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Sunius bicolor (OUVIER) 
Sunius melanocephalus (FABRICJt:S) 
Scopaeus minimus (ERICHSON) Vll.1983 Stene polder _ 
Astenus immaculatus (STEPHENS) III.1982 Oostende polder; V.1986 Klemskerke dum 

Rugilus orbiculatus (PAYKULL) 
Rugilus erichsoni (F AUVEL) VI. l 983 Snellegem (C. VERBEKE leg.); IX.1985 K\emskerke 

duin 
Rugilus rufipes (GER11AR) 
Achenium depressum (GRAVENHORST) V.1983 Qostende (SEGERS, 1986) 

Lathrobium brunnipes (FABR1c1us) 
Lathrobium geminus (KRAATZ) 
Lathrobium ripicola (CZWLINA) 
Lathrobium fulvipenne (0RAVE1'HORST) 
Lathrobium multipunctatum (GRAVENHORST) IV.1984 Oostkamp (E. TA YElRNE leg.) 

Lathrobium longulurn (GRAVENHORST) IV.1984 Zandvoorde polder 
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I. Dhr. Herman DEBLAERE, De Hoef26, 3538 Helchteren wordt op voorstel van Dhr. P. 
GROOTAERT en Dhr. J. VA;'\J STALLE aangenomen als gewoon lid. Dhr. DEBl.A.FRF. 
interesseert zich vooral voor Hymenoptera. 
2. M. Christian ROGGEMAN, Av. Marie de Hongrie 89, 1080 Bruxelles est propose comme 
membre associe par M. P. GROOTAERT et M. J. VAN STALLE. M. C. ROGGEMAN est 
interesse dans Jes Lepidopteres, Jes Coleopteres et Jes Odonates. 

Communications / Mededelingen : 

1. Dhr. P. GROOTAERT doet de volgende mededeling. 

Waarnemingen over de Diptera fauna 
rand het Onderzoekscentrum voor 

Kernenergie te Mal 

door P GROOTAERT, L. VERLINDEN en H.J.G MEUFFELS 

Van 12juni 1986 tot 23 juli 1986 werd in het domein rond het studiecentrum voor 
kernenergie te Mol een faunistisch onderzoek van enkele Diptera groepen uitgevoerd. 
Daartoe werd een Malaise-val geplaatst aan de rand van een ven met aan de ene zijde een 
naaldbos met een zoom vanjonge berken en aan de andere zijden een moeras gedeeltelijk 
afgeboord met een rietkraag. Deze val stand opgesteld van 12juni tot 25 juni. Een tweede 
val was opgesteld van 25 juni tot 23 juli in een moeras. Een derde val was operatief van 12 
juni tot 23 juli en stond aan de rand van een ondiep ven waarvan de oevers sterk begroeid 
waren met Drosera. Het ven was ten dele omsloten door een dennebos enjonge berken. 
De resultaten van de drie vallen werden samengebracht in de onderstaande tabel. 

Wat betreft de Tabanidae waren Haematopota pluvialis en Tabanus bromius zeer 
talrijk. De Rhagionidae werden reeds vroeger besproken in een korte nota(GROOTAERT, 
1986). Hun aantal en soortenrijkdom wijzen op het vochtig milieu. Bij de Empididae was 
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Cub.cidae 

Ae.:ies ( Aedes) cinereus MEI GEN 
Ae:les ( Ochloceratus) camn.mis DE.GEER 
Aeses { Ochloceratus) can tans MEI GEN 

A.rJ..sop.::didae 

Aru..sopus punctatus FABRICTUS 

'!'abanidae 

Ch..rysops relictus MEIGEN 
Haenatopota pluvialis BIOOT 
Taha.nus bronius L. 
Hyb:Itu tra bi.maculata ( MA(UIART) 

Xylanyidae 

Xylanyia marginata 1".EIGEN 

Rhagionidae 

Chrysopilus aureus MEIGrn 
Chrysopilus auratus FABRICIUS 
Olrysopilus luteolus FALL™ 
Rhagio scolopaeus L. 
Rhagio tringarius L. 
Rhagio lineola FABRICIUS 

Therevidae 

Thereva nobilitata FABRICIUS 

. .\silidae 

Dioctria hyalipennis FABRICIUS 
Neoitarnus cyanurus I.DEW 

Stratianyidae 

Sargus flavipes MEIGEN 
Beris vallata FORSI'ER 
Olorisops tibialis MEIGEN 
M.icrochrysa p::,lita L. 
Pachygaster atra PANZER 

Cbnopidae 

conops flavipes L. 

Platypezidae 

Cpetia nigra MEIGEN 

Empididae 

D:ilichocephala irrorata (FALLEN) 
Drapetis (Elaphropeza) ephippiata FALLEN 
~is (xanthenpis) steroorea L. 
~is (Pachyrneria) tessellata FABRICIUS 
~s (Dnpis) aestiva IDEH 
Empis (Entpis) chioptera MEIGEN 
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Euthyneura myrtilli :-1ACQ:JART 
Hilara sp. 
Ccydronia glabricula (FALLEN) 
Oedalea flavii:,es ZETI'ERSTEDT' 
Oedalea holrrgreni ZETI'ERSTEDT 
O::rlalea hyb:itina FALLEN 
Oedalea tibialis MAQ;_VART 
Oedalea zetterstedti OJLLIN 
Phyllcdrania melanccephala F/>.BRICIUS 
?latypalpus albiseta Pk.'1ZER 
Platypalpus articulatoides FREY 
Platypalp.LS claramus (OJI.Lill) 
Platypalpus cursi tans ( FA.BRICIUS) 
Platypalpus interstintus (OJLLIN} 
Platypalpus longicornis (MEI~) 
Platypa.lpus rninutus (MEIGEN) 
Platypalpus notatus (MEIGEN) 
Platyptlpus pallidiventris (MEI~) 
Platypa.lpus pallipes (FALLEN) 
Rhamphanyia tarbata w,a;.vART 
Tach~za nubila {MEIGEN) 

Colichop:Xlidae 

Anepsiauyia flaviventris (MEIGEN) 
An:J'jra argentina (M:UGEN) 
Argyra diaphana { FABRICIUS) 
Argyra leuax:ephala (MEIGEN) 
campsicnemus amnricanus PARml' 
carnpsicnernus curvipes {FALLEN\ 
campsicnarrus scambus (FALLEN) 
Diaphorus nigricans MEIGEN 
D:ilichopus brevipID!lis MEIGEN 
D::>lichoi;m, claviger STANNIUS 
D::>lichop.Is discifer STANNIUS 
Iblichop.lS latilimbatus MNX;UARl' 
Colichop.ls lepidus STAffiER 
Iblichop.lS nubilis MEIGEN 
D:ilichopus ~tus MEIGEN 
Iblichop.is plumipes ( SOJFClLI) 
IblichopJS signa.tus MEIGEN 
[olichopus simplex MEIGEN 
Iblichop.J.S tanythrix I.DEM 
D:llichop..ts ungulatus (L.) 
Hercostomus aerosus (FALLEN) 
Hercostomus angustifrons (STAEGER) 
Hercostomus celer {MEIGEN) 
Hercostomus cupreus (FALLEN) 
Hercostomus metallicus (STANNIUS) 
Hydrophorus bipunctatus (LEHMANN} 
Medetera oscillans ALLEN 
Medetera impigra OJLLIN 
Melanostolus melancholicus {IDEW) 
Neurigona qUadrifasciata ( FABRICIUS} 
Raphiun longicorne (FALLEN) 
Raphium elegantultm1 {MEIGEN) 
SCiapus platypterus (FABRICIUS) 
SCiapus wiedemanni (FALLEN) 

Lonchopteridae 

u:,nchoptera lutea PANZER 
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syrphid.ae Rhingia carnpe.stris MEIGl:ll 5' 

Syrphidae Ferdinande.a cuprea SO)ro:LI " Oiryscgaster solstitialis (FALLEN) " Syrphus ril:esii L. 26, " Ort.hanevra geniculata (MEIGEN) 
60: 

5' 
Syrphus vitripennis MEIGEN " Neoascia di spar ! MEI GEN) " Epistrophe nitidicollis (MEIGEN) ,o: " Volucella baooylans {L.) ,o: 

,, 
Metasyrphus corollae (FABF.JCTIJS) 2' Vollucella pellucens (L.) 
Metasyrphus latilunulatus [OJLLlli) ,o: ,. Xylota flonmi ffl\B.1:l..ICIUS) 270, 101 
Dasysyrp'lus all::ostriatus (FALL™) Xy lot.a meigen.iana STAO\EI..BERG Jo, 2' 
Dasysyq;hus venustus (MEIGEl{) ,o: " Xy let.a narorurn ( FABRICIUS) Jo, ,,, 
Parasyq:hus annulatus { ZLTIEPSTIDl') X.ylota segnis [L.) 340, "' Parasyq;hus lineola fZE:I'I'EFSI'EDI') 20, " Xylota sylvarum lL,) " xanthcgrarrma pedissequtmi i HA.'l.RIS l ,o: " Xylota tarda HEIGEN 

10'. 

,, 
Megasyqhus annulipe.s iZEITERSTIDI') Syri tta pi pi ens ( L. I " Episyrphus auri=llis (MEIGEN) ,a, Trcpidia scita (HARRIS) 170, "' Episyq;hus balte.atus (DE GEER) 10, '°' Teur.ostaua 1:cmbylans (FABRICIUS) -~o'. ,, 
Sphaerophoria scripta {L.) 16, Criorhina asilica (FALLEN) 
Ouysotoxum bicinctum (L.) 16, "' Cnor:hina berberina (FABRICIUS) 10, 5' 

Ouysotoxum cautum (HARRIS) ,o: 
,, 

Baccha. obscuripe.nnis MEIGEN 
,, Eristalinae 

Melanostcmus rnellirn:m (L.) 2b, ,, 
Melanostana scalare ( FABRICIUS) 

10'. " Helophilus perrlulus (L. J 670, m 
Platycheirus albi.rranus (FABRIC!US) " Helophilus trivitta.tus ( FABRICIUS ) 10, 
Platycheirus clype.atus MEIGEN 16, " Anasilnyia lineata (FABRICIUS) 4o, " Platycheirus fulvivent.ris MA0'.1.JART 20, ,, Anasilnyia transfuga !L.) ,o: " Platycheirus scutatus MEIGrn ,ao'. " Parhelophilus frutetarurn ( FABRICIUS) " Pyrophaena grarrli tarsa FCRS"I'ER 33, Myat.hropa flor:ea ! L. ) 90, 
Paragus haarorrlx>us MEIGEN 10, Eristalis arb.lstonirn (L.) 130, " Eristalis horticola (DE GEffi) 46, "' Milesiinae Eristalis intricarius (L.) 26, 1" 

Eristalis naiorun ( L. ) 1420, '" Pipi:za birnaculata MEIGF.N 
,, Eristalis pertinax ( SCOKlLI) ,a, 14, 

Pipiza austriaca MEIGrn 
,, Eristalis ? piceus FALLEN 20, 6H 

Neocnem::don sp. " Er:istalis sepulc:hralis ! L. ) 20, " Oleilosia pagana MEIGrn 2' Eristalis tenax L. 26, " 
het vooral Empis aestiva en een Hilara soort die dominant waren. De andere soorten 
waren eerder banaal maar de aanwezigheid van Oedalea hybotina is toch vermeldens
waard. Deze soort was tot nu toe enkel bekend van Heusden (GROOT AERT, 1982). 
Bijzonder weinig Platypalpus soorten werden gevangen en dan nog in zeer geringe 

aantallen. 
Gezien het zeer vochtige milieu, waren de Dolichopodidae we! de meest voorkomende 

Diptera. Talrijkst waren Dolichopus ungulatus, Hercostomus aerosus, H. cupreus en H. 
metallicus. Nieuw voor de Belgische fauna is de soort Campsicnemus armoricanus 
PARENT, 1926. Ze was reeds uit Nederland bekend van drle exemplaren (Hilversum, 
13.IX.1904, I 3; 26.IX.1907, I 6, beide gevangen door DE MEUERE; Achelse Kluis, 
5.X.1983, 1 ~, leg. B. VAN AARTSEN). Zeldzame tot zeer zeldzame soorten zijn: Melanos
tolus melancholicus, Raphium elegantulum en Hercoswmus angustifrons. 

1986 is voor Syrphidae een ongewoon ongunstig jaar geweest. Zelfs heel gewone 
soorten verschenen heel laat en veelal in klein aantal. Oorzaken zijn mogelijk het 
cumulatief effect van zeer slecht weer in het voorjaar van 1983, 1984, 1985 en dit na de 
twee strenge winters van 1984/ 85 en 1985/ 86. Proeven hebben uitgewezen dat sommige 
larven (bijna al onze Syrphidae overwinteren als larve) bij bepaa\de zeer lage temperatu

ren niet overleven. 
Op het ogenblik dat de vallen geplaatst werden (12 juni) zijn normaal al tientallen 

soorten Syrphidae verdwenen of vliegen nog slechts in klein aantal. Anderzijds werd het 
verzamelen gestaakt op 23.VII.1986. Een aantal soorten die eerst in de late zomer een 
tweede generatie voortbrengen ( Cheilosia spp., Pipiza spp .... ) waren nog niet verschenen. 
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GeLien de bepcrkte vangperiode is een soortenaantal van 59 zelfs voor 3 vallen relatief 
hoog, zeker als men in aanmerking neemt dat zowel het aantal soorten als het aantal 
individuen afneemt na de eerste decade van juni en pas weer gaat stijgen in de laatste 
decade vanjuli. Enkele andere vallen waarvan de vangst al werd gedetermineerd, gaven 
\'eel minder gunstige resultaten. In totaal wcrden in het fytogeografisch district van de 
Kempen 184 soorten Syrphidae genoteerd, waarvan dus hier bijna een derdc werd 

gevangen. 
Het soortenspectrum is op zichzelf normaal te noemen, maar helemaai nict als de 

aantallen hierbij in acht warden genomen. Bij de meeste experimenten maakten de 
Syrphini gewoonlijk 60 a 80 % van het totaal aantal exemplaren uit. In natuurgebieden is 

dit weliswaar wat lager, maar we! hoger dan hier het geval ( < 2 %). Opvallend is de 
sex-ratio bij de Syrphini: 27 8 tegen 102 ~- Dit is te verklaren doordat in die periode de 
vrouwtjes veel tussen de planten doorvliegen op zoek naar kolonies bladluizen om er hun 
cieren af te 1.etten. De mannetjes blijven hoger vliegen en !open dus minder kans in de val 

te !open. Zeer ongewoon zijn de lage aantallen in de genera Melanostoma en Platychei
rus. die samen soms meer dan 50 % van het totaal aantal gevangen exemplaren vormen. 

Normaal maken de Eristalinae (behalve Helophilus) slechts een minimaal aandeel uit 

van de totale vangst (soms < 20 %), hoewel ze bijna overal de meest opvallende en veelal 
talrijkste groep van bloembezoekende vliegen vormen. De meeste soorten (niet E. sepul
chralis) vormden dit jaar normale populaties, zodat dit geen verklaring vormt. 

Als zomersoorten, waarvan de larven diep in rottend hout overwinteren, zijn de 
Xviola-soorten minder onderhevig aan klimatologische toevalligheden en venonen de 
p~pulaties minder schommelingen. Het genus lijkt in Mot uitstekend ·vertegenwoordigd. 
X. meigeniana, X. tarda en ook X. nemorum warden zelden gevangen. De aantallen van 

X. fJorum zijn ongewoon hoog. 
Andere zeldzame soorten als Orlhonevra geniculara (waarschijnlijk talrijker in april / 

mei) en Metasyrphus Jatiiunulatus wijzen op de entomologische waarde van het gebied. 

Op te merken is oak de aanwezigheid van soorten van oud bas zoals Criorhina asilica en 
Temnostoma bombylans, van moerassoorten zoals Parhelophilus frutetorum, Anasimya 
transfuga, A. iineata, Orthonevra geniculala en de zeer tarlijke Eristaiis ? piceus. 

:vtomenteel is het nog zeer moeilijk om een goede evaluatie van een gebied te maken aan 
de hand van de Diptera en dit gewoon omdat er nauwelijks faunistische lijsten voorhan

den zijn. 
Met dank aan Juffr. G. DE BuRBURE voor het ledigen van de vallen en aan Dr Max 

MER GEA y voor het stimuleren van het onderzoek. Guy HAGHEBAERT hielp bij het 

sorteren van het materiaal. 

GROOTAERT, P., 1982. - A note on Empididae (Diptera) uncommon or new for the 

Belgian fauna. Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 118: 123-137. 
GROOTAERT, P., 1986 . . -ChrysopilusiuteolusFALLEN, 1814 een nieuwe Rhagionidae 

(Diptera) voor de Belgische fauna. Bull. Soc. r. belge Ent. 122: 284-285. 
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2. In het kader van het samenstellen van een catalogus voor de Belgische fauna vraagt 
Dhr. J. VAN STALI.F materiaal van de families Cixiidae en Delphacidae (Homoptera, 
Fulgoroidea). De collecties zullen na determinatie terugbezorgd warden aan hun respec

tievelijke eigenaars. Dhr. J. VA-:-.: STALLE vraagt eveneens toestemming om de mannelijke 
genitalia te dissecteren teneindc een goede determinatie te verzekeren. De genitalia 
warden na onderzoek gemonteerd in een klein glazen buisje (Q 4 mm) dat bevestigd wordt 
op dezelfde naald als het insect. 

3. In naam 1,,an Dhr.K DECLEER doel Dhr. P. GROOTAERT de volgendc mededeling. 

Enkele nieuwe of zeldzame spinnen 
voor de Belgische fauna 

van moerasgebieden 

door K. DECLEER 

De spinnenfauna van moerasgebicden is in ons land nog relatief weinig intensief 
bestudeerd. Sporadische onderzoekingen in het verleden bleven meestal beperkt tot het 
uitzeven van strooisel. Recent konden, in het kader van een ruimer onderzoek naar de 

invloed van maaibeheer op de ongewervelde fauna, enkele moerasbiotopen vrij intensief 
met behulp van bodemvallen warden bemonsterd. Deze cycli, aangevuld met sleepvang
sten en het zeven van strooisel, leverden tot nu toe interessante informatie over de 

spinnenfauna. In deze bijdrage worden, in bet kart, slechts enkele van de meest merk
waardige, faunistische waarnemingen behandeld: drie soorten, voorheen nag niet in ons 
land aangetroffen, en een derde Belgische vindplaats van een vierde soort, daarbuiten 
enkel bekend van de Britse Eilanden. 

I. Gongylidiellum murcidum (SIMON) Belg. n. sp. 

West-Vlaanderen, Woumen: B.N.V.R.-natuurreservaat "De Blankaart" (UTM
cocirdinaten: DS 94), verruigd rietland met dikke strooisellaag, 1 ~. in bodemval 
(6. VIl-22. Vll.1984). 

Deze soort komt in allerlei vochtige terreinen verspreid in Europa voor, van de 
Scandinavische landen tot Spanje en Klein-Azie. 

2. Centromerus incultus FALCONER' Belg. n. sp. 

Laboratorium voor Oecologie der Dieren. Zobgeografie en Natuurbehoud, Rijksuniversitei1 Gent, 
K. L. Ledeganckstraat 35. B-9000 Gent. 
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