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Zweven in de kou 
 

Altijd gedacht dat zweefvliegen koukleumen waren. Dat een periode van tamelijke pittige 

nachtvorsten ze onverbiddelijk naar de andere wereld helpt. 

Met zo’n instelling ging ik op 15 april van dit jaar met de fiets op pad.  Die nacht had het een graad of 

zeven gevroren maar overdag was het heerlijk fietsweer: een graad of acht, een frisse bries met een 

zonnetje. 

Voor alle zekerheid werden toch maar even de insectenspullen ingepakt, wellicht dat er in een ‘wit 

kilometerhok’  nog een rillende Eristalis pertinax kon worden getikt. 

 

Op amper twee kilometer van huis bij mijn inventarisatiegebiedje ‘Het Engelmeer’ toch maar even 

afgestapt en zowaar: volop zweefvliegenactiviteit. Ik noteerde Eristalis pertinax (circa 100),  E. 

nemorum, E. intricarius, Helophilus pendulus, H. hybridus, Anasimyia transfuga, Cheilosia pagana, 

Sphaerophoria scripta, Rhingia campestris, Neoascia tenur en Syrphus ribesii. 

Andere vliegen die ik aantrof: Bibio marci (Maartse vlieg), Myopa testacea (blaaskopvlieg) en de 

Zilvervlekdansvlieg (Empis opaca). Tot slot fladderde er nog een Klein geaderd witje rond. 

 

Het terreintje waar de bovenstaande waarnemingen gedaan werden is een graslandje/berm en ligt 

enigszins beschut aan de voet van het talud van de afslag Engelen van de A 59. Aan de westkant ligt 

een bosje dat bij het natuurgebied hoort. Het talud en de aanliggende berm wordt enkele keren per jaar 

gemaaid enÏ is door kwel plaatselijk nat. De begroeiing bestaat o.a. pinksterbloem en boterbloem. 

 

De vraag is nu of iemand anders ook dergelijke waarnemingen heeft gedaan en wie weet waar de 

beesten tijdens korte vorstperioden uithangen: kraken ze een bedrijfspandje op bedrijventerrein 

Engelen, slapen ze onder een brug, bij een slapende vrachtwagenchauffeur in de cabine, gewoon 

bikkelen zonder slaapzak in het vrije veld of met z’n allen bij mekaar bibberen in een verlaten 

muizenhol ?? 
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