
ZWEEFVLIEGENNIEUWSBRIEF JRG 4 NR 1 3 

Jaarplanning 2000 
 

11 februari:  verzenden nieuwsbrief 1 

 

za 19 febrauri:  zweefvliegendag Naturalis 

 

30 maart:  uiterste kopij-inlever datum Zweefvliegennieuwsbrief nr 2 

 

begin april:  Diptera-dag van de NEV sectie Diptera te Amsterdam  

 

begin seizoen:  zoekkaart rolt van de persen 

 

28 april tot 3 mei: NJN zweefvliegen-trainingscourse (D'Oost en Drivier) 

   Iedereen welkom te Winterswijk 

 

heel mei:   NJN themamaand water, tip: onderzoekje zweefvliegen uit bulletin! 

 

17/18 & 24/25 juni: NJN “excursiegolf” zweefvliegen 

 

juli/augustus:  zomerkampen NJN 

 

31 augustus:  uiterste kopij-inlever datum Zweefvliegennieuwsbrief nr 3 

 

 

 

 

Zweefvliegendag 19 februari 
Welkom op de Landelijke Zweefvliegendag, in het au-

ditorium van het Naturalis te Leiden. Deze dag is voor 

iedereen de ideale gelegenheid om meer te weten te 

komen over zweefvliegen en het zweefvliegenproject, 

en om de Nederlandse specialisten te ontmoeten. Dus: 

deze dag mag je niet missen! De zaal is open vanaf 

10.00 uur. Er zal koffie en thee aanwezig zijn, zorg zelf 

voor lunch. De dag is om ongeveer 16.30 uur afgelo-

pen. 

 

Route: 

Verlaat het Leiden CS station aan de achterzijde. Loop 

tussen een kleurige parkeergarage en het oranje/paarse 

LUMC door. Na tweehonderd meter linksaf over een 

kunstzinnig bruggetje en je bent bij de publieksingang. 

„s Ochtends zijn er lezingen die zowel voor specialisten 

als voor beginners interessant zijn. ‟s Middags kun je 

samen met specialisten je determinaties controleren, en 

is er de mogelijkheid om dia‟s te bekijken of deze zelf 

te laten zien. Het uitgebreide programma heb je thuis-

gestuurd gekregen, maar je kunt het ook laten opsturen, 

tel. 071-5687594/5687670 (John of Menno) 

 

 

Een wegvangstonderzoek bij 
Myathropa florea  
Op de landelijke NJN zweefvliegendag in 1997 wilde 

het ZP een leuk en eenvoudig onderzoekje doen. Na 

een korte flirt met Rhingia viel de keus op het schatten 

van de aantallen van een andere algemene soort, Mya-

thropa florea. Als je dit in een afgebakend gebiedje 

doet, met de wegvangst-methode, (zie Insektenbasis-

boek) krijg je een betere indruk van de dichtheden 

waarin zweefvliegen voorkomen. Het weekend was 

gepland, midden juni. Anne had een handige, enthousi-

aste folder gemaakt. Helaas was het weer de grote 

spelbreker: het weekend is grotendeels verregend. Ge-

lukkig had afdeling Zwolle de excursie twee weken 

eerder gepland en op 31 mei was het schitterend weer: 

zonnig, een licht briesje en iets boven de 20
o
C.  

 

DE AANPAK 
Tussen Zwolle en de IJsselbrug ligt een aardig park, 

het “Engelse Werk” inderdaad in de Engelse land-

schapsstijl. Vlakbij de centrale waterpartij kozen we 

ons gebiedje uit. Het besloeg 2 bij 6 meter en was on-

derdeel van een grotere open plek (10 x 15m) in het 

bos. De aanblik van de vegetatie werd bepaald door 

Dagkoekoeksbloem, Zevenblad en een beetje Scherpe 

boterbloem. Het zevenblad stond rijk in bloei, er waren 

31 bloeiende schermen aanwezig. Nadat we ons hadden 

geïnstalleerd en een handig paadje in de vegetatie had-

den getrapt kon om 10.48u het wegvangen beginnen.  


