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Jeugdbondsuitgeve:-ij, 's Graveland Nederland of bi.i de Jeugbond 
voor Natuurstudie en Milieubescherming, Kortrijksepoortstraat 
140, 3-9000 Gent. 

De Nederlandse 3oorvliegen ( Tephrit.idae) en ?rachtvliegen ( Otiti
dae) 
door· 'd. J. Katos en B. van J\artsen, K. N. N. V., 198.!.l, 52 p. 

Deze heruit.gave is rijkelijk geillustreerd. Wat betreft de Boor
vliegen, belangr ijke i:;lan tenparasieten, is di t werkje een stap 
voorwaarts. Het be hand el t de 70 soo:-"ten die tot nu toe in Neder
land werden gevonden. Tien soorten daarvan werden nog niet in 
Belgie gevon.den, tEirwijl 11 soorten niet vermeld zijn welke reeds 
van Belgie bekend zijn. Dit neemt niet weg ,jat rien toch bijna 90% 
van de Belgische fauna zal kunnen identificeren. De sleutel tot 
de genera is niet dichotomisch, v,at even wennen is. Een steek
oroef v1ees uit dat men er tocn gemakkelijk uit wijs geraakt. 
5ijzonder jammer is dat de genera Paroxyna (7 soorten), Oxyna (3 
soorten) en Campiglossa ( 1 soortl niet gescheiden warden wat 
heelwat zoekwerk tot gevolg heeft. Daarnaast is er geen sleutel 
·,oar het genus Paroxyna (7 soorten) zodat men de figuren moet 
vergelijken (2 soorten zijn niet geillustreerd). 
1/oor het belangrijke genus Tephritis wordt eveneens geen sleutel 
gegeven voor de 12 soorten. Gelukkiglijk wordt per soort een 
korte beschrijving gegeven zodat men t.och een controle heeft op 
de identificatie. 
Bijzonder ir.teressant is de tabel met 
gerangschikt met hun parasieten en de 
zich bevinden ( bloemhoofdje, stengel, 
ren). 

waardplanten: alfabetisch 
plaats waar de parasieten 
vruchten, wortel of blade-

Wat betreft de Prachtvliegen warden er 13 soorten vermeld en kart 
beschreven doch er werden geen Belgische waarnemingen in ver
werkt. Oak dit gedeelte zal goed bruikbaar zijn voor identifica-
tie van Prachtvliegen in Vlaanderen. 

In de Handbooks for the Identification of British Insects zijn 2 
belangrijke werken verschenen : 

Sciarid flies, Diptera, Sci2ridae door P. freeman, 1984, 68 p. 
Scuttle flies, Diptera, Phoridae door R. H. L. Disney, 1984, 81 

pp. 
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Beide werken zijn een grate stap voorwaarts daar soorten behoren
dctot die families, tot nu toe nauwelijks met enige zekerheid te 
identifi::::eren waren. Spijtig, zeals bijna steeds in de Handbooks, 
is de beschrijving van de soor·ten zeer beknopt, zodat er steeds 
problemen zijn met onze fauna. Men ka!l r:.iet genoeg benadrukken 
dat de Britse fauna niet volledig overeenkomt met de 3elgische 
fauna. Echte Centraal- Europese soorten komen in Groot- 2ri t tan
nie niet voor, maar wel in Zuid - Beigie. 

6. Aan de hand van een grote reeks diapositieven illustreert 
Dhr. K. HOF'MANS de vier geomorfologische streken van het 
Natuurpark 'Viroin-Hermeton', en bespreekt de Muscidae fauna van 
dit natuurpark: 

DE MUSCIDAE FAUNA VAN HET 

NAl UURPARK 'VI ROI N-HERME fON' 

door K. rlotmans 0 en 8. Barer.brug 

Het na::-uurpark "Viroin - Hermeton" is gesitueerd in het 
Zuiaoosten van de streek /\tussen Samber en :-:2asA. rlet is gelegen 
in lJ geomorfologische streken; gaande van Noord naar Zuid zijn 
dit : "Condroz de l' Hermeton", "fagne schisteuse', /\Calestienne" 
en 'Ardenne" ( Anon, 1980). Door deze uitzonderlijke ligging bezit 
het natuurpar·k een grate verscheidenheid aa:-1 biotopen. In het 
kader van een algemene inventarisatie van de fauna en flora van 
dit rijke gebied, werd in 1983 gestart met een studie van de 
Muscidae, welke ir. 1981.J werd voortgezet. in 1983 verzamelden we 
de vliegen in de bossen van de 'Calestienne~ en de Ardennen, 
terwijl we in 1981.J vooral de kalkgraslanden van de "Calestienne" 
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bemor:ster·d hebbe;;. Alle vliegen werden verzameld met behulp var:; 
een insektennet en gedetermineerd ~el ~ennig ( 1964) en Assis 
Fonseca ( 1968). 

~ocrteniijst. {De soo:·te:1. gevolgd dcor * * ziJn nieuw voor de 
De:gis~he fau~a). 

Muscinae 

Musca. autumnalis DEGEER, 1776 

Musca ':!omest.ica LINNAEU.S, 1758 

Cwthellia caesarion (MEIC2N, 12-26) 

Orthelia cornicina (FA3R:::ClTJS, 1781) 

Dasyphora cyan el la ( MEIGEN. 1826) 

Horellia aenescens DESVOID'f, 1830 

:1orellia simplex (LOEW, 1857) 

?olietee albolineatus (FALLEN, 1823; 

Folietes lardarius (1',ABRICIUS, 1781) 

S tomoxy i11ae 

Stomo:,;ys c..:alcit1'ans (LINNAEUS, 1758) 

r-'.aematob1a .:Jtimularis (~EIGEN, i821.) 

Lipef'osia irr::.t:rns (LINNAEUS, 1758) 

?haonii.'iae 

i·iyosµiL.: r:;editabur.::la (FABRICIUS, ;,571} 

Muscina a~similis (FALLEN, 1823) 

man. vr. 

11 
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Muscina pascuorum (MEIGEN, 1826) 

Muscina stabulans (FALLEN, 1816) 

?haonia atriceps (LOEVl, 1858) • • 

Phaonia basal is ( ZETTERSTEDT, 18 38) 

Phaonia bi tine ta ( RONDA NI, 1866) * 

Phaonia pallida (FABRICIUS, 1787) 

Phaonia serva ( MEI GEN, 1826) 

?haonia signata (MEIGEN, 1826) 

Phaonia variegata ( MEIGEN, 1826) 

Dendrophaonia querceti ( BOUCHE, 19 34) 

Ophyra leucostoma (WIEDEMANN, 1817) 

Hydrotaea cyrtoneurina ( ZETTERSTEDT, 1845) 

Hydrotaea meridionalis ( PORTSCHINSKY, 1882) 

Hydrotaea irritans (FALLEN, 1823) 

Hydrotaea militaris (MEIGEN, 1826) • • 

Hydrotaea occul ta ( MEIGEN, 1826) * * 

Hydrotaea similis ( MEADE, 1887) • • 
Trichops longipes (ZETTERSTEDT, 1845) * * 

Tri chops semicinereus (WIEDEMANN, 1817) 

Alloeostyllus simplex (WIEDEMANN, 1817) 

Azelia cilipes (HALIDAY, 1838) 

Azelia macquarti (STAEGER, 1843) 

Azelia trigonica HENNIG, 1964 * * 
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Azeli2 

: ?r':TTHSTFTT, 1 DU!' 

;s::..:.tel_,l!'lS UES', HDY, 

Mydaea urDar~a : r·:EJGF.N, i 82G:, 5 

Helina pubescens (ST;IN, 1~93) 

Hebecne.:-.a :-iigrico:!.·:H' ( :;, l.)_ ?ii 

:-lebecr:err:c, t;mt;ratica (',1E":>:::iEtJ, '3?':'\ 2 

Gr·apt.c.mya ~.;;cu.ic. 1.·.o. I :::ccrcr J::, 17u ~ ,' 

Coe:1 o.a;ii.-1~le 

.ispoce9:1ala ef'ythr·ocera (DES 1;c1cr, ·e3c; 

C'.)enosia mo1licu]2 ~~/l.LLEti, 1!:l,:;, 15,. 6 

far,n.i.in<Je 

F.~.n;1ta ::i.rmata (lv!EIGEN, 1826) 11 3 

f,1. ·.i1 i a. ,:c:r.:.cuL,~I"is ( LINNAEUS, 1 7 6 't J 5 

11 
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Farinia fuscula (FALLEN, 1825) 

F'3.nni ;_; .i.nd~urata ( ZETTERSTEDT, 1838) 

~annia latipalpis (STEIN, 1892) * * 

Fatnni:: mvr.iJ.is (IUiLIDAY, 1838) • 

fan:1ia pallititia (RONDANI, ~[ll),~\ 

Fannia J•;H"ia ( ~TSit/, 1895) * * 

f::rnnia polychael<> (STEIN, 18S5) 

Fannia ?rt~tiusa { SCH:!:NFii, if.62) 

fanr.ia ror.C:anii { STRSK, : :'.~· J) • ' 

Fannia scalaris ( FABRICIJS, l7JJI! 

Fann:ia serena (FALLEN, 1825) 

r"nnia .sir:iilis ( DEGE:ER, 1895) • • 

Fannia sociella (ZETTERSTEDT, i645) 

Fannia umbrosa (~TEI~~, 1895) f- * 

Piezura graminicola ( Z.~TTERS-:'EDT, 1846) 

Discussie 
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In het totaal werder. 74 soorten Muscidae verzameld in het 
natuurpark "Viroin- Hermeton"'. Daarvan zijn er· 20 nieuw voor· dt~ 
Belgische fatu1a. Twee soorten zijn een extra vermelding '"aard, 
namelijk Azelia trigonica en Mydaea anicuia, omdat ze beide 
slecbts bekend waren van Noord- Europa er, Enge land. Jl.ls we de 
soortenlijst even overlopen, dan valt cnmiddellijk op dat de 
soorten var.. het genus Phaonia, waarvan de meest.e typi.sch8 bo.sb12-



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

382 'J~lge Ent., 12C 1984 

woner.5 z.1-Jn, ':1ier zij,:1 :i:1derv'cc:'tlj6Ccr1·,cc-~::.~.gd. Dit is wel enigs
zins ver,1cr,,ie1· .. i:k cc]~; '.'·er, W'C"':'·_. ,jc1.t het nat".rnrpa.rk "\/iroin
Herrr,etcr:" 1r1 een ··::c,n'c: 2-c:.!1:l~ '-'.c:i.:,ste.::: s-_:e-..,,~-:_2-:,.'=n gelegerJ is! 
Het L,g,c :L1.·1·,-,l s,,o··s,,, _ia_L we v:i!':t,e: 0 ,..-2r f!et senu::; f~aonia is 
.~echtstreeks het, ge,,-c,J.f 1.:z.r: h<':t fei t dat o·ic!"C,J_ in :1,3t n"'t1m:'

·ic· bcomstamrr.en za ~en, 

:_ing met de Losse;1 in i/iaa:ide1·er ,;co.arr.en riie. ,er rnc,~t 13:,c1an 0:1 

P.CCrl vl.1-;,s zj·,tl'~:J q_· •::1c- i.~r: of c1nde!'e :iool7'.sta:n tegen te k,::,:ner:. 

A:'ll'JN. \ 1980). Le Pare NaLurel Vir·cd::·-h,rmer.on. J\sc,e;t:'> Gf~118:~aux.
Cer.t1·e 1,:arie-·1·ictcrin, v1·-=~ves-sur-'Jiroin. 9'1 pp. 

A.'3SIS fGl'iSEC.'<, M. · 1')6U \. Di::;tera Cyclorrhapha Calyptrats. 
sect.'..c-c1 (b) l-':u.:1c_d3.e. i--:cJ.;,d_,:{ "'.:j2r,1 '.?r. :.rns.;~ts Y. i.! (b) : '.19 

pp. 

V1I2 \2 vol.) (jt. 1110 p. 
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7. Dhr. L. DE BRUYN bespreekt de halmvliegen van het natuur
park I Vircin-Hermeton 1 

• 

DE HALMVL!EGEN < CHLUROP I UAE EN 
OPOMYZIDAE) VAN HET 

NATUURPARK 'V!ROIN-HERMETON' 

door L. De Bruyn 0 

Ti~dens de lente, zomer eo herfst van 1984 werd een studie 
gemaakt van de halmvliegen fauna van het natuurpark 1 Viroin
Eermeton1. Tijdens deze periode werden verscheidene excursies, 
van enkele dagen, ondernomen naar dit gebied. De vliegen werden 
verzarneld door middel van een sleepnet. 

Voor de situering en de algemene beschrijving van het natuu
rpark verwijs ik naar Anon ( 1980). 

Soortenlijst. (De soorten, die ge\'Olgo worden door * * zijn 
nieuw voor de Belgische fauna). 

Chloropidae 

Oscinellinae 

Ela.chiptera cornuta (FALLEN, 1820) 

Melanochaeta pubescens {THALHAMMER, 1898_\ 

man. vr. 

0 I. W. O. N. L. bursaal / Laboratorium voor Algemene dierkunde 
(Prof. Dr. W. N. Verheyen). Rijksuniversitair Centrum Antwerpen. 
Groenenborgerlaan 171. 2020 Antwerpen. 
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