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Figuur 2  Caliprobola speciosa  (foto Bastiaan Wakkie) 

Leuke vangsten uit voorjaar 1998 

Toch een goed voorjaar 

 

Ondanks het niet al te beste weer zijn er toch leuke vangsten gedaan in het voorjaar van 1998. Ik zal ze 

hier even opsommen met enig commentaar. 

Melangyna quadrimaculata is een soort die meestal als eerste zweefvlieg waar te nemen is, en werd 

gevangen op sleedoorn op 30 maart. Tegelijk werd ook weer een Eristalis pratorum gevangen. Zou 

deze soort het nog een jaartje volhouden? In 1997 had E. pratorum namenlijk zijn zeven-jaarlijkse 

piek en werd vorig jaar op verschillende plekken opnieuw gezien. 

Op 12 april haalde Wouter Wakkie een Ferdinandea cuprea van een buitenlamp op een terrasje in 

Zuid-Limburg; het was koud die dag en waarschijnlijk was dat het enige zonnetje in de buurt. 

Tim Termaat ving in zijn achtertuintje, in Boxtel, een Cheilosia caerulescens, een beetje een rare soort 

en erg zeldzaam. Ik geloof dat deze soort nog maar zeven keer is gevangen in Nederland. Zou C. cae-

rulecens zijn noordelijke areaal uitbreiden? Dit zou erg goed kunnen, de soort is alleen vanaf 1980 in 

Nederland gevangen, vaak in stedelijke omgeving. Deze omgeving lijkt misschien op de rotsachtige 

omgeving van de Centraal-Europese berggebieden waar de soort altijd al voorkwam (zie Menno 

Reemer in vliegenmepper 7 nr 2). 

Begin mei werd op het zweefvliegen-

kaderkamp(-je!) ook erg leuk gevangen. 

In het Vijlenerbos werden twee Myolepta 

vara’s gevangen! En dat waren de tweede en 

derde exemplaren ooit op Nederlandse bodem 

gevangen (zie ander artikel in deze 

nieuwsbrief). Het is een beest van loofbossen. 

Een dag later werden op de Riesenberg enkele 

Caliprobola speciosa’s gevangen, we hebben 

zelfs een half uur kunnen kijken naar een 

mannetje die een soort teritoriumgedrag 

vertoonde bij een boomstronk. 

Het was een populierenstronk die nog vrij 

‘vers’ was met een vrij diep vochtig hout-

molmgat. Verder werden ook andere voorjaars-boszweefvliegen, zoals Criorhina asilica, C. floccosa, 

C. ranunculi, Temnostoma vespiforme en Brachypalpoides lentus gevangen. 

Tijdens het Diptera-weekend in Zeeuws-Vlaanderen is een Ceriana conopsoides gevangen, een 

vreemde verschijning in eerste instantie, maar als je er goed over nadenkt weet je dat in België vlak 

over de grens grote stukken bos zijn. Verder werden dat weekend ongeveer 80 soorten gevangen, 

waaronder nog eens de twee soorten Temnostoma’s, ongelofelijk gewoon. 

Van Laurens van der Leij hoorde ik dat er een Callicera fagesii (= bertolonii) in een malaiseval was 

gevangen, ik vermoed dat dat ergens in Noord-Brabant was maar de preciese data heb ik niet. 

Eind mei ving ik op de zuidhelling van het Eyserbos een Microdon devius. Waarschijnlijk een 

exemplaar die van de Wrakelberg is komen aanvliegen want daar bevindt zich al jaren een populatie. 

Zou er hier ook een populatie komen? De soort heeft een samenlevingscontract met de mier Lasius 

flavus en ik weet niet of die ook op deze plek leeft. Het grappige was dat ik 10 minuten voordat ik ‘m 

ving het er met Tim over had dat hij die soort wel eens zou willen vangen, niet gelukt dus! 

Nu ik dit zit te schrijven zit er nog een Cheilosia cynocaphala in mijn buisje, gevangen in Amsterdam-

oost; deze soort houdt er ook een vreemde verspreiding op na. Toen ik ‘m zag zitten dacht ik eigenlijk 

aan een Cheilosia albitarsis. Dus let op! 

Nu maar afwachten wat 1999 ons gaat brengen… 

 

Veel plezier! 

 

Bastiaan Wakkie 


