
Soort van de maand: 
Eristalis pratorum 

In deze nieuwsbrief kan je een versimpelde 
tabel voor Erista/is vinden. En daar kan je 
nu meteen wat mee doen! Deze zomer 
willen we extra aandacht besteden aan 
Eristalis pratorum. Deze Eristalis zit qua 
uiterlijk precies tussen E. pertinax enE. 
tenax in. Hij is dus groot en heeft een 
tamelijk glimmend achterlijf. E. pratorum 
is te herkennen aan het lange lichtbruine 
vleugelstigma. 
Volgens deskundigen is er iets vreemds 
aan de hand met E. pratorum. Het is een 
tamelijk zeldzame soort, maar af en toe 
komt hij opeens veel meer voor. Toen men 
de gegevens van de afgelopen eeuw eens 
op een rijtje zette bleek E. pratorum om de 
twaalfjaar een piek in het aantal 
waarnemingen te vertonen. Volgens de 
berekeningen zou 1997 de top van de 
huidige piek zijn, waarna het aantal 
waarnemingen snel af zal nemen en pas 
over een jaar of zeven weer toe zal nemen. 
Nou is het natuurlijk leuk om dit jaar goed 
op te letten en te kijken of E. pratorum 
inderdaad zoveel voor komt. Je kan hem de 
hele zomer vangen en ik zal je vast 
verklappen, ik heb er dit jaar op de al een 
aantal gezien (met Pasen in Zuid-Limburg 
en verder rondom Wageningen). 
Dus, let goed op de Eristalissen en geef je 
waarnemingen z.s.m. door aan het ZP! 

Liane Lankreijer 

Determinatie van de meest 
voorkomende Eristalis-soorten 

Eristalissen komen vaak in grote getale 
voor op (scherm)bloemen en vallen door 
hun grootte nogal op. Ze lijken op het 
eerste gezicht op honingbijen. 
In het begin is het niet altijd even 

makkelijk om met de tabel op de goede 
soort uit te komen, daarom in dit stukje 
wat tips. 
In dit tabelletje staan alleen de meest 
voorkomende soorten zodat je niet in 
verwarring wordt gebracht door de andere 
soorten die in de gewone tabel ook nog 
staan. Als je op een soort bent uitgekomen 
dan moetje nog wel even in de tabel kijken 
voor de verdere beschrijving van het beest 
(grootte, vliegtijd) 

Het geslacht Eristalis herken je doordat ze: 
* een bij-achtig uiterlijk hebben; 
* in de vleugel een Eristalis-bocht zit (de 
tekst uit de sleuteltabel hiervoor is "ader 3 
met een bocht naar beneden in cel II 
duikend, ·figuur 4 uit de tabel 

* cel I in de vleugel is gesloten zie figuur 
3, 
* de ogen hebben geen lichte vlekjes 
(vooral aan de onderkant) 

Nu je weet datje een Eristalis in je handen 
hebt loop je achtereenvolgens de volgende 
kenmerken af: 

152 153 

dit is blz. 7 van nieuwsbrief 2 jrg.2 1997 




