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Op 31 augustus overleed ons gewaardeerd lid
en groot entomoloog Volkert van der Goot. Een
"In memoriam" en wat laatste notities van zijn
kant zijn te vinden op bladzijde 2 van dit nummer
Verder is de redactie er in samenwerking met
Henk Meuffels in geslaagd de lezers een
tweede overzichtsartikel over Dolichopodidae
te presenteren. Deze keer betreft het een
generatabel voor de Nederlandse soorten.
Óók in deze Vliegenmepper: het verslag van het
Dipteraweekend 2001 met leuke Duitse (!)
vangsten en enkele Rariteitjes.

De redactie:
Jaap van der Linden
André van Eck
Laurens van der Leij

Dolichopus plumipes Fallén, 1823 (mannetje)
Tek.: H. Meuffels
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IN MEMORIAM VOLKERT VAN DER GOOT
Begin september kregen wij het bericht dat Volkert van
der Goot was overleden. We kunnen, zonder iemand
anders tekort te doen, zeggen dat Volkert degene is
geweest die het onderzoek aan Diptera in het algemeen
en zweefvliegen in het bijzonder in Nederland zo
populair heeft gemaakt als het nu is. Zijn ook voor nietprofessionals toegankelijke tabellen hebben vele
Jeugdbonders en andere natuurliefhebbers enthousiast
gemaakt voor zweef-, roof-, snavel-, spillebeen-,
wortel-, dans- en andere vliegen. Mede door zijn kennis
van het Russisch was hij de aangewezen man om de
zweefvliegentabel van Stackelberg te vertalen en
daaraan zijn eigen kennis over de determinatie en
verspreiding van Nederlandse soorten toe te voegen.
Hiermee heeft hij een standaardwerk neergezet, dat ook
in het buitenland veel gebruikt wordt. Bij mijn onderzoek naar Platycheirus heb ik veel gehad aan het
kaartsysteem, waarin hij per soort al zijn vangsten had
bijgehouden. Hiermee heeft hij, hoewel het gebruik van
computers hem vreemd was, de basis gelegd voor de
databestanden die nu in het kader van het zweefvlieEen aanvulling op aquatische dipteralarven,
Vliegenmepper 10 (1) , 2001
door Volkert van der Goot
In het genoemde stuk schrijft Ton van Haaren dat er
vrijwel niets bekend is van de larven van Empididae
(lees, vermoedelijk, Empidoidea) en hij vermeldt een
veel gebruikt werk voor aquatische larven van Tolkamp
(1975), hoofdzakelijk betrekking hebbend op
Amerikaanse literatuur.
Hierop heb ik een, evenwel Zuid-Afrikaanse,
aanvulling voor terrestrische en aquatische larven van
de Empididae: K.G.V. Smith, 1969, The Empididae of
southern Africa. Ann. Natal Mus. 19: 1-347.
Van een terrestrische en een aquatische Hilara-larve
(Empididae s.s.) staat een korte beschrijving in Milan
Chvála & Miroslav Barták, 2001. Diptera in an
industrially affected region (North-Western Bohemia,
Bílina and Duchrov environs), I. Empididae, Folia Fac.
Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 104 (2000): 175181. In Chvála & Barták staat vermeld dat de Hilaralarven predatoren zijn, ook de aquatische.
Waarschuwing
door Volkert van der Goot
Ik moest voor gebruik van anderen blz. 43 van de
Russisch-Amerikaanse vertaling van Stackelberg, 1970,
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gen-project worden aangelegd. Helaas mag hij de
publicatie van de atlas niet meer mee maken.
Sinds de oprichting was hij lid van de Sectie Diptera en
trouw bezoeker van de Diptera-dagen. Ook stuurde hij
regelmatig zijn op een ouderwetse typmachine getypte
brieven aan de redactie van de Vliegenmepper. Meestal
waren het korte reacties op andere artikelen, recensies
of zaken waarvan hij dacht dat een ander er ook iets
aan zou hebben, soms ook wat langere artikelen over
naamgeving of over Hilara’s in Nederland. Ik heb
bijdragen van zijn hand kunnen vinden in
Vliegenmeppers nr. 1(2): 17, 3(1): 3-5, 4(2): 10,13,
6(2): 10,13, 7(1): 1-5 en 7(2): 11-12, maar of ik
hiermee kompleet ben weet ik niet. Sinds het uitkomen
van de vorige Vliegenmepper heeft hij nog twee
brieven aan de redactie gestuurd, waarvan de laatste op
10 juli. Beide brieven worden hieronder geplaatst. We
zullen hem missen, onze correspondent uit Amsterdam.
Jaap van der Linden

zweefvliegen kopiëren met als vergelijking de
d e s b e t r e f f e n d e b l z . 9 8 v a n h e t K N N Vzweefvliegenboek (1981). Toen moest ik het Engels
met het Nederlands vergelijken en vond 3 fouten in dat
kleine stukje, 10 tabelnummerteksten (Syrphustabel 78
tot en met 87). Alle 3 waren Amerikaanse fouten, de
NL-tekst was goed.
En nu vraag ik mij 2 dingen af:
1. Is deze foutenhoeveelheid van 3 per blz. maatgevend
voor de Amerikaanse zweefvliegentekst?
2. Als dat zo is, hoe is het dan gesteld met de
bruikbaarheid van de Amerikaanse tekst voor andere
families?
Punt 1 kan iedereen die Nederlands en Engels leest en
zijn zweefvliegen kent uitzoeken. Als punt 1 met ja
beantwoord wordt krijgt mijn opmerking 2 uiterst
bedenkelijke aspecten. Ik heb zelf geen belang bij
verder onderzoek in deze, omdat ik steeds het Russisch
origineel lees. Doe dus zelf wat, als je dat nuttig lijkt.
Je bent gewaarschuwd.
Literatuur
Bei-Bienko, G.Ya., editor, 1970. Keys to the
Insects of the European part of the USSR,
Diptera and Siphanoptera 5, part 2. Translation
Smithsonian Institute (Syrphidae 10-148),
Brill Leiden, etc., 1989.
Goot, V.S. van der, 1981. De zweefvliegen van
Noordwest-Europa en Europees Rusland, in
het bijzonder van de Benelux. KNNV nr. 32:
1-275.
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TABEL TOT DE IN NEDERLAND VOORKOMENDE
GENERA VAN DE FAMILIE DOLICHOPODIDAE
(DIPTERA)
Abstract: A key to the identification to the genera of Dutch
Dolichopodidae (Diptera)is provided. The occurence in the Netherlands of several species is described.

door Henk Meuffels
Inleiding

In het vorige nummer van De Vliegenmepper is een overzicht gegeven
van de familie Dolichopodidae in Nederland, en op het einde van dat
artikel wordt aangekondigd dat er een eenvoudige tabel in een van de
volgende nummers te verwachten is. Welnu: hier volgt een tabel
waarmee in elk geval de genera op naam gebracht kunnen worden. Let
wel: deze tabel is alleen bruikbaar voor de soorten die binnen de
Nederlandse grenzen zijn aangetroffen! Voor het determineren van de
soorten moet verwezen worden naar de werken van Parent (1939) en
d'Assis Fonseca (1978), en naar bepaalde artikelen die onder de
genusnaam in deze tabel apart vermeld worden (zie de literatuurlijst in
het artikel in het vorige nummer van de Vliegenmepper).
De meeste in de tabel gebruikte termen, zoals borststuk/thorax,
achterlijf/abdomen, coxa, femur, tibia en tarsleden, zullen voor de
gebruiker van de tabel geen problemen opleveren. Bij het determineren
zijn vooral van belang: vleugeladering, beborsteling en beharing (van
kop, sprieten, thorax, abdomen, poten en hypopygium) en vorm van het
hypopygium. Van minder belang zijn grootte en kleur van de soorten.
De afbeeldingen 2, 5, 6 en 7 dienen ertoe om minder bekende termen
duidelijk te maken.

c

Figuur 2: Vleugel van Dolichopus atripes
Meigen, 1824.
Verklaring van de afkortingen:
a
= anale ader
ad
= achterdwarsader
c
= costa
cub
= cubitale ader
d
= discale ader
p
= posticale ader
r
= radiale ader
tek.: H. Meuffels

a
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Figuur 1: zijaanzicht Dolichopus plumipes Fallén,
1823 (mannetje) (tek.: H. Meuffels; in Waterland,
Bibliotheek van de Kon. Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging, uitgave no. 26
[1978], p. 150).
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Tabel

1. Discale ader voorbij de achterdwarsader gevorkt; de bovenste tak van de vork
beschrijft een ruime bocht, en eindigt dichtbij het uiteinde van de cubitale ader;
de onderste tak vervaagt in de meeste gevallen, voordat hij de vleugelrand
bereikt. (figuur 3)
Sciapus Zeller, 1842
Slanke vliegen met een lang, cylindrisch achterlijf, en met lange, zwak
beborstelde poten. Bij het wijfje draagt de voorfemur ventraal een rij
lange, stijve borstels. Bovenzijde van de kop diep ingezonken tussen de
ogen. Sommige soorten zijn fraai groenglanzend, de meest algemene
soorten daarentegen zijn geheel of grotendeels grijsgeel of grijsbruin
bestoven.
Een tabel tot de soorten is te vinden in Meuffels en Grootaert (1990); de
tabellen in Parent (1938) en d'Assis Fonseca (1978) zijn slechts ten dele
betrouwbaar.
Figuur 3: Sciapus basilicus Meuffels
- Discale ader niet gevorkt. Bij enkele Dolichopus-soorten is deze ader
& Grootaert, 1990
'gebroken', waardoor een soort vork ontstaat, maar hierbij maakt de bovenste tak
geen ruime bocht naar boven (figuur 4).
- 2.

st

2. Achterfemur anterodorsaal en anteraal zonder duidelijke preapicale borstel.
- 3.
- Achterfemur anterodorsaal of anteraal met een duidelijke preapicale borstel,
soms met twee of meer preapicale borstels .(figuur 6).
- 27.
Enkele genera, waarbij sommige soorten wel, andere niet in het bezit
zijn van een dergelijke borstel (Rhaphium, Thinophilus), of waarbij de
borstel onopvallend is (Muscidideicus, Machaerium), zijn onder beide
alternatieven opgenomen.

Figuur 4: Vleugel van Dolichopus
nitidus Fallén, 1823
st = vleugelstigma
Tek.: H. Meuffels

d
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Figuur 6: Achterpoot van Dolichopus
atripes Meigen, 1824 (mannetje)
Verklaring van de afkortingen:
cx
= coxa (met een uitwendige
borstel)
f
= femur (met een preapicale anterodorsale
borstel
ti
= tibia (met dorsale en
anterodorsale borstels,
1 ventrale borstel, en
3 apicale borstels
t1
= eerste tarslid, met 2 dorsale
borstels
t2-5
= tweede t/m vijfde tarslid
(vijfde tarslid met
klauwtjes en pulvillen)
tek.: H. Meuffels
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Figuur 5: Schematische doorsnede
van een poot. O.a. van belang bij het
herkennen van de diverse
pootborstels.
Verklaring van de afkortingen:
a
= anteraal (voorkant)
ad
= anterodorsaal
av
= anteroventraal
d
= dorsaal(rugzijde)
p
= posteraal (achterkant)
pd
= posterodorsaal
pv
= posteroventraal
v
= ventraal(buikzijde)
Tek.: H. Meuffels
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3. Borststuk zonder acrostichale borstels.

- 4.

dc

acr

Soorten van het genus Medetera, waarbij deze borstels microscopisch
klein zijn, zijn onder beide alternatieven opgenomen.
- Borststuk met een- of tweerijige acrostichale borstels (fig.7).
- 8.

dc

4. Eerste tarslid van de achterpoot veel korter dan het tweede tarslid (hoogstens
ongeveer half zo lang).
- 5.
- Eerste tarslid van de achterpoot ongeveer even lang als of langer dan het
tweede tarslid.
- 6.

5. Discale ader (vanaf de achterdwarsader) en cubitale ader parallel. Vier (zelden
vijf) paren dorsocentrale borstels. Poten geheel donker.
Acropsilus Mik, 1878
Slechts één exemplaar van de soort A. niger (Loew, 1869) is ooit in
Nederland gevangen (21.7.1907, Hilversum, de Meijere, een mannetje).
Het is een zeer kleine, gedrongen, donker gekleurde vlieg (lengte ong.
1.75 mm). Bij het wijfje is de benedenhelft van het gezicht (clypeus)
gezwollen en bezet met lange haren.
- Discale ader (vanaf de achterdwarsader) en cubitale ader duidelijk
convergerend (hun onderlinge afstand ter hoogte van de achterdwarsader
ongeveer 1.5 maal zo groot als hun afstand aan de vleugelrand). 3 paren
dorsocentrale borstels. Poten meestal geheel of gedeeltelijk geel.
Medetera Fischer v. Waldheim, 1819
Het betreft hier een kleine groep binnen het genus Medetera, vroeger
afgescheiden als subgenus of zelfs als apart genus onder de naam
Oligochaetus Mik, 1878. De acrostichale borstels zijn microscopisch
klein en worden gemakkelijk over het hoofd gezien. Twee soorten in
Nederland: plumbella Meigen, 1824 (poten vrijwel geheel geel) en
micacea Loew, 1857 (poten soms geheel donker, soms voor een groot
gedeelte geel).

sc
Figuur 7: Schematisch bovenaanzicht
van de thorax (het borststuk) van een
Dolichopodidae met door stippen
aangeduide implanting van de
verschillende borstels
Verklaring van de afkortingen:
acr
= acrostichalen (hier
tweerijig
dc
= dorsocentralen (hier zes
paren)
sc
= scutellum (schildje, hier
met twee randborstels)

6. Palpen groot, aanliggend op een snuit die tamelijk ver onder de ogen afdaalt.
De krans van haren langs de achterrand van de ogen naar beneden toe meer-rijig.
Gezicht breed (figuur 8).
Thinophilus Wahlberg, 1844
Drie soorten in Nederland, waarvan een, versutus Haliday, 1851, in het
subgenus Schoenophilus Mik, 1878 (bij Parent, 1938, en d'Assis
Fonseca, 1978, opgevat als een apart genus). Het zijn vrij gedrongen
gebouwde dieren, met een van boven afgeplat achterlijf. T. flavipalpis
(Zetterstedt, 1843) is groot (ong. 6 mm lang) en bezit geen borstel op de
achterfemur; T. ruficornis (Haliday, 1838) en T. versutus zijn maximaal
ong. 3 mm lang, en hebben beide een goed ontwikkelde anterodorsale
borstel op de achterfemur. De soorten zijn halofiel (zoutminnend), en
worden voornamelijk aangetroffen langs de kust.
- Palpen klein; snuit slechts weinig afdalend onder de ogen. De krans van haren
langs de achterrand van de ogen beneden eenrijig (Vergelijk fig. 9) Gezicht smal.

- 7.
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cl
pa
Figuur 8: Kop van Thinophilus
flavipalpis (Zetterstedt, 1823),
vooraanzicht.
Verklaring van de afkortingen:
po
= postoculairen
cl
= clypeus
pa
= palp
tek.: H. Meuffels
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7. Achterlijf vrijwel geheel geel, van boven gedeeltelijk verdonkerd. Derde sprietlid min of
meer trapeziumvormig, met naar beneden verschoven punt, hoger dan lang.
Xanthochlorus Loew, 1857
Slanke vliegen, opvallend door hun gele kleur, ong. 3 - 3.5 mm lang. De mannetjes
hebben een groot, bolvormig hypopygium. De twee soorten kunnen gemakkelijk
van elkaar onderscheiden worden aan de kleur van het schildje en het postnotum
(het deel van het borststuk zichtbaar achter en onder het schildje, vóór de
aanhechting van het achterlijf): donker bij ornatus (Haliday, 1832), geel bij
tenellus (Wiedemann, 1817). Beide soorten zijn vrij algemeen.
- Achterlijf geheel zwart bij het wijfje, zwart met gele flanken op de eerste vier segmenten
bij het mannetje. Derde sprietlid driehoekig, bijna twee maal zo lang als hoog bij het
mannetje, iets langer dan hoog bij het wijfje.
Anepsiomyia Bezzi, 1902
Slechts één soort: A. flaviventris (Meigen, 1824), een slank vliegje, ong. 2 - 2.5
mm lang. Het borststuk is bovenop glanzend zwart, de flanken zijn geel. Bij het
mannetje is de voorfemur verdikt en ventraal voorzien van rijen stevige borstels.
Vrij algemeen in het binnenland, zelden aangetroffen in de kustprovincies.

8. Borststuk met slechts één rij acrostichale borstels.
- Borststuk met twee rijen acrostichale borstels.

- 9.
- 11.

9. Schildje met vier randborstels.
Hydrophorus Fallén, 1823
De voorpoten hebben een verdikte femur, die, met name bij de mannetjes, vaak
aan de onderzijde voorzien is van stevige borsteltjes, zodat hij samen met de vaak
ook van borsteltjes voorziene tibia een grijppoot vormt. De vleugels zijn vrij smal
en dragen bij twee soorten [bipunctatus (Lehmann, 1822) en signifer Coquillett,
1899] twee kleine vlekjes, een op de achterdwarsader, en een op het laatste stuk
van de discale ader; bij nebulosus FallÈn, 1823, de kleinste soort (ong. 2.5 mm
lang, terwijl de andere soorten 3 - 5.5 mm lang zijn), is een groot gedeelte van de
vleugel overdekt met bruine vlekjes. De acht Nederlandse soorten zijn sterk
gebonden aan water en enkele ervan zijn geheel of gedeeltelijk halofiel.
De soort oceanus (Macquart, 1838) heeft slechts twee randborstels op het schildje
en is onder couplet 10 opgenomen.
- Schildje met twee randborstels (figuur 7).
- 10.

10. Vleugel glashelder, zwak grijsachtig getint. Lengte ong. 3 mm.
Hydrophorus oceanus (Macquart, 1838)
Zie onder couplet 9.
- Vleugel sterk vlekkerig gebruind. Lengte ong. 5 mm.
Scellus Loew, 1857
Slechts één soort is aangetroffen in Nederland, in de kustprovincies: S. notatus
(Fabricius, 1781). Ook hier zijn de voorpoten tot grijppoten ontwikkeld; bij het
mannetje is aan de onderzijde van de voortibia een gevorkt uitsteeksel aanwezig.
Door zijn gebruinde vleugels en versierde poten een opvallende soort.

11. Eerste tarslid van de achterpoot duidelijk (vaak aanzienlijk) korter dan het tweede
tarslid.
- 12
Bij het genus Neurigona komen soorten voor, waarbij de twee tarsleden even lang
of bijna even lang zijn. Het genus is onder beide alternatieven opgenomen.
- Eerste tarslid van de achterpoot even lang als, of langer dan het tweede tarslid.

- 18
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12. Eerste sprietlid bovenop behaard als figuur 10. Eerste tarslid van de achterpoot slechts
weinig korter dan het tweede tarslid. Arista dorsaal. Achterlijf bovenop afgeplat. Vrij grote
soort (ong. 5 mm lang).
Muscidideicus Becker, 1917
Slechts één soort, M. praetextatus (Haliday, 1855), halofiel, aangetroffen op de
Waddeneilanden en in Zeeland aan de kust.
- Eerste sprietlid bovenop niet behaard.
- 13.

13.. Achterlijf grotendeels geel. Eerste tarslid van de achterpoot slechts weinig korter dan
het tweede tarslid, of even lang. Arista duidelijk dorsaal. Vrij grote soorten (4 - 7 mm), met
een lang, cylindrisch achterlijf.
Neurigona Rondani, 1856
Vier soorten in Nederland aangetroffen, waarvan er drie zeldzaam of vrij zeldzaam
zijn. N. quadrifasciata (Fabricius, 1781) is vrij algemeen, speciaal in vochtige
bossen; het mannetje is gemakkelijk te herkennen aan zijn lange, zeer dunne
voortarsen, waarvan het derde en vierde lid kort zijn en voorzien van een
opvallende dubbele kam van zwarte borstelharen; het vijfde tarslid is wit.
- Achterlijf donker. Eerste tarslid van de achterpoot meestal veel korter dan het tweede
tarslid. Meest kleinere soorten.
- 14.

14. Drie paren dorsocentrale borstels op het borststuk.
- Vier of meer paren dorsocentrale borstels op het borststuk (figuur 7).

- 15.
- 16.

15. Voorcoxa aan de top voorzien van een naar beneden gerichte, stevige borstel
(bestaande uit enkele aaneenklevende borstels). Schildje met vier randborstels (twee lange
en twee korte). Geheel glanzend metaalgroen, met gele coxae en poten.
De vleugel van het mannetje heeft een brede bruinzwarte streep langs de voorrand (tussen
de radiale ader en de costa).
Dolichophorus Lichtwardt, 1902
Slechts één soort: D. kerteszi Lichtwardt, 1902, pas recent voor het eerst in
Nederland aangetroffen.
- Voorcoxa zonder naar beneden gerichte borstel. Schildje met slechts twee randborstels.
Grijsbruin of geelgrijs bestoven soorten. Vleugel van het mannetje geheel helder.
Medetera Fischer v. Waldheim, 1819
Twee soorten, vroeger in subgenus Oligochaetus, zie boven, onder couplet 5.

16. Derde sprietlid toegespitst (bij het wijfje anderhalf maal zo lang als de breedte aan de
basis of langer, bij het mannetje aanzienlijk langer), met een rigoureus apicale arista.
Systenus Loew, 1857
Vier soorten uit Nederland bekend, alle geldend als zeldzaam. De imagines
worden zelden verzameld, maar kunnen vaak in aantal gekweekt worden uit
vochtige molm in boomholten, minder vaak uit zwammen op loofbomen.
- Derde sprietlid kort, meestal niet langer dan breed, afgerond of ovaal van vorm; indien
min of meer driehoekig, dan nooit met spitse punt. Arista apicaal of subapicaal.

- 17.
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17. Achtercoxa aan de buitenkant met twee borsteltjes boven elkaar. Discale en cubitale
aders min of meer parallel, zelden een weinig convergerend. Vleugel zonder anale ader.
Thrypticus Gerstäcker, 1864
Zes soorten uit Nederland bekend, alle slechts zelden gevangen. De larven leven
als bladmineerders in grasachtige gewassen in vochtige biotopen, o.a. in riet. De
imagines zijn klein, over het algemeen glanzend metaalgroen van kleur.
- Achtercoxa aan de buitenkant met slechts één borsteltje. Discale en cubitale aders vanaf
de achterdwarsader convergerend. Vleugel met anale ader.
Medetera Fischer v. Waldheim, 1819
Een genus met zeer veel Europese soorten, waarvan er tot nu toe 25 of 26 in
Nederland zijn vastgesteld.
Blijkens de aantallen soorten die uit omringende landen bekend zijn, wachten nog
heel wat soorten op ontdekking. De larven leven onder boomschors en voeden zich
daar met o.a. keverlarven; de imagines zijn dan ook vaak op boomstammen aan te
treffen, waar ze ijverig op en neer lopen, maar kunnen op vele andere plaatsen
worden aangetroffen, echter meestal op verticale oppervlakken. De drie meest
algemene soorten [M. jacula (Fallén, 1823), M. truncorum Meigen, 1824 en M.
dendrobaena Kowarz, 1877] behoren tot een soortengroep, waarbij 4 of 5 paren
dorsocentrale borstels van ongeveer gelijke lengte op het borststuk aanwezig zijn,
terwijl ze niet voorafgegaan worden door een reeks kleine borsteltjes. Zie ook
onder alternatief 5 en 14.
Determinatietabellen zijn, afgezien van in Parent (1938) en d'Assis Fonseca (1978)
o.a. te vinden in Negrobov & Stackelberg (1972) in Lindner, Die Fliegen der
palaearktischen Region (Stuttgart), IV 5, 29 (Dolichopodidae), Lieferung 289, pp.
273-281, en in E.Thuneberg (1955): Ann. ent. Fenn. 21(3), pp. 142-156 [beide in
het Duits].

18. De costa reikt slechts tot het einde van de cubitale ader. Het apicale deel van de discale
ader is sterk verdund. Bij het mannetje ontbreken de klauwtjes aan alle poten, en zijn de
pulvillen vergroot; het hypopygium draagt vier, naar achteren gerichte, sterke borstels
(macrocheten). Derde sprietlid kort, afgerond, met dorsale borstel.
Asyndetus Loew, 1869
Slechts één soort bekend uit Nederland: A. latifrons (Loew, 1857), tot nu toe alleen
gevangen in Limburg.
- De costa reikt tot het einde van de discale ader. Het apicale deel van de discale ader is
niet uitzonderlijk verdund. Bij het mannetje dragen alle poten of (in Diaphorus) de middenen achterpoten klauwtjes; de pulvillen zijn niet vergroot (alleen bij Diaphorus vergroot aan
de voorpoten). Hypopygium alleen bij Diaphorus met een aantal macrocheten

- 19.
19. Derde sprietlid min of meer driehoekig, soms sterk verlengd, met een duidelijk apicale
arista
- 20.
- Derde sprietlid met een dorsale of subapicale arista (in dit laatste geval is het derde
sprietlid meestal kort, afgerond, vaak niervormig)
- 22.
Het genus Argyra kan problemen veroorzaken door de vorm van het derde
sprietlid en de inplanting van de arista, en is onder beide alternatieven opgenomen.
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20. Achtercoxa met twee of meestal meer boven elkaar geplaatste borsteltjes. Eerste
sprietlid bovenop behaard [als in figuur 10, alleen bij A. vestita (Wiedemann, 1817)
onbehaard]. Het derde sprietlid is min of meer driehoekig; de arista is dorsaal of subapicaal,
nooit strikt apicaal.
Argyra Macquart, 1834
De mannetjes van enkele soorten van dit genus vallen op doordat het achterlijf, en
soms ook het borststuk, een prachtige, zilverwit glanzende bestuiving draagt. De
soorten kunnen in allerlei biotopen worden aangetroffen, vooral in bosrijke
gebieden, maar ook in moerassige streken. De meest algemene soort, A. diaphana
(Fabricius, 1775), een groot dier (ong. 8 mm lang), is te herkennen aan het feit dat
borststuk en schildje vrij dicht behaard zijn. Er zijn uit Nederland 11 soorten
bekend, maar wellicht gaan onder A. argentella (Zetterstedt, 1843) twee soorten
schuil.
- Achtercoxa ofwel met één borsteltje aan de buitenzijde, ofwel zonder borsteltje, en in dat
geval behaard. Eerste sprietlid kaal. Derde sprietlid vaak zeer lang, indien korter, duidelijk
driehoekig, altijd met duidelijk apicale arista.
- 21

21. Derde sprietlid zeer lang, aan de onderzijde direct na de basis abrupt versmald.
Machaerium Haliday, 1832
De enige in Nederland aangetroffen soort is M. maritimae Haliday, 1832, ong. 5
mm lang, een typische kustsoort, zoals de naam al doet vermoeden. De
achterfemur draagt 3 kleine preapicale borstels, die eerder dorsaal dan anteraal
ingeplant zijn; de soort is daarom op twee plaatsen in de tabel te vinden.
- Derde sprietlid vrij kort tot zeer lang, maar in dat laatste geval is het aan de onderzijde
nabij de basis niet plotseling versmald.
Rhaphium Meigen, 1830
In oudere literatuur worden de soorten verdeeld over twee genera: Porphyrops
Meigen, 1824, waarvan de soorten kortere sprieten bezitten en behaarde
achtercoxae zonder borstel [alleen bij R. micans (Meigen, 1824) is een duidelijke
borstel aanwezig], en Xiphandrium Loew, 1857 voor soorten waarbij de
achtercoxa een borsteltje aan de buitenkant draagt, en waarvan de mannetjes zeer
lange sprieten hebben. Sommige soorten hebben een duidelijke preapicale borstel
op de achterfemur, andere soorten missen zo'n borstel. 20 soorten in Nederland
vastgesteld, de meeste zeldzaam of weinig algemeen. De meest algemene soort is
R. caliginosum Meigen, 1824 (bekend van 57 U.T.M.-hokken), gevolgd door R.
appendiculatum Zetterstedt, 1849 (41 hokken). Over het algemeen aan te treffen
langs rivieren en beken, en in bos-, heide- en veengebieden, zodat de meeste
soorten vooral in het binnenland gevonden zijn.

22. Bij het mannetje raken de ogen elkaar op het voorhoofd (dus boven de sprieten) of is
de afstand tussen de ogen daar zeer klein, bij de wijfjes lopen de oogranden op het
voorhoofd parallel en is de ruimte ertussen even breed als de breedte van het gezicht onder
de sprieten.
Diaphorus Meigen, 1824
Kenmerkend bij de mannetjes is ook de aanwezigheid van enkele stevige borstels
('macrocheten') op de spits van het achterlijf, en het feit dat de voorpoten geen
klauwtjes dragen, maar sterk vergrote pulvillen hebben. In Nederland 4 soorten,
waarvan D. winthemi Meigen, 1824 slechts bekend is van een vangst in de vorige
eeuw in Houthem (Limburg). De meest algemene soort, D. oculatus (Fallén,
1823), heeft, evenals D. hoffmannseggi Meigen, 1830, de basis van het achterlijf
geel. D. nigricans Meigen, 1824 is donker gekleurd, en het mannetje ervan heeft
donkere halters. Vochtige loofbossen vormen de voornaamste biotoop voor de
soorten.
- Bij zowel mannetjes als wijfjes is het gezicht (onder de sprieten) altijd breder dan het
voorhoofd.
- 23.
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23. Halters zwart.
Melanostolus Kowarz, 1884
In Nederland slechts één soort aangetroffen: M. melancholicus (Loew, 1869), een
donker gekleurde, kleine vlieg (ong. 2.5 mm lang), waarbij de achterlijfspits 4
macrocheten draagt (zie onder Diaphorus). Heeft voorkeur voor matig begroeide
oevers van poelen en plassen; in Nederland vrij zeldzaam.
- Halters geel
- 24.

24. Achtercoxa met twee of meer borsteltjes aan de buitenzijde, in een verticale rij. Eerste
sprietlid bovenop behaard (uitzondering: A. vestita)
Argyra Macquart, 1834
Zie boven (onder 20).
- Achtercoxa aan de buitenzijde met slechts één borsteltje. Eerste sprietlid bovenop kaal.

- 25.
25. Achterlijf geheel of grotendeels geel. Vrij grote soorten (4 - 7 mm), met een lang,
cylindrisch achterlijf.
Neurigona Rondani, 1856
Zie boven (onder 13).
- Achterlijf geheel donker. Meestal kleinere soorten.

- 26.

26. Grotere soort (meer dan 5 mm).
Derde sprietlid afgerond, met een duidelijk dorsale arista.
Nematoproctus Loew, 1857
Slechts één soort uit Nederland bekend, N. distendens (Meigen, 1824), vrij
zeldzaam. Wordt aangetroffen nabij water, vaak in bosrijke omgeving (in
Nederland gevonden in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg).
- Kleinere soorten (hoogstens iets langer dan 3 mm). Derde sprietlid meestal afgerond en
enigszins niervormig, met apicale of bijna apicale arista, maar bij enkele soorten is het min
of meer driehoekig, met een meer dorsale arista (maar nooit duidelijk dorsaal).
Chrysotus Meigen, 1824
Meestal groenglanzende vliegjes, die vaak in grote aantallen op bladeren en op
lage gewassen te vinden zijn. In Nederland zijn 12 soorten aangetroffen,
waaronder C. neglectus (Wiedemann, 1817) (bekend uit 82 U.T.M.-hokken), de
grootste soort (± 3 mm lang), waarvan het mannetje geheel gele poten heeft, en
waarbij de achterrand van de vleugel een onregelmatig verloop heeft (vooral te
zien bij het mannetje). Ook algemeen is C. gramineus (Fallén, 1823) (onder welke
naam wellicht meer dan één soort schuil gaat) (72 hokken), een kleinere soort,
waarbij alle femora donker gekleurd zijn en het mannetje zwarte achtertibiae heeft.
C. cilipes Meigen, 1824 (56 hokken) is nog iets kleiner, en heeft gele poten, terwijl
de achterfemora een brede zwarte ring dragen voor het uiteinde. De andere soorten
zijn beduidend minder algemeen, of zelfs zeldzaam. Bossen, heiden, venen,
waterranden e.d. vormen de biotoop, en vaak worden soorten in vrij droge
omgeving aangetroffen.

27. Borststuk zonder acrostichale borstels.

- 28.

Bij Chrysotimus kunnen vooraan enkele microscopische acrostichalen aanwezig
zijn. Aangezien bij Campsicnemus acrostichalen wel of niet aanwezig kunnen zijn,
is dit genus onder beide alternatieven opgenomen.
- Acrostichalen op het borststuk aanwezig, een- of tweerijig (soms zeer kort!).

- 32.
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28. Derde sprietlid min of meer driehoekig, met strikt apicale arista. Achterdwarsader
langer dan het laatste deel van de posticale ader. Palpen groot, schubvormig, aanliggend op
een aan de punt haakvormig naar achteren gebogen snuit.
Aphrosylus Haliday, 1851
De twee in Nederland gevonden soorten, A. ferox Haliday, 1851 en A. celtiber
Haliday, 1855, worden alleen aangetroffen op door de zee bespoelde pieren,
stenen, e.d. De eerstgenoemde soort is zeer klein (minder dan 2 mm), de tweede is
meer dan 4 mm lang.
- Arista meestal dorsaal; indien min of meer apicaal, dan is het derde sprietlid afgerond.
Achterdwarsader korter dan het apicale deel van de posticale ader.
- 29.

29. Palpen groot, plat aanliggend op de snuit. De borsteltjes langs de achterrand van de
ogen (postoculairen) bovenaan eenrijig, naar beneden toe haarvormig en meerrijig (zie
figuur 8)
Thinophilus Wahlberg, 1844
Zie onder 6.
- Palpen klein. Postoculairen zowel bovenaan als beneden eenrijig, in de vorm van fijne
borsteltjes (figuur 9).
- 30.

30. De borstels op het borststuk geel. De mannetjes zijn glanzend groen, de wijfjes hebben
een geel achterlijf. De poten zijn geheel geel (inclusief de coxae).
Chrysotimus Loew, 1857
Kleine vliegen (1.5 - 2.5 mm lang), die een voorkeur hebben voor soms vrij droge
landschappen (bossen, heide, e.d.). C. molliculus (FallÈn, 1823), met geheel
zwarte sprieten, is plaatselijk zeer algemeen en wordt vaak met honderden tegelijk
in malaisevallen gevangen; C. flaviventris (von Roser, 1840), met eerste en tweede
sprietlid geel, is zeldzaam.
- De borstels op het borststuk zwart. Meestal weinig glanzende, grotendeels bestoven
dieren; achterlijf nooit geel.
- 31

Figuur 9.: Kop van
Camsicnemus curvipes
(Fallén, 1823),
vooraanzicht.
tek.: H. Meuffels

31. Gezicht onder de sprieten versmald en daarna naar beneden weer breder wordend (Zie
figuur 9).
Campsicnemus Haliday, 1851
Kleine vliegen (1.5 - 3 mm) met een kort, min of meer afgeplat achterlijf en met
naar verhouding vrij smalle vleugels. De poten zijn bij de mannetjes van de meeste
soorten versierd met allerlei borstels, met verdikkingen, versmallingen, enz. 12
soorten bekend uit Nederland, veelal zeldzaam, maar C. curvipes (Fallén, 1823),
met versierde middenpoten, en met een serie van stevige borstels onder langs de
achterdij, is algemeen (bekend uit 100 U.T.M.-hokken) en wordt in allerlei
biotopen gevonden. C. alpinus (Haliday, 1833) werd ooit in een apart genus
geplaatst (Ectomus Mik, 1878) vanwege de vorm van zijn vleugels; deze zijn (met
name bij het mannetje) versmald, en hebben een afwijkende adering, doordat de
discale en de cubitale ader naar het einde toe uiteenwijken; de vleugels zijn
gebruind en vlekkerig; de soort is vooral te vinden in vochtig heidegebied, en in
Nederland bekend van 8 U.T.M.-hokken.
- Gezicht vrij breed, niet versmald in het midden.
Micromorphus Mik, 1878
Slechts één soort, M. albipes (Zetterstedt, 1843), ong. 1.5 mm lang, met
onversierde poten, gevonden in de meeste provincies in allerlei biotopen.
Opmerkelijk is dat er 90 exemplaren gevonden zijn in Nederland vóór 1950, en
slechts 26 na 1950!

32. Acrostichalen eenrijig of onregelmatig eenrijig, soms naar achteren toe min of meer
tweerijig, of omgekeerd: vooraan tweerijig, naar achteren toe eenrijig.
- 33
- Acrostichalen duidelijk tweerijig.
- 40
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33. Arista apicaal, soms subapicaal of min of meer dorsaal, maar in de laatste twee
gevallen is het achterlijf geheel of grotendeels geel, en is het eerste sprietlid bovenop kort
behaard.
- 34
- Arista duidelijk dorsaal. Achterlijf geheel donker. Eerste sprietlid bovenop onbehaard

- 35
34. Achterlijf geheel geel, maar bij het mannetje het vijfde en zesde segment bovenop
zwart.
Bathycranium Strobl, 1892
Slechts één soort, B. bicolorellum (Zetterstedt, 1843), 2.5 tot 3 mm lang. Het
wijfje heeft een vrijwel dorsale arista. De soort is vrij zeldzaam, en wordt vooral
aangetroffen in vochtige, met struiken begroeide milieus.
- Achterlijf meestal geheel donker, soms met gele flanken, of met tweede en derde segment
gedeeltelijk of grotendeels geel gekleurd.
Syntormon Loew, 1857
De soorten (2 - 4 mm lang) worden in allerlei biotopen aangetroffen, maar
sommige hebben een voorkeur voor zoute milieus. Een gemeenschappelijk
kenmerk is het feit dat het derde sprietlid aan de basis een uitholling vertoont en
een uitstulping van het tweede sprietlid omvat. In Nederland zijn 9 soorten
aangetroffen, waarvan er 6 zeer zeldzaam zijn. Bij de meest algemene soort, S.
pallipes (Fabricius, 1794) (72 U.T.M.-hokken), heeft het mannetje aan de
onderkant van het eerste tarslid van de achterpoten vlak bij de basis een kort
uitgroeisel, dat aan de top een dubbele, gebogen doorn draagt; deze soort, waarbij
het achterlijf soms geheel donker, soms gedeeltelijk geel is, wordt in het gehele
land aangetroffen, maar is het meest algemeen in zoute biotopen.

35. Lengte meer dan 5 mm. Scutellum met vier of zes randborstels. Achterdwarsader
langer dan of ten hoogste bijna even lang als het laatste deel van de posticale ader.

- 36
- Lengte ten hoogste 3 mm. Scutellum met twee randborstels. Achterdwarsader gewoonlijk
korter dan laatste deel van posticale ader.
- 37

36. Scutellum met 6 even sterke randborstels. Thorax met 6 paren dorsocentrale borstels.
Laatste stuk van de discale ader recht.
Liancalus Loew, 1857
De in Nederland aangetroffen L. virens (Scopoli, 1763) is een prachtige, grote
vlieg (ong. 7 mm lang) en heeft aan de vleugeltop een kleine melkwitte vlek, die
vooral opvalt bij de mannetjes, waarvan de vleugels een bruine tekening dragen.
De soort is vrij zeldzaam, en wordt aangetroffen op door zoetwater bespoelde
verticale oppervlakken.
- Scutellum met twee grotere en twee kleinere randborstels. Thorax met 7 paren
dorsocentralen. Laatste deel van de discale ader met een opvallende bocht.
Orthoceratium Schrank, 1803
O. lacustre (Scopoli, 1763) wordt aangetroffen op schorren en slikken, en is in
Nederland gevonden op Terschelling en Ameland, in Ouddorp (Zuid-Holland) em
Cadzand (Zeeland). Het is een grote vlieg (5.5 - 6 mm) met geheel heldere
vleugels.

37. Gezicht onder de sprieten versmald en daarna naar beneden weer breder wordend (zie
figuur 9)
Campsicnemus Haliday, 1851
Zie boven (onder 31).
- Gezicht geleidelijk naar beneden versmallend, soms zeer smal bij mannetjes; bij wijfjes
soms breed, met nagenoeg parallelle zijkanten.
- 38
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38. Thorax met 4 paren dorsocentrale borstels. Bij het mannetje is het eerste tarslid van de
voorpoten verdikt en draagt het aan de onderkant een uitstulping; de arista van de spriet
lijkt aan de top verdikt tengevolge van een dichte, korte beharing. Bij het wijfje is het
gezicht erg breed, en treedt het benedendeel ervan (de clypeus) als een bult naar voren.
Telmaturgus Mik, 1874
De enige soort van dit genus, T. tumidulus (Raddatz, 1873), een vliegje van minder
dan 2 mm lang, is slechts tweemaal in Nederland gevangen (Amersfoort in 1905,
Kortenhoef in 1917). Biotoop: zeer vochtige heide.
- Thorax met 5 of 6 paren dorsocentralen.
- 39

39. De achterdwarsader verloopt schuin, en maakt een hoek van duidelijk meer dan 90˚
met de discale ader; deze laatste direct na de achterdwarsader een beetje opgewipt en dan
parallel verlopend met de cubitale ader.Bij de vleugel van het mannetje is de costa aan de
basis sterk verdikt.
Teuchophorus Loew, 1857
Kleine vliegen, ten hoogste ong. 2 mm lang, waarvan vijf soorten in Nederland
gevonden zijn, vooral in beboste gebieden, met een voorkeur voor bronnen en
beken, waar ze vaak in grote aantallen op een beperkt oppervlak te vinden zijn. De
mannetjes zijn gemakkelijk te onderscheiden aan de beborsteling van de poten; de
wijfjes kunnen met de bestaande tabellen niet met zekerheid op naam gebracht
worden.
- De achterdwarsader maakt een hoek van 90˚ of minder met de discale ader; deze laatste
maakt pas op enige afstand van de achterdwarsader een flauwe bocht, om daarna min of
meer parallel te lopen met de cubitale ader. De costa is niet verdikt.
Sympycnus Loew, 1857
Slechts twee soorten van dit genus zijn uit Nederland bekend, tenzij zou blijken
dat onder S. pulicarius (Fallén, 1823) twee soorten schuilgaan. Het zijn kleine
vliegen (2 - 2.5 mm), die gemakkelijk te onderscheiden zijn aan de kleur van de
voorpoten, die bij S. aeneicoxa (Meigen, 1824) geheel geel zijn, terwijl bij
pulicarius de coxa en de femur grotendeels zwart zijn. De laatstgenoemde soort is
algemeen, gevonden in alle provincies in allerlei biotopen; aeneicoxa is vrij
zeldzaam (slechts van 5 U.T.M.-hokken bekend).

40. Arista apicaal, zelden subapicaal. Eerste sprietlid bovenop kaal.

- 41

- Arista dorsaal; indien min of meer subapicaal, dan is het eerste sprietlid bovenop
behaard.
- 43

41. Derde sprietlid zeer lang, aan de onderzijde direct na de basis abrupt versmald.
Scutellum met 2 grote en twee kleine randborstels.
Machaerium Haliday, 1832
Zie boven (onder 21).
- Derde sprietlid vrij kort tot zeer lang, maar in dat laatste geval is het aan de onderzijde
nabij de basis niet plotseling versmald. Scutellum met slechts twee randborstels.

- 42
42. Anale ader op de vleugel aanwezig. Thorax met metaalgroene glans.
Rhaphium Meigen, 1803
Zie boven (onder 21).
- Anale ader ontbreekt. Thorax geel, bruin of zwartachtig, zonder metaalgroene glans.
Achalcus Loew, 1857
Een genus dat uitgebreid behandeld is door M. Pollet (1996), waarbij hij enige
nieuwe Europese soorten beschreven heeft. In Nederland zijn tot nu toe vijf
soorten aangetroffen, alle zeldzaam of vrij zeldzaam, waarschijnlijk omdat de
voornaamste biotoop (rietmoerassen) niet goed bemonsterd is.
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43. Thorax met slechts 4 paren dorsocentrale borstels . Eerste sprietlid bovenop kaal.
Lamprochromus Mik, 1878
Zeer kleine vliegjes, hooguit 2 mm lang, metaalgroen glanzend, met dofzwarte
vlekken op de thorax. Twee soorten gevonden in Nederland, L. bifasciatus
(Macquart, 1827) en L. strobli Parent, 1925, beide zeldzaam in moerassige
biotopen.
- Thorax met 6 of 7 paren dorsocentralen (figuur 7). Eerste sprietlid bovenop behaard.

- 44
44. Eerste tarslid van de achterpoten bovenop met een of meer sterke borstels (zie figuur 6).
Dolichopus Latreille, 1796
Het grootste genus binnen de Dolichopodidae, in Nederland vertegenwoordigd door
49 of 50 soorten, waarvan sommige zeer algemeen zijn. De meest algemene soort
(bekend van 199 U.T.M.-hokken) is D. ungulatus (Linnaeus, 1758), 6 - 7 mm lang,
te herkennen door de volgende combinatie van kenmerken: postoculairen (de rij
borstelhaartjes langs de achterrand van de ogen) alle zwart; poten geel; achterfemur
met 2 of meer borstels voor de top; de soort is in allerlei biotopen in aantal aan te
treffen. Eveneens zeer algemeen is D. plumipes (Scopoli, 1763) (166 U.T.M.hokken, zie ook figuur 10), 4 - 5 mm lang, waarvan het mannetje herkend kan
worden aan de versierde middenpoten: de tibia is lang en afgeplat, met een zwarte
middenstreep over de gehele lengte, en het eerste tarslid is gevederd, d.w.z. het
draagt aan weerskanten een rij van afgeplatte, zwarte borstelharen (zie figuur 1).
Zie voor deze soort en zijn naaste verwant D. wahlbergi Zetterstedt, 1843: Meuffels
en Grootaert (1989).
- Eerste tarslid van de achterpoten zonder opvallende borstels.
- 45
Figuur 10: Antenne(spriet) van
Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763)
uit: Meuffels & Grootaert, 1989)

45. Thorax met 7 paren dorsocentrale borstels. Achterlijf bovenop afgeplat.
Muscidideicus Becker, 1917
Zie boven (onder 12).
- Thorax met 6 paren dorsocentralen (figuur 7). Achterlijf cylindrisch.

- 46

46. Arista van de spriet met haren die minstens 1.5 maal zo lang zijn als de diameter van de
arista. Grote vliegen (6 - 7 mm), glanzend groen, met aan weerszijden op het borststuk, vóór
de vleugelinplanting een zwarte, violetglanzende vlek. Het eerste tarslid van de achterpoot is
ongeveer even lang als het tweede tarslid. Bij het mannetje is het hypopygium groot, met
grote, min of meer driehoekige cerci, die aan de eindrand uitgesneden zijn tot tanden die
lange, gebogen haren dragen,
Poecilobothrus Mik, 1878
Zeer algemeen is P. nobilitatus (Linnaeus, 1767), waarvan het mannetje opvallend
getekende vleugels bezit (apicale helft verdonkerd, en een melkwitte vlek aan de
top); de soort is te vinden in allerlei biotopen, maar vooral in vochtige, bosrijke
streken. De twee andere in Nederland aangetroffen soorten, P. ducalis (Loew, 1857)
en P. principalis (Loew, 1861), missen de witte vlek aan de vleugeltop; beide zijn
zeldzaam, en alleen in de kustprovincies aangetroffen.
- Arista kortbehaard, en een andere combinatie van kenmerken.
- 47

De Vliegenmepper (2001, nummer 2)

14

47. Achterfemur met een rij van 4-7 borstels vóór de top. Onderste gedeelte van het
gezicht (de clypeus) reikt tot net onder het niveau van de benedenrand van de ogen.
Tachytrechus Haliday, 1851
Vrij grote vliegen (5 - 6 mm), waarbij de discale ader vanaf de helft van zijn
apicale deel convergeert met de cubitale ader, om vlakbij de top daarvan in de
vleugelrand uit te monden, ruim boven de vleugelspits. Van de drie in Nederland
gevonden soorten is T. insignis (Stannius, 1831) het meest algemeen (13 U.T.M.hokken).
- Achterfemur met slechts één borstel vóór de top (zelden twee). Het gezicht bereikt de
onderrand van de ogen niet.
- 48
N.B.: De resterende drie genera (soms worden er vier onderscheiden) behoren tot
het Hercostomus-complex, en worden voornamelijk onderscheiden op grond van
de kenmerken van de mannetjes. De wijfjes vindt men gewoonlijk terug in de
tabellen tot de wijfjes van Hercostomus.

48. (Mannetjes) Arista met twee verbredingen (voorbij het midden en aan de top).
Sybistroma Meigen, 1824
De enige in Nederland aangetroffen soort, S. nodicornis Meigen, 1824, is alleen
gevonden in het zuiden van Limburg, en heeft een voorkeur voor bossen met
bronnen.
- Arista zonder verbredingen.
- 49

49. (Mannetjes) Surstyli van het hypopygium lang en dun, langer dan de cerci, aan de top
verbreed, en voorzien van lange, ten dele afgeplatte borstels.
Hypophyllus Haliday, 1832
Van de drie soorten die in Nederland gevonden zijn, is H. obscurellus (Fallén,
1823) vrij algemeen (19 U.T.M.-hokken), met name in beboste streken. Het zijn
slanke, groenglanzende vliegen, waarvan de mannetjes opvallen door hun
bijzonder gevormd, groot hypopygium.
- (Mannetjes) Surstyli van het hypopygium korter dan de cerci, voorzien van simpele, niet
verbrede borstels of haren.
Hercostomus Loew, 1857
Een groot genus, waarvan 26 soorten aangetroffen zijn in Nederland. Negen van
deze soorten behoren tot een groep met behaard scutellum en parallel verlopende
discale en cubitale aders, die ofwel als subgenus, ofwel als apart genus wordt
onderscheiden, Gymnopternus Loew, 1857. Voor deze groep kan verwezen worden
naar Pollet (1990); algemene soorten die hiertoe behoren zijn H. cupreus (Fallén,
1823) (105 U.T.M.-hokken), H. aerosus (Fallén, 1823) (98 hokken) en H. celer
(Meigen, 1824) (82 hokken); iets minder algemeen zijn H. metallicus (Satnnius,
1831) (40 hokken) en H. brevicornis (Staeger, 1842) (27 hokken). Van de overige
soorten zijn H. nigripennis (Fallén, 1823) (62 hokken), H. chrysozygos
(Wiedemann, 1817) (36 hokken) en H. germanus (Wiedemann, 1817) (34 hokken)
het meest algemeen. Voor de soorten H. plagiatus (Loew, 1857) (12 hokken) en H.
verbekei Pollet, 1993 (3 hokken) kan verwezen worden naar Pollet (1993).

Adres van de schrijver:
Rijksweg 103
6325 AC VILT
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Bibionidae in de duinen
Theo Zeegers

Sluipvliegen (Tachinidae) uit de duinen.
Theo Zeegers

Wat ik al eerder suggereerde, bleek dit jaar te kloppen:
Bibio reticulatus is zeldzaam in ons land, maar in de
binnenduinrand tamelijk gewoon. De soort vliegt
opmerkelijk kort, zo’n twee weken. In de duinen is er
een duidelijke volgorde van verschijning: B. johannis
eerst, dan lanigerus en dan reticulatus. Waarnemingen
uit Amsterdamse Waterleidingduinen en Duin- en
Kruidberg.

Door mijn verhuizing naar Haarlem zijn de
sluipvliegen in de duinen hun leven ineens minder
zeker.

Dilophus femoratus werd in zeer grote aantallen
aangetroffen, zowel in de Amsterdamse
Waterleidingduinen als in Duin- en Kruidberg.

Deze keer bijdragen van Theo Zeegers en Laurens van
der Leij (Adressen zie collofon).

De beste vangst van het jaar kwam uit het voorjaar: Op
21 mei 2001 sleepte ik op een zeer droog graslandje
met Akkerhoornbloem op het Oosterveld in de
Amsterdamse Waterleidingduinen bij Vogelenzang een
mannetje Picconia incurva. Deze soort was nog maar
eenmaal eerder in ons land gevonden (Veenendaal,
1917). Het betrof toen een gekweekt exemplaar. De
gastheer zijn haantjes uit het geslacht Galeruca. Deze
komen voor op droge heideterreinen en droge
duingraslanden.
Een dag eerder, 20 mei 2001 dus, wist ik niet wat ik
zag in Duin- en Kruidberg bij Santpoort-Noord, en
toch ook weer wel: Eriothrix rufomaculata. Deze soort
is zeer talrijk in ons land, maar wel in de nazomer. Er
blijkt nu ook een, weliswaar zeer kleine,
voorjaarsgeneratie te zijn.
Een tweede hoogtepunt was de vangst van een
mannetje Lophosia fasciata van Berenklauw langs de
Zeeweg bij Santpoort. Dit is de eerste vangst van
Lophosia in de duinen. De soort is erg zeldzaam. Het
opduiken in de duinen ligt in het verlengde van recente
vondsten van andere wantsenparasieten, zoals
Gymnosoma nudifrons, Cylindromyia interrupta en
Phasia hemiptera. Wie volgt ?
In juli bleek Masicera sylvatica zowel in de
Amsterdamse Waterleidingduinen als in Duin- en
Kruidberg in aantal aanwezig. De soort wordt weinig
gevangen, vangsten in aantal komen vaker voor.
Vermoedelijk wordt de sluipvlieg veelal niet als
zodanig herkend: de achterlijfstekening lijkt op een
Sarcophaga, maar de dikke bouw doet denken aan een
Bromvlieg Calliphora. Rare ‘kruisingen’ tussen
Sarcophaga en Calliphora vangen is dus het devies
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Drino gilva (Tachinidae)
Theo Zeegers
Een mannetje van de zeer zeldzame sluipvlieg Drina
gilva werd door Bob van Aartsen gevonden bij
Nunspeet op 1 juli 2001. Nooit eerder werd de soort
in ons land in het veld verzameld. Alle vorige (oude)
vangsten werden gekweekt. De gastheren zijn
bladwesprupsen van het genus Diprion en
nauwverwanten, die leven op naaldbomen. Ook in
kweekproeven is de soort bijzonder schaars, veel
talrijker wordt de nauwverwante D. inconspicua
gevonden

Empis nigritarsis (Empididae) en Symphoromyia
immaculata (Rhagionidae) in Zuid-Limburg
Theo Zeegers
Op 22 juni ving ik in Zuid-Limburg onderaan de
Riesenberg een vrouwtje van Empis nigritarsis. Deze
soort zou volgens de tabel van Van der Goot nog niet
uit ons land bekend zijn, maar bleek door deze (Van
A a r t s e n ) e n g e n e ( W. v a n S t e e n i s ) a l e e r d e r
aangetroffen in Zuid-Limburg.
Zowel op de Kunderberg bij Kunrade (23 juni) als op
de Pietersberg (Poppenmondedal, 24 juni) kon ik
meerder vrouwtjes van de Rhagionidae Symphoromyia
immaculata gesleept, steeds uit hoger gras. Deze soort
was al bekend van deze plaatsen, maar wordt weinig
waargenomen. Goed zoeken in de goede tijd levert dus
wel vangsten op. De soort is erg klein (minder dan 4
mm.), maar de kop is typisch een Rhagionidae.
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Eiercreche?
Laurens van der Leij

Vreemde eetgewoonten
Laurens van der Leij
Tijdens een regenachtige excursie in de
Koppenbuunders bij Best op 10 juni 2001 ving ik een
vrouwtje Psila fimentaria (Psilidae) dat aan vogelpoep
zuigend op een blad zat.
Blijkbaar is dat erg voedzaam zie bijvoorbeeld ook
het exemplaar Elgiva cucularia (Sciomyzidae) dat op
22-7-2001 op de spoordijk in de Moerputten bij 'sHertogenbosch zich een vogelpoepje goed liet smaken.
Dat de ogen soms groter zijn dan de maag ondervond
een vr. Neoitamus cyanurus (Asilidae) dat op 14 juni
2001 in de Moerputten een man Hybomitra bimaculata
(Tabanidae) geslagen had, in omvang toch twee keer
zo groot.

Diptera waarvan de larven in mierennesten leven zijn
bekend uit verscheidene families. Te denken valt aan
Microdon, Chrysotoxum en Xanthogramma-soorten bij
de zweefvliegen en de wapenvlieg Clitellaria
ephippium van wie een dergelijke larvale levenswijze
vastgesteld is of vermoed wordt.
Maar wat moeten we denken van een eierleggend
vrouwtje van Tanyptera atrata (Tipulidae) dat op 13-52001 in de Moerputten in een van mieren vergeven
elzenstronk haar eitjes in de kevervraat(?)gangen aan
het deponeren was?
Nu is het de vraag of er van dit legsel nog wat terecht
komt. Maar misschien worden de T. atrata-larven door
de mieren met rust gelaten.

Zonnende Opomyza petrei
Laurens van der Leij

Sciomyza testacea in de Moerputten
Laurens van der Leij

Opomyzidae zijn kleine vliegjes die vrijwel uitsluitend
door slepen van vegetatie en het plaatsen van vallen te
vangen zijn. Een zonnend mannetje Opomyza petrei,
vijftig cm boven de grond in het struikgewas
(Moerputten, 8-6-2001) is daarom toch wel een beetje
een vreemde waarnemingen. Waarschijnlijk was het
diertje de bosrand ingewaaid, maar waarom liet het
zich dan niet naar beneden vallen? "Onze"
Opomyzoloog Jan Willem van Zuijlen was zoiets nog
niet uit de literatuur bekend.

Op 23 juli 2001 ving ik aan de voet van de verlaten
spoordijk in de Moertputten een vr. Sciomyza testacea.
Volgens de Sciomyzidae-tabel van Revier en Van der
Goot uit 1989 is deze soort uit ons land alleen bekend
van een gekweekt exemplaar van Druten. Mogelijk is
deze informatie echter inmiddels achterhaald.
Het voedsel van de larven van de dier, landslakken uit
de familie der Succineidae, was op de vindplaats ruim
voorradig.

BELANGRIJKE DATA
EIS-dag op 19 januari 2002
Op zaterdag 19 januari vindt de jaarlijkse EISlezingendag plaats in Naturalis te Leiden.
's Morgen is er overleg tussen het EIS-bestuur en de
diverse werkgroepscoördinatoren. 's Middags zijn er
lezingen.
De lezingen vinden plaats in het auditorium van
Naturalis (publieksingang). Voor meer informatie over
de dag kunt u bellen of mailen met Vincent Kalkman
(Kalkman@naturalis.nnm.nl – 071 5687413)

Dipteraweekend 24-26 mei omgeving
Wieden en Weerribben
Het Dipteraweekend van 2002 zal plaatsvinden van 24
tot 26 mei 2002. Als excursieomgeving is gekozen voor
de Wieden en de Weerribben. Meer informatie volgt
ook hier door een apart convocaat.

Dipteradag op 26 januari 2002
De Dipteradag van 2002 vindt plaats op 26 januari
2002. Meer informatie volgt door middel van een
convocaat.

De Vliegenmepper (2001, nummer 2)
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ACTIVITEITEN
SECTIE DIPTERA

Verslag Dipteraweekend in Lottum 24-26
mei 2001
Abstract: Report of the sections' annual weekend of
fieldstudy. The Nothern part of the province of Limburg
was visited. Weather conditions were good and more
than 119 taxa of Syrphidae were observed.
Remarkable species of Syrphidae caught during this
weekend: Xylota abiens, X. tarda, Callicera rufa, Didea
alneti, Dasysyrphus pinastri, Brachypalpus laphriformis, Chrysogaster virescens and Sphaerophoria
taeniata. From other families Calobata femoralis en C.
nigricornis (Calobatidae), Antipalus varipes (Asilidae)
and Tabuda analis (Therevidae) were reported.

Laurens van der Leij
Net als het vorig jaar stond het Dipteraweekend dit
jaar mede in het teken van het vullen van de witte
vlekken ten behoeve van de zweefvliegenatlas in
wording. Voor dit doel was een groot deel van
dipteraminnend Nederland met Hemelvaart naar
Noord-Limburg afgereisd.
Een aantal vangers profiteerde op donderdag al van het
goede weer tijdens het kampje en pikte op de heenweg
nog wat kilometerhokken in het noordoosten van Brabant mee, traditioneel een slecht onderzocht gebied.
Uitvalsbasis was een uitstekende groepsaccommodatie
in Lottum. Van hieruit zijn vrijdag en zaterdag de
nodige excursies per fiets of auto ondernomen. Er zijn
van zoveel kilometerhokken gegevens bij de
samensteller van dit verslag binnengekomen dat de
berg gegevens stevig ingedikt moest worden om deze
Vliegenmepper niet te zeer te laten uitdijen. Uiteraard
geven de waarnemers zelf de gedetailleerde gegevens
door aan de betreffende instanties!
Op de eerste gezamenlijke excursiedag ging het
gezelschap in twee groepen uiteen. De fietsers gingen
noordwaarts en deden onder andere de Castenrayse
vennen aan. Hoogtepunten van deze fietstocht waren
Xylota abiens en X. tarda in de Castenrayse vennen en
De Vliegenmepper (2001, nummer 2)

X. xanthocnema en Orthonevra brevicornis in een
triviaal lijkend populierenbosje bij Meerlo.
Een bezoek aan de Swolgenderheide leverde twee
wijfjes Ceriana conopsoides, een mannetje
Brachypalpus laphriformis, een wijfje Chrysotoxum
vernale, een wijfje Didea alneti en een koppeltje
Temnostoma vespiforme op.
De Calliphoridae en Sarcophagidae in de lijst zijn aangeleverd door Hans Huijbregts die de gelegenheid
aangreep op elk dierlijk uitwerpsel en kadaver aan een
onderzoek te onderwerpen.
De automobielen zakten zuidwaarts af naar de
opgeving van Venlo en vonden net aan de verkeerde
kant van de rijksgrens een tiental wijfjes Callicera
rufa en een wijfje Dasysyrphus pinastri. Tabuda analis
(Rhagionidae) werd ook van deze vindplaats gemeld.
Verder nog een wijfje Anasimyia interpuncta en een
koppeltje Neoascia geniculata in Koelbroek.
Op zaterdag werden de gelederen versterkt met enkele
dagdipt(o)eristen. Het vlakbij de camping gelegen
Schuitwater (op donderdag al bezocht door enkele
vroegelingen) en Broekhuizerbroek werden bezocht.
Hoogtepunten hier: Volucella inanis, wederom
Brachypalpus laphriformis, Ceriana conopsoides, een
wijfje Chrysogaster virescens, een wijfje Pipiza festiva
(!!) en een mannetje Sphaerophoria taeniata.
Opvallend was ook de vangst van twee zeldzame
steltvliegen: Calobata femoralis en C. nigricornis.
Laphria flava en Antipalus varipes zijn de
vermeldenswaardige roofvliegen.
Ve e l a a n w e z i g i n e e n a a n t a l t e r r e i n e n w a r e n
Sericomyia silentis en de roofvlieg Pamponerus
germanicus. Ook werden er vier soorten Pipiza
gevangen die eindelijk eens redelijk goed op naam
gebracht konden worden.
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Er zijn tijdens het weekend meer dan 119 taxa zweefvliegen waargenomen (een aantal lijstjes kon helaas
niet meer verwerkt worden) in tientallen
kilometerhokken.
Het totale aantal dipterataxa bedraagt 196. Voor de
verdeling over de diverse families zie tabel 1.

Familie
Tipulidae
Xylomyidae
Tabanidae
Rhagionidae
Empididae
Stratiomyidae
Asilidae
Therevidae
Lauxaniidae
Opomyzidae
Tephritidae
Platystomatidae
Heleomyzidae
Sciomyzidae
Calobatidae
Syrphidae
Tachinidae
Calliphoridae
Sarcophagidae
Scatophagidae
Muscidae
Totaal

Aan het opvullen van echte witte hokken is misschien
niet zo veel gebeurd. Waarschijnlijk werden we ook
hier in Noord Limburg iets teveel naar de reeds
onderzochte gebieden getrokken.
De volgende personen hebben hun waarnemingen
doorgegeven: Gerard Pennarts, Pjotr Oosterbroek,
Hans Huijbregts, André van Eck, Jaap van der Linden,
Aat Barendregt, Theo Zeegers, Wouter van Steenis,
John Smit, Mark van Veen en Laurens van der Leij.
Toelichting op de waarnemingstabellen;
Tabel 2: spreekt voor zich;
Overige tabellen: de eerste kolom "voorprogramma"
heeft betrekking op de volgende excursies die op de
donderdag door de diverse deelnemers op eigen houtje
zijn gehouden:
- Wanroij, berm Dr. De Quayweg, 185-405;
- Reek, Reeksche Bergen, 177-415;
- Mill, Molenheide, 182-407;
- Oploo, Peelven, 185-401;
- Wanroij, wegberm/bosrand, 185-405;
De Hamert
Lottum
Gertekamp Camping Boszicht
208-382
24-25.v.2001
24-25.v.2001

Plaats

Aantal soorten
17
1
2
2
1
6
9
2
1
1
1
1
1
4
4
119
7
10
11
2
4
207

Tabel 1: taxa per familie

Schuitwater
207-386/206-386
incl mal.trap
24-26.v.2001

ZZO Tegelen
Maalbekerhöhe
208-369
25.v.2001

NW Blerick
Koelbroek
205-377
25.v.2001

West Blerick
Dubbroek
203-374
25.v.2001

Naam
Tipulidae
Ctenophora pectinicornis
Nephrotoma appendiculata
Nephrotoma cornicina
Nephrotoma quadrifaria
Nephrotoma submaculosa
Tipula luna
Tipula maxima
Tipula unca
Tipula) cava
Tipula fascipennis
Tipula livida
Tipula lunata
Tipula vernalis
Tipula variicornis
Tipula oleracea
Tipula scripta
Tipula marginella

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

Tabel 2: waarnemingen Tipulidae
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x
x

Tabel 3: waarnemingen Rhagionidae, Empididae Stratiomyidae, Asilidae, Therevidae,
Tabanidae, Xylomyidae.
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Xylomyidae
Solva marginata

Tabanidae
Haematopota pluvialis
Hybomitra bimaculata

Therevidae
Tabuda analis
Thereva nobilitata

Asilidae
Antipalus varipes
Dioctria atricapilla
Dioctria oelandica
Dioctria rufipes
Dysmachus trigonus
Laphria flava
Lasiopogon cinctus
Pamponerus germanicus

Stratiomyidae
Beris clavipes
Beris vallata
Chloromyia formosa
Microchrysa cyaneiventris
Microchrysa polita
Odontomyia tigrina

Empididae
Empis tessellata

Rhagionidae
Chrysopilus auratus
Rhagio scolopaceus

Naam

Plaats

1w

1w,1m

2m

100 ex

Voorprogramma

1w

1m

5ex
2w,div. exempl.

1ex

1w
1m
1w
1w,1m

2m,1w, 10ex

1w
3ex

Schuitwater
207-386/206-386
incl. mal. trap

1w
1w

1m
1w,1ex

1m, 25ex

1w

Castenrayse
vennen
199-388/199-387

20ex

50ex

20ex

1w

1w

Omg. Meerlo Visvijvers Swolgender
203/4-391
Legert
heide
206-390/1 206/7-388

2w
1m

1m

1w

1w
1ex,1w

12w,11m,20ex

1w,3ex

Broekhuizerbroek
206-386/7/8

1m

1w,6m

10ex

1w,1m

1w

1m
5ex

1w

Belfeld NL
Koelbroek
Dubbroek
Holtmuehle BRD Everlose beek 203-374
208-369
205-376/7

Tabel 4a: waarnemingen Syrphidae 1
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Naam
Anasimyia interpuncta
Anasimyia lineata
Baccha elongata
Brachyopa scutellaris
Brachypalpoides lentus
Brachypalpus laphriformis
Callicera rufa
Ceriana conopsoides
Chalcosyrphus nemorum
Cheilosia albitarsis
Cheilosia bergenstammi
Cheilosia carbonaria
Cheilosia fraterna
Cheilosia illustrata
Cheilosia pagana
Cheilosia proxima
Cheilosia variabilis
Cheilosia vernalis
Chrysogaster hirtella
Chrysogaster solstitialis
Chrysogaster viduata
Chrysogaster virescens
Chrysotoxum cautum
Chrysotoxum festivum
Chrysotoxum vernale
Criorhina berberina type
Criorhina berberina var ox
Criorhina ranunculi
Dasysyrphus albostriatus
Dasysyrphus (cf) hilaris
Dasysyrphus pinastri
Dasysyrphus tricinctus
Dasysyrphus venustus
Didea alneti
Didea fasciata
Didea intermedia
Epistrophe eligans
Epistrophe flava
Epistrophe nitidicollis
Epistrophe melanostoma
Episyrphus balteatus
1m
2w
1m

1m
4w
2ex,21w,2m

1w

2w
3w
1m,3w

1w,1m
1w

2m,13w

1m,1w

2m,1w

4w

1m

2w

3m,2w

5m,14w, 10ex

1w

1w
1m
7w

1m,2ex
1m
1m

1w,1m
1w

4w,4m
6w,6m

1w
1w

1w
1w

4w

1m

2w,1m

3w

1w

1m

2w

5w,1m

3m,1w

2m,1w

1m
1w

6w
11w,3m

2m,1w

5w,1m,2ex
92w,104m,10ex
1w
1w
1w,1m

1w,1ex

6w,4m
2w

3w
1m,1w
1m,1w
11m

1w
4w

3m,3w

1m

1w

1m,10w

1w

1m

199-387/8

2w,2m

4m

1w

1m

1w

1m

2w
1w, 1m

1m

1w

5w

2w,1m

1m,2w

2m,2w

8w

1m,2ex
2m
2w
2m,1w

2w,2m
1w,1m

3m,23w
2m,1w
1m

1m

1w

4w,2m
2w,5m
85m,30w

1m
1m,1w

2m,4w
1ex

1m

1m
1m

1m

1w

1w

2w

10w

Swolgender Broekhuizer- Belfeld NL
heide
broek
Holtmuehle
BRD
206-390/1 206/7-388 206-386/7/8 208-369

Castenrayse Omg. Meerlo Visvijvers
vennen
203/4-391
Legert

incl mal. trap

Plaats Voorprogramma Schuitwater
206/7-386

3w

2w
1m

1m
1w

5w

1m,1w

1w

3w,7m
2w,2m

205-376/7
1w
602w,601m

1w,1m

1w

1w

6w,2m

2w

1m

2w,1m
4w,2m

2w,1m

203-374

Koelbroek
Dubbroek
Everlose beek

Tabel 4b: waarnemingen Syrphidae 2
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Naam
Eristalinus sepulchralis
Eristalis abusivus
Eristalis arbustorum
Eristalis horticola
Eristalis intricarius
Eristalis nemorum
Eristalis pertinax
Eristalis piceus
Eristalis tenax
Eumerus strigatus
Eupeodes corollae
Eupeodes latifasciatus
Eupeodes luniger
Ferdinandea cuprea
Heringia heringi
Helophilus hybridus
Helophilus pendulus
Helophilus trivittatus
Lejogaster metallina
Lejogaster splendidus/tarsata
Leucozona lucorum
Melangyna cincta
Melanostoma mellinum
Melanostoma scalare
Meligramma triangulifera
Meliscaeve auricollis var mac
Merodon equestris
Merodon equestris var. Na
Microdon eggeri
Myathropa florea
Neoascia geniculata
Neoascia meticulosa
Neoascia podagrica
Neoascia tenur
Orthonevra brevicornis
Orthonevra geniculata
Orthonevra splendens
Paragus haemorrhous
Parhelophilus frutetorum
Parhelophilus versicolor
Pipiza bimaculata
1w

1w
15m,10w

1w

2m,1w
1w,1m

2w

4m,5w
3w,1m

3m

Plaats Voorprogramma

5w,14m
3m,3w

1w
1m
3w,4m
5m,1w

1w
1w

1w
1m
1w,1m,1ex
1w
2w
1m

12m,7w, 5ex 2m,2w,31ex

1w

4w

1m,2w

4w

1w

2m,3w
1m,2w

1m
1m

3m

5m,1w

1m

1w

4w
1w,1m

6m,4w,1ex
7m,8w
3w,2m
1w

2w,1m
2m,3w
1w
1w
2m,3w

6w,1m,5ex
23w
1w

1w,1m,1ex

1w,1m

2m,2w
4m
1ex
25w,22m
3m,4w

199-387/8
2m,1w

2w

1w

4w, 17m
1m,2w
1w
1m

incl mal. trap
1m,3w
1w
1m
2w

heide

1w

2w

1w

1w
1w

2w

2w

1m

2m
1w,2m

2m
1m,1w

2w

1w,2m,2ex

1w

2w

1w

1w
1w,2m
1w

13m,w
1w,1m
1w

1m

2w

1w

2ex,7m,3v

1w,1ex

1m
7w
1w,1m

3m,1w
4w,4m,1ex
3w,2m
1w
1m

1w
1w

21w,21m
8w,2m
2w

1m
3w,1m

2m

1w

1w

2w,1m

1w

1w,2m

1w

Holtmuehle
BRD
206-386/7/8 208-369

broek

Swolgender Broekhuizer- Belfeld NL

206-390/1 206/7-388

Legert

vennen

206/7-386

203/4-391

Castenrayse Omg. Meerlo Visvijvers

Schuitwater

2w,1m

1w
9w,21m,6ex
2w
1w

2w
1m,1w

2w

1w,1m

1w

205-376/7
7w,15m

Everlose beek

Koelbroek

1m
1m

2m

1w
1w

1w

1w,1m
1w

203-374
1w,1m

Dubbroek
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Naam
Pipiza festiva
Pipiza lugubris
Pipiza (cf) noctulica
Pipizella varipes
Platycheirus albimanus
1w
Platycheirus angustatus
Platycheirus clypeatus
Platycheirus fulviventris
Platycheirus peltatus
Platycheirus scambus
Platycheirus scutatus
1w
Pyrhophaena granditarsa
Pyrhophaena rosarum
Rhingia campestris
Scaeva pyrastri
Scaeva selenitica
Sericomyia silentis
Sphaerophoria batava
2m
Sphaerophoria scripta
1w
Sphaerophoria taeniata
Syritta pipiens
7m,6w
Syrphus ribesii
1m
Syrphus torvus
Syrphus vitripennis
1m
Temnostoma bombylans
Temnostoma vespiforme
Tropidia scita
Volucella bombylans
Volucella bombylans var plumata
Volucella inflata
Volucella pelluscens
Xanthogramma pedissequum
Xylota abiens
Xylota segnis
7m,1w
Xylota sylvarum
Xylota tarda
Xylota xanthocnema
1m
1m
16w, 10m, 4ex
1ex

1m

1w,2m
2w,6m
1m
1m

1m

2m

1m
1m

1m

1w,2m

1m,1ex

5m,3w,2ex
2w
3m,1w

1w

2w,1ex

1w

1w

2w

1m

3w

1m,1ex
1w,25ex

2w

2w

1w

2m,4w

3w

2m
2m,3w

1m
1m
1w.2m
5w,5m
1m
3m,4w
4w
4w,4m,1ex
3w,1m,1ex

2w
1w,1ex

1w
1w
1m
1w,1m
6w,1ex

1w,1m
1w
2w

6w

199-387/8

5m

1ex

3w, 1ex
2w

1w,1m

1w

2m,1w

1m
1m
1m

4w

1w,1m

9w,13m

1ex
2m

1w
1w,1ex
2m
1w,2m
1m,4w,1ex

4m
5w,2m

1m,1w,7ex

4w
2w
17w,5m

1w
1m,1w
1w

1w,1m
2m

1w,2m
3w

1m
1w

Swolgender Broekhuizer- Belfeld NL
heide
broek
Holtmuehle
BRD
206-390/1 206/7-388 206-386/7/8 208-369
1w
1w
1m

Castenrayse Omg. Meerlo Visvijvers
vennen
203/4-391
Legert

1m
4m,4w
2m,10w
17w, 2m,2ex
1w
1ex
1m

13w, 2m
1m, 1 cop
2w,1m

1w
1w
1w
37w

incl mal. trap

Plaats Voorprogramma Schuitwater
206/7-386

1w,1m
1w,2m

1w

1w,1m
1w

1w
2w,1m
2m

1w

2w

205-376/7

5m
1w,2m

1w

1m,1ex
1m
1w,1m

5w,5m
2w

1m

1m

1w
2m
1w

203-374

Koelbroek
Dubbroek
Everlose beek
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1w
7m

1m

2m

2m
1m

Scatophagidae
Scatophaga lutaria
Scatophaga stercoraria

1m

10m

10 ex

1m,1w
1w

1m
11m

3m
6m

1w
2m
1m
1w
2w
1m,1ex
1w

1m

1m
1m

1m
1m
1m

1m
2w
1m,1w
8m
6m,6w

1ex

1m

veel ex.
1m

1m

2w
1m,1w
5w

4w

1m

Dubbroek
Belfeld (NL) Koelbroek
Visvijvers Swolgender Broekhuizer- Broekhuizen Bergen
Schuitwater Castenrayse Omg.
Landgoed
208.4-388.8 201.7-401.5 208-369
Everlose beek 203-374
broek
heide
Legert
vennen
207-386
Meerlo
Geijsteren
205-376/7
206-386/7/8
199-388/
203/4-391 206-390/1 206/7-388
207.2-386.5 /206-386
incl. mal.trap 199-387

Sarcophagidae
Miltogramminae
Metopia argyrocephala
Metopia campestris
Metopia rondaniana
Sarcophaginae
Parasarcophaga caerulescens
Sarcophaga carnaria
Sarcophaga lehmanni
Thyrsocnema incisilobata
Bellieriomima subulata
Helicophagella crassimargo
Heteronychia haemorrhoa
Heteronychia vagans

Calliphoridae
Bellardia varium
Bellardia vulgaris
Calliphora vicina
Calliphora vomitoria
Lucilia ampullacea
Lucilia caesar
Lucilia illustris
Lucilia sericata
Lucilia silvarum
Pollenia rudis

Tachinidae
Blondelia nigripes
Dufouria chalybeata
Gymnosoma nudifrons
Phasia hemiptera
Phebellia nigripalpis
Tachina fera
Timavia amoena

Naam

Gebied
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Sciomyzidae
Elgiva cucularia
Sepedon spinipes
Tetanocera arrogans
Tetanocera ferruginea

Heleomyzidae
Suillia bicolor

1w,1m

1w

1w

2w

1m

1m

1w
1w
6m
2w,1m

1ex

1w

1w
1w

1ex

1w

1w

1w

1m

Castenrayse Omg.
Visvijvers Swolgender Broekhuizer- Broekhuizen Bergen
Belfeld (NL) Koelbroek
Dubbroek
vennen
Meerlo
Legert
heide
broek
208.4-388.8 201.7-401.5 208-369
Everlose beek 203-374
199-388/
203/4-391 206-390/1 206/7-388
206-386/7/8
205-376/7
199-387

Platystomidae
Rivellia syngenesiae

1w

1w

2m, 2w

1m
1w

Schuitwater
207-386
/206-386
incl. malval

3w,5m

1m,1w

1m

Landgoed
Geijsteren
207.2386.5

Opomyzidae
Opomyza petrei

Tephritidae
Philophylla caesio

Lauxaniidae
Lyciella rorida

Calobatidae
Compsobata cibaria
Calobata nigricornis
Calobata petronella
Calobata femorata

Mesembrina meridiana
Muscina levida
Poleites lardaria
Hydrotaea ignava

Muscidae

Naam

Gebied
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