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(van links naar rechts Sphiximorpha subsessilis, Eupeodes goeldlini, Pocota personata (foto’s E. de Bree) 

 

Mohikanen der Rode Lijst van de Nederlandse Zweefvliegen - 

excursies 
 

De rode lijst voor de Nederlandse Zweefvliegen wordt dit jaar geschreven. Op die lijst staat 

een serie uitgestorven soorten. Een voorbeeld daarvan is Psarus abdominalis. Een fantastisch 

mooi beestje dat in Eikenhakhoutbossen in Noordwest-Europa voorkwam. Die zijn 

verdwenen en daarmee de vlieg. Maar er is een aantal soorten die óf maar een enkele keer is 

gevangen óf langere tijd niet, maar de soort is wel recent in Nederland aangrenzende 

gebieden gevonden. Deze laatste groep willen we graag dit jaar proberen terug te vinden. 

Daarom gaan alle excursies, behalve een enkele, opzoek naar deze soorten. Ook het 

Dipteraweekeinde staat in het teken van deze zoektocht. Alle gebieden die bezocht worden 

zijn interessant voor alle soorten vliegen en 'niet-zweefvlieg-o-fielen' zijn daarom ook van 

harte welkom! Ondergetekenden zullen meer andere vliegen dan zweefvliegen verzamelen. 

 

De methode van de Mohikanen excursies is een nieuw format. Wil je meedoen, stuur je 

telefoonnummer naar Jan Meekel of Elias de Bree en je wordt toegevoegd aan de 

WhatsAppgroep ‘Sectie Diptera: Mohikanen Excursies.’ De bedoeling is op stap te kunnen 

gaan tijdens goed weer. Met een appgroep is verplaatsen makkelijker. Tevens moet meerijden 

en/of reizen met sectiegenoten makkelijk gaan. Geen WhatsApp? Laat weten hoe we dan 

contact op kunnen nemen. 

 

In Maart staan Brachypalpus valgus en Melangyna lucifera in de aandacht. Voor 

eerstgenoemde moet het Vijlenerbos een uitstekende plek zijn. Laatstgenoemde moet daar 

ook gevonden kunnen worden.   

 

In April is de bedoeling om Cheilosia pubera te vinden. Deze soort is afhankelijk van Geum 

rivale, Knikkend nagelkruid. Dat is te vinden in Zuid-Limburg, specifiek in de omgeving van 

de Heimansgroeve. 

 

In Mei is het Dipteraweekeinde gepland in Zuid-Limburg. Dat zal plaatsvinden te Nuth op 

19, 20 & 21 Mei. Een specifieke convo zal volgen. Een bezoek aan Zuid-Limburg in mei 

moet de volgende soorten op kunnen leveren. Dasysyrphus lenesis, Dasysyrphus pinastri, 



 

 

Epistrophe cryptica, Leucozona inopinata, Parasyrphus macularis, Pipiza austriaca, 

Pipizella divicoi, Pipizella zeneggenensis, Platycheirus aurolateralus, Platycheirus 

parmatus, Platycheirus tarsalis. 

De soort die echter elders gezocht moet worden is Chrysogaster rondanii. We willen de soort 

o.a. nazoeken op zijn bekende vindplaats in het Liesbos te Breda. 

 

In Juni is er een serie soorten te zoeken in Zuid-Limburg, maar niet op de meest bezochte 

plekken aldaar. Chrysotoxum elegans op de Brunssummerheide. Neoascia unifasciata op 

meerdere plekken in Zuid-Limburg en Temnostoma meridionale en Rhingia borealis nabij 

Savelsbos en Bunderbos 

 

In Juli in de Zuid-Limburgse bossen moeten Eumerus flavitarsus en Sphaerophoria 

chongjini te vinden zijn. Paragus bicolor op de Brunsummerheide of de Zeeuwse Duinen, 

gezien zijn verpreiding in België. 

 

In Augustus & September ondernemen we zoektochten naar Zuid-Limburg om daar 

Sericomyia mussitans te zoeken. 

 

BELANGRIJKE OPMERKING 

Deze excursies hebben plaats onder vergunning. Het is dus van belang om met medeweten 

van Jan & Elias, als vergunninghouders, het veld in te gaan om Zweefvliegen te zoeken voor 

het Mohikanen-project. Op de excursies zelf zijn, na aanmelding bij Jan & Elias, ook niet 

leden welkom. 

 

Reguliere excursies 

 

 
(van links naar rechts Villa hottentotta, Ctenophora flaveolata, Chyromya oppidana (foto’s E. de Bree) 

 
Door het Mohikanen project is er dit jaar een enkele excursie gepland waar Zweefvliegen niet 

het hoofddoel zijn.   

Zaterdag 29 Juli gaan we naar de Hondsbossche Zeewering en Harger- en Pettemer polder. 

We verzamelen om 10:30 uur aan de Parkeerplaats op de kruising van de Kamperkade en de 

Hindsbosscheweg te Schoorl [LINK]. 

 

Hopelijk tot ziens in de appgroep en in het veld. Suggesties of opmerkingen altijd welkom! 

Jan Meekel jmeekel@devoorkant.nl 

Elias de Bree ectemnius@gmail.com 
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