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De Vliegenmepper 

Contactorgaan van de scctie Diptera van 
de Ncdcrlandsc Entomologischc Vercniging 

JRG 

Nieuwe kenmerken in het geslacht SPHEGINA Meigen 
(Diptera: Syrphidae) deel II. 

Inlciding 

Vorig jaar zijn in de Vliege.nmeppcr cen anolal 
soonen van hel geslacht Sphegina besproken (Van 
Steenis & Waklde, 1993). In dit artikel willen we de 
overblijvende soorten bchandelcn. Oat zijn Sphegina 
nigra Mcigen. 1822 en S. vcrecunda Collin, 1937. 
Deze twee soorten kenmerken rich ten opzichte van 
de andere Ncderlandse soorten door cen geheel zwart 
gezieht cn de aanwezigheid van hel eerste tergiet. 

Pas s inds kart (Thompson & Torp. (986) is 
bckcnd dat in West-Europa twee sooneo Sphegina 
(Sphegina) met zwart gezicht voorkomen. Tot op 
dat moment werd gerlachl dat S. verecundt: de 
Westeuropcse soon was en S. nigra ceo meer 
oostclijkc soort. Ann de hand van gcnitaalkenmerken 
konden Thompson en Torp de soorten goed uit 
elkaar houden. Vervolgens b leek dat beide soorten 
ook in de Benelux vl iegen. Thompson en Torp 
gebruiken overigens de naam S. c/avata (Scopoli, 
1763) v~~r S. nigra. Van der Goot (1986) geen 
overtuigende argumenten o m de naam clavala niet Ie 
gebru iken . Da.v sl uiten wij ons bij aan. 

Besprcking kcnmerken 

Ilclaas is het onderscheidend kenmerk ten opzichte 
van S. ciullipes (Fallen, 1816)/elegans Schummel. 
1843 (= S. kimakowiczi (Strobl, 1897» niet VJ heldcr 
als gedacht: Er zijn ook excmplaren van S. vere
cllndaJnigra mel cen gcdecltelijk gecl gezicht. He! is 
nooil zo geel als bij typische S. cllJn;~1 elegans, 
maar er is een duidelijke overlap, vooral bij nog niel 
gchee l uilgekh::urde cxemplaren. Sphegina elegans 
heeft als enigc soort gele schouderknobbels. Erg 
donkere exemplaren van S. clum~' zijn in het veld 

door Bastiaan Wakkie en Woutcr van Stcenis 

niet goed te onderscheidcn van de soorten met 
donker gezich1. De gen itaalkenmerken zijn gocde 
kenmerken (zie Thompson & Torp, 1986; Verlinden, 
1991), maar hiermee zijn de 92 niel Ie onder
scheiden en ook in hel veld heb je er niet veel aan. 

Ook voor het onderscheid tussen S. nigra en S. 
verecunda voldoct het genitaalkenmerk prima. Dc 
overige in tabellen genocmde kcnmerken 7.ijn niet 
goed bruikbaar; 
• De kleur van de antenncs is bij veel excm

plaren van beide soorten hetzel fde: aile leedjes 
zijn roodbruin. 
De plaalS van uitmonding van de subcosta in 
costa ten opzichte van de plaatsing van dwars
ader a niel constant. Een 9 had zc lfs de ene 
vleugel als S. verecunda en de andere vleugel 
als S. nigra. Bij de 00 gant dit kenmerk wei 
redelijk op. 

Bruikbare kenmerkcn van het 0, voorzover wij 
kunnen beoordelen met de geringe hoeveelheid 
matcriaal die we gezien hebben, is de grooue, vonn 
en kleur van het achterlijf. 
• Sphegina nigra is ceo forse, zwarte soon, met 

een donker oranje band over segment 3 ( lig. 
1 a). Sphegina verecunda is een kleiner, bruin 
beestjc, met lichte dwarsbandcn op segment 3 

• 
en segment 4 (fig. lb. 
De lengtclbreedle verhouding van hel vierde 
segment verschilt. Bij S. nigra is dit breder dan 
lang (lig. la), bij S. verecu"da !anger dan 
breed (fig. Ib). 

Bij de 92 ging dil allemaal niet op. Aile kenmerken 
vertonen cen gelcidelijke overgang. licel veel 99 
zijn erg donker, met slechlS een dwarsband. Hierbij 
was CT ook een groot verschil in grootte van de 
dienjcs. Gcl ukk ig hcbben we een nieuw kenmerk 
onldckt: S mgra heefi in de vlcugel een aanhangsel 
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Figuur I. Achterlijr & Sphegino. a. nigra; b. 
vereclmda. 
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Figuur 2. Vleugels <5 Sphegino. a. nigra; b. 
verecundo. 

bij de ovcrgang van randader D in ader 5. Sphegina 
verecunda heeft hier eeo heel flauwe boehl. Het 
kenmcrk gnat op bij vijf van de zes dd S. nigra en 
bij aile do S. verecunda. De 99 zijn met dit ken
merk bijna allemaal S. verecunda. ten exemplaar be-
hoort tot S. nigra. Oil is ook de grootste van de 12 I} . 

Helaas hebben we niet zoveel materiaaJ gc:zien 
(de SOOr1en zijn niet zo a1gemeen in Nederland). We 
kunncn ook de mogelijkheid oiet uitsluiten dat we 
gecn cokel 9 S. nigra hebben gezien. We zijn dan 
ook erg geinteresseerd in verder materiaaJ. 

Ovcr igc opmcrkingcD 

We hebben ontdckt dat tussen de als S. nigra en S. 
verecllnda gedctermineerde Sphegino's ook enkele 
exemplarcn S. clu"ipes zaten. Twee heel jooge oict 
uitgeklcurde 99 met gelig gezicht (zander zwarte 
mondrand) cn ten 9 met cen bijna zwart gez:icht. Op 
grond van habitus en vleugel20dering mOClen dezc 
weI S. chmipes zijn. De eersLe lwee 99 hndden geen 
zwane mondrand. Oil versc:hil lussen S. clunipes en 
S. elegans gaat dus niet op bij heel jonge 22. 
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Da n ... ·woord 

We willen graag Paul Bcuk. Ben Brugge (ZoOlogisch 
Museum. Amsterdam). Willcm Renema en Jeroen 
van Sleenis bedanken voor de mogelijkhcid hun 
matcriaal Ie bestuderen. 
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Adressen van de schrijvers: 

Bestudccrd matcriaa l 

Sphegina nigra 

Bastiaan Wakkie 
Transvaalstraat 65D 

1092 HD AmSlerdam 

Wou(er van Steenis 
Treubstraat 27 

6702 BA Wageningen 

collectie Jeroen van Steen is: 10 uit Nederland 
collectie Wouter van Steenis: 10, 12 uit BelgiE 
collectie ZMA: 10 uit Nederland; 4d 0 uit 8elgie 

Sphegina \'erecunda 
collectie Paul Beuk: Id, 19 uil Nederland; Id. 19 

uit Duitsland 
collectie Willem Renema: 1000,599 uit Nederland; 

10,299 uil Belgie 
collectie Jeroen van Steenis: 60d. 39 9 uit 

Nederland 
collectie WoutCT van Steenis: 10. 19 uit Nederland; 

I d uit Duitsland, 1 d uil FrankTijk 
collcclie ZMA: 2 exx. Uil Nederland ; 7 exx. uil de 

Palacarctis 



 

 
 

 

Een zweefvliegnaam 10 het geding: ERISTALIS, mannelijk of 
nouwelijk? 

Inlc iding 

De ecrsle schrijver s loordc zich ann het wisselend 
gebruik van bijvoorbecld £rista/is inlricaria 
(vrouwelijk) (onder andere de soortenlijst in 
Barcndregt. 1991) of E. inlriCQrius (mannelijk) 
(onder andere Van der GooI, 1981; VtTlinden, 1991) 
en beslool uil Ie zoeken W'.tardoor dil wisselend 
gebruik kwrun. 

Dc naa m EFis/al is in d e taxonomic 

Zaak is dat niet iedereen duidclijk is waarvan 
£ristalis door Latreille, de auteur van het genus, is 
nfgeleid. S~guy (1937: 43) is de enige die daarover 
jets schrijli. In de vOClnOOl staal venneld 'erythallis' 
(gcialiniseerd Grieks), een cdelsteen is (welke weet 
men niet) en 'crisutalis' (Gricks), ecn onbekende 
gcnceskmchlige plan!. Waarom Latreille voor vliegen 
als de Pendelzweefvlieg (He/ophilus pendulus (Lin
nacus, 1758», Blinde bij (£rista/if Umax (LiMaeus, 
1758» en de Doodskopzwecfvlieg (Mya/hropa jlarea 
(Linnacus. 1758» de namn gebruikt zou hebben van 
een plMt of steen was de ecrste schrijver duisler. 
V~rul erythallis als oorsprong van £ris/a/is leek, 
zUlver op de lettercombinatie afgaand, ver go.ocilL 

Zoekend in net oorsprookclijk stuk van 
Latreille, 1804, kom je ook geen stap verder. Over 
de afleiding van £Tis/ails geen woord en Latreille 
vermeldt aJle £ris/alis-soortC1l als Syrpltus inlrica
rius, S. arbustorum, S. jlON!US enzovoort en schrijft 
dus niet £riswlis irllricarfus of E. inlrfcorfo. 

In de vorige ceuw heeft men £rfsto/is als 
mannelijk beschouwd. Sack (1930) maakt £ris/a/is 
plotseling vrouwelijk, maar Sack (1932) schrijft E. 
jn[riCfJrius (mMnelijk) en E. o/pina (vrouwelijk) en 
mengl dus. Vervolgens komt daama (onder andere 
Coe. 1953) cen golf publikaties met £rlsla/is als 
marmelijk, maar eind jaren tachtig begint men 
£ristalis weer als vrouwelijk Ie gebruiken 
(bijvoorbceld Peck, 1988). MOden we dan 
nanhouden \Vat in die cataJogus staal? Nee, dat is 
geen norm, want de recent verschcncn analogi van 
Afrika, Noord-Amedka, Zuid-Amerika, het 
Orienlaalse gehied en van Australie venneldcn 
ongcvcer ha lf om ha lf Erislalis als mannelijk dan 
wei vrouwelijk! 
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Sammvattend is er intemationaal verwarring en 
dat geldl ook voor het Nederlandsc taalgebied, waar 
bijvoorbttld in Barendregt (199 1) in de soortenlijst 
Eristalls als VTouwelijk beschouwd wordt, lerwijl in 
de detennineenabel Eristolis als mannelijk geldt mel 
uitzondering van E. picco (Fall tn, 1817) edit 7-OU E. 
piceu.r (- pikzwan) moeten z.ijn). 

Wat Gricks en La tijn 

De lWeede schrijver. kenner van oude talen, lekent 
hierbij hel volgende ann: 

De mologen, die in de vorige l."Cuwen namen 
bedacht bebben voor de duizenden soorten dien:n die 
toe. dan loe meestal naamloos waren, mankten ge
bruik van het Latijn en hel Grieks. Dil lag :r.onder 
meer voor de hand, aangez.ien het Lalijn de voertaal 
was op aJle univen:iteiten en in aile welenschappen. 
Oaarbij blijkt het Latijn een weerbarstige tnal Ie z.ijn, 
die, in vergelijking met het Grieks, arm is ann 
woorden en die slcc:hl$ beperlcte mogc lijkbeden biedl 
om samcngcslelde woordcn Ie maken. Ook de Ro
meinen maakten al ruimschool$ gebruik van Griekse 
woon:len \·oor al die begrippen waarvoor het Lalijn 
geen woorden ler beschikking had en daarbij werden 
de woordm ann de Latijnse taal en uilSpraak nan. 
gepast. Em eenvoudig voorbeeld kan d31 verdui
delijken. 'Gocd' is in het Grieks 'agalh6s' of (als 
bijwoord) 'eu'; 'bode' of 'boodschnp' is 'Aggelos' of 
'aggeUa' (spreek uit: angelos en angeHa). Voor een 
bn:nger '"an goede berichten maakte het Grieks pro
bleemloos de woordcn 'agatMggelos' of 'euaggclos' 
en voor de goede of blijde boodschap onlstond hel 
woord 'aJaggcl(a' of 'euaggtlion' (sprec:k uit: ui
angtlia of ui-angt lion). Dit lanlsle worth werd 
verlatijnst lot 'evangtlium' , dill wij kennen als 
'evangel ic'. Het Latijnse woord voor 'goed' is 
'bonus' of (als bijwoord) 'bene'. Een boodschapper 
of ceo boodschap is ' nuntius'. Nu is hel onmogelijk 
om van ·bonus nuntius' ten woord Ie maken . zodal 
voor het begrip 'blijde boodschap' hel Griekse 
woord o\ergenomen werd. Oil is op soortgelijke 
wijze gebeurd mel honderden woorden en vooral mel 
woorden die in de we1.cnschappel ijke sreer tcrecht 
kwamen. 

Zo gebruiken wij Griekse "oorden ' in cen 
Latijns jasjc', zoals zoologic, biologic. fyto
pathologic. eJektrocardiogrnm enzovoort, woordell 



 

 
 

die in de Lat ijnse taal onmogelijk gcvonnd konden 
worden: hel dokters- en apolhekers-'Iatijn' bestaat 
zodoende voomamelijk uit Grieks. 

Zoekend naar passcnde woorden voor de vele 
naamloze dieren grepen de zoologen in die dagen 
vooral naar de werken van Gricksc en Latijnse 
schrijvers die in brede zin over de 'natuur' (Lat. 
'natura', van 'nasci' = ontstaan, geboren worden; Gr. 
'physis' van 'phyesthai' groeien, ontstaan) 
schreven. Griekse auteurs als Aristoteles, Aelianus en 
Athcnaeus. en Latijnse als Plinius leverden heel wat 
namen. Oaarbij trof men gemakkelijk allerlei 
woordcn aan die ook in het Grieks of Latijn geen 
gcmccngoed waren en die lang niet door elke spreker 
van die talen gekend werden. De tekstuitgaven, die 
door de zoologen gebruikt werden, waren gebaseerd 
op de handschriften die in de Middeleeuwen lelkens 
weer door monniken gekopiecrd waren; monniken, 
die niet aJlemaal even goed op de hoogte waren van 
de laal die ze overschreven. Vooral bij 'zeldzame' 
woorden ontstondcn zo allerlei varialies in schrijf
wijze, die in de verschillende uitgaven naderhand 
voor diverse tekstafwijkingen zorgdcn, totdal ten
slone cen algemeen aanvaaroe lekst voor een zekere 
eenheid wrgde. Onze vroege zo6logen beschikten 
voak nog over 'ongekuiste' uitgaven, zodat we 
namen kunnen a.'U1treffen die in cen Grieks of Lalijns 
woordenboek niet meer Ie vinden zijn_ Neem bij
voorbeeld de naam Syrphus. In Griekse woorden
boeken treft men aM 'serphos', naam van cen klein 
gevleugeld insekl, misschien een gevleugelde mier; 
bij de lexicograaf Hesychius vinden we hiervan de 
afwijkende vonn 'syrphos' of 'syrph6s', een door 
hem in handschriften aangetroffen woord, en dit is 
door Fabricius loegepast op bepaaJde zweefvliegen. 

Dc a flcid ing van ETI~-Ialis 

Bij Plinius vinden we in zijn Noturolis Historio 
(XXXVII 58: 160) in cen alfabetische opsomming 
van allcrlei 'gemmae' (edelstenen) het zinnetje 'cry
thallis. cum sit candida, ad inclinationes rubesccre 
videtur' (de erythallis Iijkt een rode kleur te krijgen, 
als men hem in verschillendc richlingen draait. hoe
wei hij wit van kleur is). Nu blijkt 'erythallis' in de 
tekst gekomen I'e zijn door Ludwig von Jan, die ooit 
de bekende en maalgevende Teubner-cditie van de 
Naillralis His(oria van Plinius heen uitgegeven. [n 
de handschriften yond hij allerlei schrijfwijzen, onder 
andere 'crlstalis', ten niet erg Grieks anndoend 
woord zonder duidelijke bctekenis. Het door Von Jan 
definilief in de leks, geplaatste woord 'erythallis' is 
gemakkelijk te verklaren en sluit goed aan bij de be
schrijving die Plinius gecft van de cdelsleen' de 
WOr1c1 -(e)reu!h-' -(e)roudh- betekent namelijk ·rood ' 
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(ook ons Nederlandse woord stanlt crvan af) en zo 
had de sleen cen bcgrijpelijke naam gekrcgen. In 
oude uilgaven lreft mcn ovedgcns wei dcgelijk nog 
de vorm 'erlstalis ' aM. Aan de uitgang van het 
woord 'candida' (= wit) kan men zien dat het woord 
'erythallis' of -erista1is' als vrouwelijk opgeva! moe! 
worden. Zou 'eristalis' mannelijk zijn. dan stond er 
'cum sil candidus'. Oat menigeen op het idee geko
men is dat we met een mannelijk woord te maken 
hebben, ligt voor de hand, als we niet -eristalis', 
maar -erislalis· uitspreken. Dan hebbcn we te doen 
met een uitgang -alis die bij veel Lntijnse bij
voeglijke naamwoorden voorkomt (bijvoorbedd 'nor
malis' '" beanlwoordend ann de 'nomm' = regel); 
worden dergelijke woorden als zclfstandige naanl
woorden gebruil..1. dan zijn ze normaliter mannelijk. 

Afleiding van wetenschappelijkc namen 

Afgezien van de vraag of bepaalde woorden 
mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn, speclt in de 
naamgev ing van dieren vank de vorm van de !weede 
naamval, de genitivus, van cen woord cen rol. Na
men van hogere taxa, zoals tribus, subfamilie, familie 
en dergelijke worden namelijk afgeleid van genus
namen, waarbij de genitivusvonn een rol speelt. Zo 
wOrdl bijvoorbeeld van Empis niet Empidae afgeleid, 
maar Empididae, omdat de genitivus van het Gdekse 
'enlp(s' (eigenlijk sleekmug) niet ' empis' is maar 
'empCdos' ; van Apis (Latijns woord voor honingbij) 
stamt de familienaam Apidae, want de genitivus is 
'apis', maar het geslacht Apus (Gricks 'ti:pous', geni
tivus 'ti:podos') (gierzwaluw) levert Apodidae op. 
Moelen we nu van Eristalinae of van Erislalidinae 
spreken? Het woordenboek, waMin ik het woord 'ed
stalis' heb gevonden (Lewis & Short, A Latin Dictio
nary, Oxford, druk van 1955) geeft als genilivu5 'ed
stalis' , zodat ErislaJinae correct is. Zelf rou ik 
geneigd zijn om bij de Griekse vonn 'erythallis' Ie 
denken ann een genilivus -erithallidos' en dan zou 
dus Eristalidinae de voorkeur hebben. 

Oat nogal wat wC1enschappelijke namen (voor
al van genera) van vonn gewisseld hebben. is vaak 
toe Ie schrijven aan het feit dat de eerste auteur de 
naam of weI fout spelde, of wei strikt de Griekse 
schdjfwijze aanhield, zonder het woord cen Latijns 
jasje te geven. Zo is bij voorbeeld Myo/ep/a duidelijk 
fout gespeld, net als bijvoorbeeld Strotiomya: er zit 
narnelijk het Griekse woord ' myia' (vlieg) in, met 
een 'i'. Cheilos;a is lettcrlijk uit het Grieks ("cheilos' 
= lip) en Chi/asia is de Latijnse vcrnie ervan. Lejo
gaster komt van Grieks 'lei6s' (glad) en 'gaster' 
(buik) en levert verlalijnsl Liogo.wer op. Foul is 
bijvoorbeeld weer Criorhina (van Grieks 'kri6s' "" 
ram en 'rhis. rhin6s' =- neus), want de correclc 



 

 
 

schrijfwij ze 7..oU (Grieks en Lalijn) Criorrhina met 
dubbele 'r' moeten zijn. Rondani maakt het al hed 
bonl als hij Myathropa schrijfl: in plants van 'Myia
tropa' , want afgezien van ·myia', zit himn de naam 
':'Itropos' (de "onafwendbare', een van de drie doods
godinnen, die oak haar n33m gcgevcn heefi aan de 
Doodshoafdvlinder Acherontia atropos), waann gem 
' Ih ' thuis hOOr1. Gcldig blijvcn echler toch oak aile 
annvankclijk fout geschreven nmnen; aile 'beterc' 
spellingcn van laterc datum blijven ongeldig. opdat 
we niet ten slotte opgeschccpt zinen met $Oms wcl 
drie of vier goed bcdoelde verbcteringen van cen 
eenmaal fout of niet aangepast gespelde nawn . 

Conclusic 

Wat Eristalls betrefi is het gewens! dal we in het 
Nederlandse tanlgebied een lijn uitzetten en dan is 
het juist om £ristalis als vrouwelijk Ie beschouwen 
(zie echter opmerking van de rednctie na dit artikel). 
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Nool v:m de redaclie 

Na enige corrcspondentie met de ecrsle auteur werd 
door hem cen gewijzigdc versie opgestuurd naar 
aanleiding van cen uilspraak van de Intemationale 
Commissie voor ZoOlogische Nomenclatuur Czie Re
cente Iiteratuur. Vliegenmepper 2(2): 16). Omdat het 
oorspronkelijk artikel echter toch wat inricht geen in 
moge lijke problemen die onts taan bij het 
interpreteren van namen, is toch besloten om het 
oorspronkelijke sluk Ie plaalsen en een &antal van de 
opmerkingen van de eerste auteur hierbij alsnog Ie 

toe Ie voegen . 

Van dcr Goot schrijft (cursief van namen door 
reductie): ' In Vliegenmepper 2(2), 1993 stond dat 
door de Intemationale Commissie voar de 
Zo6logische Nomenclaluur werd vllSlgesteld dnt 
Eristolis mannelijk is. C ... ) Wat bctrefl: de Benelux 
lreft het goed dal Van der Goot (1981) en Verlinden 
(1991) in hun zweefvliegenboeken steeds Eristolis
mannelijk gebruiken. Maar met de Zwccfvlicgentabel 
(1991) van Barendregl is het uitkijken want achter in 
staat de naamlijst Erislolis-vrouwelijk, terwijl in de 
dctennineertabel nag als erfenis van de oudere 
drukken Er;stolis-mannelijk wordt loegepasl (maar 
de nieuwc toevoeging £rista/is picea (vr.) moet zijn 
E. piceus (m.» . ( ... ) Het is des te meer opletten, want 
bepaalde namen zaals b.v. £Tis/alis hortico/a blijven 
bij £ristalis-mannelijk ceo naam houden eindigend 
op -a1 Ook andere: namen, b.v. E. tenox en £. orbus
tarum, blijven in beide geslachten ongcwijzigd. Bij 
twijfel over juis! nanmgebruik dien je als niel
"latinis1" ccn de:skundige Ie raadplegen . Dc Iwccde 
schrijvcr wil je daarbij wei helpcn: 

Oat het allemaal best lastig kan 7ijn, blijkt ook uit 
hel feit dat in dezelfde publikalie waarin Eristolis als 
mannelijk \Vordl vastgclegd (cen dcrgelijkc publikatie 
hcct niet voar niets een 'Opinion' (- mening) dat 
lIelophilus als neulrnal wordt vastgelegd, met aile 
gcvolgen van dien: He/ophilus hybridum, 1-1. pel/du
/run, /I. trivitlalUm (cventucel H. paral/a/um) . Wor
den de genera Anas,my io cn Parhe/ophillLf als sub
genera van Ue/ophilus bcschouwd (Van der Goot, 
1981), dan kTijg je II fA.) contraclfIm. H. (A.) imer
punctum, U. (A.) linentum, H. (A.) lunli/alllm en H. 
(A.) transfugum, terwijl er bij lIelophilus (Porhe/o
ph'hu) niets vernnderd. 

!-Ioewel ik geen Intinisl ben, kan ik wei V35t
slellen, dal in aile catalogi. lijslen en dergelijkc de 
genusnamen ei ndigend op "-phila" Cbijvoarbceld 
Scu)phi/a, Mycctophilidae) als vrouwelijk worden be
handeld. de genusnamen eindigcnd op "-philum ' (bij
voorbeeld NOOlliopllllum. Piophilidac 5.1.) als nculmal 



 

 
 

en de ovcrige gcnusnamen eindigend op '-ph ilus' 
(bijvoorbceld Acanthiophilus, Tephritidae) als 
mannclijk. Waarom Helophillls op dit moment dan 
als nculmal is vastgelegd is mij een raadsel, maar
missch icn wei taalkundig te verantwoarden. His
torisch lijkt er echtcr geen enkcle reden toc. 

Paul Bcuk 
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Een nieuw dipterologisch 
tijdschrift 

Zeer recent is het eerstc nummer vcrschenen van het 
nieuwe tijdschrin 'Studia Dipterologica In dit 
lijdschrift zullen artikelen worden opgenomen over 
taxonomic, systemalick, ecologic, faunistick en 
biogeografie, gedrag, biologie en zelfs artikelen over 
dipterologen. dipterologische co llecti e en 
dipterologische bibliografieen. 

De inhoud van het eerslc nummer ziet er als 
voigt uil: 
Rohlficn. K.: Zur Gcschichle der Diplercnsammlung des 

Deutsch<:n Enlomologischcn Instiluts. 
Pollel, M.. & I'. Grootaerc Optimizing the water trJp 

technique to collect [mpidoidea (Oiptem). 
SlMk. A.: Zurn Ikulespcktrum und Jagdvc:rhaltcn von 

fliegen der Gallung Platypalpus (Empidoidea. 
Hybotidae). 

Wagner. R.: On a collection of Psychodidae (Diptera) from 
the Far East of Russia. 

Buck. M.: Sphacroceridae and Phoridae (Diptcra) collected 
by emergence traps from various terrestrial habitats 
in Southern Gennany. 

Reusch, 1-1.: Etstmalig und selten in Deutschland nllehgc
wiesene Stel:umleken (Diplera: I'ediciidac und 
Limoniidae). 

Holstein. J •• & I-I.-G. Rudzinski: Ein bemerkungswcner 
Fund von Apodaem dispar Villeneuve. 191 6 
(Diptera., Sarcophagidae. Miltogrammatinue) in 
SGdostspanien. 

Jaschor. M.: Eine neue Lcstremia-Art 8US Marokko 
(Cecidomyiidae, LcsUtmiinac). 

Roschmann. F .. & W. Mohrig: Checklist of fossil seiarids 
from Baltic amber (Diplcra. Sciaridae). 

Uit de liteis blijkt ai, dal hel rijdschrift lweetalig is: 
Duits en Engels. He! is dan oak cen Duits !ijdschrifi, 
gepubliceerd in Halle an der Saar. Waarschijnlijk 
zijn de meeste genoemde artikelen niet voor iedereen 
even in!eressaJ1l., maar dit is pas he! eersle nummer. 

Studia Dipterologica zal onregelrnatig ver
schijnen met ccn frequcn!ie van ecn tot vier ancve
ringen per jaar, die lussen de 70 en ISO pagina's dik 
zullco zijn. Abonnees helalen niet meer dan OM 50,
per anevering exclusief portokosten (niet ccht goed
koop), Josse aneveringen kosten 10% meer. Tcr indi
calie: dit nummer kosue DM 30.- + DM 3,- porto. 

Zijn CT geintercsseerden voor een abonnemcnt. dan is 
het waarschijnlijk hct bcste contact lIlet mij op te 
nemen. 7..odat er gezamelijk besteld kan worden en 
porlokosten en bankkoslen gedrukt. 

Paul Bcuk 
Ilel Wcdde 42 

2253 RG Voorschotcn 
071 -768492 



 

 
 

Verslag Diptera Weekend 18-20 juni 1993 te Amerongen 

Vrijdag 

Het tweedc weekend van de scct ic Diptera begon op 
vrijdagnvond J 8 juni. Aanwezig waren Joop Prijs, 
Mark van Veen, Pjotr Oostcrbroek. John Reichwein, 
Paul Beuk, TIleo Zcegers en Woutcr van Stccnis. Dc 
eerste avond werd gCVlJ ld mcl hel uitwisselen van 
wetcnswaardigheden. Pjotr liet cen dODs mcl vene
genwoordigers van aile inlandse vliegenfamilics zicn, 
en ook cnkele families die niet in Nederland voor
kamen. Mark van Veen toonde cen docs met vclc 
soortcn roofvliegen. 

Zatcrdag 

Zatcrdagochtcnd kwam ook Bob van Aanscn. We 
zij n ondanks de regen op cxcursie gegaan naar het 
bos tcn noorden van Amerongcn (Zuilcnslcinschc 
Bosch te Lccrsum). We hcbben cnkcle uren vruchtc-
1005 in de fegen rondgclopcn . Pau l "edaren we al 
sllel uil ziehl. Hij vennaakte rich prima mel enigc 
sironkcn cn bleef daar achier. Slepen ging niet van
wegc wateroverlast. Wei werd cen nel vol 
struiksprinkhanen gesleepl van Sint Janskruid in cen 
bosrand. 

Vervolgens gingen we lunchen en Bob vluchtle 
naar huis. Prompt werd 's middags hc! weer cen stuk 
beler. Etn excursie vertrok naar Rijswijk (Pjolr, 
Joop, Paul, John en Mark). Ook hicr ving Paul weer 
vele kleine vliegjes. Mark ving nog cen daas (Taba
nidae), die door TIleo ge<:iclermineerd is als ccn 9 
van Tabanus autumnalis. Het is cen exemplaar van 
de in ons land zeldzame abberaLie brunnescells, met 
uilgebreid rode tekening op he! ach tcrlijf (TI1CO 
Zeegers, in lilt.). 

De overgeblevenen (Theo Zeegers en 
ondcrgetekende) bcgaven zich wederom naar het bos 
bij Amerongen. Hier vie! de vangsl wat legen. 
S techls bij enkele bosranden en een jonge bosopslag 
viel iets te vangen . Vermeldenswaard zijn vete 
Dioctria hyalipennis (Asi lidae). waarbij cen 0 met 
rode polen. Mcestal zijn bij deze soort de dijen voor 
cen deel zwart. We troffen verder de zeer fraaie 
roofv licg Laphria jlm'a. de rouwzwever Aml/rax 
antlirax (Bombyliidae) (hoven mijn hoafd, aileen 
TIleo heen hem gezien) en cell 0 van de vrij 
zcld7..amc zweefv lieg Neoc"emodoll latitarsis. 

Aan het eind van de middag kwam Aal 
Barendrcgt ons ge7.e lschap houdell. Na cen goed 
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door Woutcr v:.m Stccnis 

diner hccll Mark een kort verhaal gehouden over 
vcrspreiding cn vliegtijdcn van roofv liegen van het 
gcslacht Dioctria in Nederland. Na dczc reer 
boeiende lezing is gepraat over de plannen van de 
sectie in 1994. Vervolgens g ing cell icder verder mel 
determineren, opprikken en kletsen over vangsten en 
meegenomen materiaaL 

Zondag 

Zondag was het weer omgcslagen. Het was erg 
wann. De excursie ging naar de Grebbebcrg. liet 
was hier bchoorlijk druk mel dagjcsmensen, maar 
gelukk ig lielen de vlicgen he! niel heltmaal afweten. 
Interessan te vangsten zijn Paehygaster ICDChii 
(Stratiomyidae), Solva marginata (Xylomyidae), 7..0-

als altijd bij cen boomstronk. Hybomitra eiurea; 
(Tabanidae), Anthrax anthrax (Bombyliidae) (weer 
heb ik hem gemist), de zwcefvlicgen ParaglLs 
hac.morrhous (300.229) cn Brachypalpoides lelltus 
bij braamstruweel, enige Tachinidae en Rhinopho
ridae en vele kleine Diptera, die in het veld niet op 
naam werden gebraehl of konden worden gcbmehl. 

Rcsultaat 

AI met 31 cen geslnagd weekeinde, met overdag vrij 
veel vliegen en's avondt. iT'teressante verhalen en 
veel om over te pratcl1. Kortom. je hcbt iets gemist 
als je cr niet bij was. 

Adrcs van dc schrijver: 
Treubstrnal 27 

6702 BA Wagcningen 



 

 
 

Tabcl 
Ovcr,ticht van gedctcrmineerde Oiptera tijdcns het Oiptera weekend 
van de 18 tot 20 JUDi 1993 tc Amcrongcn. 

Soort '=."m SIIXO- Ruiten- Gn:bbcberg 
fabrick polder 

Kcropilltidae 
Macrorrhynchn nava m 
Myce.lophilidae 
Exechin fusca m 
Sciaridac 
Sciara ruficaudn m 
SC:llopsidac 
Swammcrdnmella brevicomis w 
Soh'idnc 
Solva marginnta w 

Stratiomyidac 
Chloromyia romlosa 7-15 7- 15 
Pachygnster leachii m w w 
Pachygaster aIm 4m w 
Rhagionidae 
Rhagio lincoln 2 
Tabanidae 
Chrysops reliclu$ w 
I-Iybomitrn ciurcai w 
Tabanus 8utumnali s w 4-6w 
Bombyliidae 
Anthrax anthrax I I 
Thercvidae 
TIlereva nobilitata 3m 5w 
Asilidae 
Ccrdislus gcniculntus w 
Dioclria hynli pennis 16-40 2-3 
Lnphria nava m 
Ncoilamus cyanurus 7-1Sw mw 
Empididac 
Chelipoda nlbiseta w 
Empis acstiva 2m 2w Sm 3w 
Empis albincrvis m 
Empis livida m 
Hilum C.1nesccns w 
llilarn cingulata I11W 

llilata discoidalis 2m 
llilara navipes w 
Ililam fuscipes 2m 2w 
Hilara monedula mw 
llilara nigrocincta 2w w 
Hybotid:I(~_ 

Phllypalpus albicomis w 
Platypalpus iongicomis w 
PIDtypalpus major w 
Platypalpus minulus m 2w(cf) 
PIDlypalpus niger mw m 
Platypalpus pallidicomis w 5w 
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Tabel (vervolg) 
Overzicht van gedctcrmincerdc Diptcra tijdens bet Diptera weekend van de 18 tot 20 juni 
1993 Ie Amcrongcn. 

Soort L=rum Slccn- Ouilcn- Grebbcbc:rg 
fabric!.: pol"" 

Hybotidac (vervoJg) 
PlatypaJpus pallidivenlris mw 2w 
Platypalpus pectoral is mw 
Platypalpus praecinctus 2m 
Tachydromia annulata m 
Tachypeza fuscipennis m 
Tachypeza nubila w m 2w 
Dolichopodidae 
Anepsiomyia flaviventri s 2w 
Campsicnemus scambus m 
Dolichopus longicomis m 
Hereostomus ehrysozygos m 
Medctera diadema 2m w 
Sciapus pJalypterus mw 2m 
Xanthochlorus tenellus mw 
Platypczidae 
Callomyia speciosa m 
Lonchopteridae 
Lonchoptera tristis m 
Phoridae 
Gymnophora arcuala 2w 
PhaJaerolophora berolinensis 7w 
Pipunculidae 
Eudorylas zonellus ef cop 
Pipunculus campestris m m 
Verrall ia aueta w 
Syrphidac 
Xanthogramma pedissequum 2w 
Episyrphus baheatus 16-40 + 
Syrphus ribesii 16-40 + 
Syrphus torvus + 
Syrphus vitripennis 4-6 + 
Melangyna cincta m I 
Eupeodes corollae 2w 
Eupeodes latifasciatus w 
Chrysotoxum bieinctum • 
Scaeva pyrastri 1 
Scaeva selenitica I ve~ 
Melanostoma mellinum + 
Paragus haemorrhous + 
Sphacrophoria scripta • 
Platycheirus albimanus 3 2-3 
Neoenemodon lalila~is m 
Chcilosia mutabilis w 
Volueel!a pellucens 4-6 
Xylola segn is 1 
6raehypalpus laphrirormis • 
Syrian pipiens -
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Tabel (vcrvalg) 
Overzicht van gedctcnnincerde DipIero tijdens het Diplera weekend van de 18 lal 20 juni 
1993 Ie Amcrongcn. 

Soort 

Syrphidac (vervolg) 
Helophilus pendulus 
Eristalis arbuslorum 
Eristalis inlr'icarius 
Erislal is nemorum 
Erislalis pertinax 
Erislal is Icoax 
Myathropa norca 
Micropezidae 
Compsabata (= Calobala) cibaria 
Psilidae 
Chyliza leptogasler 
Lonchaeidac 
Protcaromyia nigra 
Setisquamalonchaea fumosa 
Lauxaniidae 
CaUiopum aencum 
Homoneura inlerstincta 
Lauxania cylindricomis 
Lyciella affmis 
Lyciella decipiens 
Lyciella pallidiventris-groep 
Lyciella platyccpbaJa 
Lyciella ronda 
LycieUa sty lata 
Minetlia longipennis 
Minettia lupulina 
Minellia plumicomis 
Minettia rivosa 
Peplomyza Iitura 
Sapromyza apicalis 
Sapromy:za quadripuoctata 
Tricholauxania pracusta 
Sciomyzidae 
Corcmacera marginala 
Limnia unguicomis 
Scpsidae 
Sahella sphondylii 
1l1emira superba 
Agromyzidac 
Agromy:za replans 
Hclcomyzidae 
Eccoptomera longiseta 
Sui llia notata 
Sphacroceridae 
Spclobia parapusio 
Camillidac 
Camilla navicauda 

w 

2m w 

w 

m 

w 

m 

mw 

w 

2w 
m 
m 

2m 
m 

2w 

3m 
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Buitcn· 
paid<> 

m 

w 

2w 

2m 
3m 3w 

mw 

w 
2m 

m 
w 

2w 

Gn:bbcberg 

4-6 
+ 
5", 
+ 
+ 
w 
7-15 

w 
w 

3m 3w 

w 
m 
w 
5m 
w 

w 

m 



 

 
 

Tabel (vervolg) 
Overzicht van gedetemlineerde Diptera tijdens het Diptcra weekend van de 18 tot 20 juni 
1993 Ie Amerongcn. 

Soo rl l=>~ 51«0- UuilCn- Grcbbcberg 
fabrkk poId<' 

Orosophilidae 
Drosophila kuntzei 4m w 
Drosophila phalerata 8m 
Drosophila subobscura m 
Drosophila tcstacca 4m 
Oiasta tidae w 
Di3Stata ruscula 
Scathopbagidac 
Cordil ura pubera m 
Rhinophoridae 
Chaetostevenia maculata 1 
Frauenfeldia rubricosa 7-1 5 
Rhinophora lepida 16-40 
Tachinidae 
Admontia maculisquama w 
Dinero grisescens w 
Eumea linearicomis + 
Platymyia fimbriata m 
Thelaira nigripcs 3w 
Sarcopbagidae 
Macronychia cf polyodoo ') 3m 

') Macronychia cf polyodon is gedetenninc:erd volgens de klassteke tabellen. Momentecl schijn 
duidelijk tc: zijn dat hier mee iets nict klopt (meded_ Sijstcnnans). Buiteo Limburg zou 
overwegend (of uitsluitcnd?) M. striginervu voorlcomen_ Defutitieve detc:nninatie wBeht op de 
dcslrundige_ 

Vangplaatsen, -data en Amcrsfoort--co ordinaten: 
Lccrsum 

Zui lensteinschc Bosch 
159446, 159/60-447 (19.vi. I993) 

Rijswijk 
Steenfabrick Roodvoet 

153-44 1 ( 19.vi. I993) 
Rijswijksche Buitcnpolder 

1521344 112 ( 19.vi. I993) 
Rhcnen 

Grebbcbcrg 
169-4-40 (20.\'i . I993) 

Opmerk ing: 
In deze label is cen elflal soonen met opgenomen omdal zij nog ntet cerder Ult Nederland gemeld 
zijn. Dit betrefl vertegenwoordigers \-an de volgende families: Mycetophilidae (I SOOI1). 
Scatopsidae ( I SOOrt). Empididac (I soor1). Hybotidae (I soort). Pipunculidae (I soon). Lonchaeidae 
( I soort). Lauxaniidae (4 soonen). Asteiidae (1 50011). Uitcindelijk za] hieroveT door Paul Beuk 
gepublicecro worden. vennocdclijk in de Enl0moiogische Bcricbtcn of de Nederlandse FBunistische 
Medcdelingen. 

11 



 

 
 

Diptera-dag 5 maart 1994 (Zoologiscb Museum Amsterdam) 

Kort vcrslag 

Aanwezig: Bob van Aartsen, Ant Barendregt. Paul 
Bcuk, Ben Bruggc, Andre van Eck. Leenden Jan van 
der Ent, Vincent Gerris, Volkert van der Gool. Hans 
Huijbregts, Herman de Jong, Liane Lankrcijer. Jaap 
van der Linden, Jan Lucas, PjOlr Oosterbroek. Thco 
Peeters John Reichwein, Willem Renema, loop Prijs. 
Jaap de Rond. Johnny $mit, WOUler van Stec:nis, 
Liekele Sijstermans. Mark van VeeR, Bastlaarl 
Wakkie. Pierre van der Wielen. Thco Zeegers en Jan 
WilIcm van Zuijlcn. 

De dag began met ceo wclkomslwoord door onze 
voorzitter Aat Barcn<1regt. Vervolgcns is gepraal over 
de weekeinden van de sectie in 1994 en 1995. 
Hieruit kwam het besluit dat in 1994 bel weekeind 
plaatsvindt van 19 tot en met 21 augustus en in 1995 
van 19 lot en mel 21 mei. Over de plaatscn van de 
weekeindcn zijn cnige suggesties naar 'loren gc
braehl waarmee het besruur verder aan de slag gaat. 

Toen was het tijd voor de lezingen. Mark van 
Vecn hield ten verllaa1 over de faunistiek van 
Nederlandse roofvliegen, Pjotr Oostcrbroek em 
inleidend verhaal over Cladistisch onderzoek san 
Nematocera, Liekele Sijstennans over de Neder· 
landse Mi ltogramminae en Bob van Aartsen over het 
kwe!.::en van Tephritidae. Van de lezingeo (beha1ve 
die van Liekele en Pjotr) is cen korte samenvatting 
opgenomen in deze Vliegenmepper-. Een samenval· 
t ing van de lezingen van Liekele en PjOtT hooden we 
nog legoed. 

Na de lezingen volgde een inleiding van Paul 
Beu!.:: over de Naamlijst van de Ncderlandse Oiptera. 
waar hij san werkl. Oit bracht een levendige dis· 
cussie op gang over het belang van cen gcdegen lijst 
versus een soel beschikbare lijst . Paul geeft in deze 
Vliegenmepper de stand op dit moment en de plan· 
ncn voor de nabije toekomst. 

Vervolgens hield Ben Brugge em inleiding 
over gebruik van museum en materiaal, en kon ieder· 
cen oaan lunchen en aan het wer!':: in de collcctie. 
I.Jier:an werd uitgebreid gebroik gemaakt. En de 
middag had nOg cen leuk stanrtje toen Aat Baren· 
dregl (op hel idee gebracht door Thco ZeegfiS) de 
Nederlandse Spilomyia's (Oiptera: Syrphidae) cens 
goed bekcek. AI het materiaal blcek te behoren tot 
cen andere soort dan S. sa/tuum, de enige Uil Ncder· 
land vermelde soort van dit genus (zie ook de oproep 
van Ant in deze Vliegenmepper). 
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d oor \ Voute r " an Stccnis 

AI met al cen gcslaagde dag. die zeker voonzetting 

verdienL 
Adrcs van de auteur: 

Trcubstraat 27 
6702 BA Wageningen 

Geografiscbe indeling van Ned erland met 
roofvlicgwaarncmingcn. 

Lezing door Mark van Veen, verslag door Wouter 

van Steenis 

Oil verhaal is een voorproefje van de versprei· 
dingsatlas van Nederlandse roofvliegen (Oiptera, 
Asilidae). Mark heeft a1le roofvliegwaamemi ngen in 
Nederland verzameld Momenteel zijn er uit de 
periode van 1870 lot en mel 1993 6457 wname
mingen van 38 soorten. Mel deze gegevens hceft 
Mark em c1usteranalyse uitgcvoerd. Bij deze analyse 
zijn aile EIS·hokken waarvan waamemingen bekcnd 
zijn meegenomen. . 

Clusteren houdt het indelcn van de hokken III 

groepen in, waarbij het verschil binnen de groep 
minimaaJ is en het verschil tossen de groepen 
maximaal. Hierbij ootstonden vijf duidelijkc grocpen 
van EIS·hokken. Bij de clustering zij n vooral de 
algemene soorten van belang. Dc zeld71lme soorten 
worden vrijwel niet gcbruikt. Oit bleek ook uit de 
indeling: Zuid-Limburg vormdc als zodanig geen 
aparte greep, maar maaktc dcel uil van cen andere 
groep. Omdat de Zuidlimburgse fauna gctypeerd 
wordt door cen aantal zcldzame soorten, is Zuid· 
Limburg toch als ecnhcid onderscheiden. Hierdoor 
komt het santal groepen op zcs. Oeze zcs 
roofvliegdistricten werden wcergegeven in een kaart. 

Om de districten nan de hand van de 
roofvliegen te typeren heen Mark voor de soonen 
cen drietal verschillende typeringen bcdacht. De 
eerste is de 'kenmerkende soort'. Oit is cen soon die 
in het district meer dan twee keer zovcel voorkomt 
dan in elk ander district. Een 'constante soort' komt 
in meer dan 75% van de hokken van het district 
voor, ceo 'prefercnte' soort in meer dan 50% v:m de 
hokken van het district. De laatste twee typcrmgen 
zeggen dus niets over het voorkomcn van de soort in 
andere diSlrictcn. 

De zes roofvliegdis lrictcn met typerende soort 
rijn: 



 

 
 

I. Centrna lho ll ands Duindistrict (Pampmrerus ger
mQnicus kcnmerkcnd); 

2. Zecuws, Helders en WaddenduindistriCI (Phi/a
nickS a/biceps constant): 

3. Laagveen-. Zee- en Rivierkleidistrict (Diocfria 
atricapi(fa preferent); 

4. Hoge Zandgronddistricl (Neomochteru.r pallipe.r 
kenmerkend); 

5. Binnenlands Zandgronddistrict (Neoifamus c)'a
lIurus constant); 

6. Zuid limburgs district (Dioclria bici"cla ken
merkcnd). 

Opvallend aan deze indeling is dat de duinen niet in 
een distri ct zinen, maar gesplitst zijn. Hierbij is het 
Centrnal Hollands Duindistrict een soortenrijker 
district dan de overige duinen. Tevens vail op Aat de 
binnenlandse zandgronden gesplitsl worden in cen 
soortenarmer deel (binnenlands zandgronddistrict) en 
een soartenrijker deel (hoge zandgronddistrict). 

De belangrijkste factoren, die de indeling lijken 
le bepaten, zijn de vochtigheidldroogte van een ter
rein en de bebossing. 

In de discussie merkte Volkert van der Goot op dat 
je moot oppassen dat dit soort ecoJogische indelingen 
niet uitmonden in erg kleine geografische gebiedjes. 
Dil in verband met vergelijkingen op Europese 
schaaL Mark anlWoordde hierop dat de verschiJlen 
tussen de districten aanzienlijk zijn, en verder dal de 
atlas vooral bedoeld is voor Nedcrlanders. voor wie 
dez.e indeling zcker van belang is. 

Adres van de lezinghouder: 
Sumatrastraal 279 

1095 HR Amsterdam 

Kweken van tephritide-Iarven. 

Lezing door Bob van Aartsen 

De studie van de Tephrilidae (boorvliegen) is een 
zeer interessant onderwerp. Grote vliegenkenncrs als 
Loew, Schiner, Hendel en in lalere rijd "ooml Hering 
hebben zich aan dezc familie gewijd. 

Vooral over de leefwijzc der larvcn is, ondanks 
meerdere publikaties, nog veel nieu\\s te ontdekken. 
Wil men een verzameling van dezc prnchrige vliegjes 
aanleggen, dan zal men naasl het vangen. zeker oak 
moeten k\.veken. 

Dc larven van de boorvliegen "-unnen diverse 
leefwijzen hebbcn. Een groot aantal soorten leeO als 
larve gezcllig in bloemhoofdjes van composieten en 
een aanlal mincert in b laderen. Dan zijn er soortcn 
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die galien vom\cn. er zijn nog al wat larven die in 
vruchlcn leven, enkele leven in stengels en een paar 
kunnen parasitair voorkomen. 

Van vrijwel aile sconen van de genera 
Tephrilis en Campig/ossa (ParlU)'lIa) leven de larven 
in blocmhoofdjes van Crepis, Centaurea, Cirsium, 
Cardulls. Leontodo", SeneJ::io, Arnica, Hieracium, 
Anlium. 8idells en vele andere. Indien men bloenl
hoofdjes verzameld moet hel al heel vreemd zijn als 
er totanl geen boorvlieglarven inzinen. Vaak zijn de 
blocmhoofdjes misvonnd en galachtig opgezwollen. 
Uil Cirsium en Carduus soorten krijgl men Uro
phora stylala. Orellia nificauda en Xyphosia miliaria 
en met wat geluk de zcldzame Tephrilis hyrucyami. 
Uit de hoofdjes van Klis vrijwel altijd Tephritis 
bardanae en Orellia tussilaginis. Uil Senecio kan 
men de zeer fraaie soort IClerica westermanni 
kweken, maar oak Campig/ossa ma/oris. In de 
bloemhoofdjes van Zulte (Asler Iripolium) zinen 
vrijwel alrijd de larven van Campiglossa plan/aginis, 
buiten Nederland cen zeer zeldzame soort. Campi
glossa onlbreekt haasl nooit in de bloemhoofdjes van 
landzaad. In Cenlaurea soorten komI cen groat 
aantal boorvliegsoorten voor, zeals Urophora ja
ceona, Terellia vireru, Acinia corniculola, Choe/a
slomella o"otrophes en Urophora quadrifasciata. 

Mineren doci cen anotal soorten van het genus 
Trypela, zoals T. artemisiae in Bijvoel en andere 
Artemiria·soorten, maar oak in Boerenwonnkruid. 
TrypelO zoe mincert in Bijvoci en kruiskruid. Zeer 
opvallend zijn de mijnen in de b laderen van Groot
en K1ein hoefblad. Deze mijnen zijn van Ellieio 
cognata. Eu/eia heraclei mineert onder andere in de 
bladeren van Selderie en Lavas en kan grate schade 
aanrichlen. 

Een zeer- bckende gallenvonnende boorvlieg
soon is de distelgalboorvlieg, Urophora cardui. De 
larven leven in meerkamerige, keiharde kn ikkergrote 
galien op distelsoorten. De eersl kort geleden in 
Nederland gevonden Campig/ossa rnaloris maal" 
galien op de srengeis van Artemisia vulgaris. In 
wonelgallen van Duizendblad leeft de larve van 
Ox)'na flQ\·;pennis. 

In slengeis kunnen ook een aanlal boorvl icg
larven leven, zoals die van Oxyna parieJina, die men 
in Zuid-Nederland vrijwel al tijd aantreO in de 
stcngels van Bijvoet. Na 1945 was een aamal jamn 
de larve van Platyparea poeciloptera cen ware plaag 
in de aspergevelden. De larven vraten gangen in de 
slengels van aspcrgeplanten. In Zuid·Limburg kan 
men de zeer fraaie soort Plotyparea discoidea 
aantrefTen. De larven leven in de slengels van Ruig 
klokje. 

In vruchten leven de larven van een flink a.·lIl1al 
boorvliegen. onder andere van het genus Rhagolclis. 



 

 
 

Een paar voorbeclden zijn R. meigenii in de bessen 
van Berberis, R. allernala in rozebouels en R. cerasi 
in vruehten van Snceuwbes en Kampcrfoclie. De 
laatste soort kon vroeger schadelijk zijn In 

kerscnboomgaarden . 
Bijzonder is hel voorkomen van Rhagolelis 

batava. Deze uit Nederland beschreven soort komt 
vrij algcmcen voor in Duindoomslruwelen. Men kan 
de larve gemakkelijk uitkwckcn door cind augustus 
de bessen van de Duindoom mce Ie nemeD. Na kortc 
tijd kruipcn de larven eruit en verpoppen in zand of 
aarde. Ln mei van het volgende jaar verschijnen dan 
de vHegjes. 

In meidoom- en Lijslcrbesvruchten lean men 
larvcn vinden van Phagocarpus permundus. Uil Heg
geranlebessen kweekte ik. in groat aantal Coni
glossum wiedemanni. Bekend uit hel Middellandse 
Zeegebied is Ceratitis capitala (Citrusboorvlieg). De 
larven leven in aantal in citrusvruchteD en leondcn 
vrocger grote sehade tocbrengen in sinaasappel
plantages. Enkele malen wordt C. capitola in Neder
land aangetroffen in eo op ingevoerde citrusvruchleD. 

Pas sinds kort is de leefwijze beleend van 
Rhacochlaena loxoneura. Kopelke "·weekte in Duils
land bladwespen van hel genus Pontonia. De larven 
van deze kleine wespjes 1even in galien op 
wilgebla.deren die men soms io groot aantaJ kan 
aantreffen. Niet aileen bladwespeo kwameo echter uit 
deze gallen, maar oak R. loxoneuro. Uit verder 
onderzoek blcek dat de larven van deze boorvlieg 
parasitcren op deze bladwesplarven. Eenzelfde 
leefwijze schijnt de larve van de onlangs in ons land 
gevangen boorvlieg Chelostoma stocke/bergi te 
hebben, maar dan bij galien van Symphyta-soorten op 
Kamperfoelie. 

Oit zijn enkele voorbceLden om de prachtige 
boorvliegen te kwekeo, maar er blijft nag veel te 
ontdekken. 

Adres van de lezinghouder: 
Travertin 34 

8084 EH 't Harde 

SPILOMYlA SAL TUUM intuit 
Nederland (Syrphidae). 

Door Aat Barendregl 

De Diptera-dag op 5 maart 1994 had 's middags in 
de collectieruimte van het ZoOlogisch Museum in 
Amsterdam nag cen verrassende ontwikkeling. Tij
dens het bckijken van Temnostomo-soonen in de 
zwccfvliegencollectie loopl Thea Zeegers bij me 
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langs. Hij mcrkt nonchalant op dOlt gezien de 
versprciding van Spilomyia-soonen in Polen. hel 
minder waarschijnlijk is dat de exemplaren van 
Spilomyio soltuum (Fabricius, 1794) uit Nederland, 
die ook in de doos standen, tot dezc soon bchoren. 
Soorten uit dit genus zijn dennate zcld2'mlm in 
geheel Europa, dat je blij als je ooit OIl cen collcctie
exemplaar ziel. Derhalve wcrd de proef op de som 
genomen: Zijn dc dric exemplaren uit Driebergen 
(vorige eeuw), Huizen ( 1915) en Helmond (I954) 
werkelijk S. soltuum? De Zweefv liegen van Noord
west-Europa van Van der Goat (1981) werd erbij 
gehaald en mijn verbazing was groot. Aile dde de 
exemplaren werden voorlopig gedetenn inccrd als S. 
manicata (Rondani, 1865) wcgens de matig lange 
afstaande bcharing op het borststuk en schildje en de 
brede gele vlelcken op het achterlijf. De Palae
arctische collectie leverde het benodigde verge
lijkingsmateriaal. Spilomy;o sa/tuum is cen smaller 
dier zander de.ze bcharing en met cen grotendeels 
zwart aehterlijf. Van S. manicato is een exemplaar 
aanwezig uil Duitsland, van S. sa/tuum drie uil Zuid
Frankrijk en Roemenie. Oaarnaasl zijn er nag exem
plaren van S. digilalo (Rondani, 1865) en S. bosch
moni Lucas, 1964 uit het mediterrane gebied en van 
S. diophthalma (Linnaeus, 1758) uit Zwitserland en 
Zweden. 

Nog verrassender was de mededeling van 
Willcm Renema. die op dal moment tegenover me 
zat, dat hij in het Eysdcrbos in juli 1991 ook cen 
Spi/omyio gevangen had. Telcfonisch overleg 
naderhand leerde dat hij wei een exemplaar van S. 
salluum bezat. De voorlopige conc1usie is ten eerste 
dat er weer een soort toegevoegd kan worden aan de 
Nederlandse fauna, en ten Iweede dat de versprciding 
van soorten van het genus Spilomyio herrien moet 
worden. Hoe dat laatste precies zil, wcet ik nag niet. 

Derbalve voigt hierbij een oproep aan iedereen 
die ooit cen exemplaar van Spilomyia gerlen heeft 
infuit Europa am met mij contact op Ie oemeo. Op 
redelijke termijn hoop ik de detenninaties en de 
waamemingen op cen rij te zenen. Hel deli nitieve 
over'Zicht zal waarschijn Jijk te zijner tijd in Entomo
logische Berichten verschijnen. 

Ad.res van de schrijver: 
Chopinlaan 38 

3781 HB Voonhuizen 



 

 
 

Naamlijst Nederlandse Diptera 

Inlciding 

In dit vcrslag staat meer dan aileen in mijn praatjc 
wcrd vemlcld. Oit is gedeehclijk om iets meer 
duidelijkheid te scheppen in de stand van zaken bij 
diverse families en gedeeltclijk om een idc..'C te geven 
hoe de verhoudingen ongeveer liggen russen de mate 
van bewerking van de diverse families en de betrok
ken aantallcn soortcn. 

Stand van zakcn: Litcratuur 

Sinds hel begin van hel project is een flinke hoeveel
heid literaluur opgezochl en doorgenomen. Op dit 
moment is dil nog niet allemaal in een enkele biblio
grafie ondergebracht en zijn er waarschijnlijk nog 
steeds publikaties die aan mijn aandacbt zij n 
ontsnapt. (eder die nog 'obscure' publikaties weet 
met gegevens over de Nederlandse fauna kunnen dil 
nog ann mij doorgeven. ('Obscure" publikaties zijn 
bijvoorbecld publikaties, die niet direct op de 
Nederlandse fauna betrekking hebben, maar een 
revisie van een bepaalde groep geven en daarvoor 
Nederlands materiaal bebben gebruil..1..) 

De gegevens uit de Iiterntuw" zijn onder
gebraeht in overziehten voor de families. Dit maakt 
het mogelijk om de 'historic' van ceo soort op de 
Nederlandse lijsl te volgen. Desondanks zijn er in de 
loop der tijd eeo nink aantal 'soonen' op ondui
delijke wijze op de lijst gekomen of van de lijst 
verdwenen. Hieronder voigt hel voorbeeld van 
Agromyza ainibellliae Hendel, 1931 (Agromyzidae): 

Agromyzo olnibduloe Hendel, 1931 I) 
(Agromyza albitarsis: Meigen, 1830: 171 ) l) 
Agromyza albitarsis Meigeo (misident.) 4): Van der 

Wu lp & De Meijere, 1898: Ci8 ~); De Meijere, 
1924: 120; De Meijere. 1925: 216; De Meijere, 
1935c: 214 (misident.) '), 227 (misident.); De 
Meijere, 1939b: 165 (misideot.); Kabos, 1971 : 
19 

Agromyza aillibelulae: Hendel. 193 I: 59 1); De 
Mcijere, I 935c: 214; De Meijere. 1939b: 165; 
Van Frankenhuyzcn & Houtman. 1972: 19,20; 
Van Frankenhuyzcn, Houtman & Kabos, 1982: 
24,26,6 1; Kabos. 1971 : 18 (syn.) 

albitarsis: 1) 
Van der Wulp & De Meijere. 1898: Walchercn 
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door Paul Dcuk 

(Gerth van Wijck), Dcn Haag (v. van der 
Wulp) ') 

De Meijere. 1924: widespread 
De Meijere, 1925: Hilversum, Bussum 
Kabos. 1971 : common 
alnibetulae: 
Van Frankenhuyzen & Houtman. 1972: very 

common (vi-vii, viii-ix) 
Van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos, 1982: very 

common (vi-vii, viii-ix) 

1) De wetenschappelijke naam waaronder de soort 
nu bekend staat. 

~ De oorspronkelijke beschrijving van deze soon 
l) De oorspronkelijke beschrijvi ng de soort, welke 

in eersle instantie voor de Nederlandse fauna 
werd gemeld. 

C) De oombinatie waaronder de soon voor het 
eerst voor Nederland werd gemeld. De opmer
king «misident.)' geeft aan dat dezc melding 
(volgens literatuurgegevens) niet correct was. 

J) De rcferentie waarln de cerstc melding van de 
snort werd gedaan. 

') De referentie waarin duidelijk werd gemaakt 
dat de een:Iere vermeldingen op eeo 'misdeter
minatie' berustten. Omdat het hier een nog on
beschreven, maar eerder niet herkende SOOr! 

ging, is de opmerking '(misident.)' toegevoegd. 
Wanneer een SOOr! onder cen andere naam op 
de lijst komI, omdat cen ouder synon iem is 
gevonden, dan wordt dat op dezelfde manier 
aangegeven met '(syn.)'. 

') De naam waaronder waamemingen (niet nood
zake lijkerwijs ook co llectie-exemplaren) 
werden g.epubliceerd. Aile genoemde waar
nemingen onder een soort betreffen dus waar
nemingen van die bepaaJdc soort. 

') Dc vindplaatsco. zo mogelijk met vermelding 
van aantal, sexe, datum cn verzamelaar. 

Stand van zakcn: faunistick 

Tot op zeker niveau rijn a11e fami li es wei bewerkt. 
maar in cen aantal gevallen heeft die bewerking zo 
lang geleden plaats gevonden, dal een vraag gesteld 
kan worden bij de betrouwbaarheid van de gegevens. 
Hieronder voigt een overzicht van de stand van 
zaken in de bewerking van fanlilies. zonder dat ik 
hierbij kan claimen dat het 100% accuraat is, het 



 

 
 

gaat op het idee. Na de besc:hrijving van de 
'categoric' voigt een Iijst van de families in die 
categoric met na die lijst een schalting van het aantal 
soorten waar het in die categorie ongevcer om gaaL 
De families gemerl.."l met '')' komen in [wee 
categorieen voor. Zie daarvoor de opmerking aan het 
einde van die overzichL 

Ecn aantal families is in de loop der tijd bcwerkl en 
de resultaten daarvan zijn gepubliceerd. Deze kunnen 
gcpubliceerd zijn als check-list.. als overrichtsartikel 
(bijvoorbeeld in de Entomologische Benchlen) of in 
labellen (bijvoorbceld in de Wetenschappelijke 
Mededelingen van de KNNV of bij de Jeugdbonds
uitgevcrij). Oat wil niet zeggen, dat er totaal geen 
wijzigingen op (zijn ge)lreden. Zelfs cen familie als 
de zwecfvliegen (Syrphidae) laat nog regelmalig 
vcranderingcn optekenen (zic bijvoorbecld elders in 
dczc Vlicgenmepper) en ann het 'ullieme overzicbt' 
van de roofvliegen (Asilidae) wordt nu gewerkt (zic 
ook elders in deze Vliegenmeppcr). De Nedcrlandse 
gegevens van de langpooonuggen (Tipulidae s.L) zijn 
bijvoorbeeld opgenomen in de Palaeacctische Cala
logus, zander dat voor Nederland cen check-list van 
de hele groep als zodanig is gepubliceerd. 
Acroceridoe, AsiUdoe. Bomby/Udoe. Comillidoe. 
Coenomyiidoe, Conopidae. Megamerinidae. MicropuidDe. 
Otitidoe (indusief ljfidiidoe). Psi/idoe. RhagionidDe 
(inciusief Athericidoe), &iomy=idoe, Sepsidoe, StranO-
myidae, Syrphidoe, Toba"idoe, Tephritidae, There-o>idoc, 
Tipu/idae s. I., Xyiomyidoe. Xylophogidcn (± 1000 sp.) 

Er is een behoorlijk aantal families, waaraan op dit 
moment door een enkcling of een aantaJ cnkelingen 
wordt gewerkt aan een herziening van de Neder
landse Iijst. Het totaaJ aantal mensen dat aan deze 
groepen werkt is ook tamelijk klein. Oat been tot 
gevolg, dat het bewcrken van oud collectiemateriaal 
nogal traag gaaL De meest SOOrtcn, die voor deze 
groepen dan ook al als nieuw voar de fauna zijn 
gevonden. zijn dan ook vaak het resultaat van deter
minatie van recent verzameld materiaaJ of vergelij
king van recent materinal met (oud) collectie
materiaa!' In het lnatste geval kan blijken dat er meer 
soorten in het spel zijn dan dat we tot op dat 
moment dachten. 
Dc traagheid waarmee deze bewerking gepaard gnat.. 
heen to( gevolg, dat als we op publikatie van de 
ovcrnchlSartikelen moetcn gaan wachten, we waar
schijnlijk nooit eeo Nederlandse check-list hoevcn te 
vcrwachten. Op dit gebied is het dan waarschijnlijk 
oak gewenst am lussentijdse overzichten van aanvul
lingcn op de Nederlandse lijst te publicercn. 
Acortophthalmidae, Anthomy:idoe. ASfeiidoe · . Ale/eslidoe, 
Cunrpichoetidae. CecidomYlldoe. Chlronomidoc. Ouslldae, 
Diaslolidae, Dolichopodidae, Drosophllidof!, Empididuf!. 
llybOlidae. Louxoniidae, Lonchoeidae. Lom:hoplendoe. 
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Milichiidoe·. MicropllOridoe. Nycteribiidoe. Destridoe, 
Odimidae, {)pomJddae. Pol/opferidac, I)eriscelidi"doe. 
Pipllnculidoe. Plotypezidae, RhinOfJhoridoe, Sorco
plwgidae·. Scothophogldtlf!, Scotopsidoe, roehmidae (± 
J700 spJ 

Diverse families met aquatische larven worden eigen
Iijk niet als zodanig bewerkt, maar {ussen de regels 
door wordt soms wei de nodige faunistische infor
malie gepubliceerd. In Limnofauna Necrlandica 
(Mol. 1984) zijn lijsten opgenomen van gepubli
cecrde gegevens en sommigc tot op dat moment on
gepubliceerde gegevens. Het blijkt cchter, dnt het 
langs lopen van allerlei interne en hal fopenbare 
rapportcn best lastig is en dat de cne soort die in cen 
bepaald rapport (zonder verdere vermelding) voor het 
eerst uit Nederland werd gemeld wei in Limnofauna 
Neerlandica terccht is gekomen, terwijl de ander over 
het hoofd is gezicn. 
ChaDboridCH!, Culicitioe, Duidoe, Psychodidoe (± /00 sp.) 

Van ceo aantal families kan eigcnlijk niet worden 
gezegd, dat ze worden bewerkt, maar toch wordt er 
vrij regelmarig materiaal behorende tot de7.e families 
gedetennineerd (bijvoorbeeld uit het Malaise-val 
onderzoek van de Inscktenwerkgroep van KNNV
afdeling lilburg in 'De Brand'). In de mceste ge
va1len is niemand bezig om deze gegevens met hel 
oude collectiemateriaal te vergelijken en komt er niet 
veel meer van dan aileen aanvullingen op de lijst te 
verzamelen. 
AgrOtl'ly:idDe, Anisopodidae. Anthonryiidoe, Asteiidoe*. 
Bibionidoe, Bolitophilidae. Colliphoridoe, Chamocmyjitioe, 
Chyromyiidae. Coe/opidae. Djodocidiilioe, Ditomyiidoc, 
Dryomyzidae, Fon"iidoe, He/cDmyzidoe, Heleomyzidae, 
Hippo/Joscidoe, Keropfotidoe. Mocroceridoe. MilichUdae-. 
Muscidae, Mycetobiidoe, Mycelophilidae. Piophilidoe 
rUIClus~f NeOitiaphililioe), P/otystomntidoe. PfeciidDe, 
Ptyc1wpteridae. Sarcophogidae·, &enopinidae. 7110umo
/eidtlf!, Truoscefidae (± 90() sp.) 

Als slot van de indeling en opsomming van de 
families volgl de groep van fami lies waar recent 
niemand over gepubliceerd heeft en bij mijn weten 
ook geen of bijzondcr weinig materiaal bewerkt is. 
Een familie als de Braulidae (bijeluizen) telt in 
Nederland (en West-Europa) maar een soort en is 
vast wei bij imken; bekend. Desalnienemin is het 
niel een vlieg Want de gemiddelde diptcroloog mee 
in aanraking za.I komen en deze sOOrt figureerde dus 
"iet in recente dipterologische lileratuUf. 

Binnen deze groep is een aantal grote families, 
waar relatief weinig werk aan is gedaan. Sommigcn 
daarvan zijn in het verleden wei bcwerkt (de Sphae· 
roceridae rijn in de jaren twintig en dcrtig behoorlijk 
bewerkt door De Meijere. Schmitz en Duda). maar 
recenl is veel meer werk gedaan en zijn pas de 



 

 
 

belrouwbare delenninccrwerken gcpubliceerd. Dcze 
grotere families. vcclal met iastige grocpen er in, 
worden waarschijnlijk niet cerder bcwerkt dan dat 
iemand zich er met volle overgave op werpt. 
Alliacigastridae. Oraulidac, Canacidal', Carnidae, 
Ceratopogonidae. Chloropidae. Eplrydndae. Phol'lQae, 
Sciarid(Je, Simuliidac. Sphaeroceridae. Tetllinidae. 
Trichoceridae (± 700 :rp.) 

In de (wee van de voorgaande groepen van families 
zijn er cen paar. die 'gedceJtel ijk' bcwerkt worden. 
Oil zijn dan soortengrocpen, (sub)genera of sub
families van families, die nog niet als gehcel bcwerkt 
worden. Een voorbec ld WaM de auteur ann werkt is 
bijvoorbeeld het genus Leiomyza (Asteiidae), waar
voor is gcblcken, dat er meer dan ee:n soon in 
Nederland voorkomt (waarschijnlijk drie) en dat Ie 
zijner tijd als geheel bewerkt zal worden. Het ander 
Nederlandse genus, Asleia, wordt nog niet als geheel 
bewerkt, maar door em aantal dipterologen wei op
gepikt en gedetenn ineerd. 

Hoc nu Daar ceo check-list? 

De eerste vraag die hierbij gesteld moet worden is 
wal voor cen check- list het moet worden. Een Jijst 
als die van De Meijere (1939), mel weinig syno
niemen en andere namen, die ooit in de Nederlandse 
literatuur gebruikt zijo, voldoet eigenlijk niet. Een 
volledige kritische lijst, waar geen cnkele vraag meer 
bij gesteld zou hoeven le worden bij de namen die er 
op staan is op korte termijo niet re«:1. Willen we op 
korte tennijn een bruikbare Iijst hebbeo, dan is het 
waarschijnlijk zaak om een lijst op te stellen, waar
bij, bij.,oorbeeld per familie, is aangegeven wal de 
kwaliteit van de gegevens is, Gaal het bijvoorbeeld 
om een kritische lijst (zoaJs waarschijnJijk wei voor 
de Syrphidae geproduceerd kan worden), of gaar hel 
om cen I ijst, waar bij de meeste namen een voor
bchoud gemaakt zou moeten worden, omdat de 
gegevens zijn gebaseerd op verouderde literatuur 
(bijvoorbeeld bij de Sciaridae). Het meesl ideaJe zou 
een lijst zijn, WaaI' per soort aangegeven is of het 
gegeven bclTouwbaar is of niet. Bij sommige soorten 
zou op basis van verspreidingsgegevens misschien 
kunnen worden aangegevcn, dal het ZJ!Cr wenselijk is 
dat de waameming gecontrolcerd wordt, omdat de 
soort verder aileen in (bijvoorbeeld) Oost-Europa 
voorkomt, IcrwijJ cen verwante soort, die nog niet op 
de I ijst staat in de omringende landen voorkomt. 

Hieraan kleven enkele bezwaren, zoals het feit 
dat sommige grocpen oak intemationaal misschicn 
zo slecht onderzocht zijn dal geen ",aarde gehecht 
kan worden aan gepubliceerde verspreidings
gege ... ens. Zelfs met relatief gocd onderzochtc 
grocpen kan het nog mis gaan (zic het stuk van Ant 
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Barendregt over Spi/omyia). 

Er zijn cen aantal stappen die nu ondcmomen 
mocten wordcn: 
I. Hel afronden van cen voorlopige bibliografie 

van de Ncderlandse Diptera. In fcite zou in de 
bibliografie oak (cen gcdceJtc van) de grijze 
literatuur. zoaJs inventarisal ierapporten en 
jeugdbondsartikelen, moeten worden opge
nomen. 

2. Enquete onder dipterologen over wie zich in 
welke male met welke groepen bezig houdt en 
over bercidheid tot bewerking van (de Ii teratuur 
over) cen familie. 

3. Inventarisalie van stand van zaken bij ... ersch il
Jende fami lies of delen daarvan en beschikbaar 
stell en van basis-literatuurgegevens ter 
bcwerking of verzarnelen van gegevens om die 
overzichten Ie comgcren. 

4. Opstellen van cen werk-lijst welke kan cir
culcren onder diplerologen om tot correcties. 
aanvullingen en dergelijke te komen. 

Voor het einde van de zomer hoop ik de punten 2 cn 
3 Ie kunnen verwez.enlijken door middel van een 
enquete onder dipterologen. Mogelijk w ll cn niet 
direct aile dipteroJogen dcze enquete toegestuurd 
krijgen: Het Jij kt weinig zinvol om iedcreen die wei 
eens een zweefvlieg delennineert cen enquete toe te 
sturen, Ben je bang vergeten Ie worden, dan kun je 
het beste even een kaartje sturen. 

Hopelijk mede op basis van reacties van 
derden, kan dan geleidelijk ecn bibliografie worden 
opgesteJd. Ook hiervan kunnen werk-lijsten worden 
rondgestuurd om nog aanvull ingen los Ie weken. 
Sommige meldingen zinen cehl vcr weggemoffeld in 
de literatuur en kunnen zelfs door een specialist soms 
pas na lang z.oeken boven water worden gehaald. 

Litcratuur 

Meijere, J.e.H. de, 1939. NaamJijsl van Neder
landsche Diptera, afgesloten 1 apri l 1939. -
Ttjdschri/i voor Enfomologie 82: 137-174. 

Mol, A.W.M., 1984. Limnofauna Neerlandica. 
NieuwsbrieJ European Im'erlebrare Survey 
Nederland 15: 3- 121. 

Adres Villi de schrijver/lezinghoudcr 
Hel Weddc 42 
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Raritcitjes 

Een rubriek \foor aile bijzondcre. gckkc. opvallendc. 
''focge, late, nicuwe of oude, maar voora) rare 
v)icgen- of muggenwaamemingen in Nederland en 
om liggende landen. ~ mogelijkheid VooT hcl 
doorgeven van die zeer zcldzame soort of die 
vindpl<mls buiten hct nonnale verspreidingsgebied. 
die je nergens anders kwijt knnt, maar ook 
afwijkcnde kenmcrken of gcdragingcn en dergelijke. 
AI dczc waamemingen kunnen gesluurd worden naar 
Jaap van der Linden. 

Dete keer bijdragen Win Paul &uk. (He, lYedde -11. 
1253 RG Voorschoten), Wouler "an Steems 
(Treubstraar 27, 6701 BA Wageningen), Mark "an 
Veen (Sumo/raslraa! 279. 1095 IIR Amsterdam) 

Enige voorjaarswaarnemingen in de Ho/landse 
dllinell. 
De eerste excursic van het jaar, op 16 april 1994 in 
de duinen russen Kraantje Lek (Overveen) en Zand
VOOr\. leverde cen aantal interessante vangslcn op. 
Ond~ de zweefvliegen (Syrphidae) ving Eputrophe 
ocilrosfoma (Zenersledt. 1849) (d op Kruipwilg), 
Cheilosia bergerutammi Becker. 1894 (veel dd en 
99 op Kruipwilg) en Cheilosia cynocephala Loew, 
1840 (d). AI deze vangsten rijn vroeger dan de 
gemelde vliegtijden in de labellen. Van de sluip
vliegen (Tachinidae) ving ik massaa! Gonia ornDfa 
Meigen, 1826, maar hiertussen bleck rich ook een 
exemplaar van Gonia picea Robineau-Desvoidy, 
1830 te vinden. 

Matk van Veen 

Voorjaarsvangsten bij Grebbeberg en Wogeningse 

Berg. 
Dcze twee zuidranden van grote stU\vwaUen (rcspec
tievelijk de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe) heb 
ik het afgelopen voorjaar cen aantal maim bezocht. 
Oat leverde cen anntal zeldzame Z'veefvliegen 
(Syrphidae) op. Op 29 april trof ik onderaan de 
Wageningse Berg cen 9 Dasysyrplllls nigricornis 
(Verrall, 1873) aan, fouragerend op Look-zonder
look dat hier uitbundig biocide. Op 13 mei beyond 
zieh een 9 Dideo a/lleti (Fallen. 1817) op cen fraai 
bloeiende meidoom op ongeveer dezelfde plaars. 
Ook op 13 mei zat iets hoger op de helling em d 
Criorhina asi/ka (Fallen, 18 16) te waehten op cen 
partner bij cen heel grote stronk ,-an cen Beuk.. Dc 
Criorhino zat in de lOp van een laag vlierstruikje. 

Op 14 mei was ik bij de Grebbeberg. Daar het 
erg hard waaide bevonden rich weinig vliegen op de 
volop in bloei staande meidooms. Op cen braam
struwecl in de beschuuing van het bos vlogen cnkele 

kleine Syrphini. Tussen Parasyrphus pUllctulolUS 
(Verrall. 1873) en P. o""u/otus (Zetterstedl. 1838) 
bevonden 7jch cen 9 MeJangyno triongulifera 
(Zetterstedt.. 1843) en twee 99 Syrphus nitidifrOlu 
Becker. 1921. 

18 

AI de genocmde soonen rljn wei bckend van 
de Veluwe, maar 7J! rijn hier allen zeldzaam. 

Wouter van Slcenis 

Brachyopa vittata Zetterstedl in Zuid-Limburg. 
ZlIid-Limburg is cen goed gebied voor Brachyopo's. 
BehaJve B. villoto waren aile soorten hier bekend. 
Deze soon. werd tol nu toe drie kecr waargenomen 
bij Garderen (Veluwe) en ten maal bij Zaandam 
(Barendregt. 1992: Vliegenmeppcr 1(2): 3-9). Gezien 
de verspreiding van 8. vitlata in Belgic (Hautes 
Fagnes: Verlinden & Oedcer, 1987: Studie
documentcn KBIN 31) was B. vitlata ook Ie ver
wachten in Zuid-Limburg. Oil 7J!ker gerlen de toe
name van de soort rond de Haules Fagnes: Verlinden 
& Decker geven slcchts vijf waamemingen. Dc 
afgelopen jaren rijn er een aantaJ zomerkampen van 
de NJN gcwcest en op deze kampen was de soort 
met name in het Warchcdal vrij talrijk aanwezig. 
Zelf heb ik aldaar 2& d en 899 waargenomen op 
25.vii.199\. 

Opmerk.elijk is het grote verschil tussen de 
vliegtijd in Nederland en Belgic. De Nederlandse 
vangslen zijn op ecn na aile uit de eerste helH van 
mei (3 tot 13.v). De andere waameming is van 6.vi. 
In Belgic: echler is de vroegsle waarneming van eind 
juni en vliegt de soort in behoorl ijke aanlallen door 
tot eind juli (ric boven). Wellicht is dit te verklaren 
uit de relatief grOle hoogle van de Hautes Fagnes, 
waardoor het voorjaar daar veel later beg;nt. 

Wouter van Stcenis 

Meer inferessallte vUegen op sapstromen in 

Voorschoten. 
In de vorige Vliegenmeppcr (Beuk, 1993: Vliegen
mepper 2(2): 12-13) meldde ik een aantal interes
sante vl icgcll op sapstromen op een Beuk hel park 
bij het landhuis Ter Wadding in Voorsehoten. Op 
deze Beuk wcrd dit jaar cen vierde klcinerc sap
stroom gevonden. OTic van de vier kleinere sap
stromen liggen regclmalig in de zon, waardoor hel 
yacht warmer wordt en $Oms richtbaar aan het e iSlen 

is (het bubbch langzaam). 
Net als vorig jaar werd Brachyopo insensiJis 

Collin, 1939 (Syrphidae) nu bij meerderc bezocken 
gerien Il.v-l.vi.I994 op sapstromen op Beuk, samen 
vijf dd en twee 99, maar niet aile Brachyopo's 
werden venamcld. Op 12.v.I994 werden drie dd en 
op I.vi. I994 werd een d waargenoll1en bij cen 
sapstroom op Witte paardekaslanje. Eerder (3.v.1994) 
werd een d van Brachyopo b;color (Falle n. t 817) 



 

 
 

 

gevangen bij dezelfde sapstroom op Wiue 
paardekastanje en later (I.vi.1994) Iwee 00 op een 
sapstroom op Beuk. Barendrcgt (1992: Vlicgen
mcpper 1 (2): 3-9: fig. 5) gccn cen kaanje van de 
verspreiding van deze soon met s lcchts drie 
waamemingen in de duinstrook en de smalle strook 
van het kustgebicd dat daar aan grenst. [en 
interessante waameming dus. Overigens worden B. 
hieolor en B. insensilis vaker bij sapstromen op 
Witte paardekastanje gezien (Kassebeer, 1993: 
Drosera 1993: 81- 100; zie bij Reccnte litcratuur). 

Een andere leuke vondst was die van een larve 
van de wapcnvlieg (Slratiomyidae) £IlpachygasreF 
tarsalis (Zeuerstedt. 1842) in de onmiddellijke 
omgeving van cen sapstroom op cen andere Witte 
paardekastanje. Aangezien larven van de groep 
wapenvlicgen waar dezc soon bij hoon normaal 
alleen op dood hout worden gevonden (aehter schors) 
is het waarschijnlijk dat het hier cen uitzonderlijk 
geval betrefl van een far( in licht rouend hout rond 
cen sapstroom. Dc larve wcrd gcvonden op 
28.iv. 1994 is verpopt en tot op heden nag "iet 
uitgekomen. 

Paul Beuk 

£nkele zwermende Rhamphomyia-soorten (£m-
pididae). 
Net als vcel soorten Empis zwcrmen veel soorten 
Rhamphomyia ook. Opleuende waamemers kunnen 
in het vrocge voorjaar (april, mei) op 2-4 m hoogte 
in de nabije omgeving van bamen en bosrandjes de 
soorten uit de R. sulcata-groep zien vliegen en tussen 
z;wennende Hi/ora's hoven water kan vaak ook 
Rhamphomyia crassiro.~/ris (Fallen, 1816) worden 
aangetroffen. Dit zijn echter allemaal wat grolere 
Rhamphomyia-soorten. Veel minder is bekend over 
het zweTmen van de kleinere soonen. A fgelopen 
Hemelvaartsdag (12.v.1994) werden (wee soonen 
Z\vennend gevonden in Voorsehoten. De eerste was 
Rhamphomyia obseuripennis (Meigen. 1822), die pas 
recent uit Nederland werd gemeld (Beuk., 1992: 
Emomologische Berichten. Amsterdam 52: 105-110). 
In dit anikel wcrd al gemcld dat twee d d door H.H. 
E\'enhuis werden gcsleept uit cen zwcrm boven een 
zandigc pick in cen bas bij Ede. Nu werden in hel 
gebied 'de I'!orslen ' vijf do gevangen uit cen zwerm 
vlak boven de grand rond de siomp van cen 
ontwortelde boom. Deze stomp lag in de zon en de 
vliegen (blijkbaar aileen d d) vlogen steeds he Ie 
kone stukjes heen en weer tussen en vlak boven de 
\Iortels nan beide zijden van de klui!. Elders in hel 
gebied werden cen d en ceo 9 uit de vegetatie 
geslecpl. 

111 het park Tcr Wadding werden op dezelfde 
dag !wee do van R. afra Meigen, 1822 gevangen. 
die bijna hetzclfde gedrag venoonden. maar nu aan 
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de voet van een boom, die voor het g.rootsle deel in 
de schaduw lag. Ovengens loom hel voorkomen van 
dezc soort in Nede.rland een opvallend patroon. Hel 
zwaartepunl van de verspreiding ligt in Zuid
Limburg. waar de soort plaatselijk (bijvoorbceld op 
de Sim Pietersberg) erg algemeen is. Het zou dan 
voor de hand liggen am te denken aan cen kalk-/ 
wannteminnende soort, maar daar klopt nie! veel van 
als blijkt dal de soon lokaal (steeds in heel kleine 
aantallen) ook voorkomt in het binncnland (globa.·tI 
de lijn Nijmegen-Utrecht-Amstcrdam) en dal van
uit IJmuidcn naar het widen langs de kUSI 
(Haarlem-Voorscholen-Den-Haag). Zo werd op 
I.v.1993 al cen paartje in Ter Wadding gevangen. 

Paul Beuk 



 

 
 

Recente Iiteratuur 

Dc iaatslc maandcn zij n cr apccos weer cen aantal 
artikelen opgcdokcn over :reer uitecnlopcndc 
ondcrwcrpen. Vooral biologischlecologische arti
keltjes over zwcefvliegen kwarnen hoven water. 
Daamaast cen kleine vloed van fauniSlische artikelcn 
uit Duits land. He! fei t dat het Nalionaal Naluur
historisch Museum in Leiden enkele jaren achter
staltige Bullet ins uit Be lgic binnen kreeg gar oak cen 
aan!al Icuke publikalies om op Ie nemen. Mark van 
Veen besprak cen tweetal publikaties over 
Z'oyeefvlicgcn. Bedankt. 

Nag steeds geldt: Een ieder, die aanvullingen 
heen of nieuwe publikatics wee!, kan dit doorgeven 
aan ondcrgetekendc. 

Diptcra (algcmcco) 

Paul Beuk 
Het Wedde 42 
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Barkemeyer, W., 1993. Zum Vorkommen von Holz-, 
Raub-, Schnepfen-, Stilelt- und WafJenfliegen 
in Nordwestdeutschland (Diptera). - Drosera 
1993: 59-80. 
J-aullistisehe gegevens von SOOI'ten uit de families 
Asilidoe. Athericidae. Rhogionidae. Strotiamyidne. 
Therevidae. X.vlomyjdae en Xylophagidae in 
Noordwest-Dllluloflli Her en del' notities over de 
vindplaouen, bia/ogie en dergelijke. 

EhnSlrom, 8.. U. Gardeofors & A. Lindelow, 1993. 
Rodlistade erertebrater i Sverige /993, Data
banken tor hOlade arter, Uppsala. 1-69. 
De Zweedse Rode Lij!ll ~'an onge .... V!rvelde dieren telt 
/ 06 !loorten Diptera. woal"\lOl:l de mee!lte by OIlS ook 
::eld:aam ziJn of :eJfs niet voorhJmen. £ell uanJal 
op1lollende opnames in de lijst =yll Chf)'sopilus 
asilifonnis (= aurcus). die bi} om toch echt niet 
zeld::aam is. Solva marginala, die by O/IS zeJft 
olgemeen is, en drie. soorten Ocdalc:a (Hybotidae. 
dm'lSvliegell). die. 111 Nederland algemeen zijn.. Waar
schijnlyk staat eell aontal soorlen ap de fijs l OP 
basis van een Mdrejgd mieroluzbilat (dood hour). De 
groats/e groep op de /ijst vormen de Syrphidae (11 
soonen). 

Leclercq, M .• 1990. Utilisation de larves des Dipteres 
- Maggot Therapy ~ en medicine: historique 
ct actual ite. - Blllletin et Annates de 10 Societe 

Royale BeIge d'Emomofogie 126: 41-50. 
Vaal' de e1ll0mologen die het (on)oangename en her 
mll/ige willen "erell/gen een smakelyk ort/kel ow:r 
'Iet gebruik \'a/l /arven \'on fomliles au 
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e alllp/lOridoe voor het SCllo(Jllniolum lion wonder!. 
Za .... el Illstonsell ols moderlle mogeltjkheden (met lIel 
oog op organismen die resisrefl/ =yn geworden legen 
amihiollca). 

Schacht, W., 1993. Fliegen aus dcm Sch luifcldcr 
Moos. Ober-Bayem. DOlle List (Diptcra: 
Micropezidae . ASleiidac. Sci omyzidae . 
Lauxaniidae. Chamaemyiidae. Diastatidae. 
Cam p ic hoetidae , Drosophilidae, Sca to
phagidac). - Enlomo/aun o 14: 341 -346. 
Founistisclle gege~'em die IlItemdelijk meer kll,men 
vertellen over 10'01 er by' alu te 'lJerwocluen vaIL of 
dIe oICe gegevens in Io'Ot breder perslJeetlef stelle" 

Schacht, W .• 1993. ZweifHigler aus Baycm 1 (Oi
ptera: Camillidac, Diastatidae. Campichoetidac, 
Drosophilidae). - Entomo/auna 14: 347-352. 
Faunistische gege~'elu die uiteilldelijk meer kunnen 
\V!rtellen over 10'01 er bij am Ie verwochlen valt of 
d~ on::e gegevcns in wol hreder perspeetief stellen. 

Asilidae (roofvliegen) 

Tomasovic, I.M.G., 1992. Leptarthr us ("" Isopogon) 
breviroslris (Meigen, 1804) (Dipteres, As ilidae) 
en Belgique. - Bulletin et Annales de 10 So
ciele Royale BeIge d'Elliomologie 128: 26-27. 
Korl over-icht over het voorkomen von de:e !loort in 
Belgil. ""oar ze wordi gemeld Vall vindp/oouen 
noordelijk tot Spa, Ebenhorn en Rocherath. 

Tomasovic, G., 1993. Note sur les Asilidae (Diplcra) 
de Belgiquc ct des regions limitrophes. 2. 
Machimus nouveaux ou interessants pour la 
faune de Belg ique. - Bulletin et Annales de 10 
Societe Royale Beige d'Elllomologie 129: 28-
29. 
Machimus cowini (Hobby. 1946) en Machimus 
atricapillus calceatus (Meigen. 1820) wordell nieuw 
voor de Be/gisehe fallna geme/d. met cnke/e 
oontekeningen (}lIer voorkomen enlof herkenning. 

Atbericidae (ibisvliegen) 

itiimies, J., K. Kuusela & K. Karvonen, 1993, Di s
tribution of Alherix ibis (Diplcro: Athericidae) 
in Fcnnoscandia. - Gntom%gica Fefll1ica 4: 
161-164. 
Un uitgebrcid Ollder:ock. 11001" bet vQOrkomen I'{JIJ 

de.:e soart in Finland "'erd uitgevoerd door /te t 
zoeun noor de ewfiet-plekkell (wijJjes op 
sehUlmende klampen met eiljes) onder bruggen. 
s/epen in he' WDler (/orven) ell. jOK'e1 IIel kOIl. 
aproepell III krolllell (') De soort hll}kl vaaral If! het 
noorden en DOSten In Finland lloor te kamen, Il'rwl}l 
de saoI'I ook recent "'erd gC'meld uil Noard-Z",{'den. 



 

 
 

Em pididac (da nsvlicgcn) 

l3ayficld , N.G., 1994. Effects or prey abundance on 
swarming or Empis borealis L. (Diptera: Empi
didae) in n ort h-cas t Sco tland _ 
Elllomologist 's Ga=elle 45: 59-67 . 
Ollder.:oek lIoar het voorkomen van en de (oorzohm 
wm) somellstelling van :werme" "an dce Empis. 
Hct blijla dol vooro/ de ~5Chikhaor"eid van prooien 
(meestol Dlptero) en de .... eel'5colldilies bepalend 
worell. Des Ie hoger de prooidichlheid, des Ie meer 
munnetjes in de :wermcn oon'H,'t!:ig waren: 
Alamleljes moe.len een prooi oan een wijfje 
oo"bieden am Ie lcunnen paren. Ais er weinig 
proo/en ::!ijn moe/en de monneljes veel meer lljd 
besteden aan het vongen van een proaL 

Opomyzidac 

Drake, C.M., 1993, A review of the British Opo
myzidae (Diptera). - British Journal of Ento
mology and Nalllralllistory 6: 159-176. 
Tobel loe de Briese soorlen \'an de:e lamilie_ die in 
Nederland oak nog veel ... -errassingen in pellO heefi. 

Phoridae (bochelvlicgcn) 

Disney, R.H.L. , M.E.N. Majerus & MJ. Walpole, 
1994. Phoridae (Diptera) parasilising Coccinel
lidae (Coleoptera). - Entomologist 113: 28-42. 
Een weinig bekende en : 0 mogelijk nag mindel' 
poplilaire groep ollder dipterologen. die toch heel 
interessante vertegenwoordigers heefi_ He! genus 
Phalacrolophorn is ~lcelld als parastet op de poppen 
vall lielJeheersbeesties ell als ::odamg mallifijlr. woar 
Ie lIemen ell Ie kweken. Op de::elJde vindplaals 
ktmnen meerdcre soorlen tegeliik aallwe:ig ziJn en 
::elfs uil dezelJde kever-pop gekwl'ekI worden. Oil 
orlikel geefi cell /critiseh o\·er-iehf over geme/de 
parasilcringen (ook daor andere genero) en enige 
kwalllilarieve analyses. 

Rhinophoridac (pisscbedvLiegen) 

Falk, S., 1993. Paykullia maculata (Fallen) (DipL. 
Rhinophoridae) - not so rare and probably 
mimetic. - Entomologist 's Momhly Moga=ine 
129: 203-204. 
De:e ill Nederland gewone' SOOrl (:ie vorlge 
VlJegenmepper allder Chaeloslc\"cma maclIlalll) bleek 
ill Groot-BriUOIII/;e- mmder =e/d:aam dan weI werd 
nongl!lIomell Gesflggercerd ... ·ordl dot hel gedrag 
von rellnell mel jlokkerendlt \'/eugi!ls mImiCry \'011 

pamplliden (spinllclldoders) ~lref; 001 de v/ieg 
v{Jak op eell metcr of lwee haag,.· .. ·ordt gevonden, 
.... lIar gecn parasllee,bare PISSl'Mddell =ij/,. wordt 
:011 II! mokcn k""l1en IIebbell met hn paargedrag. 
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Syrphidac (zwccfvlicgcn) 

Faunistick 

Bradcscu. V., 1993, Orlhonev,o shu:,leri sp.n. ct 
deux especcs signalees pour 101 premie re rois 
dans la faune de Roumanic (Oiptera., 
Syrphidae). - Trovaux de 10 Museum d'His
loire Natllrelle Grigore Antipa 33: 7- 10. 
Eell nit'u .... e saDrI Oriho n c'I ra (me l 
gellitao/ajbeeJdmg) wordt bcsc/sreven ell O. onylcs 
(eerder bekend flit Pyrencc/!n ell AJpen) ell 
Temnosloma apifonnc worden voor het eerst gemeld. 

Decleer, K., 1991. Ovcrzicht van dc reccnte vcr
anderingen in het genus Platycheirus (D iptera, 
Syrphidae) en ceo eerste melding van Platy
cheirus occullus voor de Belg ische fa una. -
Bulletin et An"ales de la Sociele Royale Beige 
d'Entomologie 127: 350-352. 
JlergefiJkbaar met hel artikel \'all Jaap val/ del' 
Linden o\'er de verallderingen in Nederland naar 
aan/e.wlng van de ~schriJving ,·an de niellwf! 
Platycheirus-soorten in 1990. O .. ertgens was de 
me/ding voor Belgllf van P_ occultus dus eigelllijk 
lIie t de eente, want d,e werd oJ door Jaap gedaan. 

Kassebeer, C_F .• 1993. Die Schwebfliegcn (Diptcra: 
Syrphidae) des Lopautals bei Amelinghausen , 
- Drosera 1993: 81-100. 
Faunistisch """enlchl von dll gebied ill Nieder
SadlSen met ecologisehe. aontekenmgen bij diverse 
soorten. flet meest opva/Jende is de eerste melding 
1'011 de Jarve en hel larva/e habitat van Psilota 
anthracina. Vier lan'ell ~-erden gevonden ill e.en 
'Schlelmfluft· op een (Fijn?jsporrestomp en een 9 
l.:erd uitgelrweekl Op basis von /orvoJc kenmerken 
lijkJ hel de outellr :.mvol Psilota op te nemen ill het 
tribus Cluysogastermi in plaots van de £ umerilli. 
woar het genus IIU in wardt geploatst. 

LOhr. P. -W.o 1994. Nachweis von 
selli Vockerolh. 1990, aus 
Alpen. - Nachrichlellblall 
Entomologen 43: 18. 

Platycheirus lIiel
den Bayerischen 
del' Bayerische" 

Nodat Platychcirus nielseni Vockeroth. 1990 eerder 
al "it Lieehlens/em en Zwlfserlalld .... -erd gemeld. 
bU;kt de:e SQOrt DOk 111 lllld-Dululand voor te 
komen. 

Malec, F.. 1994. Erslnachweis von Neocnemodol1 
verrllcllla (Collin, 1931) (Diptera: Syrphidac) 
fUr Deutsch land . - Philippia 6: 469. 
Tllel spreekJ voor :::Icll 

Marcos-Garcl'a, A,. 1993. £piSlrOphe (Epistrophella) 
ellchroma (Kowarz, 1885), novedad para la 



 

 
 

Pcninsula Iberica (Di ptcra: Syrphidac). 
Boleti" de la AsociaciOfl Esp(JI;olo de £1110-

mologia 17: 355. 
Tilei .fl'rcckt voor =ich. 

Taxonom ic 

Barkalov. A.V .• 1993. Taxonomy and d istribution o f 
six Palaearctic Cheilosia species (Diptera, 
Syrphidae). - Entomologica Fennica 4: 207-
212. 
Revisie van een oanlaJ Cheilosia-soorlen. die ni£t bij 
OilS voorkolllen. moar voor zij die in het builenJond 
verzamcle/l misscllil!II loch _I ~'an belong. Voor OIlS 

is waarsch(in1ijk de synonimisering \'0" C. rolundi
comis mel C. vernalis hel mel!st bdangwdkend. 

Eco logic 

Anasiew icz, A., Z. Warakomska, A. Kozlowska & 
A. Anasicwicz, 1989. Pylek ~-wiatowy ro~ l in 

warzywnych z rodziny Umbelliferne jako 
Zr6d lo pokannu much6wek bzygowatych 
(Syrph idae, Diptera) (pollen of Umbelliferae 
family vegetables as a source of food for 
Syrphidae, DipteraJ. - Annales Universitatis 
Mariae Curie-SkJodowska, Lublin. Seelio C 44: 
297-3 12. 
Misschien waJ dubieus wordt op basis van onder-oele 
van stui/meel In het spij~rteringskanaal van 
=weefvliegen (2-# soorten) geadviseerd 'onkruiden' 
uil velden van selderij, dille en pe~rselie te 
verwijderen. omdaf de:e concll.rrentie opJ~ren in 
de 'strijd' am bestur.·ende inselcJen. ArtikLl heJaas in 
het Pools 

Hempt inne, J.-L., A.F.G. Dixon, J.-L. Doucet & J.-E. 
Petersen, 1993. Optimal foraging by hoverf1ies 
(Diptera: Syrphidae) and ladybirds (Coleoptera: 
Coccinellidae): mechanisms. European 
Journal of Entomology 90: 45 1-455. 
KwantirmieJ onder.oek naar het gedrag van een 
=lI'eefvlieg (Epistrophe ni lidicollis) en een aantal 
/{eveheersbeestjes. die voorJwmen dar eieren ell 
larven aan kcmnibalisme ren prOOI vallen als gevolg 
van verval \'an de bladluisleolonie waar ze in /e~'en 

en waar 01 andere aphidophoge [anten aallwe::ig 

=i,in 

Holloway, G .1., 1993. Phenotypic vanallon in colour 
pattern and seasonal plasticity in Eristalis 
hovcrfl ies (Diptera; Syrphidae). - Ecological 
Entomology 18: 209·217. 
Vii uiden dit artllrel dal de 'verkleurmg' van enkele 
Eristnlis-soortell In de loop vall hef \'hegseizoen lam 
=icn De SOarlell die INsprolwm wordell :ujn E. abusi· 
vus. E. amuSIOnlm. E. ncmorum en E. honicol3. 
Iliervan l'ertoolll E. arbuSlorum de meeste en E. hor-
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IKola de IfIlIlSte kJeur-\'(1rtot/(' /le I (lrllkel geeft eell 
(1(1rdlg ol'er-ichl V(111 de [reqllentle WQormee kJell.r
\'armen voorleomen. al werd hef werk aall museum-
1fI00eriaai gedaon. DII kon door ver-Heuring een 
\'f'rtehmmg gc~·ell. J/et blljkt dOl mOllllcfjes over Iwt 
algemeen lichter =ijll dall vrouwfj'cs en dat de e.xem
plarell rond augrulus lIet l,cltlSle zij" (mel een 
behoorlijke spreidillg o\'erigens. maar met een mel
parameterLSch wets wei slgllljinml vcrschil/end van 
hel begin \'an het jaar). Op de oc/llergrondell 1'011 de 
kleur-verschillen wordl IfI de disclIs,fie nader 
mgegaan. (MvV) 

Ssymank. A., & F. Gilbert, 1993. Ancmophilous 
pollen in the diet of Syrphid fli es with special 
reference to the leaf feeding strategy occuring 
m Xylotin i. Delltsche Entom ologische 

Zeilschrifi (Nelle Folge) 40: 245-258. 
Itdereell zal zich ... d eellS afgevraagd hebbell hoe 
Xylota-soortell eigenlijk aan w)(!dsel komen. Je =iet 
:e =elden Of' bloemell, moor =e zullen loch ooit en 
ergens aon voedsel moeum Icomen Zoude ll =e dat 's 
nochts doen? In vervolg op eerdere or/ike/en van 
GIlbert toont dit arrihl 0011 dat XyloI3-s00rlen =ich 
~-oeden met het stui/meel dat op blad terechl is 
geleomen. Het artihJ bespreekJ df! soorten pol/en op 
bladoppervlak en in de maag van Xylota segnis en 
X. sylvarunl. Daarnaasf bespreekt het de voedmg 
I'an Mdangyna quadrima<:ulata. die ;!klt :foms voar 
bljna 100% met pollen van Bosanemoon voedt. 
Daarnaast wordt ook pollen van bomen (in dir gewJ/ 
Zwarte els eli RareJpopulier) gegetell. (MvV) 

Wnuk, A., & E. Wojciechowicz, 1993. Drapiezne 
bzygoate (Diptera, Syrphidae) wyst~puj~ce w 
koloo iach mszycy kapuscianej, Brevicorylle 
brrusicae (L.), na kapuscie kalafiorze 
(Syrphid predators (Diplera, Sy rphi dae) 
occuring In !.he colonies of cabbage aph id, 
BrevicolJ'"e brassicae (L.) on cabbage and 
cauliflower}. - Polski Pismo Entomologiczlle 
61: 2 15-229. 
Het blijla dol = ... ·eefi,hegen een belallgrij/u! rol spelen 
in de regulering van bladlwskalalfles Of' crllcijeren, 
omIanks dut de respons op de grQ('i vall de leolallies 
in eersre instalie ve"rllagd IS lIeloas ill !tet Pools. 

VOO rtl)la nting, larven e.d. 

Maibach. A., & P. Gocldlin de Tiefenau, 1993. 
Description et cle de detenninat ion des :;;tades 
immalUres de plusieurs espCces du genre 
Neoascia Wi ll iston de la region palearcliquc 
occide n tale (Diplera, Syrph idac). 
Afi t lei/ungen der Schwei:!.cr ischen 
Entomologischell Gesellschafi 66: 337-357. 
De=e rel'isle I'(III de larw.m \'an Ncoascia beveslIgl de 
iJfoSlaallde mdeling 1/1 tie .~I'bge"era N.,;oascia en 



 

 
 

Ncoasciclhl. AII~ bckelld~ loYVclI en poppen =1)11 In 

cell label apgellomcn ell (,lIkele bio!oglsche 
(/UI/tel.elllllgen worde" bl) de soon en gege~'t!n 

Tabanidae (d azen) 

P5rvu, C., 1993. Genus Haematopota Meigen, 1803 
(Diptera, Tabanidae) in Roumania. A study 
about female genitalia, variability and 
distribution of the species. - Travaux de la 
Museum d 'l/is/oire Nature/Ie Grigore Anlipa 
33: 165-199. 
Imcressatll arlik.el voor hen die waf verder wmen 
goon mel regellda::en. duideli}k wordt gePlaakJ hoe 
grool de voriOlie in de. vrollwelij!e genitalic-n byeen 
0011101 soortCli kan =ijn. 

T ephritidae ( boorvHegeo) 

Scheirs, J., L. De Bruyn, D. Vandenbussche, P. 
Verdyck & K. Jordaens, 1993. Notes on the 
Belgian Tephritidae (Diptera): Tephritis CDmela 
(Locw, 1840) new 10 the Belgian fauna. -
Bulletin et Annales de 10 Socii!e Raya/e Beige 
d 'Entomologie 129: 315-319. 
Waornernjng van vijftle.n soorlen boor.-Jiegen. die. 
:.awel dOOf" s/epen au door kwe.kt!n we.rden 
ver-arne/d. Vi! II('t laaute komen dw ook "-Ivude 
eeologisehe waarn~rninge.n. 
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Vlicgenweckcinde 
Dc Lutte 

19-21 augustus 1994 

Noordoost-Tweflle lokt ons eind augustus na.,r de 
stuwwallen. de heidevelden en de kleinschaligc 
schakering van weilandcn en bosjes. Dc kampcer
boerderij bevindl zich op loopafstand van dc 
Tankenberg en de Paasbcrg, een stuwwalcomplex 
met een arwisse ling van rijkc loofbosscn, bronncljcs 
en weil:mden. Ecrdere inventarisaties hebben al lalcn 
zien dOlt hel gcbicd cell interessante vlicgcnfauna 
kenl . Er komen ecn nanlal in Nederl and ze ldzame 
zo.vecfvliegen voor, zo ligt hier bijvoorbeeld de ccrsle 
vangplek van Psi lola anthracina. Ook kent hel gebied 
cen enorme popu latie van de Zwarte vl ieg Penlhetria 
funebris (- holoserica), ceo mug met gereduceerde 
vleugels. Beide genoemde soorten zijn voorjaars
dieren : in de nammer is er aanmerkelijk minder 
gevangen. Het blijft daarom spannend wat we in hel 
gebied kunnen aantreffen. 

Programma 

Tijdens het weekeinde 7J.llten de volgende onderdelen 
nan de orde komen : 
I Excursies in de omlrek. De excursiegcbiedcn 

zullen bestaan uit het stuwwalcomplex van de 
Tanken- en de Paasberg en de omliggende ter
rdnen . Ook liggen terreinen als het LUllel7..and, 
hel kananl Almelo-Nordhom (zcer warme 
noordoever!) en de oevers van de Dinkel b i n ~ 

nen bcreik. 
2 Op zaterdagavond zal er ruimle zijn voor het 

houden van een aanml korte verhalen. Het idee 
hierachter is om ann de andere deelncmers te 
lalen rien met welke groepen je bczig bent, \Val 
de lcuke, typische of bijzondere soorten uit die 
groepen zijn en wat voor (delermi natie~) moei
lijkheden kunnen optreden. Op deze manicr 
kunnen anderen geholpen worden mel het leren 
kennen van die groepen. Ook het lalen zien van 
dia's behoort tot de mogelijkheden. 

Natuurlijk zal er op zarerdagavond veel tijd 
vrijgehouden worden om te dctennineren. U kunt de 
aanwezige specialislen rnadplegen over de (tot dan 
toc) ondetennineerbare cxemplaren. 

Opga\'c 

U kunl zich tot 27 juni opgcven bij Mark van Veen 
(Sumatra5traat 279. 1095 HR Amsterdam; 020 -
6933106), daama kUni U zi ch opgevcn bij Liekele 



 

 
 

 

Sijslermans (Langegracht 67A. 2312 NW Leiden. 
071 - 221952). Na opgave wit U begin augustus een 
bcvestiging mcl cen routebeschrijving en cen 
dcclncmerslijst ontvangen. De kosten voor het gehele 
weekeinde zullen 50 gulden bedragcn, waarbij de 
maaltijden inbegrepen zijn. 

lodien U zaterdagavond een korte mededeling 
wilt doen, dan kunt U dil van Ie voren opgeven bij 
111ij. Ik zal dan zorgen dal de benodigde apparaluur 
annwczig IS. 

Plaats 

Hel vliegenweekeinde wordl gehouden in De Lune, 
cell klein plaatsje nabij 0 1denzaal. De kampeer
boerderij heet 'I Keampke en is gelegen aan de 
Hanhofweg 5, 7587 LK De Lutte (054 15 • 51280). 
He! kamp zal vrijdagavond om 20.00 uur beginncn 
en zondag nan het einde van de middag afgelopen 
zijn. 

Vliegenkamp 1995 

Nu al kunt U in Uw agenda p lants reserveren voor 
het vliegenweekeinde volgend jaar. Op de dag in 
maart is hiervoor bet weekeinde van 20 en 21 mei 
1995 geprikt. Liekele Sijstermans zal de organisatie 
van dit weekeinde op rieh nemen. Momentcel is nog 
niet bekend waar hel weekeinde gehouden zal 
worden. Meer infonnatie hierover rolt U in de 
Vliegenmepper krijgen. 

Mark van Veen 

Van de penningmeester 

Gelukkig hebben at veel leden hun contribut ie voor 
1994 betaald. Zou iedereen in zijn of haar 
admi nistratie willen controleren of hij/zij al betaald 
heeft. Nict bclalen kan lot gevolg hebben dat je een 
Vliegenmepper misloopl! 

Ovennaken van contributie op g iro 5621403 
I.n.v. Penningmeester Sectie Diptera Ie Voorschoten 
o.v.v. eontribulie 1994°7 

Paul Beuk 
Het Wedde ·n 

2253 RG Voorschoten 
071 - 768492 
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Ver-Loek tot medewerking 

Ik heb afgelopen jaren een overzichten samengcsteld 
van de zweefvliegen van Friesland en Groningen . 
Momenteel ben ik bezig hetzelfde te docn voor 
Noord-Brabant en Zeeland. Graag zou ik Uw 
medewerking willen hebben. 

Wellicht kunt u mij helpen mel gegevens van 
door u verzame1d materiaal of gcnoteerde 
waamemingen. 
Zo mogelijk wil ik graag vindplaats. datum, 
verzamelaar en eventueel de collcctie. waarin het is 
ondergebracht, ontvangen. 

Vast hartclijke dank yoor Uw medewcrking. 

M.J. Dclfos 
pia Nationaal Natuurhistoriseh Museum 

Postbus 95 17 
2300 RA Lciden 

071 - 143844 

COLOFON 

Vlicgcnmcppcr. jaaTg:tug 3 nr 1 

De Vlic:genmepper is het haHjaarlijks ver.schijnend 
contactblad van de Sectie DipIero van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging. 

De sectie hed\ als doel hel bevorderen van de sludie 
van de Diplera in het Nederlandse taaJgebied. I-lierin 
vervult de Vliegenmepper een be1angrijke funetie. lcdereen. 
oak nict-NEV-Ieden, kan lid worden van de seclie door 10 
gulden over Ie maken op giro 562 1403 I.n.v. 
PcnningmccslCr Sectie DipIero lC Voor.>eholcn. onder 
... ·cnnelding van lidmaalSchap Sectie Diptera. Aile leden 
krijgen de VHegenmcpper tocgesluurd. 

Het bestuur van de seclie ziet er als voigt uil: 
VoorziUer Aat Barendregt, C hopinlaan 38, 378 1 HB 

Voorthuizen (03429 - 1451) 
Secrcla ris Thoo Zecgers, Weegschaalstraal 207, 

7521 CH Enschede (053 - 335284) 
Penn ingmeestcr Paul Beule. Hel Wedde 42. 2253 

RG Voorschoten (071 - 768492) 
Bijeenkomsten Liekele Systcmlans. l...angcgraeht 

67A, 2312 NW Leiden (071 ~ 221952) 
Mark van Veen, Sumatraslraal 279. 1095 HR 
Amsterdam (020·6933106) 

Rcdactic Jaap van der Linden, G. Brauligamsingel 
28,2331 SJ Leiden (071 - 322921) 
Paul Beuk (zie boven) 
Wouter van Steen is, Treubstraat 27 . 6702 SA 
Wageningen (08370 ~ 25951) 

Rcdaelicadres 7je Jaap van der Linden 


