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13. De Heer K. VERBEKE laat een doos circuleren met Do1ichopo
didae uit West-Vlaanderen ter illustratie van de volgende mededeling: 

Di pte ra Do 1 i chopodi dae van !~es t-Vl aande ren 

~Jest-Vlaanderen biedt drie natuurgebieden die erg verschillend 
zijn van aard. 

1. Het strand met de duinengordel langs de kustlijn met duinplassen 
(pannen) en struwelen. 

2. Het poldergebied met kreken, kleiputten, visputten geleden, eende
putten, beken en moerassen vaak begroeid met riet. 

3. Het al dan niet bebost zandgebied, droog of moerassig, vaak met 
vijvers in kasteelparken en militaire domeinen en met belangrijke 
ontzandingsputten. 

De verscheidenheid van soorten insekten in deze drie gebieden is 
zeer groat. Bij de Dolichopodidae, meestal hygrophielen vinden 1,oie het 
grootste aantal soorten in het poldergebied. 

Het poldergebieden de beboste zandstreek werden vrijwel nog niet 
onderzocht op dipterologisch vlak. Alleen het strand, de duinengordel 
en de schorren werden een 50-tal jaren gel eden gedeeltelijk faunis
tisch onderzocht door Dr. Goetghebuer en Dr. Bequaert. 

Wat de inventarisatie van de Dolichopodidae van West-Vlaanderen 
betreft werden tot nu toe ongeveer 60 % van het totaal voor Belgie 
bekende soorten gevonden. 

Hier volgt een lijst van enkele zeldzame soorten voor Belgie 
gevangen in West-Vlaanderen. 

Dolichopus campestris MEIGEN 
Dolichopus clavipes HALI DAY 
Dolichopus excisus LOEW 
Dolichopus linearis ME IGEN 
Dolichopus sabinus HALIDAY 
Dolichopus tanythrix LOEW 
Dolichopus wahlbergi ZETTERSTEDT 
Hercostomus chrysozygos WIEDEMANN 
Hercostomus pilifer (LOEW) 
Hercostomus plagiatus (LOEW) 
Muscidideicus praetextatus (HALIDAY} 
Poecilobothrus principalis {LOEW) 
Tachytrechus no·tatus { STANNIUS} 
Scellus notatus (F.) 
Machaerium maritimae HALIDAY 
Chrysotus pulchellus KOWARZ 
Diaphorus nigricans MEIGEN 
Melanostolus melancholicus (LOEW) 
Argyra perplexa BECKER 
Batliycranium bicolorellum ZETTERSTEDT 
Campsicnemus picticornis (ZETTERSTEDT) 

Teucophorus spinigerellus (ZETTERSTEDT} 
Sciapus lobipes (MEIGEN) 
Sciapus {?) mari ti mus BECKER 

Onderstaande soorten zijn nieuw voor de Belgische fauna : 

Dolichopus strigipcs VERRALL: Knokke, Zwin, 13.VII.1983, 
22 c , 25 ¥ 
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Poecilobothrus ducal is ( LOE~J) : Leff~ nge, 20. VI I .1981, 3 -:.· , 2 +; 
4.VII.1983, 3 d , 1 ¥; ll.VIl.1983, 1 ¥; Zuienkerke, 18.Vil.1983, 
1 '.,'-

Nedetera abstrusa THUNEBERG: Snelleiiem, 9.V.1982, 1 0, 1 i 
(rev. H. ~1euffels) 

!1edetera flavipcs (MEIGEN) : Snelleger,~. 16.VII.1979, 1 + 
!1edetera impigra COLLIN: Snellegem, 25.V.1978, 1 f (det. H. 

Meuffels) 
Medetera micacca LOEW: Brug9e, St. Andries , 5.VI.1982, 1 0 

Medetera tristis (ZETTERSTEDT) : Snellegern, 7.\1.1981, 16; 10. 
VI.1983, 1 1 

De soort, voorl opi g benoemd al s Sciapus mari ti mus BECKER is 
waarschijnlijk nieuw voor de wetenschap. Hij werd herhaaldelijk 
gevangen te Snellegem op 23.VI.1981, 1 a; 5.VII.1983, 1 d'; 6.VII. 
1983, 1 a; 8.VII.1983, 2 d; 12.VII.1983, 2 a; 25.VII.1983, 1 c'; 31. 
Vll.1983, la. 

Assembl§e mensuelle du 9 novembre 1983 

Maandelijkse vergadering van 9 november 1983 

Presidence de/ Voorzitterschap van M. G. LHOST, PrCsident 

corrcsoondances. - Le Professeur J.P. BOURASSA, nous fait 
savoir que,- conformement aux resolutions de Paris en juillet 1982, 
le Zeme Congres international des entomologistes d'expression fran
caise se tiendra au Quebec lors de la deuxieme semaine de juillet 
i986 sous 1'12gide de la Societe d'entorr.ologie du Quebec. Ce Congres 
se cteroulera sur un axe Montreal -Trois Rivieres - Quebec. Le Profes
seur J.P. BOURASSA (Dl?partement de Chimie-Biologie, Universite du 




