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Altijd al eens willen weten hoe een Pocota eruit ziet? 

Of Psarus abdominalis? Of alle andere soorten die je 

nooit vangt, maar waarvan je toch wel wilt weten wat 

voor beesten het eigenlijk zijn? In de 

Zweefvliegenveldgids kun je ze met eigen ogen 

aanschouwen. Het is een nieuw verschenen gids met 

kleurenfoto‟s van alle zweefvliegensoorten uit 

Nederland en België. Het is een welkome uitgave, 

zeker omdat het boekje Zweefvliegen in kleur van V.S. 

van der Goot al lange tijd is uitverkocht. 

 

De gids bestaat uit een gedeelte met soort-

beschrijvingen, voorafgegaan door enkele inleidende 

hoofdstukken en gevolgd door kleurenplaten met foto‟s 

van alle soorten in opgeprikte toestand. 

 

De inleidende hoofdstukken gaan in op zaken als 

lichaamsbouw, levenscyclus en het verzamelen van 

zweefvliegen, zoals je dat in elk zweefvliegenboek wel 

tegenkomt.  Leuk is wel dat er ook wordt ingegaan op 

het voorkomen van zweefvliegen in de verschillende 

districten en biotopen van Nederland. 

 

Het draait in deze gids natuurlijk om de foto‟s. De 

eerste 350 gefotografeerde zweefvliegen komen uit het 

Deense zweefvliegenboek van E. Torp en zijn van 

geweldige kwaliteit. De overige 75 zijn door de auteur 

zelf gefotografeerd. Deze foto‟s zijn weliswaar van iets 

mindere kwaliteit, maar vormen toch een prima 

aanvulling op de soorten die in Denemarken niet 

voorkomen of pas zijn afgesplitst.  

 

De soortbeschrijvingen zijn bedoeld als ondersteuning 

van de plaatjes. De informatie die hier gegeven wordt 

is daarom lekker beknopt en „to the point‟. Op de eerste 

plaats komen hier veldkenmerken en vergrotings-

kenmerken aan bod. Bij veel van deze beschrijvingen 

staat een schematische tekening in de kantlijn, 

waardoor direct duidelijk wordt wat de kritische 

kenmerken zijn. Tevens worden de meest gelijkende 

soorten aangegeven om te kunnen vergelijken.  

Verder staat bij elke soort de globale vliegtijd 

aangegeven, een code voor de mate van zeldzaamheid 

en een code voor de herkenbaarheidklasse. Deze laatste 

geeft voor alle soorten en genera aan hoe betrouwbaar 

de determinatie met deze gids is. 

 

Er zijn met name twee reden om de 

Zweefvliegenveldgids aan te bevelen. Op de eerste 

plaats is het een mooi overzicht van de habitus van de 

soorten en de veldkenmerken die erbij horen. Een 

aantal soorten is dan al goed te herkennen, terwijl voor 

een aantal andere soorten de richting waarin gezocht 

moet worden duidelijk wordt. De gids is niet bedoeld 

om determinatietabellen te vervangen. 

Met name voor beginners kan het de zweefvliegen-

studie aantrekkelijker maken en een goed hulpmiddel 

zijn naast droge determinatietabellen. 

 

Op de tweede plaats is het voor iedereen die aan 

zweefvliegen doet gewoon erg leuk en leerzaam om 

eindeloos naar de foto‟s te loeren en zo als het ware 

vanzelf de namen bij de soorten te leren. Een beetje 

jammer hierbij is wel dat er alleen nummers bij de 

foto‟s staan, zodat je telkens terug moet bladeren naar 

de soortteksten om de namen te vinden.  

 

Zoals een goede veldgids betaamt, zorgt plaatjes kijken 

in de Zweefvliegenveldgids ervoor dat je zo snel 

mogelijk naar buiten wilt om zweefvliegen live te 

bewonderen. 

Deze mooie uitgave is voor een opmerkelijk lage prijs 

te bestellen bij de Jeugdbondsuitgeverij. 
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