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De eerste Nederlandse waarneming van Syrphus nitidifrons Becker, 
1921, buiten de Veluwe (Diptera: Syrphidae) 

door 

J. A. BOLDING & Th. ZEEGERS 

ABSTRACT. — The first Dutch record of Syrphus nitidifrons Becker, 1921, outside the Ve¬ 

luwe [north-western part of the prov. of Gelderland] (Diptera: Syrphidae). This species has 

been captured near Amersfoort (prov. of Utrecht). The authors believe this species to be over¬ 

looked in some diluvial parts of the Netherlands. 

Op het terrein van de begraafplaats Oud-Leusden, gemeente Leusden, provincie Utrecht, 

werd door J. A. Bolding op 20.VI. 1984 een hem onbekende zweefvliegsoort uit de Syrphus- 

groep gevangen. Het dier werd spoedig daarna door de tweede auteur herkend als een vrouw¬ 

tje van Syrphus nitidifrons. 

Deze soort, die pas zeer recent als zodanig in Nederland herkend is, was tot nu toe alleen 

bekend van de Veluwe (Barendregt, 1983). Bovendien lag de laatst bekende vangdatum in de 

eerste decade van juni, zodat deze nieuwe vangst tevens later is dan alle voorgaande. Hierbij 

moet opgemerkt worden, dat de oude gegevens van Barendregt al sterk de indruk wekten dat 

althans de wijfjes ook later in juni nog wel moesten voorkomen. Bovendien was 1984 een vrij 

laat jaar, waarin soorten als Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1873) ook later dan normaal 

voorkwamen (tot in midden juni). 

Wij hebben sterk de indruk dat Syrphus nitidifrons meer in Nederland voorkomt dan nu 

doorgaans verondersteld wordt. Hoewel deze soort natuurlijk geenszins algemeen te noemen 

is, lijkt het toch onwaarschijnlijk dat hij wél op meerdere plaatsen op zowefde Noord- als de 

Zuid-Veluwe voorkomt, maar in het geheel niet op de Utrechtse Heuvelrug en andere zand¬ 

gronden in Nederland. 

Het verdient dan ook aanbeveling om ook juist buiten de Veluwe in het voorjaar de ogen 

wijd open te houden voor Syrphus nitidifrons. Zoals al eerder door Barendregt aangegeven is, 

kan men de soort het best zoeken in vrij open loofbossen of aan bosranden met bloeiende strui¬ 

ken als Lijsterbes, Vogelkers en Wilg. Het probleem van het zoeken naar Syrphus nitidifrons is 

dat de soort in vlucht doorgaans niet te onderscheiden is van Parasyrphus punctulatus. Het bes¬ 

te recept is dan ook iedere Parasyrphus te controleren op de zwarte middenstreep over het ge¬ 

zicht. 

Het exemplaar van Leusden zal gedeponeerd worden in het Zoölogisch Museum, Amster¬ 

dam. 

Graag willen wij de heer B. Brugge (Zoölogisch Museum, Amsterdam) bedanken voor zijn 

hulp bij het determineren, en de heer V. S. van deCGoot (Amsterdam) voor het controleren 

van de determinatie. 
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