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Zweefvliegen van het Amsterdamse Bos (Dipt., Syrphidae) 

door 

A. VELTMAN 

ABSTRACT. — Hover-flies from the “Amsterdamse Bos” (Dipt., Syrphidae). This “wood” is 
an artificial park-land in a polder near Amsterdam. 75 species, collected between 1946 and 1977, 
are listed. The habitat in which they usually occur is indicated: 1. Open polder-land; 2. Marsh¬ 
lands; 3. Small woody areas in polders; 4. Other habitats. The distribution in the Netherlands of 

some species is discussed. 

In de jaren dertig van deze eeuw begon men, in het kader van de werklozen-voorzieningen, 

met de aanleg van het Amsterdamse Bos. Het polderland tussen Amsterdam en de Poel bij Bo¬ 

venkerk werd in een gevarieerd parklandschap veranderd. Ook in recente tijd is er nog bos aan¬ 

geplant, voornamelijk in het deel ten zuiden van de weg Schiphol — Amstelveen. In dat deel heb 

ik echter nooit verzameld. Aan de noordgrens van het boscomplex zijn de moerassige oeverlan¬ 
den van het Nieuwe Meer als natuurreservaat behouden. Ik heb daar gevangen in de bermen 
van een door het reservaat aangelegd voetpad, met vergunning van de gemeentelijke autoritei¬ 
ten, die daarvoor vanaf deze plaats nog eens worden bedankt. 

Van de meeste soorten, die ik in het Amsterdamse Bos gevangen heb, zijn exemplaren ten¬ 
toongesteld in het museumgebouwtje bij de boerderij „Meerzicht”. Slechts wanneer de vangst 

het enige exemplaar van die soort in mijn verzameling was, heb ik hem voor mijzelf behouden. 

Mijn vangsten zijn gedaan in de jaren 1963-1968. Voor een deel zijn zij al eens gepubliceerd 

(Veltman, 1966). De hier gepubliceerde soortenlijst bevat ook gegevens van het materiaal, verza¬ 

meld door de heer V. S. van der Goot in de jaren 1946-1977. Ik ben hem heel veel dank verschul¬ 
digd voor de hulp, die hij mij bij het opstellen van dit artikel heeft geboden. 

Daar onze activiteiten in het Amsterdamse Bos nooit het karakter hebben gehad van een 
goed-georganiseerde inventarisatie, moet de hierbij aangeboden soortenlijst worden gezien als 
een werkbasis voor hen, die op het ogenblik beter dan wij tot een dergelijk onderzoek in staat 
zijn. 

In de soortenlijst is een aanduiding aangebracht van de landschapstypen waarin mén, naar 

mijn opvatting, de soorten mag verwachten. Moeilijk plaatsbare soorten zijn in een aparte groep 

(4) ondergebracht. 

1. Soorten, die men overal in polderland kan verwachten. In deze groep is ook Cheilosia im- 
pressa opgenomen, hoewel deze soort gevangen is in het moeras aan het Nieuwe Meer. Van der 
Goot nam echter waar, dat ze in enkele exemplaren voorkwam tussen honderden exemplaren 
van Cheilosia velutina Loew, op het droge opgespoten land bij Amsterdam, tussen de Hembrug 
en Halfweg. Daar vloog ze op de bloemschermen van Wilde Peen, Daucus carota L. Barendregt 
(1978) vermeldt deze soort niet uit het westen des lands, maar ik ving haar ook in 1960 te Huizen, 

N.-H. Van vóór 1900 zijn er nog vermeldingen uit ’s-Gravenhage en Wassenaar (Van der Wulp, 

1898). Lucas (in: Van der Goot & Lucas, 1964) heeft deze soort op Voorne gevangen. Talrijk is 

C. impressa in het westelijk kustgebied zeker niet en uit het noordelijk kustgebied is ze nooit ver¬ 
meld. 

2. Moerassoorten uit het oeverland van het Nieuwe Meer. Opmerkelijk is het voorkomen van 
de in het westen des lands toch vrij zeldzame Pyrophaena rosarum . Op I.IX. 1964 vlogen tiental¬ 
len exemplaren van deze soort in de bermen van het door het moerasreservaat lopende voetpad. 
Naarmate men vanaf de ,,meer”-kant terugliep naar de „bos”-kant daalde het aantal P. rosarum 
en steeg het aantal Pyrophaena granditarsa. Op twintig meter van de bosrand was alleen deze 
laatste soort nog te vinden. 
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3. Soorten van polderbos. Dit milieu zal zelden uitgestrekte boscomplexen omvatten. Het kan 

ook moerasbos zijn of kleine bossages, struikgewas en windsingels. In deze laatste gevallen tre¬ 

den soorten op als Melanostoma scalare, Platycheirus albimanus, P. scutatus, Cheilosiapagana, Bac- 

cha elongata en Xylota segnis. Over Cheilosia pagana valt op te merken, dat de voedselplant ver¬ 

moedelijk Fluitekruid, Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., is, waardoor deze soort zich waarschijn¬ 

lijk ook in polderland kan handhaven waar Fluitekruid in een soort bospioniers-gezelschap langs 

wegen en dijken voorkomt. In dit verband is het ook opmerkelijk, dat C. pagana niet voorkomt 

in bossen waar Fluitekruid ontbreekt, bijvoorbeeld in het Eiken-Berkenbos op arme zandgrond. 

De bodemgesteldheid van het Amsterdamse Bos laat de groei van Fluitekruid toe, hoewel te¬ 

genwoordig minder overvloedig dan een paar jaar geleden. 

Drie bossoorten verdienen aparte vermelding: Epistrophe grossulariae, Melangyna umbellata- 

rum en Melangyna guttata. Van Epistrophe grossulariae zijn slechts enkele waarnemingen uit pol- 

derbossen in het westen des lands bekend: Heilooër Bos, Endegeest bij Oegstgeest en langs de 

achterduinrand te Overveen; vóór 1900 (Van der Wulp, 1898) ook nog te ’s-Gravenhage en Was¬ 

senaar. Lucas (1969) acht de soort zeldzaam in bosgebieden, behalve in Zuid-Limburg, waar ze 

soms in groot aantal te vinden is. 

Melangyna umbellatarum is gevangen in het Heilooër Bos, het Naardermeer, de Leidse Hortus 

en te Heemstede in Groenendaal; vóór 1900 (Van der Wulp, 1898) te Middelburg. Langs de ach¬ 

terduinrand: Bakkum, Oostvoorne en, vóór 1900, ’s-Gravenhage. Lucas (1969) geeft voor deze 

soort ongeveer dezelfde verspreiding op als voor Epistrophe grossulariae. 

Melangyna guttata wordt door Barendregt (1978) vermeld van de volgende plaatsen buiten 

Zuid-Limburg: Amsterdam, Oostvoorne, Rotterdam en, in het binnenland, Plasmolen en Acht. 

De vondst te Amsterdam was van 1944 (Piet, 1946). Deze soort is wel de zeldzaamste van de drie 

genoemde. 

De plaatsing van Chrysotoxum festivum onder de bossoorten is wat problematisch. Van der 

Goot ving namelijk twee exemplaren op het vrij kale opgespoten land bij het station Sloterdijk. 

Ikzelf ving een exemplaar op de in 1964 bepaald nog niet bosachtige Heuvel in het Amsterdamse 

Bos (Veltman, 1966). Volgens Speight (1976) moet een of andere associatie tussen Chrysotoxum- 

larven en mieren niet uitgesloten geacht worden. In dit verband is het wellicht betekenend, dat 

ik in de jaren 1965 en 1966 te Lochern op een licht bebost, zanderig terrein („De Witte Berken”, 

een camping) liefst vier soorten van dit genus ving: Chrysotoxum festivum, C. arcuatum 

(Linnaeus), C. verralli Collin en C bicinctum (Linnaeus). Dit terrein en ook de omringende 

bossen waren zéér rijk aan mieren. Jammer genoeg besteedde ik daar indertijd niet meer dan 

wat geïrriteerde aandacht aan — en inmiddels zal het karakter van het terrein wel grondig 

gewijzigd zijn. 

De alomtegenwoordige Myathropaßorea, waarvan de larven worden gevonden in waterplasjes 

tussen boomwortels, heb ik om deze binding aan het voorkomen van geboomte ook onder de 

bossoorten geplaatst. 

4. Moeilijk plaatsbare soorten. In deze groep vindt U Merodon equestris, waarvan de larve in 

narcissebollen leeft. Het imago is waarschijnlijk afkomstig uit een tuin in de omgeving. 

Verder zijn in deze groep twee soorten opgenomen die op ruderale terreinen voorkomen: 

Sphaerophoria rueppellii en Triglyphusprimus. De larve van laatstgenoemde soort eet de in gallen 

op Bijvoet, Artemisia vulgaris L., levende bladluis Cryptosiphum artemisiae Buckton (Evenhuis, 

1978). Bijvoet is op ruderale terreinen niet zeldzaam. 

Over de verspreiding van de beide andere Sphaerophoria-soorten in deze groep is nog te weinig 

bekend om een gefundeerde plaatsing mogelijk te maken. 
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SOORTENLIJST. 

Afkortingen 

t: talrijk; op de goede plaats en in de geschikte tijd in grote aantallen aanwezig, 

g: gewoon; op de goede plaats en in de geschikte tijd altijd wel in enige exemplaren aanwezig, 

s: schaars; minder dan 5 exemplaren door ons in de loop der jaren gevangen. 

2 g Anasimyia lunulata (Meigen) 3 g M. scalare(], C. Fabricius) 

2 s A. transfuga (Linnaeus) 4 s Merodon equestris (J. C. Fabricius) 

3 s Baccha elongata (J. C. Fabricius) 1 g Metasyrphus corollae (J. C. Fabricius) 

1 g Cheilosia albitarsis Meigen 1 s M. latifasciatus (Macquart) 

2 s C.frat erna (Meigen) 1 s M. luniger (Meigen) 

1 s C. grossa (Fallén) 3 g Myathropaßorea (Linnaeus) 

1 s C. impressa Loew 2 t Neoascia dispar (Meigen) 

3 g C. pagana (Meigen) 1 s N. geniculata (Meigen) 

1 g Chrysogaster hirtella Loew 1 t N. podagrica (J. C. Fabricius) 

3 s Chrysotoxum festivum (Limiaeus) 3 s Neocnemodon vitripennis (Meigen) 

3 s Dasysyrphus albostriatus (Fallén) 3 s Parasyrphus lineola (Zetterstedt) 

3 s D. hilaris (Zetterstedt) 2 s Parhelophilus versicolor (J. C. Fabricius) 

3 g D. venustus (Meigen) 3 s Pipiza noctiluca (Linnaeus) 

3 s Didea fascia ta Mac quart 3 g Platycheirus albimanus (J. C. Fabricius) 

3 s Epistrophe eligans (Harris) 1 t P. clypeatus{Meigen) 

3 s E. grossulariae (Meigen) 2 s P.fulviventris (Macquart) 

3 s E. nitidicollis (Meigen) 1 s P. manicatus (Meigen) 

1 s Episyrphus auricollis (Meigen) 1 g P. peltatus (Meigen) 

1 t E. balteatus (De Geer) 1 g P. scambus Staeger 

3 s E. cinctellus (Zetterstedt) 3 g P. scutatus (Meigen) 

1 g Eristalinus sepulcralis (Linneaus) 1 g Pyrophaena granditarsa (Förster) 

1 g Eristalis abusivus Collin 2 g P. rosarum (J. C. Fabricius) 

1 t E. arbustorum (Linnaeus) 1 g Rhingia campes tris Meigen 

1 g E. horticola (De Geer) 1 g Scaeva pyrastri (Linnaeus) 

1 g E. intricarius (Linnaeus) 1 s S. selenitica (Meigen) 

1 g E. nemorum (Limyaeus) 4 s Sphaerophoria abbreviata Zetterstedt 

1 t E. pertinax (Scopoli) 4 s S. interrupta (J. C. Fabricius) 

1 g E. tenax (Linnaeus) 4 s S. rueppellii (Wiedemann) 

2 s Eurimyia lineata (J. C. Fabricius) 1 g S. scripta (Linnaeus) 

2 s Helophilus hybridus Loew 1 t Syrittapipiens (Linnaeus) 

1 t H. pendulus (Linnaeus) 1 g Syrphus ribesii (Linnaeus) 

1 g H. trivittatus (J. C. Fabricius) 1 s S. torvus Osten Sacken 

1 s Lejogaster metallina (J. C. Fabricius) 1 t S. vitripennis Meigen 

2 s L. splendida{Meigen) 4 s Triglyphus primus Loew 

3 g Melangyna cincta (Fallén) 2 t Tropidia scita (Harris) 

3 s M. guttata (Fallén) 3 g Volucellapellucens (Linnaeus) 
3 s M. umbellatarum (J. C. Fabricius) 3 g Xylota segnis (Linnaeus) 

1 g Melanostoma mellinum (Linnaeus) 
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Carl Robert Romanovich, Baron von der Osten Sacken, Russisch diplomaat in de Verenigde 

Staten van 1856 tot 1877, heeft de basis gelegd voor onze kennis van de nearctische Diptera-fau- 

na en heeft een essentiële bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het thans gebruikte sys¬ 

teem der tweevleugeligen. De terugblik op zijn leven als entomoloog, geschreven op vijfenze- 

ventig-jarige leeftijd, is grotendeels gebaseerd op aantekeningen, correspondentie en literatuur. 

Hij laat ons hierin kennis maken met de Europese en Amerikaanse dipterologen, die in de twee¬ 

de helft van de negentiende eeuw het door Meigen geïntroduceerde systeem der Dipteren ver¬ 

der uitbouwden. Hij laat ons ook diepgaand kennis maken met de problemen, die zich daarbij 

voordeden. Heel interessant voor wie zich niet alleen interesseert voor het thans gebruikte sys¬ 

teem, maar ook voor de wijze waarop dit tot stand kwam. — Theowald. 

EVOLUTION OF INSECT MIGRATION AND DIAPAUSE, 1978. (H. Dingle, ed.); een deel 

in de serie Proceedings in life sciences, pp. XVI, 284; 103 figuren, index 7 kolommen. Springer 

Verlag, Berlin. ISBN 3-540-90294-5. Prijs (gebonden) DM 50,—. 

Trek en diapauze van insekten hebben gemeen dat beide een vlucht voor ongunstige levens¬ 

omstandigheden betekenen: de eerste een vlucht in de ruimte, de tweede een vlucht in de tijd. 

De uitwerking van dit thema vormt de basis van bovengenoemd boek; het richt zich sterk op de 

biologische en ecologische, veel minder op de fysiologische of biochemische aspekten van het 

probleem. De twaalf bijdragen die het boek samenstellen, zijn in drie thema’s gegroepeerd: mi¬ 

gratie, vervolgens diapauze, ontwikkeling en fenologie en tenslotte migratie, diapauze en ,,life 

histories”. Hoewel de materie vrij technisch is, laten de meeste bijdragen zich voor een niet-in- 

gewijde goed lezen en gebruiken. Zoals we van Springer gewend zijn is de verzorging van het 

boek plezierig sober, hetgeen in een alleszins redelijke prijs tot uitdrukking komt. — W. N. Ellis. 
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