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Waarnemingenrubriek 

 

 

Veel van de onderstaande waarnemingen zijn over-

genomen uit de zweefvliegenwebsite 

(fly.to/syrphidae). Het is slechts een greep uit de 

vele interessante waarnemingen van dit jaar. 

 

 

Volucella zonaria in Amsterdam door Rene Ver-

brugge, 3 augustus 2000 

1 augustus jongstleden liep ik in mijn lunchpauze 

van mijn werk in Amsterdam-west, langs een on-

gemaaide berm met onder andere bloeiende Beren-

klauw. Natuurlijk kon ik het niet laten om hier en 

daar een blik te werpen, want jeweet maar nooit of 

er nog iets leuks te zien is. Wie schetst mijn  verba-

zing als ik plotseling een enorme zweef ziefourage-

ren op zo’n prachtig Berenklauw-scherm. Onmis-

kenbaar een Volucella zonaria.  

 

Cheillosia caerulescens door Leendert-Jan van der 

Ent, 1 augustus 2000 

Cheilosia caerulescens in Malden en Eibergen. Op 

een druilerige zaterdag (15 juli) keek ik uit het keu-

kenraam en zag ik op een gele tuincomposiet een 

vrij grote Cheilosia zitten waarvan ik zag dat het 

geen gewone Cheilosia was. Toen schoot me het ar-

tikeltje van Jaap van der Linden (toch?) te binnen 

en was ik in mum van tijd buiten met een netje. En 

ja hoor, een vrouwtje Cheilosia caerulescens. De 

vlekken in de vleugel zijn wel heel karakteristiek 

voor deze soort en lijken een beetje op die van Ch. 

illustrata maar zijn helder in het midden. Verder is 

ze ongeveer zo groot als Ch. albitarsis en heeft ze 

enigszins opvallende witte haren op het borststuk 

en in de vorm van witte banden op het achterlijf. 

Vandaag (2 augustus) ving ik weer een vrouwtje 

Ch. cearulescens. Deze keer op het industrieterrein 

van Eibergen, op een gewone Bereklauw. Een inva-

sie dit jaar???? 

 

Zweefjes bij Eibergendoor Leendert-Jan van der 

Ent, 1 augustus 2000 

In de afgelopen maanden heb ik op en om het indu-

strieterrein van Eibergen in totaal 51 soorten zweef-

jes verzameld. Naast bovengenoemde Ch. 

caerulescens ook onder andere Eupeodes lapponi-

cus (in de verste verte geen naaldbomen te vin-

den!!) en Meligramma triangulifera.  

 

Midden-Limburg blijft boeien door Willem Rene-

ma, 24 juli 2000 

Met een voorjaars gevoel (al een hele tijd geen 

vlieg in handen gehad) zaterdag deindelijk weer 

eens wat vliegen gevangen. Dit ging zo goed dat ik 

het zondag (23/7) maar in Midden Limburg ben 

gaan proberen. In 't Hoosten vlogen Chrysogaster 

chalybeata en Chrysotoxum veralli (2e waarneming 

in dit gebied). Verder vlogen er op twee plekken 

Volucella inanis (de Doort en 't Hoosten). Ook in de 

Doort vloog Didea alneti. In het IJzeren Bos vloog 

(na lang zoeken) Cheilosia barbata. 

 

Zomerse namiddag Amsterdam door Bastiaan 

Wakkie, 23 juli 2000 

Vandaag in de namiddag langs de Weesper trek-

vaart (Amsterdam Oost) vlogen een paar Volucella 

zonaria rond! Altijd kikken! Meestal op scherm-

bloemen aan de rand van struiken in het volle zon-

netje. Ook wel vermeldens waard was dat ik 

Sphaerophoria rueppelli 3 keer zag vliegen en een 

Xanthandrus comtus voorbij kwam. 

 

Epistrophe diaphana en E. flava door Gerard Pen-

nards, 5 juli 2000 

Voor nu wil ik melden dat ik op 3 juni op de Sint 

Pietersberg bij Maastricht was, en in uurhok 175-

314 verzamelde ik op boterbloemen 5 Epistrophe 

vrouwtjes, waarvan er 4 E. diaphana bleken te zijn, 

en 1 E. flava. 

 

Voorjaars vangsten op een rij door Ben Brugge, 28 

juni 2000 

Met hemelvaart was ik met njn zuid bij Roermond 

alwaar we de Meinweg van 1-4 juni onveilig heb-

ben gemaakt. Temnostoma vespivorme 3 x, Seri-

comyia lappona 3x w.v. 1 net in Duitsland, 

Microdon sp. 1 ex, Doros conopseus 1x. Het was er 

erg heet en dat deed de vangsten een goed. Er moet 

nog wat gedetermineerd worden dus misschien zit 

daar nog wat leuks bij. 

Van Joris van Walt van Praag kreeg ik een manne-

tje Callicera aenea gevangen bij Tegelen in het 

Jammerdal (v.Aartsen noemt dit Venlo) gevonden 7 

mei zwevend bij de bosrand. Het derde ex. voor 

Nederland. Menno's ex. is dus het vierde ex. Hij 

staat nu veilig op het ZMA in de collectie. 

Op 26 mei ving ik op een oude boomwond van een 

iep in Purmerend een Brachyopa insensilis.  

Maar dan zondag 1 juli in mijn eigen tuin te Purme-

rend. Chrysotoxum festivum, Anasimyia contracta 

en interpuncta, Melangyna sp(annend) en als klap 

op de vuurpijl een Cheilosia caerulescens vrouwtje, 

zonnend op een tuingeranium. Tja dit is dus een 

tuinsoort geworden!  

 

Ceriana conopsoides bij Nuenen door Robert Kete-

laar, 28 juni 2000 

Tijdens een venneninventarisatie voor libellen in 

Brabant bezocht ik op 17 juni de ijsbaan bij Nue-

nen. Hoewel er vrijwel geen leuke libellen rondvlo-

gen zag ik wel een Conops-achtig dier rondvliegen. 

Ik doe helaas al jaren niet erg veel meer aan zweef-

vliegen, vandaar dat ik het beest eerst voor een 

blaaskopvlieg aanzag. Toen ik het beest nonchalant 

met de hand probeerde te pakken rook ik pas on-

raad. Met het net zekerde ik de vangst maar en het 
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bleek een mannetje van Ceriana conopsoides te 

zijn. Na vier jaar weer een nieuwe zweefvliegsoort 

voor mij! 

Callicera aenea 

Deze zeer zeldzame soort is dit jaar twee keer ver-

zameld: op 7 mei in Tegelen (Joris van Walt) en op 

14 mei in Heemstede (Menno Reemer).  

 

Chalcosyrphus piger 

Op 14 mei verzamelde Jan Smit (de vader van John, 

onze veelgeprezen projectmedewerker) een vrouw-

tje Chalcosyrphus piger op landgoed Huis ter Heide 

bij Tilburg. Dit is de eerste vangst na een afwezig-

heid in Nederland van meer dan 100 jaar. De soort 

houdt van goed ontwikkelde naaldbossen met veel 

dood hout. 

 

Temnostoma bombylans 

Deze fopwesp laat zich steeds vaker in het kustge-

bied zien. In de duinstreek rondom Den Haag, Lei-

den en Heemstede is de soort al op verschillende 

plaatsen gevonden.  

 

Criorhina floccosa 

Criorhina floccosa werd op 26 mei gevonden bij 

Wassenaar door Willem Renema. Dit is de eerste 

vangst van de soort in de duinstreek.  

 

Ceriana conopsoides 

Op 26 mei werd deze soort door Willem Renema 

gevangen in de duinen bij Wassenaar. Dit is de eer-

ste vangst in de duinstreek. 

 


