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Inleiding 

Sinds het verschijnen van ‘An annotated 

checklist of the Dutch tachinid flies’ (Zeegers, 

1998) is een grote hoeveelheid nieuw mate¬ 

riaal verzameld. Hierin is een negental soorten 

ontdekt die nog niet uit ons land bekend wa¬ 

ren. Daarnaast is gebleken dat in Zeegers 

(1998) Chetogena fasciata (Egger) ten on¬ 

rechte als inheems is vermeld. Het materiaal 

uit Nederland blijkt te behoren tot de zeer re¬ 

cent beschreven zustersoort Ch. tschorsnigi 

Ziegler. 
In dit artikel geven wij een overzicht van 

alle nieuwe vondsten uit de periode 1 januari 

1997 - 31 december 2000. De schrijfwijzen en 

afkortingen zijn conform de naamlijst (Zee¬ 

gers, 1998). Voor de nomenklatuur is de 

naamlijst van Herting & Dely-Draskovits 

(1993)aangehouden. 

Subfamilie Dexiinae 

Rondania cucullata Robineau-Desvoidy 

Vindplaats: Li: Sint Pietersberg, 1 9 1.viii. 1998, leg. BvA 

(col. BvA). 

Deze vondst ligt tamelijk ver buiten het be¬ 

kende verspreidingsgebied van R. cucullata. 

De dichtstbijzijnde vondsten zijn uit Rhein- 

land-Paltz en Berlijn (Herting, 1984). Alle 

eerdere vermeldingen van deze soort voor ons 

land hebben betrekking op R. dispar (Zeegers 

1998). 

Subfamilie Exoristinae 

Belida angelicae (Meigen) 

Vindplaats: Dr: Bargerveen, 1 $ 21.vi.2000, 1 9 8.viii. 

2000, 1 ? 18.viii.2000, 1 9 4.ix.2000, leg. BvA (col. 

BvA, ThZ). 

Alle vermelde vrouwtjes zijn ietwat atypisch 

in de volgende twee opzichten: de kruin is, 

van boven gezien, duidelijk smaller dan een 

oog (hoewel niet veel) en de borsteltjes op de 

basis van ader R4+5 reiken niet tot aan dwarsa- 

der r-m. De laatste afwijking wordt ook reeds 

door Mesnil (1944-1975) genoemd. 

Chetogena tschorsnigi Ziegler 

Chaetogena fasciata (Egger) in Zeegers 

(1998) 
Ziegler (1999) beschreef op grond van materi¬ 

aal uit de Franse Alpen een nieuwe soort, 

Chetogena tschorsnigi, die nauw verwant is 

aan Ch. fasciata. Al snel rees het vermoeden 

dat ook het Nederlandse materiaal niet tot Ch. 

fasciata maar tot de nieuwe Ch. tschorsnigi 

gerekend moest worden. J. Ziegler was zo 

vriendelijk een deel van ons materiaal te bekij- 
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ken en ons vermoeden te bevestigen. Hij in¬ 

formeerde ons dat Ch. tschorsnigi hem inmid¬ 

dels ook uit Duitsland, Polen en Tsjechië 

bekend was. De werkelijke Ch. fasciata 

lijkt in haar verspreiding beperkt tot zuidoos¬ 

telijk Europa met de meest noordwestelijke 

vondsten uit Oostenrijk (Tschorsnig & 

Herting, 1994). Laatstgenoemde is dus ge¬ 

zien deze verspreiding en gezien haar gastheer 

(de lymantriide Pentophora morio (Lin¬ 

naeus)) eigenlijk niet snel in ons land te ver¬ 

wachten. 

Subfamilie Goniinae 

Carcelia kowarzi Villeneuve 

Vindplaats: ZH: Ouddorp, I 9 26.viii.1997, leg. BvA 

(col. BvA). 

Deze soort is in heel Europa zeldzaam. De be¬ 

kende gastheer, de beer Diacrisia sannio (Lin¬ 

naeus), komt ook voor in de duinen op 

Goeree. 

Drino vicina (Zetterstedt) 

Vindplaats: Li: Bernden, 1 $ 15.vi. 1999, 1 9 29.v.2000, 

leg. BvA (col. BvA). 

Een typische grijze sluipvlieg en derhalve 

lastig in het veld te herkennen. Beide vondsten 

komen dan ook uit een malaiseval. Hoewel 

de soort polyfaag is, is de pijlstaart Proser- 

pinus proserpina (Pallas) de favoriete gast¬ 

heer (Tschorsnig & Herting, 1994). Het is 

dan ook goed denkbaar dat D. vicina in het 

kielzog van Proserpinus pas onlangs Neder¬ 

land bereikt heeft. In Duitsland is zij begrensd 

tot de zuidelijke landshelft (Tschorsnig & 

Herting, 1994). Zij is evenwel ook bekend 

uit alle Scandinavische landen (Herting, 

1984). 

Subfamilie Phasiinae 

Ectophasia leucoptera (Rondani) 

Vindplaats: Li: Simpelveld, 1 6 18.viii. 1999. leg. BvA 

(col. BvA). 

De dichtstbijzijnde bekende vindplaats is in de 

Vaucluse (Tschorsnig, in litteris). De soort 

was nog nooit in Midden-Europa aangetroffen 

(Tschorsnig & Herting, 1994). De vondst van 

deze soort in ons land mag dan ook een grote 

verrassing genoemd worden. Het betreft onge¬ 

twijfeld een zwerver. Dat ook onder de vlie¬ 

gen zuidelijke soorten ver naar het noorden 

kunnen zwerven, was al gebleken uit Neder¬ 

landse vangsten van bijvoorbeeld Tabanus 

rectus Loew (Timmer, 1980) en Scaeva clig¬ 

nota (Rondani) (Lucas, 1992). 

Phania speculifrons (Villeneuve) 

Vindplaats: Li: Bernden, 1 â 17.vii. 1996, leg. BvA (col. 

BvA). 

Deze zeldzame soort was noordelijk bekend 

tot Noord-Frankrijk (Herting, 1984) en Saksen 

(Tschorsnig & Herting, 1994). De eerste au¬ 

teur zag tevens een vrouwtje uit België: 

Couvin, 26.vi. 1993 (leg. & col. M. van Veen). 

Subfamilie Tachininae 

Chrysosomopsis aurata (Fallén) 

Vindplaatsen: Li: Vilt, 1 9 29.vii.1997, leg. JTS (col. 

JTS); Sint Pietersberg, 1 6 13.vii. 1998, leg. BvA (col. 

BvA). 

Deze soort is metaalgroen en kan derhalve uit¬ 

sluitend met Gymnocheta-soorten verward 

worden. Chrysosomopsis aurata was al be¬ 

kend uit Groot-Brittanië (Belshaw, 1993) en 

Duitsland (Tschorsnig & Herting, 1994), zij 

het zeldzaam. In Oost-Europa lijkt zij talrijker. 

Chrysosomopsis aurata vliegt in de zomer, in 

tegenstelling tot de Gymnocheta-soovten, die 

in het voorjaar vliegen. 

Gymnocheta magna Zimin 

Vindplaatsen: Dr: Wijster, 1 6 30.v. 1943, leg. W. 

Beijerinck (col. RMNH); Bargerveen, 1 Ó 29.V.1999, leg. 

J. Prijs (col. ThZ); 27 exemplaren tussen 6.v-13.vi.2000, 

leg. BvA (col. BvA, ThZ). 

Op 29.V.1999 ving J. Prijs in het Bargerveen 

(Drenthe) een mannetje van Gymnocheta 

magna. Gymnocheta magna komt voor in 
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Fig. 1. Vliegtijddiagram Gymnocheta magna 
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hoogvenen en vliegt gemiddeld iets later dan 

de nauw verwante G. viridis (Fallén) (fig. 1). 

: Het zwaartepunt van de verspreiding van deze I soort ligt in Siberië, met enkele vangsten uit 

Europese hoogvenen (Duitsland, Zwitserland 

(Tschorsnig & Herting, 1994) en Zweden I(Hedström, 1985) ). Een uitgebreide zoektocht 

van de derde auteur in het Bargerveen in 2000 

leverde een grote serie aan waarnemingen op, 

voor het overgrote deel gevangen met de ma- 

laiseval. Er is duidelijk sprake van een geves¬ 

tigde populatie in het Bargerveen. Later vond 

de tweede auteur in restant-materiaal van het 

RMNH een oud exemplaar van G. magna. 

Klaarblijkelijk is G. magna al langere tijd in¬ 

heems in Drenthe. 

iSiphona collini Mesnil 

Vindplaatsen: ZH: Ouddorp, 1 S 12.viii. 1997, leg. BvA 

(col. BvA); Ze: Burgh, 1 6 29.vii.1999, leg. BvA (col. 

r. ThZ). 

De eerste S. collini werd door B. van Aartsen 

verzameld in de duinen van Goeree nabij 

Ouddorp, tezamen met een grotere serie van 

S. pauciseta (Rondani). Sindsdien heeft Van 

Aartsen Siphona's in de Zeeuwse en Goereese 

duinen consequent verzameld. Desalniettemin 

duurde het twee jaar voordat het tweede exem¬ 

plaar opdook. Als S. collini al inheems is in de 

Zeeuwse duinen, dan is de soort daar stellig 

zeldzaam. 

Dankwoord 

Onze dank gaat uit naar Joop Prijs (Groningen) voor het 

aandragen van het eerste exemplaar van Gymnocheta 

magna. Deze vangst leidde uiteindelijk tot het onderzoek 

dat ook Belida angelicae opleverde. Mark van Veen was 

zo vriendelijk de vondst van Phania speculifrons 

in België te melden. De heren J. Ziegler en H.-P. 

Tschorsnig gaven nuttige ondersteuning bij het herkennen 

van Chetogena tschorsnigi respectievelijk Belida angeli¬ 

cae. 
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