
Ent. Ber., Amst. 59 (1999) 75 

Korte mededelingen 

Waarnemingen van Zygaena viciae De steltvlieg Cnodacophora stylifera nieuw 

(Lepidoptera: Zygaenidae) voor Nederland (Diptera: Micropezidae) 

In het oktobernummer van Entomologische 

Berichten wordt Zygaena viciae (Denis & 
Schiffermüller) als nieuw voor de Nederlandse 

fauna gemeld door Groenendijk & Van Oos- 

terhout (1998) op basis van waarnemingen in 

de periode 1995-1997. De vindplaats is gelegen 
tussen Wijlre en Simpel veld in Zuid-Limburg. 

In het verenigingsnieuws van juli 1996 
(Koomen, 1996) heb ik Zygaena viciae echter 

reeds gemeld als nieuw voor de fauna uit 

Limburg onder de naam Zygaena meliloti (Es¬ 
per). Deze waarneming is door Groenendijk & 

Van Oosterhout (1998) mogelijk over het 

hoofd gezien als gevolg van de door mij ge¬ 

bruikte naam voor dit bloeddrupje op basis 

van Forster & Wohlfahrt (1960). 

Zygaena viciae werd door mij op 6 juli 
1994 voor het eerst in Nederland waargeno¬ 

men ten zuiden van Maastricht. Op 7 juli 1995 

zag ik de soort bij Vaals. In dat zelfde jaar, op 

30 juni en 6 juli, vloog een grote populatie van 
honderden exemplaren net over de grens in 

België nabij zuidwestelijk Zuid-Limburg, en 

wel op een ruderaal terrein in de omgeving 

van Ternaaien (Lanaye). Op 26 juli 1996 ver¬ 
zamelde ik Zygaena viciae opnieuw te Vaals. 

Kennelijk komt Z. viciae de laatste jaren op 
meerdere plaatsen in Zuid-Limburg voor. 
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In een monster uit een malaiseval van het mu¬ 

seum Naturalis te Leiden vond ik een manne¬ 

tje van de steltvlieg Cnodacophora stylifera 

(Loew). Het dier werd gevangen in de periode 
van 20 tot 27 juli 1998 te Groede (Zeeland) in 

de Groedsche Duintjes (Amersfoortcoördina- 

ten 022-380) en is opgenomen in de verzame¬ 
ling van het museum. 

Deze soort wordt van de omringende lan¬ 

den slechts vermeld van Groot-Brittannië 
(Schotland) en Zweden, en verder is ze bekend 

uit Oost-Siberië en Mongolië (Soos, 1984). 
Loew beschreef haar van Kultuk aan de zuid¬ 

punt van het Baikalmeer (51°46’ noorder¬ 

breedte). Stackelberg (1970) schrijft dat deze 
soort mogelijk in de middenstrook van Euro¬ 

pees Rusland voorkomt en doet dat waar¬ 

schijnlijk op grond van Siberische vondsten. 

Deze zone komt overeen met het deel van 
Europa waarin ook Nederland ligt. 

Men kan Cnodacophora stylifera determi¬ 

neren met de spillebeenvliegentabel van Van 
der Goot in Van der Goot & Van Veen (1996). 

In dit boekje staan de mannelijke genitaliën 

van C. sellata (Meigen) afgebeeld, die iden¬ 

tiek zijn aan die van C. stylifera. Deze laatste 
is 4,5-6 mm lang, de borststukrug is deels 

glimmend zwart en het tweede sprietlid is 

geel. Cnodacophora sellata is 6-8 mm lang 
met effen grijze borststukrug en zwartachtig 

tweede sprietlid. 
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