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Summary 

During the summer of 2011 a Malaisetrap was set up along a brackish ditch in the J eronimuspolder in 
Sint-Laureins to make an inventmy of invertebrates. On the banks of the ditch a lot of Scirpus 
maritimus L. grows and a salty meadow is bordering the ditch. A total of 150 species were identified, 
belonging to 18 insect and 5 spider families. Seven species are halophilous or halobiont, comprising 
Stratiomyidae (two species), Dolichopodidae (three species), Muscidae (one species) and Cicadellidae 
(one species). Four other species are not hue halophilous, but tolerate high salt concentrations. 
Amongst the non-halophilous species there are habitat specialists of reed vegetations, marshes and 
oligotrophic grasslands. Therefore it is important to maintain the patchwork of micro(habitats) for the 
conservation of the inve1tebrate diversity in the studied area. The Malaise trap sampling provided the 
first observation in Belgium for two Muscidae : Helina maculipennis <',tnd Coenosia antennata, the 
latter being halophilous. Another species, the halophilous Cicadellidae Paramesus obtusifrons, was 
recorded in 2011 for the first time in Belgium and is now known from the Jeronimuspolder and from 
four other Belgian localities. 
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Samenvatting 

Tijdens de zomer van 2011 werden met behulp van een Malaiseval inve1tebraten gei'nventariseerd 
langs een brakke sloot in de Jeronimuspolder te Sint-Laureins. Op de oevers van de sloot groeit veel 
heen (Scirpus maritimus L.) en de sloot grenst aan een goed ontwikkeld zilt grasland. In totaal werden 
150 somten gedeterrnineerd, behorende tot respectievelijk 18 en 5 verschillende families van insecten 
en spinnen. Zeven van deze soo1ten zijn uitgesproken halofiel of halobiont. Het betreft zowel 
wapenvliegen (twee soo1ten), slankpootvliegen (drie somten), echte vliegen (een somt) als 
dwergcicaden (een somt). Vier andere soorten zijn niet echt halofiel, maar verdragen toch vrij veel 
zout. Bij de niet-halofiele somten komen habitatspecialisten voor van rietland, moerassen en oligotrofe 
graslanden. Voor het behoud van de ongewerveldendiversiteit in het gebied is het bijgevolg van 
belang dat ook in de toekomst de verschillende (micro )habitats naast elkaar blijven voorkomen. De 
Malaisevalcampagne leverde verder voor twee soorten de eerste Belgisch waameming op. Het betreft 
twee somten Muscidae : Helina maculipennis en de halofiele somt Coenosia antennata. Een andere 
soort, nl. de halofiele dwergcicade Paramesus obtusifrons werd pas in 2011 voor het eerst 
waargenomen in Belgie. Behalve in de Jeronimuspolder werd deze soort tot nu toe gevonden op nog 
vier andere Belgische locaties. 

lnleiding 

Op zoek naar de zweefvlieg Lejops vittatus (Meigen,1822), de heenzweefvlieg, werden tijdens het 
vomjaar van 2011 een aantal zilte gebieden bezocht in het Meetjeslandse Krekengebied. Lejops 
vittatus komt voor in vegetaties van heen (Scilpus maritimus L.) of riet (Phragmites australis (Cav.) 
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