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Het was een mooie, ••
•
warme zomer ... ••
•
De zomer van 2003 was warm en lang. De daarop volgende (te) •

OPVALLEND VEEL VLIEGEN ZWERMEN

We ke nn en in Nede rland drie overwinterende vliegensoorten: de grasvlieg Thaumatomyia notata Me ige n, de
herfstv lieg Musea autumnalis Degeer
en de klustervli eg Pollenia rudis F. Al
zachte winter heeft gezorgd voor volop aandacht voor het feno- •
vroeg in augustus 2003 (erg vroeg!)
meen 'opwarmen van ons klimaat'. Overwinterende vliegen •
kregen we bij het KAD-EVM monsters
varen er wel bij .... of toch niet? •
binnen met deze drie vliegensoorten.
Door de warme zomer heeft de o ntwikkeling van de kluster-, herfst- en grasvlieg niet zoa ls gewoo nlijk
1 à 2 ge n erati es voortgebracht, maar enkele ge neraties meer. Ook de
telefo nische vragen over deze vliegen waren talrijk. De bell ers
sch rokke n va n de grote massa vliegen; diverse men sen raakte n
volledi g overstuur toen ze deze vliegenzwermen in hun wo ning
aa nt roffen.

•

IN AUGUSTUS AL OP ZOEK

D

De vraag is: waarom zochten deze vli egen al in augustus naar overwinteringsplaatse n ? Wa ren dat voo rboden van een strenge wi nter?
Nee dus. Maar wat dan wel? Waarsch ijnlijk raakten de voedselbro nnen va n deze vliegen in de natuu r a l vroegtijdig o p.

IN JANUARI ALWEER ACTIEF
Ook de zachte winter bracht weinig rust bi j deze overwinterende
vliegensoorten . Vanaf begin jan uari 2004 krege n we in Wage nin ge n
o pni euw volo p monsters met herfst-, gras- en klustervli egen
binn en . Door de
zachte winter (de
en e week was de
temperatuur ve r
boven 10°C, tot
we l l 6°C, en de
a ndere week ben eden l0°C) kom en
de ove rwinterende
vli egen niet echt
tot ru st (winterslaap), waardoor
hun stofwisseling
actief blij ft. Dit
heeft verstrekkende gevolgen voo r
de periode maart
en ap ri l. Doo r de
lenge nde dagen en
o plopende tem peraturen zo uden de vliegen dan pas echt actief ' mogen' worden o m
van uit hun overwinteringsplaa tsen hun n atuurlijke voedse lge bieden te gaan opzoeken.
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VERKLARING
Als de vliegen al teveel en ergie hebben verbruikt, zi jn ze sloom en
kunnen ze niet sn el wegvliegen. Zi j di e de winterperiode wel goed
zijn doo rgeko men, worden niet waarge no men en vliegen weg naa r
hun voedsel- en voortplantingsbi otoop. Juist een zachte winter kan
dus funest zijn voor de overwinterende vliegensoorten. Imm ers,
dan bereiken minder vliegen hun voortplantingsgebied; uiteindelijk worden er minder vliegen geboren. Als dan h et voorjaar
oo k nog (te) nat is, is het hee l goed mogeli jk dat tegen de herfst
beduidend minder vli egen hun overw interingsplaatsen opzoeken .

