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Myolepta vara in het Vijlenerbos 
 

Het weekend van 9 en 10 mei 1998 was het zeldzaam mooi weer en wonder boven wonder was toen 

net het kaderweekend in Zuid-Limburg. Zaterdag 9 mei togen we met een excursie naar het 

Vijlenerbos waar we in een bocht van de weg toch maar stopten vanwege de aantrekkelijk bloeiende 

lijsterbessen. We bevonden ons in atlasvak 193-390 en dus eigenlijk in het Elzetterbos. 

Ik liep zo’n beetje heen en weer tussen de lijsterbessen en de excursiedeelnemers die fanatiek zaten te 

determineren. Na een half uurtje stak ik weer eens de weg over en toen zat daar op het asfalt Het 

Beest. Ik wist meteen dat ik dit per se moest vangen want dit had ik nog nooit gezien! 

Het beest leek zittend op een beetje harige Cheilosia maar gedroeg zich als een Microdon; een beetje 

scharrelend. Ik zag alleen meteen dat het dat allebei niet was; het gedrag was niet genoeg Cheilosia en 

voor Microdon waren zijn sprieten veel te kort! 

Gelukkig sloeg ik raak en na enige verwarring bleek dit een vrouwtje Myolepta vara!! Nadat alle 

opwinding enigszins was weggezakt en we weer aan het vangen waren ving Bart op het blad van een 

lijsterbes nog een tweede vrouwtje. 

De kersverse atlas bleek hiermee meteen achterhaald; dit waren namelijk de eerste waarnemingen van 

Myolepta vara sinds mei ‘66! Er is niet zoveel bekend over deze soort; de larven leven in rottend hout 

van loofbomen. Ook in omringende landen is de soort erg zeldzaam.  

 

Liane Lankreijer 

 

 

 

Insectendozen-uitverkoop 
Het Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) heeft uitverkoop van ongebruikte insectendozen. De 

dozen variëren van degelijke houten tot piepschuimen dozen. Van gratis tot een tientje kan je ze 

afhalen bij het ZMA (Plantage Middenlaan 64 in Amsterdam, te bereiken met tram 9 vanaf CS). Neem 

contact op met Ben Brugge (020-5256258) of Bastiaan Wakkie 020-7701599. 

 

Bastiaan 

 

 

Zweefvliegen mailing list 
Tegelijk met het losbarsten van het zweefvliegenseizoen zal er ook een Nederlandse mailing list ‘in de 

lucht’ gaan. Deze zal je op hoogte houden van de laatste nieuwtjes over zweefvliegen; leuke vangsten 

en leuke ecologische ideeen zijn snel voor iedereen beschikbaar. Meld je aan door een e-mail te sturen 

naar de beheerder van de lijst, Bastiaan Wakkie: bastiaaw@aaa-mainstreet.nl. Vermeld in het 

subject/onderwerp: ‘zweefmail->aan’ 

 

 

Waargenomen 
Eén recente waarneming is bij de redactie binnengekomen: 

 

Robbert Erents (Leiden) zag op 31 december 1998 een Episyrphus balteatus rondvliegen ergens in 

Noord-Brabant. Wie heeft ook van dit soort waarnemingen? Het belang van overwintering staat bij 

deze soort nog steeds ter discussie-zie pag. 6! 

 

 

 

 


