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Colofon 
 

De Zweefvliegennieuwsbrief is het mededelingenblaadje van het project “Verspreiding en Ecologie van de Ne-

derlandse Zweefvliegen” en gaat over de ontwikkelingen rond het zweefvliegengebeuren in Nederland. 

Dit Zweefvliegenproject (in de volksmond ZP) is in 1996 opgezet door de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur-

studie (NJN) en is nu uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen European Invertebrate Survey- Neder-

land, sectie Diptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) en de NJN. Het doel is het 

verzamelen van verspreidingsgegevens van de Nederlandse zweefvliegen en het verkrijgen van inzicht in de eco-

logie van zowel larven als volwassen zweefvliegen. Hopelijk leidt dit tot een groeiend enthousiasme voor 

zweefvliegen en tot meer belangstelling voor insecten in het natuurbeheer. 

 

Voor je ligt ZWEEFVLIEGENNIEUWSBRIEF, Jaargang 4, nummer 2, juli 2000. Oplage 300 exx.  

Voorkant: Cheilosia bergenstammi vrouwtje, foto Willem Renema. 

 

Voor opgave als waarnemer of voor het aanvragen van handleiding, formulieren of database-voorbeelden:  

EIS-Nederland  

t.a.v. Zweefvliegenproject 

Postbus 9517 2300 RA Leiden 

e-mail: eis@naturalis.nnm.nl 

ZP medewerkers (locatie: EIS) John Smit en Menno Reemer, telefoon: 071-5687594/ 5687670 

Bezoek ook eens de ZP Internetsite door Bastiaan Wakkie: http://fly.to/syrphidae/    

 

Vragen of opmerkingen zijn ook welkom bij Wouter van Steenis (030-2615147) of, speciaal voor NJN‟ers, bij 

de redactie. 

 

Redactie van de nieuwsbrief: 

Bart Achterkamp 

W.A. Scholtenstraat 10 

9712 KW Groningen 

tel: 050-3136324 

b.achterkamp@bioledu.rug.nl 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief (verschijnt in oktober) voor 15 september aanleveren of in overleg. Het 

liefst op flop, in een format waar word97 raad mee weet. 

 

 

PROJECTNIEUWS 
 

Zelden werd ik door het weer zo op mijn wenken bediend als in het vroege voorjaar. Al heel vroeg vlogen na-

tuurlijk de eerste Episyrphussen en tenaxen. Los daarvan had ik bedacht om op de landelijke zweefvliegendag op 

19 februari een verhaal te houden over vroege voorjaarszweefvliegen. Dat zijn de vliegen die in de periode ja-

nuari-maart zijn gevangen. De 45 toehoorders konden het gepresenteerde meteen de volgende dag in de praktijk 

controleren. Het werd namelijk zacht voorjaarsweer en dat is het de hele maand daarna gebleven. Dit heeft tot 

vele waarnemingen geleid, waarvan een deel ook op de zweefhomepage is verschenen. Hier is het laatste nieuws 

te vinden. Als jullie Bastiaan allemaal met mailtjes bestoken, wordt de frequentie van de zweefmail vast bijzon-

der hoog. 

De commissie en de bureaumedewerkers hebben de laatste maanden ook niet stil gezeten. Met de ecologie heeft 

de commissie een flinke stap gezet, waarvan je de resultaten in deze Nieuwsbrief kan zien. De bureaumedewer-

kers hebben flink gewerkt in het museum in Amsterdam en aan het uitbreiden van het bestand. Verder is geza-

menlijk de eerste landelijke zweefvliegendag georganiseerd, die een groot succes is geworden. Was je er niet bij, 

dan heb je iets gemist! 

En nu weer snel het veld in. Hoewel de soortenrijkste periode alweer achter de rug is, gonst het bijvoorbeeld op 

de berenklauw nog van de zweefvliegen. Voor vele soorten vliegt de tweede generatie volop.   

Tenslotte loof ik een taart uit aan degene die in 2000 de meeste waarnemingen inlevert. Een waarneming is gede-

finieerd als een soort op een dag in een kilometerhok in een bepaald biotoop. De waarnemingen moeten uiterlijk 

1 januari 2001 ingeleverd zijn bij EIS – Nederland (adres zie boven). 

 

Goede vangst, 

 

Wouter van Steenis (voorzitter projectcommissie) 
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mailto:b.achterkamp@bioledu.rug.nl

