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Insecten op internet 
 

Al geruime tijd ben ik bezig om op het internet insecten te vangen. Lastig vangen, dat geef ik toe, 

maar soms kan je toch een leuke vangst doen. Als je bijvoorbeeld op het woord ‘zweefvlieg’ zoekt bij 

http://www.google.com krijg je allemaal leuke plaatjes van zweefvliegtuigjes en allemaal sites met 

zweefvliegclub’s in Nederland. Niet leuk dus. Als je echter op het woord ‘syrphidae’ zoekt kan je 

maximaal 380 links krijgen tegenwoordig waarvan uiteindelijk maar een handje vol leuke sites. En 

vaak zijn de sites kopietjes van folders of boekjes en dan ook nog uit Amerika meestal. Internet is in 

Amerika al veel verder dan in Europa en dat is dan ook te zien aan de kwaliteit van enkele 

Amerikaanse sites. Neem bijvoorbeeld: http://www2.sel.barc.usda.gov/Diptera/flies.htm. Op deze site 

kan je veel info vinden over zweefvliegen, soms zelfs met een mooie foto, een beschrijving en een 

kaartje van z'n verspreiding. Maar ja, ik wil wel eens meer over Europeese zweefvliegen vinden. Bijna 

niets! Erg langzaam komen er beetje bij beetje artikeltjes en plaatjes op het net. Zo kun je nu je 

Eristalissen op het net determineren: 

(http://mk.geog.uu.nl/homepages/aat/Entomology/eristalis/erist_ws. htm). Hier gaat het pas echt 

beginnen. Je kan er alles vinden over Eristalissen, het voorbeeld zou ik zeggen. Ik zelf ben ook al 

enige tijd bezig iets leuks op poten te zetten, dit gaat best aardig. Zo heb ik een stijgende lijn aan 

bezoekers op http://fly.to/syrphidae. En de ZWEEFmail was een succes dit jaar, met inmiddels 

ongeveer 40 afnemers. Ongeveer één keer per maand werd er dit jaar een ZWEEFmail per e-mail maar 

40 mensen gestuurd, hier kon je van alle nieuwtjes op de hoogte blijven. Door technische problemen is 

er vanaf de zomer echter een lange tijd geen zweefmail meer verschenen, gelukkig is dit weer 

verholpen. Wat zou er allemaal op een site moeten verschijnen om 'm interessant te maken? 

Bijvoorbeeld checklijsten van landen, ik heb nu Nederland en Frankrijk; kaartjes per soort plus een 

foto of tekening en een beschrijving; het allerlaatste nieuws op Zweef-gebied; excursies etc.; 

misschien een soort discussiepagina; links naar alle andere sites die ook maar iets te maken heeft met 

zweefvliegen of zelfs andere insecten. Dit lijkt allemaal toekomstmuziek maar over een jaar kunnen 

we dit soort dingen verwachten op het net. Een paar dingetjes heb ik al op m’n site verwerkt. Zo komt 

binnenkort de ZWEEFmail op mijn pagina zodat je alles nog eens na kan lezen. Heb je ideeën voor op 

de site, laat het weten!  
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