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Dwergen van dennenreuzen: Zabrachia tenella en  
Zabrachia minutissima in aantal op het Groote 
Veld bij Vorden (Diptera, Stratiomyidae) 
 

Robert Ketelaar & Jan Burgers
  

Figuur 1. De Malaiseval (links) op de noordoostelijke kant van de heidecorridor op het Groote Veld.  

 

 

Tussen Vorden en Lochem ligt op de zuide-

lijke flank van het Berkeldal een dekzand-

gordel met een voor Achterhoekse begrip-

pen uitgestrekt bos. Het gebied omvat on-

der meer de natuurgebieden Velhorst, 

Groote Veld, Waliën en 't Enzerinck. Een 

malaiseval in het Groote Veld leverde meer-

dere exemplaren op van de zeldzame wa-

penvliegen Grootoogspeldenknopje (Zabra-

chia tenella) en Kleinoogspeldenknopje (Z. 

minutissima). Het zijn de kleinste wapen-

vliegen die Nederland herbergt (2-3 mm 

groot). De larven leven achter schors van 

naaldbomen. En die naaldbomen in het ge-

bied zijn blijkbaar bijzonder, want uit de 

malaiseval werden nog meer bijzondere  

 

 

 

 

insecten gehaald die geassocieerd zijn met 

oud en/of dood naaldhout.  

 

De heidecorridor van het Groote Veld 
 

In het vrij uitgestrekte bos liggen een aantal 

heide- en schraallandrelicten. De  

belangrijksten zijn het Kienveen, met bijzon-

dere planten als Melkviooltje, Oeverkruid, 

Moeraswespenorchis, Dwergvlas en Val-

kruid en de Hackfortse Heide, een vochtige 

heide met onder andere Klokjesgentiaan. 

Om uitwisseling van soorten tussen deze ge-

bieden beter mogelijk te maken is in 2013 

een heidecorridor aangelegd. Daarbij is een 

lange strook bos slingerend door het  
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in  Figuur 2. Positie van de Malaiseval (groene stip) 

in de corridor tussen het Kienveen (helemaal boven) 

en de Hackfortse heide (onder). 

landschap gekapt. De corridor wordt open 

gehouden door schapenbegrazing en hand-

matig worden jonge grove dennen verwij-

derd. Op een zonbeschenen noordoostkant 

van de heidecorridor heeft de eerste auteur 

in 2020 een Malaiseval neergezet: een ide-

ale plek om de lokale fauna én de heen en 

weer pendelende insecten te vangen (figuur 

1 en 2).  

 

Speldenknopjes 
 

Zabrachia tenella; Groote Veld; 19.v.-

05.vi.2020, 1 vr; 19.vi – 04.vii, 1 vr; 04-

17.vii.2020, 1 vr; 3 vr verzameld op alcohol. 

Zabrachia minutissima; Groote Veld; 05-

19.vi.2020, 3 vr; 19.vi-04.vii, 9 vr; 04-

17.vii.2020, 1 vr; 17.vii- 03.viii.2020, 1 vr; 

03-22.viii.2020, 2 vr.; 14 vr verzameld op al-

cohol, 2 vr verzameld op speld.  

 

Eén van de meest bijzondere vondsten be-

treft in totaal 4 vrouwtjes van het Groot-

oogspeldenknopje (Zabrachia tenella) en 16 

vrouwtjes van het Kleinoogspeldenknopje 

(Z. minutissima) (figuur 3 en 4). Van beide 

soorten is klaarblijkelijk een vrij grote popu-

latie in de buurt van de malaiseval aanwe-

zig. Z. tenella is vrij zeldzaam in Nederland, 

met hoofdzakelijk vondsten in het midden 

van Nederland en een zwaartepunt van de 

waarnemingen op de Veluwe (Smit et al., 

2019). Beuk (1990) ging met het zoekbeeld 

van een larvenhabitat bij Wekerom gericht 

op zoek naar larven op verschillende plek-

ken. Hij ontdekte in korte tijd een tiental 

nieuwe vindplaatsen, allemaal aan de hand 

van (al dan niet opgekweekte) larven. Veel 

van zijn vondsten zijn niet opgenomen in 

Smit et al. (2019). De vliegjes zijn blijkbaar 

in het veld lastig te vinden, en de vele vond-

sten van larven doen vermoeden dat de 

soort talrijker is dan de huidige versprei-

dingsbeelden laten zien.  

Zabrachia minutissima is veel zeldzamer in 

Nederland. De eerste melding is van Bou-

mans (2005) die een larve vond en op-

kweekte van de Utrechtse Heuvelrug. De 

vondsten in het Groote Veld betreffen de 

tweede melding voor Nederland. In 2021  

 

 
Figuur 3. Habitus van Zabrachia minutissima van het 

Groote Veld (2020).  



5 
 

vonden Arnold Wijker en Sandra Lamberts 

een vrouwtje in het Noordhollands Duinre-

servaat (www.waarneming.nl/observa 

tion/218312616). Er zijn momenteel dus 

drie vindplaatsen bekend. Net als bij Z. te-

nella is het waarschijnlijk dat Z. minutissima 

veel (?) over het hoofd wordt gezien. 

 

 

   

 
Figuur 4. Kopprofiel van Zabrachia tenella (boven) en 

Z. minutissima (onder). Verschil is de kleur van de 

antenne (bruin resp. oranje) en de breedte van de 

koon (breed resp. smal).  

Opvallend aspect aan de vondsten op het 

Groote Veld is dat er alleen vrouwtjes zijn 

gevangen. Van de larven die Beuk (1990) 

uitkweekte was de sex-ratio vrijwel gelijk. 

Dat roept de vraag op waarom de malaise-

val geen enkel mannetje heeft opgevangen.  

Zouden de mannetjes minder mobiel zijn en 

zich bijvoorbeeld hoofdzakelijk op 

ontmoetingsplekken bevinden? En zijn de 

vrouwtjes dan mobieler in hun zoektocht 

naar geschikte bomen om eitjes af te zet-

ten? Ga dit maar eens uitzoeken in het veld 

met vliegjes van nauwelijks meer dan 2 mm 

groot....  

De larven van Zabrachia tenella en Z. minu-

tissima leven achter schors van bomen waar 

ze jagen op kleine ongewervelden en moge-

lijk ook dode exemplaren eten. Ze worden 

hoofdzakelijk gevonden op naaldbomen. In 

Nederland zijn alleen vondsten van Grove 

den gepubliceerd. Van Z. tenella wordt ge-

zegd dat ze ook op berk zou leven, maar een 

originele bron hiervoor heb ik niet gevon-

den. Nu wil het geval dat in de directe om-

geving van de malaiseval op het Groote Veld 

diverse oude, knoestige en deels dode en 

kwijnende grove dennen staan (figuur 5). En 

blijkbaar vormen die een belangrijk leefge-

bied voor insecten, want uit de malaiseval 

kwamen nog een aantal bijzondere naald-

houtspecialisten tevoorschijn. 

 

Meer bijzondere insecten van  

naaldhout en naaldbossen 
 

Alle vondsten hieronder uit 2020. Aantallen 

zijn opgeteld voor het hele veldseizoen.  

Choerades gilva 

Groote Veld, 6 mn, 4 vr (malaiseval); 1 mn 

(veldwaarneming). 

Choerades ignea 

http://www.waarneming.nl/observa%20tion/218312616
http://www.waarneming.nl/observa%20tion/218312616
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Figuur 5. Vitale, kwijnende en dode grove dennen in de heidecorridor: het is aannemelijk dat een flink aantal 

vastgestelde naaldhoutspecialisten hier hun leefgebied hebben.  

Groote Veld, 6 mn, 8 vr (malaiseval). 

Beide soorten roofvliegen zijn in hun larvale 

stadium afhankelijk van dood hout van (ver-

moedelijk hoofdzakelijk) Grove den. De lar-

ven leven in gangen die door andere insec-

ten zijn gemaakt en jagen daar op aller-

hande insecten. Beide soorten zijn zeldzaam 

in Nederland en beperkt tot dennenbossen 

op de hogere zandgronden. Zelf tref ik ze 

veel aan op plekken waar redelijk recent bo-

men zijn gekapt voor de omvorming naar 

heide (Leuvenumse Bossen, Bergherbos, 

Planken Wambuis) en de plek op het Groote 

Veld past daar dus naadloos in.  

 

Rhadiurgus variabilis 

Groote Veld, 2 mn (malaiseval). 

De zwartkoproofvlieg is niet aan hout van 

dennenbomen gebonden, maar komt wel 

vrijwel uitsluitend in dennenbossen voor. 

De vrouwtjes zouden eitjes afzetten op den-

nenkegels, naalden en takjes, de larven le-

ven in de bodem. Rhadiurgus variabilis is de 

afgelopen jaren zeer sterk achteruit gegaan 

en is momenteel ronduit zeldzaam. 

 

Neomochtherus pallipes  

Groote Veld, 52 mn, 36 vr (malaiseval). 

De roodpootroofvlieg is ook hoofdzakelijk 

gebonden aan dennenbossen. Opvallend is 

dat deze soort veel achter ramen in huizen 

wordt aangetroffen, soms ver van dennen-

bossen verwijderd. De soort is vrij schaars in 

Nederland. Zelf vind ik hem regelmatig in 

half beschaduwde bosranden en zelfs in 

bossen, en dat is geen plek waar je normaal 

roofvliegen gaat zoeken. Mogelijk wordt 

ook deze soort dus wel wat onderbemon-

sterd. Volgens Smit et al. (2019) gaat N. pal-

lipes achteruit, en in dat licht is het grote 

aantal dat in de malaiseval zal uitzonderlijk. 

Het is zelfs 55% van het totaal aantal inge-

voerde exemplaren op waarneming.nl in  

2020. Naast deze naaldbosspecialisten zijn 

een flink aantal andere regionaal bijzondere 

vliegen uit het materiaal van de malaiseval 

gevist: Pelecocera tricincta, Ptiolina nigrina, 

Psilocephala ardea en Paracrocera orbicula. 

 

Naast deze bijzondere vliegen werden ook 

een aantal andere aan naaldhout gebonden 

zeldzame insecten gevonden: 

Acanthocinus aedilis 

Groote Veld, 2 mn, 6 vr (malaiseval) 

De larven van de timmerboktor leven in pas 

geveld hout, in Nederland alleen grove den. 
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De soort is sterk achteruit gegaan in Neder-

land. In de Achterhoek ooit waargenomen 

rond 1950 op Hackfort (ITBON onderzoek). 

Voor zover bekend geen andere recente 

waarnemingen in de Achterhoek dan die 

van Groote Veld. 

 

Chrysobothris solieri 

Groote Veld,  1 ex. (malaiseval) 

Deze zeer zeldzame prachtkever werd 

nieuw voor ons land gemeld in 2007 uit 

Noord-Brabant (Teunissen, 2007). Sindsdien 

12 waarnemingen (in 7 km-hokken) waaron-

der ook in Limburg (Meinweg) en de 

Utrechtse heuvelrug (Maarn). De larven le-

ven onder schors van afgestorven takken en 

stammetjes van hooguit 15 cm doorsnede 

(Vorst, 2009). De Malaiseval was goed voor 

116 keversoorten (1508 exemplaren), hier-

van staan er 70 op de Doodhoutkeverlijst 

van Nederland (in prep. 2022). Ook dit geeft 

aan dat deze hoek van het Grote Veld erg 

belangrijk is (geworden) voor de insecten-

fauna van dood hout.  

 

Een korte geschiedenis van  

het gebied 
 

De entomofauna van het gebied herbergt 

dus een flink aantal bijzondere, min of meer 

aan naaldhout gebonden soorten. En eigen-

lijk is dat feit alleen al vrij opmerkelijk, want 

het gebied was 150 jaar geleden nog een 

uitgestrekt open heidegebied (figuur 6). Aan 

de hand van oude kaarten kan dit mooi wor-

den geïllustreerd. Rond 1825 was het ge-

bied een enorm uitgestrekt en open heide-

veld: de Lochmer Heide. Vermoedelijk sa-

menhangend met de Markewetten 

(waardoor de “woeste gronden” in gemeen-

schappelijk eigendom verplicht geprivati-

seerd werden) is het gebied daarna in stuk-

ken ontgonnen en/of buiten gebruik ge-

raakt. Delen werden ontwikkeld tot of on-

derdeel gemaakt van landgoederen zoals de 

Velhorst, Waliën en Enzerinck. Andere delen 

werden ontgonnen tot landbouwgebied, be-

plant met bos of liepen spontaan vol met 

bosopslag. Het ligt voor de hand te veron-

derstellen dat een groot deel dicht groeide 

met grove den. De fraaie oude vliegdennen 

die op diverse plekken in de buurt van de 

malaiseval zijn ongetwijfeld in deze periode 

gekiemd, waarmee sommige zeker 200 jaar 

oud zullen zijn. Hoewel van oorsprong dus 

een open heidegebied, is de lange geschie-

denis van naaldbos in de afgelopen twee 

eeuwen voldoende geweest voor de vesti-

ging van diverse bijzondere insecten die 

daaraan gebonden zijn. 

 

Dood hout op en rond de heide 
 

Bij het open kappen van delen van het bos 

is veel aandacht besteed aan het achterla-

ten van dood (naald)hout, sparen van oude 

vliegdennen, ringen van dennenbomen en 

geleidelijke overgangen van heide naar 

naaldbos. De zeldzame naaldhoutspecialis-

ten hebben dit blijkbaar weten te waarde-

ren. En zo blijkt het goed mogelijk om bij 

bosomvorming naar open natuurtypen toch 

ook rekening te houden met bijzondere 

fauna van bossen. Wellicht hebben deze 

soorten er zelfs van geprofiteerd, want het 

aanbod aan dood hout is groot en er zijn 

meer zonbeschenen bosranden ontstaan. 
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guur 6. Deel van het Groote Veld in 1850, 1900 en 2020 

(bron: www.topotijdreis.nl).  

   

http://www.topotijdreis.nl/
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Verslag Dipteradag 9 april 2022,  

Natuurmuseum Brabant te Tilburg 
 

Wil van den Hoven & Leendert-Jan van der Ent 
 

Ledenvergadering  

(25 leden aanwezig) 
 

Na ruim 2 jaar kon er gelukkig weer een fy-

sieke bijeenkomst georganiseerd worden. 

Behalve enkele excursies tussen de lock-

downs door, konden er door de pandemie 

geen Sectie activiteiten plaats vinden. Dat 

Covid-19 toch nog rond waart bleek wel uit 

het feit dat het merendeel van de bestuurs-

leden door corona getroffen was en helaas 

niet naar Tilburg kon komen. Een opkomst 

van ongeveer 25 leden is in dat licht bezien 

zo slecht nog niet. Het was duidelijk dat er  

na binnenkomst heel wat bijgepraat moest 

worden maar na een welkomstwoord van 

de voorzitter en huishoudelijke mededelin-

gen door de secretaris kon de ledenverga-

dering dan toch beginnen. 
 

Financiën 
 

Als vanouds had Ruud een financieel over-

zicht gemaakt (zie bijlage). Het positieve 

saldo per 1 jan. 2022 was ongeveer 1100 

euro. Opgemerkt dient te worden dat de 

Sectie door de pandemie minder geld heeft 

uitgegeven en dat we bij “normale” uitga-

ven voor onze activiteiten weer licht zullen 

interen op het vermogen.  Opvallend was 

het lage aantal betalende leden voor 2022 

en 2021. De pandemie is hier ongetwijfeld 

debet aan geweest. Een oproep tot betaling 

van de contributies heeft geholpen en het 

saldo is inmiddels opgelopen tot rond de 

1500 euro. 
 

Redactie en de Vliegenmepper 
 

Laurens heeft als redactielid van 2000 tot 

2020 bijgedragen aan het doen uitkomen 

van minstens 40 Vliegenmeppers. Een hele 

prestatie! Hij werd daarom als nog in het 

zonnetje gezet met een presentje en veel 

applaus. André Schulten kon door drukke 

werkzaamheden aan vliegengidsen niet di-

rect opvolgen maar gelukkig was Micha 

D’Oliveira bereid de redactie (samen met 

Niels-Jan Dek) op zich te nemen en aldus te 

zorgen voor het op de planken komen van 

twee Vliegenmeppers in 2021. Zonder erva-

ring een hele klus maar het is dan toch ge-

lukt. Inmiddels heeft André het redactie-

schap op zich genomen en is voortvarend 

aan de slag gegaan met het aanpassen van 

het logo en colofon van de Vliegenmepper. 

Het logo is verfrist en dynamischer gewor-

den en kreeg de enthousiaste instemming 

van de vergadering. Om de beschikbaarheid 

van de Vliegenmepper te vergroten zal het 

blad gekoppeld gaan worden aan Natuur-

tijdschriften.nl 

 

Dipteraweekend 
 

Het Dipteraweekend vindt dit jaar plaats op 

een fraaie locatie in Loenen aan de oost-

flank van de Veluwe en wel op 4, 5 en 6 juni 

tijdens Pinksteren. De convo is inmiddels 

rondgestuurd. Deelname graag even opge-

ven bij Gerard Pennards. Na een discussie 

over opties voor de komende jaren kwamen 
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twee locaties naar voren. Dipteraweekend 

2023 in Lottum (Schuitwater). Hier zijn we 

ook in 2002 geweest en het zou interessant 

zijn om de ontwikkeling  van de terreinen  in 

de tijd te volgen. Dit zou gekoppeld kunnen 

worden aan de zweefvliegwaarnemingen 

van Alfons Vaessen uit de jaren 70 (mede-

deling Theo Zeegers). Een ander voorstel 

was om de Onlanden in Noord Nederland te 

bezoeken (optie Dipteraweekend 2024). 

 
Dagexcursies 
 

Elias de Bree en Jan Meekel hebben voor 

2022 een gevarieerd  programma (inmiddels 

rondgestuurd) opgesteld. Hierin onder meer 

een 2daags bezoek aan de Millingerwaard 

(23&24 juli) om deel te nemen aan het 5000 

soorten project Gelderse poort. Op 20 au-

gustus is er wederom een excursie naar de 

Veluwezoom in samenwerking met Waarne-

ming.nl. We hopen hiermee een breder pu-

bliek en ook nieuwe leden aan te trekken. 

Een punt van discussie was hoe de excursies 

aantrekkelijker voor fotografen te maken. 

Fotografie in het veld vraagt om meer tijd 

dan dat de gemiddelde “ vliegenvanger” no-

dig heeft om door het terrein te struinen. 

Aparte excursies naar b.v. een kleiner ge-

bied zouden op fotografie afgestemd kun-

nen worden. Specialisten zouden hierbij de 

fotografen kunnen bijstaan voor soorther-

kenning. Natuurfotografie en de toene-

mende kwaliteit van beeldherkenning ma-

ken de groep van enthousiaste Diptera foto-

grafen steeds groter. Het is belangrijk om 

initiatieven te ontwikkelen om ook fotogra-

fen gemotiveerd te krijgen om aan te sluiten 

bij de Sectie Diptera.  

 

Excursietips voor 2023 waren 1) Schuitwa-

ter op een ander tijdstip. 2) Langs de IJssel 

bij Deventer (info Laurens van der Leij). 

 
Studiedag 
 

De invulling voor de studiedag in november 

is er nog niet. Een idee is de determinatie 

van Dolichopodidae wat mooi zou aanslui-

ten op het project Atlas van Nederlandse 

slankpootvliegen van Marc Pollet. 

 
Presentaties 
 

Na de lunchpauze stond er een viertal lezin-

gen op het programma gevolgd door een af-

sluiting met ruimte voor korte mededelin-

gen door de leden zelf. 

 

Marc Pollet 

Marc gaf een mooi overzicht van Neder-

landse genera/soorten van de Dolichopodi-

dae. Het bijeenvoegen van grote hoeveelhe-

den waarnemingen uit het veld en van aan-

wezige exemplaren in collecties moet resul-

teren in een Atlas van Nederlandse slank-

pootvliegen. 

 

Luc Willemse 

Het Nagoya Protocol is complex en lastig in 

al zijn aspecten te bevatten. Voor de ge-

wone verzamelaar van vliegen lijkt het niet 

veel impact te hebben. Het Nagoya Protocol 

is geen vergunning maar een internationale 

regelgeving om winst (benefit) behaald uit 

genetische informatie te delen met het land 

waar verzameld is. Voor het vangen van 

vliegen in het buitenland zijn wel de lande-

lijke en/of plaatselijke vergunningen van be-

lang.  

 

Aat Barendregt 

Aat heeft van 1979 tot 2021 de zweefvlie-

gen van Boeschoten (Veluwe) gemonitord. 

De uitkomst laat een dramatische afname 
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van soorten en aantallen zien. Dit blijkt 

geen geleidelijk proces te zijn geweest. Een 

sterke afname in jaren 80 en 90 werd  ge-

volgd door een stabilisatie, gevolgd door 

een verdere afname vanaf eind jaren 90. De 

oorzaken voor de  terugval zijn niet duide-

lijk. Het onderzoek heeft in de landelijke 

pers aandacht gekregen. 

 

Roy Kleukers 

Roy gaf uitleg over het Nederlandse soor-

tenregister en over het proces hoe nieuwe 

soorten daarin opgenomen worden. In het 

verleden liep dit vooral via een publicatie in 

Entomologische Berichten of in Faunistische 

Mededelingen. Om sneller te kunnen in-

springen op het registreren van nieuwe 

soorten zijn de richtlijnen soepeler gewor-

den. Nieuwe vliegensoorten kunnen in de 

Vliegenmepper beschreven worden en ver-

volgens ingevoerd worden in het soortenre-

gister (via EIS). De beschrijving moet aan 

een aantal (logische) randvoorwaarden vol-

doen. De randvoorwaarden staan beschre-

ven in een formulier bedoeld voor opname 

in Faunistische Mededelingen maar zou ook 

voor de Vliegenmepper gebruikt kunnen 

worden. Dit formulier zal op de website van 

de Sectie geplaatst worden. Belangrijk voor 

het soortenregister is dat er een bronver-

melding genoemd wordt. In de toekomst 

zou dit ook een door specialisten goedge-

keurde waarneming in Waarneming.nl kun-

nen zijn. 

 

De presentatoren zal gevraagd worden of 

hun presentaties op de Sectie website ge-

plaatst mogen worden. 

 
 

 

 

Mededelingen door leden 

 
Leendert-Jan geeft aan dat de vernieuwde 

website van de NEV operationeel is en dat 

de link naar de Sectie Diptera werkt. Samen 

met André Schulten zal hij onze website ver-

der aanpassen voor afscherming van leden 

voor o.a. contributieoverzicht en adressen.  

 

Via Leendert-Jan heeft Michiel Willemse af-

stand gedaan van een aantal overtollige 

Diptera boeken welke door geïnteresseer-

den meegenomen mogen worden. 

 

Joop Prijs vraagt of vergunningen voor een 

ruimere tijd verkregen kunnen worden dan 

voor de duur van de excursie of Dip-

teraweekend zelf. Dit om malaisevallen van 

te voren te kunnen plaatsen en na afloop te 

kunnen afbreken. 

 

Laurens van der Leij heeft een verzoek om 

waarnemingen over Biblionidae met hem te 

delen. Dit om te komen tot een meer up to 

date sleutel waarbij ook vrouwtjes gedeter-

mineerd kunnen worden. 

 

Jeroen van Steenis roept de leden op om ar-

tikelen aan te leveren in een pas opgericht 

tijdschrift “Journaal van Syrphidae”. Het 

tijdschrift is elektronisch, gratis toegankelijk 

en internationaal gericht (voertaal Engels). 

Een uitleg en oproep tot het plaatsen van 

de artikelen zal in de eerstvolgende Vliegen-

mepper verschijnen. 
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Even voorstellen…  
Sandra Lamberts over Sandra Lamberts 
 

 
 

Ik ben van 1975 toen insecten nog volop 

aanwezig waren. Ik ben opgeleid tot 

productvormgever en tot HR-Adviseur. Een 

creatieve en sociale insteek. Beide komen 

terug in mijn hobby’s en in mijn werk. 

 

Sinds mijn jonge jaren kan ik me niet anders 

herinneren dan dat ik naar insecten keek. 

Lieveheersbeestjes kweekte ik op de 

vensterbank, evenals de rupsen van 

vlinders. En allerlei ander kruipend spul 

waarvan er enkele de volgende ochtend 

verdwenen waren. Toen nog niet wetende 

dat loopkevers rovers zijn. De Nederlandse 

insectengids gaf enig houvast voor de 

determinaties. Het verzamelen van dode 

insecten die ik tegenkwam zat er al vroeg in, 

helaas nog zonder etiket. Dat is in de loop 

der jaren wel veranderd. Verzamelen door 

middel van foto’s, te vinden op 

soortenregister en waarneming.nl, nam in 

de loop der jaren alleen maar toe. Het 

vastleggen en met name het delen met 

anderen staat bij mij voorop. Zo heb ik 

meegeholpen met het DNA vliegenproject 

van EIS waardoor het vliegenvirus heeft 

toegeslagen. Maar in de tussentijd kan ik 

het niet laten om mij ook steeds meer te 

verdiepen in de andere insectengroepen. 

Van nachtvlinders, kevers, bijen, wespen tot 

wantsen en cicaden. Maar ook de planten, 

mossen en paddenstoelen: dus eigenlijk 

alles wat ik eigenlijk tegenkom leg ik vast. 

Daarnaast verzamel ik gericht, of voor 

soortexperts, of omdat ik weet dat de 

kenmerken enkel onder de binoc te zien 

zijn. Maar ik kweek ook om te zien welke 

vlieg, wesp, vlinder of kever tevoorschijn 

komt uit de gevonden larve of pop. 

 

Voorheen woonde ik in Zuid Limburg. Met 

de nachtvlinderval in de achtertuin van 

Genhoes registreerde ik als onderdeel van 

de Nachtvlindermonitoring Limburg enkele 

leuke nachtvlindersoorten. Evenals op de 

Sint Pieters-berg waar ik samen met enkele 

nachtvlinderaars menig uurtje heb vertoeft. 

Daarna kreeg ik de keuze om richting de 

Piepert of het Savelsbos te verhuizen; het is 

de Piepert geworden. Alle drie zijn het 

gebieden die ik nog vaak tijdens vakanties in 

Zuid Limburg bezoek. Nu woon ik samen 

met Arnold Wijker in Egmond aan Zee en  

 

 
Asteia amoena   
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hebben we het Noordhollands 

Duinreservaat (NHD) als achtertuin. Een 

prachtig en met name groot en gevarieerd 

duingebied. Van kalkrijk tot kalkarm, 

stuifzand tot bossen, het is allemaal op 

loopafstand te bereiken. 

 

Na mijn verhuizing naar Egmond heb ik bij 

de Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-

Holland (PWN), de beheerder van het NHD, 

geïnformeerd naar een 

inventarisatievergunning. Voor de vlinders  

 

 
Strongylophthalmyia ustulata 
 

Dwergwolzwever, Phthiria pulicaria 
 

 
Conioscinella zetterstedti 

waren er al genoeg verstrekt maar naar de 

vliegen keek officieel nog niemand. Met een 

vergunning voor de vliegen in het NHD ga ik 

met name in de duinen op zoek naar de 

grote diversiteit die hier voorkomt. Zoals je 

al kon lezen kan ik het niet laten en kijk ik, 

net zoals Arnold dat al jaren doet, niet 

alleen naar vliegen, maar ook naar andere 

insecten. Dat doen we niet alleen hier in 

Nederland, waar we ook zijn, maar ook in 

het (verre) buitenland. Van Frankrijk, 

Spanje, Peru tot Papua en Malaysia, we 

genieten van alles wat we tegenkomen. En 

we registeren dat ook op INaturalist. En ook 

daar krijgen we het voor elkaar om 

zeldzame tot nieuwe soorten voor de 

wetenschap waar te nemen.  

Ow ja,… en daar kijk ik ook héél fanatiek 

naar vogels. Beetje omgekeerde wereld de 

gemiddelde vogelaar kijkt in rustige tijden 

ook naar vlinders, of wat makkelijke 

groepen, ik doe het omgekeerde). 

 

Zolang mijn ogen het nog toelaten kijk ik 

naar alle vliegen en dan het liefst naar de 

allerkleinste. Mijn favoriet is Asteia amoena. 

Zo zie je ze nooit, zo vonden we ze op 

Vlieland, in Limburg en zelfs in onze eigen 

achtertuin. 

 

Het is ook interessant om gericht op zoek te 

gaan naar vliegen. Zo heb ik me een jaar 

lang gericht op de dode of beschadigde 

bomen in het NHD. Dat leverde een bulk 

aan data op van soorten die niet of 

nauwelijks worden waargenomen (bron 

Waarneming.nl). De vliegen die leven van 

sap(stromen), Homalocephala biumbrata, 

diverse Sapzweefvliegen Brachyopa’s, 

evenals de nieuwe vliegenfamilie voor 

Nederland Strongylophthalmyia ustulata. Of 

vliegen die zich tegoed doen aan rottend 

hout, zoals het Zilvervlekspeldenknopje, 
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Roodrugwapenvlieg, Clitellaria ephippium 

 

Neopachygaster meromelas, tot de 

Wortelvliegen, Psilidae en de bastvliegen,  

Xylomyidae, ze kwamen allemaal voorbij. En 

als je de kans hebt ga je natuurlijk ook op 

zoek naar de specifieke duinsoorten. Van 

stuifduinen met de Kleine 

bretelrouwzwever, Exhyalanthrax afer, het 

zeer kortvleugelig vliegje Conioscinella 

zetterstedti van ong. 2 mm, de vegetatie 

daaromheen met Germaria angustata, tot 

de zandpaden met Tetanops sintenisi. Of de 

natte duinvalleien met Herina palustris en 

de bloemrijke stukken waar je veel 

Dwergwolzwevers, Phthiria pulicaria vindt. 

Alle vegetatietypen herbergen  weer andere 

soorten. Het is heerlijk om zo generiek te 

kijken en vooral heel leerzaam. 

 

Elk jaar schrijf ik een uitgebreid 

waarnemingen-verslag voor de PWN. Daarin 

komen de diverse waarnemingen en met 

name de nieuwe soorten voor het gebied en 

de bijzondere en zeldzame soorten 

uitgebreid aan bod. Dat heeft in 5 jaar tijd, 

met dank aan de soortexperts(!), geleid tot 

200 nieuwe registraties van vliegensoorten 

in het NHD op waarneming.nl en dat aantal 

loopt alleen maar op. 

 

Zodra we nieuwe soorten voor Nederland 

waarnemen publiceren we daarover. 

Eerdere publicaties richtten zich op 

nachtvlinders en de vliegen in en rondom 

Roodborn**, maar er zit nog e.e.a. in de 

pen over paddenstoelmuggen, 

oevervliegen, wespjes en kevers. Veel van 

mijn foto’s worden gebruikt voor publicaties 

in boeken, flyers, websites e.d. Iets waar ik 

alleen maar blij van kan worden! Omdat ik 

door middel van een foto’s de grote 

diversiteit aan vliegen, maar ook andere 

insecten kan delen met anderen. Het 

zichtbaar maken van de kleinste soms ook 

zo mooie insecten en hun gedrag dat doe ik 

heel graag, zoals een Tachypeza nubila die 

een paddenstoelmug verorbert, een Sciapus 
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laetus die een dansmug eet, een copulaatje 

Bosrandroofvlieg, Neoitamus cyanurus of 

een eileggende Hommelbijvlieg, Eristalis 

intricaria. 

 

Al jaren zag ik bij de voorbereidingen van de 

vakanties, waarbij we vooraf bekijken wat 

we aan insecten zouden kunnen aantreffen 

in bepaalde gebieden, de briljante foto van 

Reinoud van den Broek van de Roodrug-

wapenvlieg (Clitellaria ephippium) voorbij 

komen. Telkens had ik de vurige wens om 

die geweldige vlieg een keer te zien. Altijd 

had ik gehoopt die, net als Reinoud, op een 

blad te zien zitten. Hoeveel blaadjes ik ook 

bekeek op de Sint Pietersberg….het mocht 

niet zo zijn. Afgelopen jaar in juni tijdens het 

nachtvlinderen op de Sint Pietersberg, waar 

ik ook als mede-vlinderaar op de jaarlijks 

verstrekte vergunning sta, stonden we met 

drie lakens opgesteld. Ik keek ons laken 

rond, zag iets roods en heb werkelijk heel 

België en Mastreech bij elkaar geroepen!! 

Daar zat ie dan… de meest gewel-dige, rode, 

opvallende en veel groter dan ik verwacht 

had, de Roodrugwapenvlieg!!  Nooit had ik 

verwacht die op het laken te treffen… En 

meteen kon ik het delen met de rest van de 

groep die inmiddels op het gegil waren afge-

komen. Een prachtige vondst in een roerig 

jaar. Een jaar waarin ik ondanks ziekte en 

herstel toch weer vreselijk veel mooie 

momenten heb meegemaakt. En daar ga ik 

enthousiast mee door, hopelijk nog vele 

jaren. 

 

 

 

** Het genoemde artikel over Roodborn is 

gepubliceerd in NHM 

https://www.researchgate.net/publication/

358021504_Vliegen_in_en_rondom_Roodb

orn_WAARNEMINGEN_VAN_1988_TOT_SEP

TEMBER_2018

 

 

 
Strongylophthalmyia ustulata, eiafzet 

  

https://www.researchgate.net/publication/358021504_Vliegen_in_en_rondom_Roodborn_WAARNEMINGEN_VAN_1988_TOT_SEPTEMBER_2018
https://www.researchgate.net/publication/358021504_Vliegen_in_en_rondom_Roodborn_WAARNEMINGEN_VAN_1988_TOT_SEPTEMBER_2018
https://www.researchgate.net/publication/358021504_Vliegen_in_en_rondom_Roodborn_WAARNEMINGEN_VAN_1988_TOT_SEPTEMBER_2018
https://www.researchgate.net/publication/358021504_Vliegen_in_en_rondom_Roodborn_WAARNEMINGEN_VAN_1988_TOT_SEPTEMBER_2018
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De Heenzweefvlieg Lejops vittatus  

(Diptera: Syrphidae) na 51 jaar opnieuw  

opgedoken in de Weerribben 
 

John Smit 
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden John.smit@naturalis.nl 

 

 
Figuur 1. Het vrouwtje Lejops vittatus uit de  malaiseval in Weerribben. 

 

Afgelopen jaar heb ik voor de provincie 

Overijssel onderzoek mogen doen in de 

Wieden en de Weerribben. Hiervoor heeft 

in beide gebieden een malaiseval gestaan. 

Tot mijn stomme verbazing dook er in die 

van de Weerribben een vrouwtje Lejops vit-

tatus op in de periode 3-15 juni 2021 (fig. 

1). Dit is de derde waarneming uit de pro-

vincie Overijssel ooit. In augustus 1984 is in 

de omgeving van Kuinre een exemplaar 

waargenomen en in mei 1971 werd een 

vrouwtje waargenomen in de Weerribben. 

Vroeger kwam de soort verspreid in de zilte 

gebieden in de kuststreek voor. Sinds hal-

verwege de jaren 1980 is de soort verdwe-

nen uit het westen van ons land en 

tegenwoordig alleen nog aanwezig in een 

smalle kuststreek in de provincie Friesland 

(fig. 2). Hier wordt ze voornamelijk aange-

troffen in brakke sloten (zeedijksloten) met 

Heen Bolboschoenus maritimus. 

 

De vorige waarnemingen uit 1971 en 1984 

zouden natuurlijk een relict kunnen zijn van 

de inpoldering van de voormalige Zuiderzee. 

Daarentegen laat de waarneming van vorig 

jaar ruimte voor speculatie of Lejops vitta-

tus wellicht toch een populatie in de Weer-

ribben heeft. Het gebied wordt platgelopen 

door libellologen en vlinderaars, maar de 

meeste vliegenmensen beperken zich tot 

het standaard rondje in en om het 

mailto:John.smit@naturalis.nl
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Woldlakebos, terwijl de malaiseval in het 

minder bezochte deel langs de Hamsgracht 

stond. Heen ontbreekt in de Weerribben, 

maar er staat wel Mattenbies Schoenoplec-

tus lacustris, waaronder in het aangren-

zende perceel. Hier is diverse keren uitge-

breid gesleept, echter zonder resultaat. Ook 

op diverse andere plekken zijn standplaat-

sen met Mattenbies gesleept. In Oostenrijk 

is eiafzet gemeld op Lisdodde Typha, waar-

bij de larven vooral in het water zijn gevon-

den, maar ook tussen de bladscheden van 

Lisdodde. Ook hier is sporadisch op gekeken 

binnen het gebied, maar het is bij het ene 

vrouwtje gebleven uit de Malaiseval.  

 

 

De gebieden zijn bezocht tussen eind mei 

tot begin september en in totaal zijn er 74 

soorten zweefvliegen waargenomen, waar-

onder Anasimyia lunulata, die overigens uit-

sluitend in de Wieden is waargenomen on-

danks gerichte zoektochten in de Weerrib-

ben. De locaties met Waterdrieblad Meny-

anthes trifoliata zijn daar toch van duide-

lijke minder goede kwaliteit dan in de Wie-

den. Wel dook er op een van de meest veel-

belovende plekken in de Boonspolder een 

drietal exemplaren op van Microdon myrmi-

cae. Deze soort is zich de laatste 10 jaar 

sterk aan het uitbreiden. Later werd ook 

nog een mannetje aangetroffen in de Wie-

den.  

 

 

 

 
Figuur 2. Huidige verspreiding van Lejops vittatus in Nederland. 

Bron waarneming.nl. 
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Museumvliegen  
 

André Schulten 

 

 
 

Vrijdagmiddag 20 mei 2022, het werk zit 

erop. Ik heb een paar uurtjes om de Oude 

Rijnstrangen bij Oud-Zevenaar met een be-

zoekje te vereren. Het prachtgebied waar ik 

in mijn jonge jaren al rondstruinde. Goede 

kans dat in de middag weer knetterende 

buien gaan losbarsten zoals de dag ervoor, 

maar ik ga het wel zien. Het is warm en de 

zon schijnt. In de uiterwaard staat alles in-

middels in blad, beginnen de geknotte wil-

gen weer flink uit te lopen, is het look-zon-

der-look inmiddels uitgebloeid  en het geel 

van raapzaad is verdwenen. Als altijd ervaar 

ik dat hoe langzamer ik loop hoe meer ik 

zie. Het begint met een vrouwtje Zwarte 

moeraswapenvlieg en even later, na van al-

les en nog wat, man en vrouw Moeras-

zweefvlieg. Twee soorten die ik voor het 

eerst zie. Soorten die waarschijnlijk ieder 

andere dipterist allang op z’n lijstje of in z’n 

collectie heeft staan. Schaamsoorten noe-

men ze dat in de vogelaarswereld; als je die 

niet gezien hebt moet je je schamen. Ik niet 

en ik ben er blij mee. Ik weet het allang: aan 

mij is geen groot wetenschapper verloren 

gegaan… Grappig is wel dat ik beide soorten 

bij de eerste blik herken. Zo vertrouwd van 

de vele foto’s die ik ervan gezien heb. 

Als de lucht echt begint te betrekken en re-

gen niet lang meer op zich zal laten wachten 

besluit ik terug te gaan en het Liemers Mu-

seum in Zevenaar te bezoeken. Iets dat ik al 

langere tijd van plan was, omdat er een deel 

van de collectie van Ton Veltman bewaard 

wordt. Een jaar geleden, nog in coronatijd, 

had ik een afspraak geregeld om ook in het 

archief van het museum de insecten van 

Veltman te mogen bekijken, maar die moest 

ik op het laatste moment afzeggen vanwege 

klachten -die achteraf niets met corona ble-

ken te hebben. Deze keer heb ik vooraf 

geen afspraak gemaakt. Ik ga het wel zien. 

De vriendelijke mevrouw achter de kassa 

heeft Veltman, mede oprichter van het mu-

seum, ook gekend. Ze is actief IVN-er ge-

weest en had iets met planten. Het museum 

is klein, maar fraai ingericht. Het gaat van 

vondsten uit de oertijd tot aan informatie 

over de Tweede Wereldoorlog in De Lie-

mers. Onder de vitrine met opgezette die-

ren (de fauna van De Liemers) zijn enkele 

grote laden met opgeprikte insecten die 

Veltman ooit verzamelde. Keurig gerang-

schikt, met handgeschreven labeltjes met in 

iedere rechteronderhoek zijn initialen: A.V.  

 Ik herinner me dat in de zweefvliegenatlas 

staat vermeld dat hij de op één na grootste 

privé collectie heeft gehad. Als jongeling 

heb ik er een paar keer in mogen kijken, in 

zijn tot kantoor omgebouwde garage. Velt-

man deelde zijn kennis graag. 
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De bijna grootste privé collectie, bijna 6500 

exemplaren op een speld. De meesten daar-

van zijn nog voor zijn overlijden verhuisd 

naar Naturalis. Maar zóveel vliegen op een 

speld… Onwillekeurig vraag ik me af waar 

wetenschap stopt en verzamelwoede be-

gint.  

 

Bij mij gaat slechts een enkele vlieg op de 

speld; alleen als ik denk een bijzondere 

soort gevangen te hebben, die eenmaal ge-

determineerd iets aan de verpreidingsgege-

vens kan bijdragen. Of, zoals nu, voor het 

soortenjaar in De Gelderse Poort. Die gaat 

dan altijd met een kleine verontschuldiging 

de stikpot in. Voor de wetenschap.  

Ik weet het wel: de discussie van wel of niet 

opprikken bestaat sinds jaar en dag. Een dis-

cussie die altijd wel zal blijven oplaaien, ze-

ker nu haarscherpe digitale foto’s een de-

terminatietabel regelmatig overbodig ma-

ken en door steeds geavanceerder herken-

ningssoftware.  

 

Herinnering. Als ik ga tellen komt ik op 44 

jaar geleden. Op kamp met de Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie in Kotten en 

die dag op excursie naar het Wooldse Veen 

–toen nog nat zoals veen hoort te zijn. Als 

altijd werd fanatiek soortenjagen 

afgewisseld met uitproberen en keten. Deze 

keer dansen op het veenmos. Voor de mid-

dagboterham hadden we ons onder de 

overhangende takken van een wilg genes-

teld. Er was een jongen van de insecten-

werkgroep bij en toen die een beestje in de 

stikpot wilde stoppen ging een ander hem 

te lijf en probeerde hem zijn stikpot onder 

de neus duwen. Duidelijk een andere me-

ning toegedaan over verzamelen. Een heftig 

tafereel –bepaald niet gangbaar bij die club.  

En ik was eens mee op een excursie van 

Veltman, toen dat onderwerp ter sprake 

kwam. Daar was hij duidelijk in, geen punt 

van discussie. Daar moest je niet sentimen-

teel over doen, vond hij. 

 

 

Het zal de geur van mottenballen zijn die uit 

de lade omhoog komt die maakt dat herin-

neringen loskomen. In de lades vind ik roof-

vliegen, blaaskopvliegen en nog soorten van 

een aantal andere families. Maar géén 

zweefvliegen. En die had ik juist verwacht. 

Ik weer terug naar de kassa. Leg mijn teleur-

stelling voor aan de vriendelijke mevrouw 

en vertel mijn verhaal van de gemiste ar-

chief-afspraak van een tijd geleden. Zij be-

denk zich geen moment. “Wacht maar even, 

ik ga kijken of ik iets kan regelen..” Een mi-

nuut of tien later keert ze terug en moet me 

teleurstellen. Er is op dat moment niemand 

aanwezig om met me mee te gaan het ar-

chief in. Maar ik krijg wel de naam van een 

archivaris om op een later tijdstip een af-

spraak te kunnen maken. Dan kan vooraf 

het deel van de collectie van Veltman dat in 

Zevenaar is gebleven even afgestoft wor-

den. Helemaal top. 

 

Buiten is het inmiddels gaan regenen en 

moet ik een sprintje trekken naar de auto. 

 
Zwarte moeraswapenvlieg Odontomyia tigrina 
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Excursieverslag De Dinkel, 21 mei 2022 
 

Elias de Bree 
 

 
figuur 1 De Dinkel tijdens een zonnig moment (alle foto’s E. de Bree) 

 

Deelnemers: Elias de Bree, Micha d’Oliveira 

 

Donkere wolken pakken zich samen en de 

eerste druppels vallen als ik mijn auto par-

keer op de verzamelplaats. Twee aanmel-

dingen, een afmelding. Al met al geen goed 

begin van de dag. 

 

Als we met z’n tweeën dan maar beginnen 

aan de wandeling langs de Dinkel vliegt er 

niet veel. Slepen is wat lastig want de vege-

tatie is nog redelijk nat. Maar na een half 

uurtje komt er af en toe zon door het dikke 

wolkendek. Op een kruisbloemige langs de 

beek dan de eerste opmerkelijke vondst, 

een vrouwtje Cheilosia semifasciata (Bec-

ker, 1894). De larven leven van de tuinplant 

Sedum sp. en die zijn hier toch ver te zoe-

ken. 

 

Het weer wordt wat beter en we vinden een 

mooie zeggevegetatie. Na wat slepen komt 

de eerste Chrysops om ons heen vliegen. 

Een vrouwtje Chrysops caecutiens (Lin-

naeus, 1758). Het slepen leverde niet zoveel 

op. Maar als we verder lopen komen we de 

eerste mooie boom met rotte plek tegen (fi-

guur 2). Een populier met op de stam Rha-

gio scolopaceus (Linnaeus, 1758) en een 

aantal mannetjes Xylophagus ater Meigen, 

1804 (figuur 3).  

Het weer blijft wisselend, dan weer stevige 

wind en trekken er wolken voor de zon. Het 

andere moment warmt een waterig zonne-

tje de dag een beetje op.  

Het is als we bij een enorme populier staan 

dat we de meeste leuke dingen van de dag 

vinden. Op de stam zit een mannetje van de 

spectaculaire langpootmug Ctenophora ele-

gans Meigen, 1818 en een vrouwtje van C. 

pectinicornis (Linnaeus, 1758). Niet veel la-

ter komt een mannetje Criorhina asilica 

(Fallén, 1816) kijken. Het is hier dat mijn 
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figuur 2 Een mooie boom voor houtbewonende 

vliegen 

 

oog valt op een vrouwtje Rhagio dat op de  

brandnetels zit en er net anders uitziet dan 

de vele Rhagio vitripennis (Meigen, 1820). 

Ze heeft uitgebreidere achterlijfsvlekken en 

het vleugel stigma is helemaal geel (figuur 

4). Zo uit mijn hoofd Rhagio annulatus (De 

Geer, 1776) en dat zou een spectaculaire 

vondst zijn. 

 

Bij thuiskomst blijkt mijn identificatie te 

kloppen. Mijn oude vertrouwde KNNV-

gidsje van Van der Goot (1985) meldt de 

soort alleen uit de achterhoek van Twello en 

Winterswijk. Op waarneming.nl blijkt de 

soort onderbemonsterd. Robert Ketelaar 

heeft de soort wijder verbreid in de achter-

hoek gevonden en zelfs net in Overijssel te 

Deventer. Het vrouwtje hier gemeld is de 

eerste vondst voor Twente. Aangezien het 

een soort van goed ontwikkelde vochtige 

loofbossen is hoort de soort helemaal bij De 

Dinkel. 

 

Richting het einde van de middag valt de 

zon helemaal weg. Zelf vang ik nog een 

mannetje Neria commutata (Czerny, 1930) 

en meerdere mannetjes Neria femoralis 

(Meigen, 1826), beiden nieuw voor mijn col-

lectie. Maar verder valt er weinig te halen. 

Staatbosbeheer had gevraagd om te letten 

op Atherix ibis (Fabriucius, 1798), maar die 

laat zich niet zien of slepen langs de beek. 

De vrouwtjes vormen een tros van soms wel 

duizenden vliegen bijeen om eitjes af te zet-

ten en in de tros te sterven. De uitgekomen 

larven eten eerst aan de dode vliegen 

waarna ze zich in het water laten vallen 

(Van der Goot 1985). Deze kenmerkende 

trossen zijn vaak aan bruggen te vinden, nog 

lang na dat de larven al verdwenen zijn. 

Maar we waren helaas te vroeg in het jaar 

om deze trossen te kunnen vinden. 

 

Ondanks het mindere weer toch een erg ge-

slaagde dag in een heel mooie omgeving! 

 

 

Dank 

Aan Staatsbosbeheer en Rick de Ruiter voor 

het verlenen van een vergunning aan de 

sectie.  

 

 
figuur 3 Mannetje Xylophagus ater Meigen, 

1804 
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figuur 4 Vrouwtje Rhagio annulatus (De Geer, 1776) 
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Boekbespreking, Blow flies (Diptera: Calliphoridae, 

Polleniidae, Rhiniidae) van Olga Sivell 
 

Alexander Deelman 
 

  
 

Handbooks for the Identification of British 
Insects, Vol. 10. Part 16 
Royal Entomological Society, 2021 
ISBN 978 910159 06 4 
206 pagina’s 
Prijs: £40, in Nederland verkrijgbaar voor 
iets minder dan 60 euro 
 
Vorig jaar verscheen in de bekende ‘Hand-
books’-reeks een deel bromvliegen, ter ver-
vanging van de verouderde tabel van Van 
Emden uit 1954. Zoals uit de titel al blijkt is 
onze vertrouwde bromvliegenfamilie opge-
deeld in drie, overigens al uit 1889 date-
rende families (Gezien de parafyletische 
aard van de overgebleven Calliphoridae zal 

het aantal algemeen geaccepteerde brom-
vliegenfamilies vermoedelijk nog wel stij-
gen).  
Het determinatiegedeelte in deze gids is van 
het type ‘fototabel’. Alles is in kleur. Aange-
geven wordt welke soorten op basis van uit-
sluitend foto’s betrouwbaar te determine-
ren zijn. De soortbesprekingen bieden ver-
der een habitusafbeelding van een opge-
prikt exemplaar, iets over de biologie en 
een aantekening over het forensisch belang 
van de soort. 
Onvolwassen stadia worden niet behandeld. 
Verwezen wordt naar diverse publicaties 
van Szpila en medewerkers; een tabel somt 
per artikel de behandelde soorten op. 
In een appendix staan de koppen van alle 
Britse soorten in beide geslachten frontaal 
en lateraal afgebeeld (fotohoogte: 4cm). 
Van alle metaalglanzende soorten met uit-
zondering van Melinda vindt men boven-
dien, op het zelfde formaat, een drietal af-
beeldingen van het mannelijk genitaal, te 
weten twee foto’s (lateraal en dorsaal) en 
een tekening (dorsaal). De tekeningen zijn 
wat minder mooi en vooral kleiner dan die 
van Rognes in zijn Scandinavische gids. Het 
naast elkaar presenteren van tekening en 
foto is echter wel heel plezierig: de tekening 
is duidelijker, maar zoals op de foto ziet het 
geslachtsdeel er onder het binoc daadwer-
kelijk uit. Jammer dus dat dit concept niet 
ook op het laterale aspect is toegepast. 
De overige soorten moeten het vrijwel alle-
maal met een tweetal, soms slechts 3 centi-
meter grote genitaalfoto’s doen.  
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Voor Pollenia lijkt dat mager, maar alle 
Britse soorten kunnen zonder genitaalstudie 
gew  oon gedetermineerd worden. Overi-
gens is voor de tamelijk kritische soorten 
angustigena en rudis wèl een genitaalteke-
ning beschikbaar (distiphallus). Het vrouwe-
lijk genitaal wordt slechts bij enkele soorten 
afgebeeld, d.w.z. alleen indien noodzakelijk 
(drie Bellardia-soorten) of relatief kenmer-
kend (Pollenia viatica). 
Verheugend is de ontwikkeling om in een 
‘Handbook’ nu ook soorten te bespreken 
die (nog) niet in het Verenigd Koninkrijk ge-
vonden zijn. Daarbij waarschuwt de auteur 
dat deze afdeling een meer algemeen ka-
rakter heeft en dat voor betrouwbare deter-
minatie ofwel de juiste sleutel, ofwel een 
expert moet worden geraadpleegd. Toch 
wint het boek ook door een bescheiden be-
handeling van deze continentale soorten 
aanzienlijk aan belang voor Vlaamse en Ne-
derlandse lezers. Deze zouden waarschijnlijk 
graag nog Bellardia genarum en Pollenia 
mayeri opgenomen hebben gezien. Het 
boek is dus niet helemaal compleet voor de 
Benelux. 
Een literatuurlijst met zo’n 350 verwijzin-
gen, waarvan een kleine 50 uit de laatste 
tien jaar, sluit het aanbevelenswaardige 
boek af. 
 
Emden, F.I. van 1954. Diptera: Cyclorrapha 
Calyptrata (I), Section (a). Tachinidae and 
Calliphoridae. Handbooks for the Identifica-
tion of British Insects 10 (4a). London: Royal 
Entomological Society of London. 
 
Rognes, K. 1991. Blowflies (Diptera, Calli-
phoridae) of Fennoscandia and Denmark. 
Fauna Entomologica Scandinavica 24. Lei-
den: E.J. Brill/Scandinavian Science Press 
Ltd. 

 

Mededeling 
 

Een uitnodiging om artikelen aan te leveren 

voor publicatie in een dit jaar opgericht tijd-

schrift, gespecialiseerd in Syrphidae (Diptera). 

Het tijdschrift “Journaal van Syrphidae” 

(https://www.syrphidaeintrees.com/jvs/) is on-

derdeel van de Syrphidae Foundation 

(https://www.syrphidaeintrees.com/syrphidae-

foundation/) en is een volledig gratis electro-

nisch tijdschrift. De focus is zeer divers en be-

helst eigenlijk alle aspecten van de zweefvlie-

gen studie wereldwijd. De artikelen, in het En-

gels, worden doorlopend gepubliceerd en elk 

artikel vormt dus zijn eigen volume. Er wordt 

per artikel een uniek DOI nummer gegenereerd 

en als dat nodig is ook bij Zoobank gere-

gisrteerd om te voldoen aan de regels van de 

ICZN. De publicaties worden op de website van 

zweefvliegen de boom  

(https://www.syrphidaeintrees.com/)  

in geplaatst en via Crossref 

(https://www.crossref.org/) wordt de archive-

ring gegarandeerd. Voor meer informatie, of al-

vast een donatie, ga dan naar de website van 

JvS of stuur een mail naar:  

infojvs@syrphidaeintrees.com 

 

Vriendelijke groeten, 

namens de redactie van JvS: Jeroen van Steenis 
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