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L e u ke  va n g st e n  va n  
z w e e fv li e g e n  2 0 0 4 

J.T. Smit 

Pelecocera tricincta 
Deze soort was in grote aantallen aanwezig op de 
Gorselse heide, Gorsel (214,7-466,9), op 27 juli 
2004. De dieren zaten hier, geheel in over- 
eenstemming met de ideeën van Volkert van der 
Goot, op de bloemen van gele composieten. In dit 
geval met name op gewoon biggekruid Hypochaeris 
radicata . 
Pelecocera tricincta  is op veel meer plekken 
waargenomen afgelopen jaar. Het bijzondere aan 
deze waarneming is dat er in Gelderland, ten oosten 
van de IJssel alleen enkele oude waarnemingen uit 
Lochem zijn, gedaan door de Meijere in juni en juli 
1891. 

Pipiza luteitarsis 
Van deze soort wordt gezegd dat het de enige Pipiza 
is die territoriaal gedrag vertoond en stilstaand 
zwevend in de lucht waargenomen kan worden. Dat 
deze soort dat in ieder geval doet werd dit voorjaar 
weer eens bevestigd toen ik op 27 april 2004, tussen 
de hordes Bibio ’s drie mannetjes Pipiza luteitarsis 
zag zweven voor een bosrand in Amelisweerd, 
Utrecht (139,4-454,7). 

Platycheirus aurolateralis 
Een mannetje van deze soort werd gevangen in het 
centrum van Wageningen (173,9-442,1), op 12 juli 
2004. Langs een vrij drukke weg staat en bomenrij 
met er onder enkele kruisbloemen en wat look 
zonder look. Op 1 van de look zonder look 
bloemetjes zat het mannetje. 

Platycheirus splendidus 
De andere zustersoort van Platycheirus scutatus , 
wordt vrij regelmatig waargenomen. Deze soort is 
minder zeldzaam dan de vorige. Op 28 juli 2004 
werd een mannetje waargenomen in het gebied de 
Emsbroek bij Harfsen (217,4-468,1). Met deze 
waarneming en die van Platycheirus aurolateralis , 
beide gedaan in juli, is wederom aangetoond dat 
deze soorten beide meer dan alleen één 
voorjaarsgeneratie hebben. 

Sphaerophoria loewi 
Van deze soort werd 1 mannetje gevangen tijdens 
het EIS – weekend in de Dordtsche Biesbos, op de 
Kop van de Oude Wiel (118,5 – 425,0), op 14 
augustus 2004. Van deze soort wordt gedacht dat hij 
zoutminnend zou zijn, wat deze waarneming een 
buitenbeentje maakt. Opvallend is dat er uit de 
Biesbosch ook waarnemingen bekend zijn van de 
eveneens zoutminnende / zouttolerante Platycheirus 
immarginatus . 

Callicera aurata 
Op 29 augustus 2004 landde er op de klimop op 
mijn dakterras, in het centrum van Utrecht, een 
mannetje van deze soort. Mijn aandacht werd er op 
gevestigd doordat het dier eerst bij mijn hoofd vloog 
en vervolgens naar de klimop. Een sneer naar mijn 
vriendin om een net heeft niet kunnen voorkomen 
dat het dier het vrije luchtruim verkoos. Wel heb ik 
het exemplaar goed kunnen bekijken en na overleg 
met Willem Renema zijn we tot de conclusie 
gekomen dat het om Callicera aurata  moet gaan. 


