de eerste twee jaren minder
betrouwbaar is (en dus minder mee zou
moeten wegen). Na correctie hiervoor is de
significantie nog steeds 0,05.

Trend in verspreiding
Na de eerste vondst van Ph. aurigera in
2005, bleek de soort in 2006 al in grote delen van het oosten van ons land voor te komen (Zeegers, 2010). Figuur 3 geeft de verspreiding per twee jaar. Hierin vallen twee
zaken op. Ten eerste dat de soort, met een
enkele uitzondering, beperkt is tot de oostelijke helft van ons land. Ten tweede dat de
soort in de laatste twee jaar verder teruggedrongen wordt naar de oostgrens. Niet alleen de aantallen dalen, maar ook lijkt het

verspreidingsgebied dus in te krimpen. Ter
vergelijking: Phasia hemiptera werd alleen
al in 2014 op alle zandgronden aangetroffen, inclusief de Hollandse kustduinen.

Situatie in België
Op grond van waarnemingen.be zou de situatie in België vergelijkbaar zijn met die in
Nederland, zij het dat de achteruitgang minder sterk is. Hierbij moet worden aangetekend dat de waarnemingen niet toereikend
gevalideerd zijn en zich sterk tot het Vlaamse landsdeel beperken (ongetwijfeld vanwege de taalkeuze).

Discussie
Nadat Phasia aurigera in 2006 in één jaar
grote delen van het oosten van land veroverde, bleef de soort de jaren daarna aanwezig. Het aantal records daalde vanaf 2011
evenwel weer gestaag en in 2014 leek de
soort min of meer teruggedrongen tot de
oostgrens van ons land. Verondersteld zou
kunnen worden dat na het enthousiasme
over deze nieuwe soort er in de loop der tijd
een zekere waarnemingsmoeiheid opgetreden is. Van een dergelijke effect is bij Ph.
hemiptera en E. crassipennis, die beide veel
langer in ons land voorkomen, geen sprake.
Ook zo verondersteld kunnen worden dat
het weer grote invloed heeft gehad op het
aantal waarnemingen. Een warme augustus
gevolgd door een slechte septembermaand
zou immers het aantal waarnemingen van
Ph. hemiptera bevorderen en van Ph. auri-

Figuur 2: Aandeel van aurigera in het totaal aantal gevalideerde waarnemingen van de
drie genoemde soorten op waarneming.nl. Donkere middelste lijn: waargenomen aandeel. Grijze bovenste en onderste lijn: 95%- betrouwbaarheidsinterval.
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gera temperen. Het KNMI wijst evenwel uit
dat, met uitzondering van 2010, de herfsten
van de laatste jaren juist relatief warm en
zonnig zijn geweest. Er is dus geen voor de
hand liggende kunstmatige verklaring voor
de daling van het aantal waarnemingen van
Ph. aurigera.

Oproep
Ik ben vanzelf heel benieuwd of het terugtrekken van Ph. aurigera zich voortzet in
2015 en zou daarom iedereen willen vragen
extra aandacht aan de grote Phasia’s te
schenken. Aurigera is makkelijk te vinden
bij zonnig weer in September op bloeiende
Guldenroede (Solidago).

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar de initiatiefnemers
en beheerders van waarneming.nl, voor het
maken van zo’n prachtig functionele website.

Referenties
KNMI. www.knmi.nl., in het bijzonder http://
www.knmi.nl/klimatologie/
maand_en_seizoensoverzichten/
index.html.
Tschorsnig, H.-P. & Herting, B, 1994. Die
Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae)
Mitteleuropas: Bestimmungstabellen
und Angaben zur Verbreitung und
Ökologie der einzelnen Arten. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie
A 506: 1- 170.
Zeegers, Th., 2010. Tweede aanvulling op
de naamlijst van Nederlandse Sluipvliegen (Diptera: Tachinidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 34:
55-66.
Waarneming.nl (http://waarneming.nl)
Waarnemingen.be (http://
waarnemingen.be)

2007-2008

2011-2012

2009-2010

2013-2014

Figuur 3: verspreiding van gevalideerde waarnemingen
van Ph. aurigera op waarneming.nl per twee jaar.

De Vliegenmepper (2014, nummer 2)

5

Verslag Dipteraweekend 2014 te Haren, Groningen
Aat Barendregt
Van 23 t/m 25 mei 2014 verbleef de Sectie
Diptera in De Biotoop te Haren, met hiervoor
veel dank aan Sander Bot en medebewoners.
Volop ruimte was er ’s avonds om de vangsten uit te werken of te prepareren. Overdag
was ons doel om vliegen te vangen in noord
Drenthe: de omgeving van het Fochtelooër
Veen en in terreinen langs de Drentsche Aa.
Door het goede weer, de kwaliteit van de terreinen en het grote aantal deelnemers mag
deze doelstelling zeker geslaagd genoemd
worden. Dit verslag bevat de resultaten van
onze activiteiten.
Gedurende drie dagen zijn gegevens verzameld in twaalf terreinen, waarvan eerst overzicht gegeven zal worden, met km-hokken
(Amersfoort Coördinaten) (tabel 1). De nummers corresponderen met de nummer in de
soortentabel.
De verwerkte gegevens zijn (in willekeurige
volgorde) afkomstig van Theo Zeegers, Wim
Gerritsen, Ruud vd Weele, Pasquale Ciliberti,
Joop Prijs, Wil vd Hoven, Jan Meekel, Sander
Bot, Gerard Pennards, Leendert-Jan vd Ent,
NielsJan Dek, Menno Reemer, Marjolein
Oosthoek, André van Eck en Aat Barendregt.
De determinaties zijn afkomstig van deze
personen, als samensteller heb ik deze namen overgenomen in Tabel 1 (waarbij soms
synoniemen toegevoegd zijn). Het aantal
exemplaren / geslacht is weggelaten in dit
overzicht voor de twaalf terreinen; voor geinteresseerden bezit ik de basisbestanden
waaruit deze gegevens afgeleid kunnen worden. In de volgende tekst zal ik per locatie
de bijzondere kenmerken te voorschijn halen.
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Datum
23 mei
23 mei
24 mei
24 mei
24 mei
24 mei
24 mei
25 mei
25 mei
25 mei
25 mei
25 mei

De vrijdag is door een aantal personen besteed in het Noordlaarderbosch en de Vijftig
Bunder. Het merendeel van de soorten is
normaal te vinden in Nederland. Zowel Dioctria hyalipennis als D. rufipes (Asilidae, roofvliegen) zijn aangetroffen, een aanduiding
dat de variatie toch goed is. Ruud van de
Weele heeft wel een bijzondere soort Hilara
(dansvliegen, Empididae) gevangen, die nader onderzoek vergt (nieuw voor NL?).
Zaterdag is iedereen begonnen in de
Drentsche Aa bij de brug van Oude Molen en
heeft de gevarieerde omgeving in de oeverlanden en randen met de bosjes op het zand
bezocht. De vliegen geven overzicht van de
variatie in ecosystemen met soorten van
natte en droge plekken maar is wel rijk aan
soorten. Dioctria oelandica (Asilidae, roofvliegen) die overal in de terreinen te vinden
is, geeft de indicatie voor de oostelijke helft
van NL. Een niet gewone vangst is Cerodontha capitata (Agromyzidae, mineervliegen) waarvan de mijnen nog onbekend zijn
(mogelijk op Juncus). Het ongewone geldt
ook voor Pherbellia albocostata (Sciomyzidae, slakkendoders). De lijst met aangetroffen zweefvliegen (Syrphidae) is overtuigend
lang en toont grote variatie in het systeem.
Maar het zijn de soorten van niet-zure bodem en rijkere bosmilieu’s die opvallen. Bijzonderheden zoals Cheilosia carbonaria, Criorhina asilica, Leucozona lucorum, Orthonevra intermedia en Xylota tarda zijn door velen waargenomen. Ook de lijst van het Westerseveld is vergelijkbaar hiermee; daar
werd door André tevens Eristalis similis aangetroffen.
Vlak hierbij ligt een pareltje in natuur, de

Locatie
Midlaren – De Vijftig Bunder
Midlaren – zuidelijk stuk Noordlaarderbos
Oudemolense Diep, Drentsche Aa
De Burgvallen (bij Anlooër Diepje)
Gasterse Duinen + Westerseveld
bosranden westelijk van Gasteren
Noordlaren, Zuidlaardermeer
Veenhuizen Bankenbosch
Veenhuizen, wegberm fietspad en kanaal
Fochtelooër Veen
Kolonieveld, rand Fochtelooër Veen
Westervelde, Hooilanden

Kilometerhok(ken)
239-568
239-569
239-563
240-563
240-563
240-561
241-572
223-559, 224-558, 225-558
225-559
224-558, 224-559
222-558, 223-558
224-564

Tabel 1: lijst met gebieden
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Burgvallen. Het is een voorbeeld van een
ongestoord landschap met natuurlijke waterhuishouding. Uitgestrekte soortenrijke
graslanden met allerlei leuke plantensoorten
zijn present en deze lopen met slootjes af
naar natte stukken bij het Anlooër Diepje
met als mooiste plek een bosje en een groot
veld met o.a. waterdrieblad (Menyanthes)
dat 15 cm onder water staat. Er is een bijzondere soort Tachinidae (sluipvlieg) gevangen door Theo Zeegers: Myxexoristops abiee
tis, het 5 exemplaar bekend uit ons land;
deze soort is gebonden aan bladwespen op
sparren. Bij de negen soorten Sciomyzidae
(slakkendoders) was Tetanocera fuscinervis
aanwezig, een echte soort van laagvenen.
Ook Nemotelus pantherinus (Stratiomyidae,
wapenvliegen) is een goede waarneming. Bij
de Syrphidae (zweefvliegen) is het lijstje
fraai met o.a. Brachyopa bicolor, Pyrophaena rosarum en P. granditarsa. Een echte
klapper in het veld was Microdon myrmicae,
een soort die je in natte hooilanden / veentjes in Duitsland en Frankrijk zou kunnen
verwachten. Maar de mooiste vangst kwam
pas thuis bij het determineren: er waren
exemplaren van Anasimyia contracta en tussen deze soort zat ook een exemplaar Anasimyia lunulata. Dit is een kenmerkende
soort van trilvenen en voedselarm laagveenverlanding, die de laatste 15 jaar niet meer
in NL gevonden is. Sander Bot is direct teruggegaan naar de Burgvallen en heeft vele
exemplaren van deze soort op verschillende
momenten aangetroffen, een stevige populatie is present. Dit terreintje is minstens
voor de Diptera belangrijk op nationaal niveau!
De zondag ging het gehele gezelschap richting het Fochtelooër Veen. Als eerste locatie
het Bankenbosch bij Veenhuizen, een vrij
donker bos maar de lanen etc. geven genoeg zonlicht zodat er veel gevonden is. De
gegevens van drie grenzende km-hokken
zijn samengenomen. Direct is duidelijk dat
we in een zuurder milieu zitten dan langs de
Drentse Aa. De Syrphidae (zweefvliegen)
Chrysotoxum festivum, Didea fasciata,
Eristalis picea, Microdon analis, Sphaerophoria fatarum en Sph. philanthus zijn hiervan indicatoren. Het aantreffen door Leendert-Jan van Pipiza quadrimaculata is heel
goed; het is een soort die na de 70-er jaren
minstens in Drenthe en op de Veluwe heel
zeldzaam geworden is. Reemer et al. (2009)
melden dat deze soort op de randje van verdwijnen uit ons land staat. Laphria flava
(Asilidae, roofvliegen) is een indicator voor
de arme zandgronden. Tevens werd Phaonia

falleni (Muscidae, echte vliegen) aangetroffen, een soort die slechts verspreid over NL
voorkomt.
Joop Prijs is nog iets verder
doorgelopen en in een brede berm met Fluitenkruid tussen jong bos en een kanaal ving
hij een Helina spec. (Muscidae) waarbij dit
e
de 4 vindplaats in NL is, echter de naam
mag elders gepubliceerd worden. Tevens
ving hij Gymnochaeta magna (Tachinidae,
sluipvliegen), voor deze soort nu de derde
vindplaats in NL naast Bargerveen en Wijster (Zeegers et al, 2001), kenmerkend voor
hoogvenen en vermoedelijk een IJstijdrelict.
Vervolgens kwam de groep terecht in de
rand van het echte Fochtelooër Veen, ten
zuiden van het Bankenbosch en iets verder
westelijk bij Kolonieveld. Door de grenzen
van de km-hokken heb ik hiervan twee locaties met ieder twee hokken van gemaakt in
Tabel 1; ze worden gezamenlijk besproken
wegens de overeenkomsten. Het hiervoor
genoemde rijtje soorten van arme zandgronden c.q. venen is ook hier grotendeels
present maar in het veen komen dan twee
genera uit de Syrphidae van vochtige open
gebieden bij: de genera Neoascia en Platycheirus zijn goed vertegenwoordigd. Platycheirus europeus en P. occultus zijn leuke
vondsten maar Jan Meekel had Platycheirus
perpallidus, zeker voor Drenthe een bijzondere waarneming. De soort is typisch voor
randen van het hoogveen en voor vennetjes
met Snavelzegge en wordt in NL nog het
meeste in Brabant aangetroffen. Een Syrphidae-soort van Leendert-Jan die tevens
vermelding verdient te krijgen is Xanthogramma dives. Deze zeldzame zweefvlieg is
bij mijn weten nog nooit in Drenthe aangetroffen (van Steenis et al., 2014). Ten slotte
is het aantreffen van Conops vesicularis
(Conopidae, blaaskopvliegen) een vangst in
het te verwachten biotoop, zeker goed als
we weten dat de soort in NL achteruit gegaan is (Smit & Reemer, 2014). Maar opmerkelijker is misschien dat we verder geen
enkele waarneming van blaaskopvliegen gedurende het weekend hebben terwijl er toch
een serie geoefende Dipterologen rond liepen.

Slotwoord
Bijna 25 jaar geleden ving bijna iedereen
monomaan zweefvliegen. We zijn met de
Sectie Diptera gestart met het idee om onze
kennis op hoger niveau te brengen (Reemer
et al., 2009)) en vooral om de andere vliegenfamilies meer naar voren te halen. Beschouw de lijst in Tabel 1 en constateer met
mij dat er nu 250 vliegensoorten uit 40 fa-
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milies in het overzicht staan en tegelijkertijd
in een weekend nog 87 zweefvliegsoorten
gevangen worden. Hulde aan de deelnemers
van de Sectie.

gen; de eerste resultaten. De Vliegenmepper 23 (1): 11-14.
Van Steenis, W., S. Bot & A. Barendregt
(2014). Twee nieuwe citroenzweefvliegen
voor Nederland: Xanthogramma dives en X.
stackelbergi (Diptera: Syrphidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 43: 2735.

Literatuur
Reemer, M., W. Renema, W. van Steenis, Th.
Zeegers, A. Barendegt, J.T. Smit, M.P. van
Veen, J. van Steenis & L.J.J.M. van der Leij
(2009). De Nederlandse Zweefvliegen (Diptera: Syrphidae). Nederlandse Fauna 8. Uitgave: Nationaal Natuurhistorisch Museum
Naturalis, KNNV Uitgeverij, European Invertebrate Survey – Nederland.

Zeegers, T., Smit, J.T. & Aartsen, B. van.
2001. Eerste aanvulling op de naamlijst van
Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae).
Entomologische
Berichten
61:
147–150.

Smit, J. & M. Reemer (2014). Leuke vlieLOCATIE NUMMER (zie tabel 1)
Agromyzidae
Amauromyza flavifrons
Cerodontha capitata
Anisopodidae
Sylvicola fenestralis
Anthomyiidae
Botanophila fugax
Hydrophoria lancifer
Hylemya vagans
Hylemya variata
Anthomyzidae
Anthomyza gracilis
Asilidae
Dioctria atricapilla
Dioctria cothurnata
Dioctria hyalipennis
Dioctria oelandica
Dioctria rufipes
Dysmachus trigonus
Laphria flava
Neoitamus cyanurus
Bibionidae
Dilophus febrilis
Calliphoridae
Calliphora vicina
Calliphora vomitoria
Cynomya mortuorum
Lucilia ampullacea
Lucilia caesar
Melanomyia nana
Pollenia rudis
Campichoetidae
Campichoeta punctum
Conopidae
Conops vesicularis
Diastatidae
Diastata costata
Dolichopodidae
Dolichopus claviger
Dolichopus pennatus
Dolichopus picipes
Dolichopus plumipes
Dolichopus ungulatus
Gymnopternus cupreus
Hercostomus aerosus
Hercostomus cupreus
Neurigona quadrifasciata
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LOCATIE NUMMER (zie tabel 1)
Empididae
Dolichocephala guttata
Empis digramma
Empis prodromus
Empis stercorea
Empis tessellata
Hilara chorica
Hilara species ….
Rhamphomyia nigripennis
Rhamphomyia tarsata
Rhamphomyia tibiella
Phyllodromia melanocephala
Ephydridae
Scatella tenuicosta Collin
Fanniidae
Fannia manicata
Fannia serena
Heleomyzidae
Suillia bicolor
Suillia fuscicornis
Suillia pallida
Hybotidae
Bicellaria intermedia
Euthyneura myrtilli
Platypalpus ciliaris
Platypalpus cursitans
Platypalpus notatus
Tachypeza nubila
Lauxaniidae
Calliopum simillimum
Lauxania cylindricornis
Meiosimyza rorida
Meiosimyza platycephala
Minettia longipennis
Tricholauxania praeusta
Limoniidae
Achyrolimonia decemmaculata
Austrolimnophila ochracea
Epiphragma ocellare
Erioptera fuscipennis
Eutonia barbipes
Limonia macrostigma
Limonia nubeculosa
Limonia stigma
Molophilus ochraceus
Neolimonia dumetorum
Ormosia nodulosa
Pilaria discicollis
Lonchopteridae
Lonchoptera lutea
Micropezidae
Neria cibaria (was: Calobata c.)
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LOCATIE NUMMER (zie tabel 1)
Muscidae
Coenosia tigrina
Graphomya maculata
Helina spec….
Hydrotaea militaris
Mesembrina meridiana
Musca autumnalis
Phaonia falleni
Phaonia incana
Phaonia pallida
Phaonia rufiventris
Phaonia tuguriorum
Polietes lardarius
Polietes meridionalis
Thricops diaphanus
Mycetophilidae
Megophthalmidia crassicornis
Opomyzidae
Geomyza balachowskyi
Opomyza petrei
Piophilidae
Stearibia nigriceps
Platypezidae
Agathomyia antennata
Callomyia amoena
Psilidae
Chamaepsila spec.
Psila fimetaria
Psila merdaria
Ptychopteridae
Ptychoptera contaminata
Rhagionidae
Chrysopilus cristatus
Rhagio scolopaceus
Rhagio vitripennis
Sarcophagidae
Brachycoma devia
Metopia argyrocephala
Sarcophaga vagans
Sarcophaga variegata
Scathophagidae
Cordilura ciliata
Phrosia albilabris
Scathophaga furcata
Scatophaga stercoraria
Sciomyzidae
Hydromya dorsalis
Limnia paludicola
Limnia unguicornis
Pherbina coryleti
Pherbellia albocostata
Pherbellia dorsata
Sepedon spinipes
Tetanocera arrogans
Tetanocera ferruginea
Tetanocera fuscinervis
Tetanocera robusta
Tetanocera silvatica
Sepsidae
Sepsis fulgens
Themira putris
Stratiomyidae
Beris vallata
Nemotelus pantherinus
Odontomyia ornata
Odontomyia tigrina
Oplodontha viridula
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LOCATIE NUMMER (zie tabel 1)
Syrphidae
Anasimyia contracta
Anasimyia lineata
Anasimyia lunulata
Baccha elongata
Brachyopa bicolor
Brachypalpoides lentus
Chalcosyrphus nemorum
Cheilosia albitarsis
Cheilosia bergenstammi
Cheilosia carbonaria
Cheilosia fraterna
Cheilosia pagana
Chrysogaster virescens
Chrysotoxum cautum
Chrysotoxum festivum
Chrysotoxum vernale
Criorhina asilica
Criorhina berberina
Didea fasciata
Epistrophe nitidicollis
Episyrphus balteatus
Eristalinus sepulchralis
Eristalis horticola
Eristalis intricaria
Eristalis nemorum
Eristalis pertinax
Eristalis picea
Eristalis similis
Eristalis tenax
Eupeodes corrolae
Ferdinandea cuprea
Helophilus hybridus
Helophilus pendulus
Helophilus trivittatus
Heringia (subg. Neocnemedon
wijfjes)
Lapposyrphus lapponicus
Leucozona lucorum
Melanogaster hirtella
Melanostoma mellinum
Melanostoma scalare
Meliscaeva auricollis
Merodon equestris validus
Microdon analis
Microdon myrmicae
Myatropa florea
Neoascia aenea
Neoascia podagrica
Neoascia meticulosa
Neoascia tenur
Othonevra intermedia
Parhelophilus frutetorum
Parhelophilus versicolor
Pipiza noctiluca
Pipiza notata
Pipiza quadrimaculata
Pipizella viduata
Platycheirus albimanus
Platycheirus angustatus
Platycheirus clypeatus
Platycheirus europaeus
Platycheirus fulviventris
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LOCATIE NUMMER (zie tabel 1)
Syrphidae (vervolg)
Platycheirus occultus
Platycheirus peltatus
Platycheirus perpallidus
Platycheirus scambus
Platycheirus scutatus
Pyrophaena granditarsa
Pyrophaena rosarum
Rhingia campestris
Scaeva selenitica
Sericomyia silentis
Sphaerophoria fatarum
Sphaerophoria philanthus
Sphaerophoria scripta
Sphaerophoria taeniata
Syritta pipiens
Syrphus ribesii
Syrphus torvus
Syrphus vitripennis
Temnostoma bombylans
Tropidia scita
Volucella bombylans
Volucella pellucens
Xanthogramma dives
Xylota segnis
Xylota sylvarum
Xylota tarda
Tabanidae
Haematopota pluvialis
Haematopota subcylindrica
Hybomitra bimaculata
Hybomitra distinguenda
Tabanus maculicornis
Tachinidae
Gastrolepta anthracina
Gymnocheta magna
Gymnosoma nudifrons
Gymnosoma rotundatum
Linnaemyia picta
Lydella stabulans
Macquartia tenebricosa
Myxexoristops abietis
Oswaldia muscaria
Panzeria rudis
Pelatachina tibialis
Phasia barbifrons
Prooppia nigripalpis (was: Phebellia n.)
Siphona geniculata
Vibrissina turrita
Zophomyia temula
Tephritidae
Philophylla caesio
Tephritis vespertina
Therevidae
Thereva nobilitata
Tipulidae
Prionocera turcica
Tipula fascipennis
Tipula flavolineata
Tipula luna
Tipula lunata
Tipula maxima
Tipula pruinosa
Ulidiidae
Melieria crassipennis
Melieria omissa
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Parasitisme op een regenworm
André van Eck
Het bedrijf waar ik voor werk, Mitox Trial
Management B.V. te Amsterdam, doet onder
andere onderzoek naar het voorkomen van
regenwormen (Annelida, Lumbricidae) op
agrarische gronden. Tijdens het determineren van materiaal verzameld in België, stuitte ik op een exemplaar van de soort Lumbricus rubellus Hoffmeister met een eigenaardig 'uitsteekseltje' op de staart.
Bij nadere beschouwing bleek het te gaan
om het eerste stadium van een larve van de
vliegenfamilie Calliphoridae, en van het genus Pollenia. Deze larve bleek verzameld -en
tegelijk met de worm gedood- juist op het
moment dat het de cuticulum van de worm
wilde gaan doorboren en daarmee de worm
binnen te dringen. Larven van Pollenia-soorten zijn, voor zover bekend, parasitoiden
van regenwormen, wat betekent dat de
prooi het niet overleeft (Keilin 1915; Szpila,
2003).

Omdat dit, zeker in het wild, geen alledaagse waarneming is zijn hiervan enkele foto's
gemaakt (foto 1-3).
De regenworm is verzameld op 24 september 2013 te St.-Katelijne-Waver, België en
bevindt zich in de collectie van Mitox.

Literatuur
Keilin, D. 1915. Recherches sur les larves de
Dipteres cyclorhapes. Cycle evolutif de Pollenia rudis Fabr., parasite d’ Allolobophora
chlorotica Sav. — Biologie comparee des larves de Dipteres. — Bull. Sci. Fr. Belg. 49:
15–198.
Szpila, K. 2003. First instar larvae of nine
West-Palaearctic species of Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Calliphoridae). Entomol. Fennica 14: 193–210.

Foto 1-3: larve Pollenia spec. die Lubricus rubellus binnendringt. Foto's: Tobias Vollmer.
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Melanostoma mellinum: van larve tot imago
John Bouwmans
Op 20 januari 2015 was ik op zoek naar insecten in het Zandgat Kwintelooyen tussen
Rhenen en Veenendaal. Had in de afgelopen
winters al gezien dat in natte perioden de
waterstand stijgt en de oever soms meters
opschuift. Veel insecten, vooral kevers,
vluchten dan de vegetatie in om aan het
stijgende water te ontsnappen. Op deze dag
was dat niet anders.
Op een van de Pitrus-sprieten zag ik een
lichtgroen beestje zitten. Dacht eerst aan
een cicade, maar het bleek een larve. Omdat het me niet lukte om in het veld het
beestje duidelijk op de foto te krijgen, heb ik
het pitrussprietje met de larve mee naar
huis genomen, om te kijken of ik ‘m daar
beter op de foto kon zetten. Had ook een
vraag m.b.t. de soort geplaatst op het vliegenforum van Waarneming.nl. Bleek inderdaad een zweefvlieglarve en mijn vraag was
hoe het beestje in leven houden om de ontwikkeling te volgen. Menno Reemer stelde
voor om de larve met wat vochtig mos in
een potje te stoppen, en hij verwachtte dat
de larve dan wel zou verpoppen.
De larve, circa 6 mm lang, bleef steeds op
de bodem van het potje zitten, maar op 4
februari zag ik dat hij opeens op de zijwand
zat. Bleek ook al verpopt, (lengte pop circa
5-5,5 mm). Dit is tussen 1 februari ’s
avonds en 4 februari ‘s morgens gebeurd.
Heb de larve nooit op het mos gezien en
neem eigenlijk aan dat hij sinds 20 januari
ook niets meer gegeten heeft, maar zeker
weet ik dat natuurlijk niet.
De ontwikkeling van de pop volgde ik met
extra belangstelling omdat anderen de ervaring hadden dat de pop bruin zou verkleuren. Je zag op 7 februari door de onderkant
van de pop dat vaag al wat structuren zichtbaar worden, zoals kop en poten. Maar de
pop bleef nog steeds volledig groen.
Op 12 februari begon lokale bruinverkleuring
van de pop. Duidelijk was dat dit de ogen en
de ocelli van het beestje betrof. Ook de
structuren van het beestje werden duidelijker en de poten begonnen wat oranje te
verkleuren. Een dag later op 13 februari
was de bruinverkleuring verder gegaan en
waren afzonderlijke details wat minder goed

zichtbaar. Leek ook of de pophuid wat bleker
werd of losliet van de inhoud.
Op 14 februari leek er nog meer lucht tussen de pophuid en de inhoud te zitten. Was
de pop net aan het fotograferen, toen het
leek alsof de voorzijde van de pop open was.
Vlug de loep erbij gepakt en toen zag ik dat
het kopje er inmiddels inderdaad al uit was.
Meteen de camera weer gepakt en het proces verder op beeld vastgelegd. Het uitsluipen ging razendsnel. Nadat de kop eruit
was, draaide het beestje op de rug om de
pophuid er af te trappen, draaide weer op de
buik en liep weg. Het hele proces duurde ongeveer 60-90 seconden. Kon ‘m nog net in
een perspexcontainer laten lopen. Op de
wand daarvan bleef hij rustig zitten om eerst
achterlijf en later vleugels op te pompen.
Verloop van het proces: Duurde in totaal 2
uur. Erg leuk en bijzonder om van dichtbij
mee te maken. Zie ook de foto's 1-24 op de
volgende bladzijden.
Tijd
10.50 uur

Activiteit
start uitsluipen uit pop. Duurde circa
60 en maximaal 90 seconden
10.54 – 11.02 oppompen achterlijf
11.04 – 11.21 oppompen vleugels
10.21 - 11.51
11.52

opdrogen, uitkleuren en wat rondlopen. (imago is 9 mm lang)
legen van de darmen

12.27

redelijk uitgekleurd

12.54

allert en actief

Figuur 1: uitsluipen van een pop van Melanostoma
mellinum

Het uitgeslopen beest is gedetermineerd als
Melanostoma mellinum, de Gewone Driehoekzweefvlieg. (Gewoon, maar toch een bijzondere!)
Het beestje en de lege pop zullen worden opgenomen in de Naturalis-collectie, zodat de
determinatie geverifieerd kan worden wanneer meer bekend is over de veranderingen
in de taxonomie van de Europese Melanostoma-soorten. (actie Menno Reemer)
Voor meer info, zie topic waarneming.nl:
http://forum.waarneming.nl/smf/
index.php?topic=
308917.msg1751723#msg1751723
http://waarneming.nl/waarneming/view/
97461269
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Foto 1-24: uitsluipen wijfje Melanostoma mellinum. Foto's: John Bouwmans
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