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5. Dhr. P. GROOTAT'R'I doet de volgende mededeling. 

Empididae (Diptera) van het Hannecartbos 
te Oostduinkerke 

door P. CiROOTAT'R'J" en M. POLLET' 

1 Afdeling E~tornologic. Korrinkbik Hdgi;ch ln.\lit<O<Ol voor >Jatumwelcmchappen. Vaulierst1aat 29, B-1040 
llru<.>el. 

'l.ahomtonun1 voorOecologieder Di~ren, Zorigcogratle en >iatuwbehouJ, K.L. I ~dcg<mckstraar 35, B-9000 Gem. 

Het Hmmecartbos te Oostduinkerke is een van in 1930 daterende aanplanting van Zwarte 
en Grauwe .Els (Alnus glurinosa en A. incana) op voormalige akkers f"n hooilanden. 
~1omemeel beslaat het bos uit dichtgesloten bestanden, ommomd door populieren. De 
dichtheid bedraagt ongeveer 2600 bomen per ha, waarvan 25 lllo is afgestorven. De hoogte 
varieert tussen JO en 14 meter, de stamdoorsnede op bonthoogte is gemiddeld 18,5 cm. 
De struktuur is homogeen. de schaarse onderetage bestaat uit vlier; in de kruidlaag is Grote 
Brandnetel dominant. De bodem i~ zandig en is rijk aan organisd1 materiaal. De grond
waiertafel reikt in de winter tot aan het maaiveld, in de wmer tot cir\.:a 1 m diepte. Het 
eerste station bestond uit het elzenbos met ondergroei van brandnetel; het slation li be
~lond voornamelijk uit riet met brandnetel; stalion Ili was een elzenopslag langs een brand
gang met een ondeq,'Ioci van brandnetel en ~meerworlel. In alle stations waren bodemvallen 
geplaatst en werd af en toe gevangen met een sleepnet. In station I stonden een Malaise
val mel;warte vertikale wanden en witte, blauwe en rode waterbakken (22 cm diameter) 
opgesteld. De vallen werden om de veertien ciagen leeggemaakt tijden~ het gehele jaar 1987. 
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De re~ultaten werden samengevat in tabel I. De eerste Empîdidae \Verden gevangen op 
14 april, de laatste op 24 november. Het is uitzonderlijk dat Empididac nog zo laat op 
het jaar aktief zijn maar dit is te wijten aan de zach Ie herfst die slechts door een korte 
koudeperiodewerd onderbroken. ln het totaal wcrden40 soorten Empididac gevangen. 
Dit is ongeveer 10 O;lo van de Belgische Empididae fauna. Bijna alle soorten zijn algemene 
soorten die ook zeer wijd verspreid voorkoinen. EnkclPlatypalpus strigijronsis een typis
che kustsoort. Zoals steeds leverde de Malaiseval de groot~te diversiteit op. Daarna vol
gen respectievelijk de witte, de blauwe en de rode waterbakken. De bodemvallen geven 
een zeer lage diversiteit en lage aantallen per soort. De sleepstalen geven een goede aan
vulling op de vallen aangezien ze zes Lsoorten opleveren die niet in de vallen werden waar
genomen. Belangrijk is daarbij Biceftaria spuria die enkel in ~tation ll (riet en brandnetel) 
werd aangetroffen. 

Een van de talrijkst voorkomende soorten is Chelipoda vocaturia, een kleine gele soort 
waarvan het voorste paar polen vangpoten zijn. Het is een niet erg algemene soort maar 
is toch reeds zowat overal in België gevonden. Ch. voca/oria wordt duidelijk aangetrok
ken door de witte waterbakken, iets minder door de blauwe en hel minst door de rode 
waterbakken. Sle\.:hts vier exemplaren werden met de Malai~eval gevangen en geen mei 
de bodemvallen. Midden juni begint Ch. voratvria zijn aktiviteit met een piek in juli die 
dan vervolgens snel afneemt in augustus. De mannetjes zijn in hel begin meer aktief dan 
de wijfjes maar op het einde van de vliegperiode worden er meer wijfjes gevangen (Fig. 1). 

Fig. l: Vliegpenode van Che/1pvda vocaloria (Cl Cf /.wart, Çl ? wit) 
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Als besluit kunnen wc stellen dat de Empididac fauna van hel Hunnecartbos zowel arm 
is aan soorten als in aantallen. 

Met dank aan Dr. A. VERLINDEN voor de gegevens over de vegetatie, aan Dr. .LP. 
MAl:iLf'l\l'l', Dr. K. DESENDTIR en Dr. L. BAERT voor hun hulp bij het nemen van de sta
len. 

Tiil>el T 

Empididae van het llannecarlhos le OosLduinkerke 

Mal " e ' .c ec 

-~icellari,, spuda (FA.LLE'I, 1816) 162,15 
Bi cellar ia V31l~ COU.IN, 1928 3,4 
C~clipoda vDcatoda (!'ALLE~, lAl 3) 2,2 9'!,69 49,37 22, ll -
Grossopalpus 'llinimus (MEICf;~, Hl:)S} ··' Dol i choceph8) ,, gutrara (HALIDAY, lilJJ} '.-
Do U eh o<:-q:h a I a irrorald (FALLE", 1815) '·' ·' f!rapf'tls (E;.) ""' ippi!'lt!'l (l'Al.LE", 18l J) -.' 
Empi" ( E.) dJ iopterc1 'll·:lGVN, li\04 ''' 1,3 -,3 -.' 
Empls (E.) nlgripe.~ FABRJCTIJS, 1794 -.> 2,- 29,2 
Empis (1'.) pmcfromus LOV11', I i\6 7 '.; '·' '·- -.> '·' Empi.• ( p.) O[J<1Gd MEIGEN. 1804 14,6 -,' '·' -,' 
Empis (X,) p•mctata MEIGEK. 1804 -.' 6,- -.' -'' Empi~ (X.) stercorea LH'I\'AEUS, 17&1 7 ,I, .. ,] .. ,2 
Fud1yneura myrtiili MACQlTART, 18.16 -.> 
!li lc1ra l i rorea (FALLEN, 1816) '·-llilar~ ' woudl COLl.Tli, l927 '·' Hybo8 culiciformis {l'ABRICIUS, 1775) 5' ï ',- ' . -·' -,' -,' 
!lyhos femoratus (i'!L"LLER, 1776) -'' '·' 1.1 -, 2 
Ocyrü:omia glahricula (FALLEN, 1816) -.1 
Oedc1l"a flavipes ZETTE~STEDT, 1842 -,13 -.> 
Oedal"" holmgr:eni ZE'ITERS'TEDT, 1852 -'' Oed.,lea hybotin,, (l<'ALLE1", 1816) -,< 
Oed,,le!'l ti Di" lis MACQUART, 1827 '.6 
f'latypalpus annulipes (MF.TGt:N, 182Z) -.6 
Platypalpus cursit!'ln'; ( FABRICIUS, 1775) -,18 -.> -.6 -.6 
Platypalpus iflter.~tinci:IJ-9 (COllH, 1926) -·'· -.> 
Platypalp11s longicornis {MEIGEK, 1822) -.~ -.> '.- -.> ,,6 
Pl"typalpus niger (MEIGEN, 1804) 8,\2 
P1atypa!pus nigritarsis (FALU:~-, 1816) '·' 1,- 1.- 2' l 
PJatypalpus pallldiventri5 {MEICEt', 1822) 6,- '.' Platypalpus pallipes (FALLl-:N, 1~16) -,' 
Platypalpus pyqiahs CHVALA, 1973 '.' '·- 6,- 1.1 
Platyp.•lP"-~ strigifrons ( ZETIERSTEJJT, \8{>9) 

__ , 
'.-

ghamphomyia (!!.) lligripennis {f'ABRICIUS, 1794) 9,12 30,2! 
S'tilpon graminum (FALLEN, li\16) -.> 
1'adJ ydr:omia annulimana ~IG!l!l, 1!322 -,; -.> 
Tadlydromia .~rrog;,ns (LINNAEUS, 1761) -.> 3,3 1' 1 ''' '.' Ta dl ydromia umbr:arum I!ALIDAY, 1833 -,2 
Tachypc;;;a nubila {MEIGEN, 1804) 26,7 '·' '·' 3,3 12' 14 
Triw'-J ina elongata HALIDAY, lA33 u 

" - '0 " 13 n w " w 
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6. M. IJ. DRUGMAND présente la communication suivante. 

Coleoptera Staphylinidae nouveaux 
pour la faune beige provenant 

de la collection E. Derenne 

par Didier 0RUOMAND 1 
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1 ln;titut royal de> Scienceo naturelles de Bclgique, secnon d'bntornologie, rue Vauticr 29, ll-1040 Bruxelles. 

Abstract 

Aft er verifi~alion wc add 3 new wbspccies, 13 new species to the Delgian fauna: Deypus simi/is 
semialatus J. ::'vl:ûl.J ., Stenus (s. sir.) bipunctatus ER., Slenus (Nestus) semi!linus BhN, Srenus (Paras
/enus) erichsuni RYh, Stenus (Parasrenus) jlavipalpis TIIOMS_, Stenus (iVes/us) cautus ER., Srenus 
(Nestus) pumilio ER., Philunlhus (s. str.) sparsus Luc.,s, Tachinus proximus KR., Dinardadentata 
hagensi WASM., Dinarda denlala pygmaea W ASM., T achypoms scutellaris R n., Tetartvpeus fenni
cus RENK., Phytosus ballicus KR., Livg!uta wusthojji BEN. and Aneurota su!lifrons C>.~EY 

Le rangement des 700 espèces belges de Staphylinidae de la colteetion de feu E. 
DFRENNE, nous a permis de découvrir près de 60 nouvelles espèces pour la faunede notre 
pays. Dans eet article, nou~ donnons, après vérification, la lis te de 3 nouvelles ~ous-espèees 
el de 13 nouvelles espèces. 

I. Deypus simi/is semialatus 1. MULLER, 1926, Belg, n. ssp. 

Localité: We:~.embeek (U .T.M. code FS03) 4.V.1947, 2 ex. 

Distribution: Europe centrale et occidentale. 

Ecologie: Dam les forêts, se rencontre dans la litière, sous Jes pierres, les mousses, les 

végétaux en putréfaction. 

2. Stenus (s. sfr.) bipunctatus EKICHSO;..J, 1837-1839, Belg. nov. sp. 

Localités: Bouillon (U .T.M code FR41), l2.VI.1968, Gérouville (U.T.M. code FQ79), 
8.X.l973, Kalmplhout (U.T.M. code FS09), 12.IX.l945. 

Distri bution: région paléarctique, Amérique du Non!, nord de la Russie. 

Ecologie: vit dans !'humus, la lilîère de feuillus, ... 

3. Stenus (Nestus) simillinus L. BENICK, 1949, Belg. nov. sp. 

Localités: Bouillon (U.T.M. wde FR41), 12. VJ.\968, Gérouville (U.T.M. code FQ79), 
R.IX.1973, Rosières (U.T.M. code FR80), Auderghem (U.T.M. code FS03), 7.VL 1961. 

Dbtribution: région sud paléarctique, Asic Mineure, Turkménie. 

Remarque: espèce proche de Stenus nu mus ER. dont el ie ne se sépare a vee certitude que 
par la strudure du 6c sternite et par l'édéage. 

Ecologie: inconnue. 


