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Zweefvliegenproject, de stand van zaken
Als je dit leest is het seizoen al in volle hevigheid losgebarsten. Voor sommige soorten, zoals
Melangyna quadrimaculata, Cheilosia fasciata en Platycheirus ambiguus, moet je al weer wachten tot
volgend jaar om ze te zien. Terwijl ik dit schrijf heb ik pas net mijn eerste zweef van het jaar
gevangen, Melangyna quadrimaculata op een of andere gekweekte kers. Maar ook zonder
zweefvliegen is er de afgelopen tijd veel gedaan.
Op 6 februari en 6 maart zijn we met 7 mensen in Leeuwarden geweest om de collectie van het Fries
Natuurmuseum op te nemen. De collectie is behoorlijk groot, ongeveer 4000 zweefvliegen die voor
het grootste deel uit Friesland komen. Veel was al bekend, onder meer gepubliceerd door Jan Delfos in
„De zweefvliegen-fauna van Friesland‟ in 1994. Ons werk was echter zeer nuttig. Tussen de
Dasysyrphus-sen bleken twee Friese Parasyrphus macularis te staan, de eersten voor Friesland. Ook
Eupeodes nielseni was aanwezig. Ook gewonere soorten hadden regelmatig niet de juiste naam. In de
twee dagen hebben we een groot deel van de collectie gedaan. We moeten nog ongeveer een kwart
doen, maar dat komt van de herfst wel. Ook de collectie in Groningen (Gronings Natuurmuseum) is
opgenomen. Dit waren veel minder diertjes: ongeveer 200.
Op dit moment zijn we hard aan de slag met de subsidie-aanvraag. Om het zweefvliegenproject
succesvol af te sluiten is betaalde ondersteuning nodig. In april zullen we bij verschillende fondsen
geld aanvragen voor het gehele project (de komende 4 jaar). In de zomer hopen we dan een vacature te
kunnen openstellen. Ben je geïnteresseerd, laat het even weten bij het EIS-bureau (Roy Kleukers). Dan
kan je te zijner tijd de inhoud en de functie-eisen krijgen.
We hebben enkele keren gebrainstormd over de ecologie van zweefvliegen en hoe we hier binnen het
project meer over te weten kunnen komen. Voor het veld hebben we nog niet heel concreet voor ogen
wat er moet gebeuren. Duidelijk is natuurlijk dat iedereen die zeldzame waarnemingen doet goed
details moet noteren over gedrag en biotoop. Ook is het belangrijk dat jullie zoveel als mogelijk het
biotoop op formulier moeten aangeven. Ideeën en onderzoeksresultaten zijn welkom (Liane
Lankreijer).
Bij het verschijnen van de nieuwsbrief zullen het formulier voor losse waarnemingen en het invoerformat voor zelf invoeren wel gereed zijn. Dan kan iedereen zijn/haar waarnemingen doorgeven aan
het EIS. Want dat gaat nog niet zo hard. Enkele mensen hebben honderden waarnemingen ingeleverd,
de meerderheid van de waarnemers heeft echter nog niets ingestuurd.
Ik wens jullie mooi weer en veel vrije tijd, zodat dit seizoen al vele witte plekken opgevuld zullen
worden
Wouter van Steenis

