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Het merken van zeldzame 
zweefvliegen 
 

Ik wil waarschuwen tegen het merken van veel 

exemplaren van een zeer zeldzame zweefvlieg zoals 

bijvoorbeeld Willem Renema deed met Sericomyia 

lappona (zie Zweefvliegennieuwsbrief jrg 4, nr2 p4/5). 

Je moet er sterk rekening mee houden dat exemplaren 

met een gekleurde stip op de borststukrug of met een 

gekleurde vleugel niet meer aan bod komen bij de 

balts. Het resultaat daarvan is dat de populatie door 

jouw onderzoek bij de volgende generatie is 

gedecimeerd heb je er weinig aan dat jij hebt 

vastgesteld dat er een grote populatie aanwezig WAS. 
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-------------------------- Advertentie ------------------------- 

 

Nog héél even en dan verschijnt de Zweefvliegen-
veldgids van Menno Reemer bij de Jeugdbonds-
uitgeverij. In dit boekje zijn kleurenfoto’s 
opgenomen van alle soorten van de Benelux. 
Voor elke soort worden in korte, overzichtelijke 
tekstjes de kenmerken opgenoemd. Dit is in het 
veld een handige aanvulling op de bestaande 
determinatieliteratuur. Je ziet in een oogopslag 
waar je een soort mee kunt verwarren en je kunt 
snel even de kenmerken ‘scannen’ die je vergeten 
was. 
De prijs van het boekje zal onder de 20 gulden 
liggen. Het is te bestellen bij: 
 
Stichting Jeugdbondsuitgeverij 
Donkerstraat 17 
3511 KB Utrecht 
 
of via website:  
http://www.jeugdbondsuitgeverij.nl 

 
------------------------------------------------------------------- 

Landelijke Zweefvliegendag 
Leiden, 17 februari 2001 
 

Op zaterdag 17 februari 2001 wordt de tweede editie 

van de Landelijke Zweefvliegendag gehouden. Dit 

gebeuren vindt plaats in het auditorium van natuur-

historisch museum Naturalis in Leiden. De zaal is open 

vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur. 

Zo tegen het einde van de winter is een dag als deze 

een verademing: eindelijk weer eens genieten van 

mooie zweefvliegendia‟s en interessante verhalen.  

Het programma is nog niet geheel bekend, maar het 

ziet er zeer veelbelovend uit. Enkele onderdelen: 

 

- Als alles meezit komt Graham Rotheray uit 

Schotland om ons te vertellen over zweefvliegen-

larven. Dit is in Europa de grote specialist op dit 

gebied. Hij schreef onder andere het boekje Colour 

guide to hoverfly larvae uit 1993. Dit mag je niet 

missen! 

- Komend jaar zullen we binnen het Zweefvliegen-

project goed gaan kijken naar de ecologie van onze 

geliefde insectengroep. Willem Renema zal hier 

iets over vertellen. 

- Je kunt je inmiddels weggezakte veldkennis weer 

op peil brengen in de eerste Mysteryzweefvlieg-

competitie. Dit betekent dia‟s kijken, raden wat het 

is en achteraf horen waarom je het fout hebt… 

- Net als vorig jaar is er aan het eind van de dag 

gelegenheid om verzamelde zweefvliegen die 

moeilijkheden bij de determinatie opleveren voor 

te leggen aan enkele ervaren zweefvliegers. 

 

Van het volledige programma wordt je nog op de 

hoogte gebracht. Noteer de dag alvast in je agenda! 

Iedereen die iets wil vertellen wordt nadrukkelijk 

uitgenodigd om ons dit te laten weten. Ook korte 

mededelingen zijn welkom, en je kunt ook je dia‟s 

laten zien!  
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