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Syrphus nitidifrons Becker, 1921; uit Zeddam/ 

Beek en Wageningen 

Deze soort ving ik ook dit jaar voor het eerst in bei-

de gebieden, en ze waren nog niet eerder van deze 

plaatsen vermeld. Op 30 april ving ik langs de ver-

bindingsweg tussen Zeddam en Beek, in het Berg-

her Bosch (in de hokken 211-436 en 212-435) in 

totaal drie mannetjes en vier vrouwtjes, vooral op 

fluitenkruid (Anthriscus). Op 2 mei ving ik op de-

zelfde plekken nog eens twee mannetjes en een 

vrouwtje. In Wageningen verzamelde ik op de Wa-

geningse berg (176-442) op 8 mei nog eens een 

mannetje en een vrouwtje van deze soort. 

 

Temnostoma bombylans (Fabricius, 1805); uit Di-

dam 

Op 23 mei ving ik in Didam op de bekende locatie 

208-438, voor het eerst vier exemplaren van deze 

soort. Het waren twee mannetjes en twee vrouwtjes, 

en ze was nog niet eerder uit deze buurt gemeld. 
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Wegvangexperiment bij 
Episyrphus balteatus 
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In Mei 1999 deed ik samen met een aantal andere 

studenten een terugvang-experiment met sluipwes-

pen in een binnenduinrandbos in Meyendel. Het 

experiment liep niet goed, we hebben niets terugge-

vangen, we hadden dus genoeg tijd om andere din-

gen te doen. Ondanks de vrij lage temperatuur 

waren er redelijk veel Episyrphussen aanwezig. 

Deze zweefden op de voor hen zo typische manier 

in zonnestralen die door de kroonlaag vielen. Voor 

het terugvangen van de sluipwespen hadden we ex-

hausters (of respirators) bij ons. Deze bleken ook 

zeer geschikt voor het vangen van de Episyrphus-

sen zonder de andere te verstoren! Dit leek ons een 

goede methode om het aantal aanwezige exempla-

ren te bepalen. Er was namelijk discussie ontstaan 

over dit aantal. Binnen vrij korte tijd waren ze al-

lemaal gevangen. Het bleken 18 mannetjes Epi-

syrphus balteatus en 1 mannetje Melangyna cincta. 

Deze dieren zijn zo‟n 30 minuten vastgehouden, in 

deze tijd was er geen enkele zweefvlieg te zien. 

Nadat de gevange dieren bevrijd waren, namen ze 

vrijwel onmiddellijk de territoria weer in. 

Er was vrij veel open bos en bosrand in de omge-

ving. Het verbaasde mij dan ook dat er geen nieuwe 

Episyrphussen verschenen. In een wegvangexperi-

ment van Bart Achterkamp met Myathropa florea 

was dit wel het geval (Zweefvliegennieuwsbrief 

2000 nr1). Mogelijk was bij Episyrphus balteatus 

het aantal territoria geen beperkende factor. Mis-

schien zal een experiment in augustus bij hoge 

dichtheden een ander resultaat geven als het aantal 

territoria wel een beperkende factor is. 
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