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wee jaar geleden postte ik in de insecten-appgroep (die overigens uit haar voegen barst van parate kennis), een foto van
een indrukwekkende vlieg op ons raam met de vraag: “Wat
is dit voor soort?” Berry Lucas herkende hem direct: “Witte reus!” Ik
kwam niet meer bij van het lachen, wat een supergeestige naam
voor deze grote en mooie zweefvlieg.
Met de aanschaf van de fantastische Zweefvliegengids van Sander
Bot eind van de winter ging een wereld voor me open, eindelijk
mogelijkheden om een naam te plakken op de vertrouwde maar
naamloze vliegen die in de warmere maanden geduldig minutenlang naast je in de tuin zweven. En ik kwam nog veel meer prachtige namen tegen zoals de ‘onvoorspelbare bijvlieg’ en wat te denken
van het ‘bescheiden piemelkrieltje’? Drie keer raden hoe deze
zweefvlieg zich onderscheidt van het ‘piemelkrieltje’.
Enfin, om de hersenpaden gedurende een thuiswerkdag even op
iets anders te zetten, had ik me voorgenomen om met de gids in de
hand de zweefvliegen in de tuin eens in kaart te brengen.
Op 17 april, ongeveer het begin van de vliegtijd van de eerste
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soorten, trof ik op een van de struiken een klein zweefvliegje op de
uitkijk aan. Vanwege de grijzige vlekjes op het verder donkere achterlijf kwam ik al snel op een micaplatvoetje uit, een algemeen klein
zweefvliegje behorend tot de platvoetjes, vanwege de platte vorm
van de voet van het eerste paar poten. Echter, de administrator van
waarneming.nl floot me terug. Dit zweefvliegje had een grijze neus
(zie foto) en het bleek daarom een krulhaarplatvoetje te zijn. Ook
heeft dit platvoetje, als enige geen plat voetje (right!) en een unieke
gekrulde haar op de dijen van zijn eerste paar poten, maar dit is
alleen met een loep goed te zien.
Met op dat moment slechts 57 waarnemingen ooit in Nederland
(bron: waarneming.nl) niet alleen een nieuwe zweefvlieg voor de
tuin, maar ook voor Culemborg en landelijk wellicht interessant.
Krulhaarplatvoetjes blijken vaak te associëren met prunus-soorten,
en houden van open landschappen met grote hagen. In onze tuin
en die van de buren staan in ieder geval meerdere > 50 jaar oude
pruimenbomen, wie weet dat er sprake is van een grotere populatie
in Culemborg?

