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Deze soort was eerder uit 10 andere Belgische lokaliteiten 
gemeld (Grootaert, 1981), gespreid over gans Belgie. Als areaal geeft 
Chvala (1969) Centraal-en Zuid-Europa aan. 

Tachydromia terricola ZETTERSTEDT, 1819 

Oost-Vlaanderen: St. Martens-Latem, 6-27 .IX.1981, 1 <I (Malaise 
val, P. Grootaert); West-Vlaanderen: Zeebrugge, 26.VI.1949, 2 f (M. 
Bequaert). 

Een vrij zeldzame soort maar toch verspreid over oans Europa 
(met uitzondering van Engeland, Frankrijk en Zuid-EuroPa). Hier voor 
het eerst zo laat op het jaar (september) l'./aargenomen. 

Tachydromia ur.JJiarum HALIDAY 

Oost-Vlaanderen: Gent (St. Amandsberg), ll.VI.1947, lc!(M. 
Bequaert); St. Martens-Latem (jaarcyclus 1981): 13.V-13.VI, 1 +; 13-
10.VI, 1 i; 16.VIl-2.VIII, 1 i; 2-29.VIII, ]d; 1 i; 29.Vlll-6.IX, 
2 ; 6-17.IX, 1 i (Malaise val, P. Grootaert). 

Een vrij algemene soort, die reeds vroeger uit 10 lokaliteiten 
was gemeld (Grootaert, 1981), verspreid over gans Belgi€. T. umbrarum 
komt in gans Europa voor (Chvala, 1969). 

Tachydromia undulata STROBL, 1906 

uit 
ZOU 

Liege: Sy, 10.V.1948, 11 (leg. A. Collart, rev. M. Chvala, 1981. 

~eze soort ~~rd door Strobl beschreven uit Spanje en latergemeld 
TJechoslovak1Je door Chvala (1969). Volgens Vaillant (in litt.) 
deze soort oak voorkomen in Marokko dit 1s echter n1et bevest1gd. 

Tachydromia woodi (COLLIN, 1926) 

Brabant: Ottignies, 22-29.VIII.1981, 1 i (P. Oessart); Luxem
bourg: Ethe-Buzenol, 30.Vl-18.VII.1981, 11 (P. Grootaert); Namur: 
Mozet-Struyeaux, 1. VI I .1953, 1 r.1 (A. Co 11 art); Oos t-Vlaanderen: Oos
takker, 8.VIl.1945, l i (M. Bequaert). 

Een vrij zeldzame soort maar toch bekend uit Groot-Brittannie, 
Noord- en Centraal-Europa (Chvala, 1969). 

Conclusies 

Vi j f van de elf bovenstaande soorten z, Jn nieuw voor de Be 1 gi sche 
fauna nl. T. aemula, T. costalis, T. terricola, T. undulata en T. 
woodi. De bovenstaande 1ijst is echter nog onvolledig. De aanwezig
heid van T. halterata en T. morio in zowel Groot-Brittannie als 
Centraal-Europa, wijst erop dat deze soorten oak bij ans voorkomen. 
Verder zijn 7'. halidayi en T. acklandi nog steeds enkel uit Groot
Brittannie bekend. Het is echter niet te voorspellen we1ke Centraal
Europese soorten tot in onze fauna doordringen. 
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9. De Heer L. VERLINDEN bespreekt het hui di ge stand van zaken 
over de zweefvliegenonderzoek in Belgie en trekt de volgende con
clusies 

De Syrphidae (Diptera) van Belgie : soorten, tal rijkheid, 
verspreiding, fenologie 

Sedert tal van jaren bestudeer ik de zweefvliegenfauna van 
Belgie. Door het onderzoek van de collecties in het K.B.I.N., Ce 
Landbouwfaculteit van Gembloux, een aantal prive-co11ecties en door 
eigen veldwerk, konden meer dan 12000 gegevens bijeengebracht warden 
over de meer dan 310 soorten die ooit in dit land werden waargenomen. 
Hoe groat dit aantal oak lijkt, het is onvoldoende in verhouGinq tot 
het soortenaantal. -

In de eerste plaats zijn er onvoldoende data beschikbaar over 
de zeldzamere soorten, zodat noch verspreiding noch de vliegtijd met 
enige nauwkeurigheid kunnen bepaald warden. Van 26 Syrphidae is 
slechts een vindplaats bekend, 22 andere werden maar op twee plaat
sen verzameld, 37 in 3 tot 5 lokaliteiten, 36 op 6 tot 10 plaatsen. 
A1s men daarbij bedenkt dat nog eens 48 soorten slechts van 11 tot 
20 vindplaatsen bekend zijn, meet men vaststellen dat meer dan de 
helft van de Belgische Syrphidae ofwel zeer zeldzaam zijn, ofwel dat 
onvoldoende ve1dwerk verricht werd. Het is evenwel mogelijk, dat in 
diverse verzamelingen nog belangrijk materiaa1 aanwezig is. 

Uit het voorgaande blijkt reeds dat de minder algemene soorten 
qua verspreiding en fenologie onvoldoende gekend zijn. Maar oak zijn 
de beschikbare data over de gewonere soorten niet genoeg gespreid in 
de tijd en vooral in de ruimte. Vroege en late waarnemingen ontbreken 
vooral uit de streken die verder van de grote agglomeraties verwij
derd 1iggen. Belangrijker is echter, dat in grate delen van het land 
de gegevens bi jna gehee 1 ontbreken : ~Jes t-Vl aanderen, Oas t-V1 aande
ren behalve de omgeving van Gent, het gehele noordoosten van Limburg, 
het Pajottenland en het Hageland, de zuidelijke helft van de Arden
nen. Door deze lacunes is het onmogelijk oak voor meer algemene 
soorten verspreiding en talrijkheid aan te geven. Dok kan geen 
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i nde 1; ng in fauni s tis che dis tri cten worden gemaak t voor het bee l d 
vollediger is. . 

Vermits in Groot-Brittannie, Nederland, het u1terste noorden van 
Duitsland, Denemarken en Zuid Noon.iegen reeds gedetailleerde opgaven 
1'/erden gepubliceerd of op dit ogenblik verzameld warden, zou een 
betere kennis van de Belgische zweefvliegenfauna het beeld vervolle
digen en tot interessante ekologische conclusies ku~nen _ l_eiden. Ook 
oudere gegevens zijn welkom, want zij kunnen ans du1del1Jk maken of 
bepaalde soorten in teruggang zijn of 1 • .,iellicht al verdwenen. 

Alle vindplaatsen van Belgische Syrphidae (met opgave van soort, 
datum, vindplaats, voor de zeldzaamste soorten ook de biotoop) kunnen 
mij rechtstreeks worden overgemaakt of vi~ ~et E:I.S. - centrum !e 
Gembloux. Als er tv1ijfels bestaan over de Ju1sthe1d van de determ1na
tie kunnen de desbetreffende exemplaren bezorgd worden op het K.B. I .N. 
(Or.Grootaert, Sectie Entomologie). Bedoeld warden voo'.al de soorten 
van de moeilijke genera (Cheilosia, ... ) of recent herz1ene genera 
(Pipizella, Brachyopa, Neocnemodon, Sphegina, Paragus, Sphaeropho'.ia, 
... ) 1\/aarbi j vaak genital i en onderzoek. ~oodzake l i jk is, en determ,na
ti es van voor ca. 1960 onbetrouwbaar z1Jn. 

10. Aan de hand van een diareeks bespreekt de Heer M. DE MEYER 
de Pipunculidae van Belgie 

Een inleidende studie der Pipunculidae (Diptera) van BelgiE 

In het kader van een algemene herziening van de Diptera van 
Belgie, werd een inleidende studie verricht van de Pipuncu~id~e van 
ons land. Deze studie bestond uit twee gedeelten: een faun1st1sch, 
taxonomisch gedeelte enerzijds en een ecologisch anderzijds. 

In het eerste deel aantal werden een collecties qereviseerd: de 
collecties van het K.B.I.N. en enkele prive-verzamelingen (Marnef, 
~ii chi els en De Meyer). . 
Daarnaast werden een aantal plaatsen in BelgiE bemonsterd door m1ddel 
van malaisevallen. Deze plaatsen waren Ottignies (leg. P. Dessart) 
gedurende 1981 en 1982, Turnhout (leg. L. De Bruyn & M. De Meyer) 
gedurende 1982 (hier werden eveneens uitsluipvallen gebruikt), Ethe
Buzenol (leg. P. Grootaert) gedurende 1981 en Sint Martens-Latem 
(leg. P. Grootaert) gedurende 1981. . 
In de Belgische literatuur warden 29 spp. gemeld. Orie soorten 
(Chalarus holosericeus, Alloneura geniculata en Pipunculus ater) ver
vallen wegens synonymie. 
Daarnaast werden nag twee soorten vermeld die elders in de literatuur 
niet zijn terug te vinden: Pipunculus elegans SCHINER en Pipunculus 
pratorum MEIGEN. Vermoedelijk is hier een vergissing gebeurd ~ij het 
citeren van auteursnamen en dan vervallen deze soorten op basis van 
synonymie. In werkelijkheid warden dus 24 soorten gemeld. 
Onze revisie leverde 36 nieuwe soorten op voor de Belgische fauna. 
Van drie soorten is het voorkomen echter niet zeker omdat de herkomst 
van de -exemplaren niet duidelijk is (plaats op de etiketten onbekend 
of onleesbaar): Dorylomorpha incognita, Dorylomorpha maculata en 
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Eudorylas inferus. Vermoedelijk betreft het hier wel Belgische exem-
plaren. . 
Al deze 60 soorten werden besproken qua synonymie, verspreiding in 
Belgie en elders, en gastheerspecificiteit. Daarnaast ~erden de . 
eventuele determinatieproblemen besproken en de versch1llende bru1k
bare determinatiewerken met elkaar vergeleken. Deze resultaten zul
len binnen afzienbare tijd gepubliceerd warden in artikelvorm. 

Het ecologisch gedeelte van de studie werd voorno~elijk ver
ri cht op dri e proefterrei nen in een s tudi egebi ed in de Antwerpse 
Noorderkempen, namelijk het voormalig militair domein Dongen te 
Turnhout. Op t1 ... ee proefterreinen (twee open velden) werden telkens 
een malaiseval en drie uitsluipvallen geplaatst. Op het derde ter
rein (moerasbos) werd enkel een malaiseval geplaatst. 
Eerst werd een fenologische studie verricht van enkele algemene 
pipunculiden. Deze studie is grote~deels gebaseerd op de ~angsten 
van de malaise- en uitsluipvallen 1n het bovenvermeld geb1ed. 
Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de gegevens uit de vallen die 
elders in BelgiE geplaatst waren (cf. eerste deel) en.de da~a v~~
meld op de etiketten van de exemplaren uit de collect1es. H1erb1J 
\\/erd aangetoond dat Dorylomorpha xanthopus, Allone~ra s¥lvat~1:a, 
Cephalops semiiumosus en Eudorylas subterminalis b1volt1en ZlJn en 
dat Verrallia aucta, Vcrrallia setosa, Pipunculus thomsoni en Eudo
rulas zonellus daarentegen een generatie vertonen per jaar. 
Bij Chalarus spurius konden geen dui?~lijk~ conclusies ~emaakt \\/Or
den. He veronderstellen dat dit te w1Jten 1s aan het fe1t dat deze 
soort in werkelijkheid een soortencomplex is. Dit is ondertussen 
bevestigd door dr. Jervis (in litt.),die een revisie maakt ~an ~~t 
genus Chalarus. Dok bij Pipunculus campe~~ri~ \\/aren geen du~dell}ke 
periodes te onderscheiden maar verm?edel1}k 1s deze soort b1~olt1en. 
Er werd daarnaast de soortenversche1denhe1d tussen ·:le versch11lende 
proefterreinen in het studiegebied enerzijds en de twee valtypes op 
eenzelfde proefterrein anderzijds onderzocht. 
Een vrij grate disimilariteit werd in beide geva~l~n vastgeste~~
Deze kon oedeeltelijk verklaard warden door spec1f1eke levensw1Jze 
van de so~rten. Het grootste probleem hierbij is echter de geringe 
kennis van deze specificiteit (gastheerkeuze, verpopping,.:·l· 

Uit de verschillende punten werden een aantal conclus1es getrok
ken over de degelijkheid van de malaise- en uitsluipvallen. Een 
algemene vaststelling was dater steeds weinig individuen (Pipuncu
lidae) werden gevangen met deze vallen. Dit valt vooral op.als we 
onze aantallen vergelijken met deze van het aantal Chlorop1dae dat 
met dezelfde vallen op hetzelfde tijdstip werd gevangen (cf. stu-
die L. De Bruyn). . . . 
Voor een fenologisch en faunistisch onderzoek z1Jn d~ be1de val!ypes 
geschikt maar zeker niet optimaal. Voor e~~ uitgebre1?er ecolog1sch 
onderzoek blijken ze ontoereikend op de w1Jze dat ze 1n ons onder
zoek zijn gebruikt. l·Jil men duidelijkere resultaten bekomen. dan 
moet men ze gebruiken op een grotere schaal en in combinatie met 
andere methoden. 
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