
Redacteur zijn van de Vliegenmepper is een raar vak.
Na het decembernummer over te hebben moeten slaan
door een gebrek aan kopij waren er half maart dan
toch genoeg artikelen om een dunne editie uit te
geven ware het niet dat er toen een dikke 20 pagina's
aan artikelen de mailbox van Laurens binnen kwam
zeilen.

Omdat we de leden deze artikelen niet wilden
onthouden hebben we de uitgave van de eerste
Vliegenmepper van het jaar maar even uitgesteld.
Hierdoor kan de lezer beschikken over een tabel van
de geslachten Pipiza (Syrphidae) en Dilophus
(Bibionidae), een uitgebreid literatuuroverzicht, een
verslag van het Dipteraweekend 2004 (en de convo
van 2005!), een uitgebreid artikel over
vliegendiversiteit in een Schevenings park en een
aantal kortere artikeltjes over bijzondere vliegen. 

Genoeg leesvoer voor een verregende voorjaarsdag
dachten we zo! 
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Chetostoma curvinerve komt verspreid in het
mediterrane gebied voor. Naar het noorden toe wordt
de soort veel zeldzamer. In midden Europa wordt hij
slechts sporadisch aangetroffen. De laatste jaren
neemt echter het aantal waarnemingen in onze streken
juist toe. In 1987 heeft Chandler de waarnemingen uit
Engeland op een rijtje gezet, drie in totaal. Sindsdien
zijn daar verschillende waarnemingen bijgekomen
(Chandler, 1998; Merrifield & Merrifield, 2000;
Morris, 1999). In 1995 werd Chetostoma curvinerve
voor het eerst waargenomen in Zwitserland (Merz,
1996). In dat zelfde artikel meldt Merz de eerste twee
exemplaren uit Spanje, uit 1993. 

In 2000 werd het eerste exemplaar in Nederland
aangetroffen (Van Aartsen, 2001). Sindsdien zijn er

Chetostoma curvinerve Rondani, 1856 is een
intrigerende en eigenlijk ook een beetje een
mysterieuze soort. Het is een mooie, opvallende en,
naar boorvliegmaatstaven, een forse soort met zijn
ruim 6 millimeter. De vleugeltekening is zeer
karakteristiek en fraai (fig. 1). De mannetjes hebben
een vreemde kam van lange borstels op het gezicht
staan, die ver voor de kop uitsteken (fig. 2). 
Bij de vrouwtjes zijn deze borstels minder lang. Deze
kam ziet er vreemd uit en men heeft geen idee
waarvoor het dient. Verder is de fenologie van deze
soort intrigerend, de volwassen dieren worden zowel
in het najaar als in het vroege voorjaar aangetroffen.
In tegenstelling tot Van Aartsen (2001), wordt
tegenwoordig aangenomen dat de soort slechts 1
generatie heeft die in het najaar verpopt en als
volwassen dier overwintert en pas in het volgende
voorjaar zich voortplant en eieren afzet (Merz, 1996).

Summary
Dutch faunistics of Chetostoma curvinerve are
described. This member of the Tephitidae-family was
first discovered in 2000 and seems to be expanding its
distribution range in Europe. Little is know about the
larval stages of C. curvinerve, an ecological relation
with Lonicera is suspected. 
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Figuur 1. Vleugeltekening van Chetostoma curvinerve. 

Figuur 2. Kopprofiel van een mannetje van Chetostoma

curvinerve met een zeer opvallende kam van lange zwarte 
borstels
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Tenthredinidae) op Lonicera xylosteum. Korneyev
(1990) meldt dit op basis van een mondelinge
mededeling van A.G. Zinovjev, die de soort gekweekt
zou hebben uit gallen. 
Van Aartsen (1992) meldt dit op basis van een
mondelinge mededeling van V. Richter, die de soort
eveneens gekweekt zou hebben. Hiervan zijn echter
nooit data gepubliceerd en latere auteurs die deze
biologie aanhalen refereren slechts aan Korneyev of
aan Van Aartsen. 

Een soortgelijke biologie komt meer voor onder de
boorvliegen. In Europa leven de larven van
Euphranta toxoneura (Loew, 1846) als broed-
parasieten van het bladwespengenus Pontania , die
bladgallen veroorzaken op wilg (Kopelke, 1984).
Volgens Korneyev (1990) komt de bouw van de
legboor overeen met die van de soorten uit het
neotropische genus Parastenopa , die nauw verwant
zijn aan het genus Chetostoma en waarvan de larven
eveneens als broedparasieten leven (Aczel, 1956).

Als de larven van Chetostoma curvinerve inderdaad
leven op Lonicera , al of niet als broedparasieten van
bladwespen, dan doet het aantal waarnemingen in de
kuststreek vermoeden dat de soort leeft op rode
kamperfoelie (L. xylosteum). De waarnemingen in
Gronsveld en Utrecht zouden dit kunnen bevestigen,
omdat rode kamperfoelie ook veel als sierheester in
tuinen wordt gebruikt, maar er zijn natuurlijk meer
Lonicera’s die in tuinen staan. Het is verder de vraag
of de larven van C. curvinerve ook kunnen leven van
wilde kamperfoelie (L. periclymenum). Het
systematisch bemonsteren van deze waardplant
verspreid over Nederland de afgelopen twee jaar
hebben geen waarnemingen opgeleverd. Dit zou
kunnen liggen aan de zeldzaamheid van de soort, in
heel Europa wordt de soort als zeer zeldzaam
beschouwd. Maar het kan ook alles te maken hebben
met de uitzonderlijke vliegtijd van de soort, waarmee
wellicht ook het geringe aantal waarnemingen van de
soort verklaard kan worden. Het grote aantal
waarnemingen uit Gronsveld heeft betrekking op
zonnende dieren, vroeg in de ochtend, in de tuin van
Ivo Raemakers. De waarneming uit Utrecht betrof
ook enkele exemplaren die op grootbladige struiken
aan het zonnen waren in een tuin. 

nog tien waarnemingen bijgekomen (tabel 1).
Opvallend is dat de meeste vindplaatsen langs de kust
liggen (fig. 3), net als in Engeland (Clemons, 1996). 

De biologie van Chetostoma curvinerve is onbekend,
maar er wordt vermoed dat de larven leven in
Kamperfoelie (Lonicera). Er zijn wereldwijd 14
soorten uit het genus bekend. Van één soort, C.
continuans Zia, 1938 zijn de larven gekweekt uit
bessen van twee soorten Lonicera (Kandybina, 1977).
Van C. californicum Blanc, 1959 wordt eveneens een
Lonicera als waardplant opgegeven (Foote et al.,
1993), echter zonder aanduiding van het deel van de
plant dat wordt gebruikt. Als laatste is er een
hardnekkig gerucht dat de ronde doet over de tweede
soort Chetostoma die in Europa voorkomt en die ook
één keer in Nederland is gevonden; C. stackelbergi
Rohdendorf, 1955. Van deze soort is gemeld dat de
larven broedparasieten zouden zijn in gallen van de
bladwesp Hoplocampoides xylostei (Hymenoptera:
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Meijdendel
Utrecht, St. Janshovenstraat 

086 – 463 
137 – 456 

1 man 
4 mannen 

25-28.iv.2000
9.iii.2002

J. Prijs 
L. Boumans 

Leiden, Leidse Hout
Leiden, Merenwijk, Sleutelbloem
Vrouwenpolder, Oranjezon 
Vrouwenpolder, Oranjezon 

092 – 465 
095 – 465 

1 exemplaar 
1 man 

030 – 401 
029 – 401 

1 man 
1 man 

+ 13.iii.2002 
27.iii.2002

W. Renema 
R.J.M. Kleukers 

13.v.2003
11.ix.2003

B. van Aartsen 
J.T. Smit 

Gronsveld
Gronsveld
Gronsveld
Gronsveld

179 – 313 
179 – 313 

3 mannen 
Minstens 3 mannen 

179 – 313 
179 – 313 

Minstens 2 mannen 
1 man 

Gronsveld

Tabel 1. Waarnemingen van Chetostoma curvinerve in Nederland, weergegeven in chronologische volgorde. 

179 – 313 1 vrouw 

21.iii.2005
22.iii.2005

I. Raemakers 
I. Raemakers 

23.iii.2005
28.iii.2005

I. Raemakers 
I. Raemakers 

2.iv.2005 I. Raemakers 

Figuur 3. Verspreiding van Chetosotoma curvinerve in Nederland. 

Bron Databank Tephritidae EIS-Nederland
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Vrijdag 2 – Zondag 4 september 2005 
Naturalis te Leiden. 

In navolging van de succesvolle eerste twee symposia 
in Stuttgart, Duitsland (2001) en Alicante, Spanje 
(2003) heeft de commissie van het Nederlandse 
zweefvliegenproject besloten om in 2005 het derde 
symposium te organiseren. Dit symposium zal
gehouden worden in het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum Naturalis. De organisatie wordt ondersteund 
door stichting EIS – Nederland.

Het programma van het symposium zal bestaan uit 
drie dagen met lezingen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen met betrekking tot zweefvliegen. De 
lezinghouders zullen afkomstig zijn uit verschillende 
delen van de wereld, daarom zal de voertaal Engels 
zijn. Er zal ook een excursie georganiseerd worden
die of de dag voor of de dag na het symposium zal 
plaatsvinden.

De kosten voor het symposium worden geschat op 
zo’n 100 Euro, de exacte prijs is nog niet bekend. In
deze prijs zijn geen overnachtingen meeberekend. De 
prijzen voor een overnachting in een hotel in Leiden 
beginnen ergens rond de 40 Euro p.p.p.n. 

Iedereen die dit symposium wil bijwonen wordt 
verzocht het registratieformulier in te vullen, te 
vinden op de website, en voor 1 mei ingevuld op te 
sturen naar syrphidae@naturalis.nl (of per post: EIS –
Nederland, Postbus 9517, 2300 RA Leiden). 

Namens de organisatie, 

Menno Reemer 
John Smit 
Wouter van Steenis 

e-mail: syrphidae@naturalis.nl
website: www.naturalis.nl/syrphidae



Van 1988 tot en met 2001 heb ik in de zomermaanden
(april tot en met augustus) als vogelwachter gewerkt
op Rottumerplaat (provincie Groningen). Dit niet
voor publiek toegankelijke waddeneiland ligt ten
oosten van Schiermonnikoog en westelijk van
Rottumeroog.
Gedurende deze periode heb ik mij gaandeweg, naast
de reguliere werkzaamheden, steeds meer toegelegd
op het inventariseren van insecten en andere
ongewervelden. Elk seizoen werden grotere aantallen
dieren verzameld en uiteraard waren de
wintermaanden steeds te kort om meer dan een fractie
van de op spelden en in alcohol verzamelde dieren
van een naam te voorzien. Wel kreeg ik een goed
beeld van de algemeen voorkomende soorten, zodat
twee wel erg merkwaardige vliegen, die ik in 1998
aantrof, snel in het net verdwenen. 

De dieren van de Rottummerplaat 
In 1998 ving ik twee vliegen van een mij onbekende
soort, op respectievelijk 29 juni en 11 augustus. Beide
dieren werden in de omgeving van de behuizing
gevangen, aan de oostzijde van het eiland
(kilometerhok 229-617). In de luwte van zowel de
behuizing als de omringende duinen bevinden zich
hier diverse bosschages, voornamelijk bestaande uit
Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Rimpelroos
(Rosa rugosa), Kruipwilg (Salix repens), Witte abeel
(Populus alba) en Vlier (Sambucus nigra). Het
exemplaar van 29 juni foerageerde op de bloesem van
de op dat moment uitbundig bloeiende Wilde liguster
(Ligustrum vulgare). 

De determinatie 
Wat bij beide dieren meteen opviel was de tekening
van de ogen. Over een groene achtergrond liepen een
zestal smalle rode horizontale banden. Verder hadden
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de dieren een vrij spitse, glimmend zwarte snuit en
contrasteerde de witte, van lange witte haren
voorziene onderzijde van kop en borststuk met de
donkere bovenkant. De lengte was circa 9 millimeter. 
Aanvankelijk verward en op het verkeerde been gezet
door de bijzondere ogen, dacht ik met een daas
(Tabanidae) te maken te hebben. Al snel bleek dat dit
niet juist kon zijn. Omdat op het eiland verder geen
literatuur aanwezig was, verdwenen de dieren in een
insectendoos.
Zes jaar later: rondneuzend op de website
www.diptera.info zag ik plotseling een foto van ‘mijn’
vliegen, voorzien van een naam. Weer herinnerd aan
het bestaan van de beide vliegen en inmiddels
voorzien van een ruime vliegen-bibliotheek, wist ik ze
vrij snel op naam te brengen: twee vrouwtjes
Stomorhina lunata! 

Herkenning
Met behulp van de gangbare familietabellen is vrij
snel vast te stellen dat het gaat om een lid van de
Calliphoridae. Rognes (1991) leidt dan al snel tot de
juiste soortnaam. De soort is vrijwel direct te
herkennen aan de antennen. Op de sprietborstel staan
alleen aan de bovenzijde lange haren. De onderzijde is
dus nagenoeg kaal. De vooruitstekende snuit heeft een
opvallend glanzende zwarte tekening. Vrouwtjes
hebben een veel breder voorhoofd dan mannetjes en
missen ook grotendeels de gele tekening op het
achterlijf.
De opvallende oogtekening is alleen bij levende
dieren waarneembaar (zie de foto van Nico Geiregat
op mijn website). Mijn beide exemplaren hebben
momenteel doffe donker-wijnrode ogen. Bij een van
beiden is bij een bepaalde lichtinval nog een vage
aanduiding van horizontale lijnen te zien. 

Verspreidingsgebied
Van het geslacht Stomorhina zijn diverse soorten
bekend. S. lunata komt voor in de gehele
Afrotropische, het noorden van de Oriëntaalse en het
zuiden van de Palaearctische regio, in West-Europa
tot het noorden van Frankrijk. Verder is de soort
algemeen op Bermuda, maar verder nergens in die
regio.

Voorkomen in Nederland 
Stomorhina lunata is voor het eerst in 1988 in
Nederland gevonden. Daarna is de soort vanaf 1994

Stomorhina lunata (Diptera, Calliphoridae) 
op Rottummerplaat

Date Lutterop 

 d.lutterop@wxs.nl 

Summary

Stomorhina lunata (Diptera, Calliphoridae) was
caught in 1998 at the island of Rottumerplaat. The
author describes morphology, faunistics and biology
of this Blowfly.
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waarschijnlijk wel jaarlijks waargenomen, maar
doorgaans betreft het slechts een tot enkele
exemplaren per jaar. Stomorhina lunata kan tussen
mei en oktober worden aangetroffen, maar de meeste
waarnemingen vallen in het najaar. 

Levenswijze
De larven leven van de eipakketten van
treksprinkhanen. Daarbij kunnen de aantallen vliegen
zo groot zijn dat het ei-verlies kan oplopen tot 100%
(Kleukers et al. 1997). De soort vliegt grote afstanden
achter de treksprinkhanen aan en kan zo ook de
feitelijke sprinkhanenwolk voorbijvliegen. Zodoende
is het een lange afstandstrekker in Midden- en Noord-
Europa. Na een invasiejaar kan de soort zich
meerdere jaren handhaven, maar vermoedelijk
verdwijnt hij uiteindelijk altijd. Deze situatie deed
zich voor in Zuid-Engeland (1940-1950). Ook in
België worden de laatste jaren regelmatig enkele
exemplaren gezien. Het enige geval voor Scandinavië
stamt uit 1844. Toen werd een mannetje gevangen in
de botanische tuin in Helsinki, Finland. De soort kan
dus echt erg ver vliegen. 

Toekomst
De vangst van twee vrouwtjes Stomorhina lunata op
Rottumerplaat doet vermoeden dat er dat seizoen
mogelijk nog meer exemplaren op het eiland
aanwezig zijn geweest. De grootte van het eiland
(circa 750 hectare) en de afwisseling in terreintypen
maakt het niet mogelijk een goed overzicht te krijgen
van de aantallen insecten op een bepaald moment. 
Na 1998 is Stomorhina lunata niet meer op
Rottumerplaat waargenomen. Hoewel het eiland
grote populaties van enkele veldsprinkhaansoorten
herbergt (rondom de behuizing voornamelijk
Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus)), zijn
er tot en met 2001 geen aanwijzingen dat de soort
zich hier succesvol heeft voortgeplant. Daarmee ligt
de waarneming in dezelfde lijn als de overige
waarnemingen in Noordwest-Europa. 
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Beste mensen, 

Dit is het zesde en tevens laatste literatuuroverzicht van
mijn hand. Ik heb deze overzichten met veel plezier
samengesteld. Mocht iemand interesse hebben, de 
door mij opgestelde lijsten zijn digitaal beschikbaar. 
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Het zal menig lezer zijn opgevallen dat er op het gebied
van diptera de nodige informatie is te vinden op het
internet. In dit stukje wil ik een twee websites van twee
van onze leden kort aan bod laten komen. 
De eerste is www.diptera.info van Paul Beuk, de tweede
is http://www.science.uva.nl/zma/ 
(of http://ip30.eti.uva.nl/ccw/ ) de Tipulidae -database
van Pjotr Oosterbroek. 

www.diptera.info
Onze penningmeester heeft met deze site aardig in de
roos geschoten vind ik zelf. Het moet nog groeien maar
er zijn al 94 leden (op 20 maart 2005). 
Naast een fotogallerij, waar de leden van het forum hun
foto's van vliegen en muggen met anderen kunnen
delen, is er een uitgebreid overzicht te vinden van
andere dipterasites en discussiefora. Het mooiste van de
site is toch wel het forum waar leden hun foto's ter
determinatie aanbieden.
Er zitten hele mooie plaatjes bij en niet zelden leidt
plaatsing tot een correcte determinatie. 

Catalogue of the Craneflies of the World 
Het monnikenwerk van Pjotr Oosterbroek is voorlopig
af. Op de Dipteradag gaf hij samen met Herman de Jong
een demonstratie van de database die de catalogus van
alle langpootmuggen omvat. 
Helemaal compleet met alle 15.200 taxa (grotendeels
beschreven door Alexander) verspreidingsgegevens en
referenties naar artikelen en figuren. 
Het is mogelijk om soortenllijsten per land te
downloaden evenals een lijst met maar liefst 4.700
referenties. Onnodig te zeggen dat de liefhebber hier
zijn hart kan ophalen 

Adres van de schrijver 
Zie colofon. 
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Op 7 februari dit jaar vond ik in de Waterleidingduinen
bij Vogelenzang (095-480v) tussen graspollen resten
(thorax en abdomen) van een kever met daarin een
vliegenpop. Ik heb dit mee naar huis gekomen en in een
buisje op de vensterbank gezet, alwaar op 7 maart een
vrouwelijke tachinide uitsloop. Tom Hakbijl van het
ZMA heeft de keverresten geïdentificeerd als van
Galeruca tanaceti (L.), een oligofaag haantje van onder
andere boerenwormkruid en duizendblad. 
Ik heb een foto van de vlieg met deze info op het forum
van www.diptera.info geplaatst. Van deze foto herkende
Peter Tschornig als eerste Picconia incurva. Mijn
dorpsgenoot Theo Zeegers heeft het dier onder de binoc
bekeken en deze determinatie bevestigd. 
Er waren pas twee exemplaren van deze soort uit
Nederland bekend. Het eerste is begin vorige eeuw
uitgekweekt van een locatie op de Veluwe; het tweede
heeft Theo zelf gesleept in de Kennemer duinen bij
Haarlem.
Galeruca tanaceti was al bekend als gastheer van
Picconia incurva. De vlieg zet het ei af op de oudere
keverlarve, maar de puparia worden in dode kevers
gevonden.

Ik heb trouwens mijn ervaringen met het uitkweken van
larven en poppen op een website gezet. Het is mijn
bedoeling op deze manier "recepten" te verzamelen voor
het uitkweken van bepaalde soorten vliegen zoals:
"wanneer moet je larven of poppen uit welk soort
substraat verzamelen?" Wie haar of zijn kleinschalige
kweekresultaten ook op deze site wil zetten, is van harte
welkom.

De url luidt: http://home.hccnet.nl/p.j.nellestijn/diptera/

Adres van de schrijver 
Nieuwstraat 60 
3762 TR Soest 

Diptera o p he t in ternet:
een tw eetal sit es

Derde exemplaar van Picconia
incurva (Tachinidae)

Louis Boumans 

louis.boumans@hccnet.nl

Laurens van der Leij

laurens@lvdl.demon.nl



Variatie binnen de soorten 
Sexuele dimorfie 
Er is een duidelijke en constante sexuele dimorfie in het
genus Pipiza. Mannetjes zijn gemiddeld donkerder van
kleur en donkerder behaard dan vrouwtjes, de
vleugelvlek is bij de mannetjes minder donker dan bij
de vrouwtjes. Het derde antennelid van de vrouwtjes is
langwerpiger dan bij de mannetjes. Op het gezicht zijn
de vrouwtjes altijd licht behaard; bij de mannetjes is de
kleur van de beharing deels soortspecifiek.
Variatie binnen een soort
Het heeft er alle schijn van dat er binnen een soort (of
zelfs populatie) een zekere variatie in kleurintensiteit

Inleiding
Dit is een poging een tabel te geven tot de inheemse
soorten van het zweefvliegen geslacht Pipiza . Zoals
bekend behoren de determinatieproblemen in het genus
Pipiza tot de grootste van alle Syrphidae. 

ex. 1 ex. 2 ex. 3 ex. 4 
kleur behari ng gezich t
kleur 1e tarslid  poot II 

60%geel
geel

20%geel
geel

5% geel 
donker geel 

1% geel 
Bruin

kleur lid 2-3 tars III 
kleur halter e
kleur squam a + achter rand
kleur vleug el

licht bruin 
geel

bruin
bruin

wit + wit 
helder

grijs + bruin 
iets getint 

bruin
geel

Bruin
Bruin

wit + wit 
iets getint 

grijs + grijs 
bruin getint 

kleur behari ng praege nitaal segme nt
kleur vlekke n 2e segme nt
kleur behari ng boven ste helft oog 
kleur behar ing borsts tuk

100%geel
witgeel

95% geel 
donker geel 

wit
wit

geel
wit

50%geel
donker geel 

15% geel 
afwezig

wit
wit/geel

Geel
Geel

 Tabel 1 – Variat ie in kleuri ng bij vier exemp laren Pipiza luteita rsis, waarb ij de gele behari ng t.o.v. de zwarte  haren 
weergegeven wordt .

Wij hebben dan ook niet de illusie dat dit artikel het
laatste woord over de soorten uit het genus Pipiza zal
zijn. Wij stellen onze kennis nu om twee redenen op
schrift: de hoeveelheid nieuwe kennis en ervaring is
interessant genoeg om aan jullie te melden en het
documenteert vervolgens voor latere generaties hoe in
het zweefvliegen-project de (meeste) Pipiza ’s
gedetermineerd zijn. 
Wij hebben hiervoor de eigen collectie onderzocht op
kenmerken, buitenlandse literatuur bestudeerd op de
hierin genoemde kenmerken en vervolgens aan de hand
van collectiemateriaal onderzocht of deze kenmerken
constant zijn. Wat de literatuur betreft, hebben we met
name geprofiteerd van enkele vernieuwende ideeën van
Stubbs & Falk (1983) en Violovitsj (1988). Daarnaast
hebben we gezocht naar nieuwe determinatiekenmerken,
ondermeer in de genitaalbouw. In de literatuur worden
vele soorten en vele namen gebruikt, vaak zonder een
goede beschrijving te geven. Hierdoor is de literatuur
niet eenduidig en soms tegenstrijdig. Daarnaast is er een
grote variatie per soort aanwezig. Over het algemeen ligt
het essentiële probleem bij de soortengroep rond Pipiza
noctulica, P. bimaculata, P. fenestrata en P. signata. De
overige soorten blijken redelijk goed te scheiden.
Uiteindelijk hebben we ons beperkt tot de Nederlandse
exemplaren.

aanwezig is. Met zekerheid is dit te onderbouwen met
mannetjes van P. luteitarsis die op genitaal-apparaat te
determineren zijn. We hebben enige kleurkenmerken
van ca. 20 exemplaren, grotendeels van 1 vindplaats, op
een rij gezet en hierna geconcludeerd dat er absoluut
grote variatie aanwezig is. Enige extreme vormen van
variaties zijn hierboven beschreven voor vier
individuen (tabel 1). Indien de kleurkenmerken
variëren, dan is de kans groot dat de determinatie op
basis van kleurkenmerken snel tot misverstanden kan
leiden. Op deze reden trachten we dit type van
kenmerken zo min mogelijk te gebruiken in onze tabel. 

Aanwezige taxa in Nederland 
Naast de klassieke taxa zijn er een aantal omstreden of
onduidelijke taxa in het genus Pipiza beschreven uit
Nederland.
In de volgende tabel onderscheiden wij fenestrata wel
als separaat taxon, maar signata en notata vooralsnog
niet. De reden om fenestrata te onderscheiden is vooral,
dat dit taxon op een aantal plaatsen gedurende vele
jaren regelmatig verzameld is. Omgekeerd zijn er
locaties waar jarenlang uitsluitend noctiluca in aantal
gevonden wordt, zonder ooit een fenestrata daartussen.
Dat neemt niet weg, dat het onderscheid met noctiluca
niet messcherp is. 

Determinatie van soorten van het
geslacht Pipiza

Aat Barendregt 

Theo Zeegers 

Summary

Identification key to the Dutch species of Pipiza with
an emphasis on structural and genital features. 

De Vliegenmepper (2005, nummer 1) 15



Bijna al het materiaal uit ons land gedetermineerd als
signata betreft, ons inziens, fenestrata , vaak wat
kleinere vrouwtjes. Wij kennen maar één bimaculata -
achtig mannetje met lichte gezichtsbeharing, de
kenmerken van signata . Op grond van slechts één
exemplaar durven wij dit taxon niet te handhaven, zeker
gezien de hierboven beschreven kleurvariatie. Van
notata hebben wij in het geheel geen materiaal gezien:
wij vermoeden dat het hier vrouwtjes bimaculata
betreft.

Mannelijke genitaliën 
Uitvoerig is onderzocht in hoeverre de bouw van
genitaliën nieuwe determinatiekenmerken kon leveren.
Uiteindelijk geeft het goede informatie over enkele
soorten. Het blijkt dat Pipiza quadrimaculata (fig. 1)
direct afgesplitst kan worden door de algemene bouw
van de aedegus en de kenmerkende vorm van de surstyli
waarover een diagonale richel loopt. Ook Pipiza
luteitarsis (fig. 2) heeft een aparte bouw van de aedegus
en de surstyli zijn recht en bijna vlak. Alle overige

soorten zijn van het type Pipiza noctiluca s.l. (fig. 3),
zowel qua vorm van de aedegus als qua zadelvorm van
de surstyli, die alle sterk op elkaar lijken.
Het overzicht is deels getekend in fig. 4 met van links
naar rechts: 
- P. quadrimaculata – met de diagonale richel 
- P. festiva – met opvallend brede surstyli 
- P. luteitarsis – met rechte surstyli, zonder een hiel 
- P. austriaca – met opvallend brede surstyli 

Vervolgens staan in fig. 5 (van links naar rechts) vier
soorten:
- P. lugubris 
- P. noctiluca 
- P. bimaculata 
- P. fenestrata .

Hoewel de figuren enige verschillen aangeven, is de
variatie per soort dermate dat we (nog) geen verschillen
kunnen aanduiden. 

Figuur 1: 
mannelijk genita al Pipiza quadrimaculata
links ventra al, rechts  lateraa l gezien

Figuur 2: 
mannelijk genita al Pipiza luteita rsis
links ventra al, rechts  lateraa l gezien 

Figuur 3: 
mannelijk genita al Pipiza noctulica
links ventra al, rechts  lateraa l gezien

Figuur 4: 
rechter sursty li manne tjes Pipiza v.l.n.r.: P. quadr imaculata, P. festiva , P. luteita rsis, P. austri aca van
boven gezie n

Figuur 5: 
rechter surstyli manne tjes Pipiza v.l.n.r.: P. lugubr is, P. noctul ica, P. bimac ulata, P. fenest rata van boven 
gezien
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Kenmerken
De in de tabel gebruikte kenmerken spreken over het algemeen voor zich. Enige toelichting behoeft de ooghoek
bij de mannetjes en de mate van divergentie van de oogranden. 
De ooghoek tussen de ogen bij de mannetjes is de hoek tussen de ogen op de plek waar deze elkaar raken. De
ooghoek wordt bepaald door goed haaks op het oog te kijken, 1 oogrand horizontaal te draaien en dan de positie
van de tweede oogrand ten opzichte van de verticaal te bepalen. 
In vooraanzicht kunnen de randen van de ogen van boven naar beneden parallel lopen of duidelijk divergerend
zijn. Dit is het makkelijkst te zien door 1 oogrand strikt verticaal te houden en vervolgens te bepalen of en
hoeveel de tweede oogrand van de verticaal afwijkt. Bij de vrouwtjes is dit kenmerk lastiger door de grotere
afstand tussen de oogranden. 

Tabel tot de mannetjes Pipiza

1a
Zijaanzicht kop: inplanting van de antennen onder het midden van de kop; ooghoek 80 graden; genitaliën
(figuur 1) van een afwijkende vorm door draai in basisdeel surstyli.
Overige kenmerken: derde antennelid breder dan lang (bijlvormig), onderaan lichtbruin; tars 1 met alle leden
donker; lichaam en kop grotendeels zwart behaard; vleugel vrijwel egaal verdonkerd; achterlijf kort en breed
met twee paar roodgele vlekken (geheel zwart of drie paar is ook mogelijk). 

Pipiza quadrimaculata 

1b
Inplanting van de antennen op of boven het midden van de kop; ooghoek 85 graden of meer; genitaliën anders
gevormd (surstyli zadelvormig of recht – fig. 4 + 5). 2

2a
Tars 1 duidelijk geel, hooguit het laatste leedje van boven verdonkerd. 3
2b
Tars 1 met tenminste de 2 topleedjes verdonkerd, dus hooguit drie basale leedjes geel 5

3a
Dij 3 is slank, even dik als dij 2; dij 3 onderaan bij de top zonder een gleuf waar de scheen in zou passen.
Gezicht uitlopend in de breedte richting mondrand tot ongeveer 2 maal een oog breed, deels en vaak
overwegend donker behaard. Genitaliën met afwijkende vorm (rechte surstyli, zonder hiel).
Overige kenmerken: Derde antennelid ongeveer even lang als breed, bijlvormig; vleugel helder gekleurd of
egaal lichtbruin getint. Een slanke soort, meestal met smal vlekkenpaar op segment 2; poten met duidelijk gele
knieën. Pipiza luteitarsis 
3b
Dij 3 matig verdikt, tot 1,5 maal zo dik als dij 2; dij 3 onderaan bij de top met een gleuf waar de scheen in past.
Gezicht is altijd smaller, meestal licht behaard. Soorten met een breed achterlijf. Genitaliën: zadelvormige
surstyli met hiel. 4

4a
Gezicht bij oogranden naar onderen duidelijk verbredend (hoek ooglijsten 10 tot 20 graden). De lichte beharing
op achterlijf is wit gekleurd. Laatste lid tars 1 is verdonkerd. Derde antennelid hoogstens iets langer dan breed.
Vleugel vrijwel helder. Pipiza fenestrata 
4b
Gezicht smal met evenwijdige oogranden.Borststuk en achterlijf grotendeels goudgeel behaard. Tars 1 is geheel
geel. Derde antennelid meer langwerpig, 1,2 – 1,3 maal zo lang als breed. Vleugel in het midden verdonkerd.
Genitaliën met iets bredere surstyli.

Pipiza festiva 
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5a
Dij 3 met een extra knobbel onder aan de top; ooghoek stomp (100-115 graden). Derde antennelid ongeveer
bijlvormig dus even lang als breed, diepzwart van kleur. Gezicht, borststuk en achterlijf licht behaard.
Genitaliën met iets bredere surstyli.
Overige kenmerken: vleugel met zwak bruine vlek in het midden; tars 1 meestal grotendeels donker; knie 1 en
2 licht gekleurd; breed gezicht (1,7 x breedte van een oog) met evenwijdige zijden; achterlijf meestal geheel
zwart, soms met een klein geelwit vlekkenpaar op segm. 2. 

Pipiza austriaca 
5b
Dij 3 zonder een knobbel aan het einde, som wel deels verdikt; ooghoek ongeveer recht (85 tot 105 graden).
Het derde antennelid is meestal langer dan breed; borststuk en achterlijf minstens met iets kortere zwarte haren
tussen de licht gekleurde. 6

6a
Derde antennelid langwerpig: 1,3 tot 1,5 maal zo lang als breed, bruin - rood gekleurd. Vleugel met vrij
duidelijke bruine vlek op het midden, die aan alle kanten (ook de buitenkant) scherp afgegrensd is (kijk met
blote oog boven witte achtergrond). 
Overige kenmerken: achterlijf meestal zwart, soms met een paar vaag gele vlekken op segment 2; opvallend
veel witte haren op borststuk, schildje en achterlijf, maar altijd iets kortere zwarte haren ertussen. Gezicht
ongeveer 1,5 oog breed met evenwijdige zijden; gezichtsbeharing meestal deels licht gekleurd. Tars 1 vaak
met 3 leden geel; knie 1 en 2 (soms ook 3) geel gekleurd, rest poten donker.

Pipiza lugubris 
6b
Derde antennelid vierkant: 0,95 tot 1,3 maal zo lang als breed, egaal donker van kleur. Vleugelvlek aan de
buitenzijde onduidelijke begrensd. 7

7a
De beharing van het gezicht is vooral wit, soms met donkere haren gemengd er tussen. 
Overige kenmerken: Tars 1 vaak met lid 1-3 geel; scheen 1 vaak deels geel gekleurd. Zijnaad van
achterlijfsegment 2 deels wit behaard. Grotere soort met ooghoek van 90 tot 95 graden; derde antennelid
ongeveer even lang als breed; achterlijf doorgaans met een paar grote vlekken op segment 2 en een komma- tot
streepvormig vlekkenpaar op segm. 3. Gezicht in vooraanzicht: de oogranden duidelijk divergerent. Dij 3 iets
sterker verdikt dan bij noctiluca. Het pre-genitaal segment groter dan bij andere soorten. 

Pipiza fenestrata 
7b
De gezichtsbeharing is geheel of  grotendeels zwart. 8

8a
Tars 1 met eerste en tweede lid hoogstens aan de bovenkant met een licht bruin uiteinde (nooit geheel geel).
De oogranden zijn parellel. De vleugel is (vrijwel) helder.
Overige kenmerken: Kleinere en smallere soort; de ooghoek is 95 tot 105 graden; ocellendriehoek is
gelijkzijdig, de verhouding tussen oognaad, zijkant driehoek langs oognaad en achterrand bij kruin bedraagt
1,0 : 1,4 : 1,15. Het derde antennelid is ongeveer even lang als breed (0,95 : 1,0). De punctering op borststuk
is fijner dan bij volgende soort; achterlijf is glanzend zwart, soms met een vrij smal spleetvormig vlekkenpaar
op segment 2. 

Pipiza bimaculata 
8b
Tars 1 met eerste en tweede lid minstens met aan de bovenkant een licht bruin uiteinde (soms geheel geel). De
oogranden divergeren. De vleugel is over het hele oppervlak iets verdonkerd met vaag een vlek in het midden. 
Overige kenmerken: Grotere en bredere soort; de ooghoek is 85 tot 95 graden; ocellendriehoek is gelijkbenig,
de verhouding tussen oognaad, zijkant driehoek bij oognaad en achterrand bij kruin bedraagt 1,0 : 1,85 : 1,4.
Het derde antennelid is iets langer dan breed (1,0 : 0,9). De punctering op borststuk is grover dan bij vorige
soort; achterlijf is matig glanzend zwart, vaak met een (groot tot streepvormig) vlekkenpaar op segment 2, in
een enkel geval ook een vaag zichtbaar paar op segment 3. Pipiza noctiluca 
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Tabel tot de vrouwtjes Pipiza

1a
Inplanting van de antennen onder het midden van de kop (gezien vanaf zijkant); stofvlekken op voorhoofd
onopvallend of afwezig. 
Overige kenmerken: derde antennelid breder dan lang (bijlvormig), onderaan lichtbruin; tars 1 met alle leden
donker; lichaam kort geel behaard; vleugel iets verdonkend; gezicht onderaan 1,4 oog breed; achterlijf kort en
breed met twee paar roodgele vlekken. Pipiza quadrimaculata 
1b
Inplanting van de antennen op of boven het midden van de kop; stofvlekken op voorhoofd duidelijk. Indien
achterlijf met 2 paar duidelijke vlekken dan achterlijf lang. 2

2a
Tars 1 duidelijk geel (evenals grotendeels tars 2 en 3), hoogstens laatste lid van boven iets donker. 3
2b
Tars 1 hoogstens eerste drie leedjes geelachtig (meestal aan einde), de rest donker bruin tot zwart. 5

3a
Dij 3 slank, even dik als dij 2, zonder een gleufje. Derde antennelid ongeveer even lang als breed, bijlvormig. 
Overige kenmerken: slanke soort, meestal met smal vlekkenpaar op segment 2; poten met duidelijk gele knieën,
vleugel ongeveer helder gekleurd; gezicht breed, ongeveer 2 maal een oog, uitlopend in de breedte richting
mondrand. Pipiza luteitarsis 
3b
Dij 3 verdikt met gleufje waarin scheen 3 past. Derde antennelid ongeveer 1,2 tot 1,3 maal zo lang als breed. 

4

4a
De lichte beharing op achterlijf is wit gekleurd. Laatste lid tars 1 is verdonkerd. Derde antennelid hoogstens iets
langer dan breed. Vleugel vrijwel helder. Pipiza fenestrata 
4b
Borststuk en achterlijf grotendeels goudgeel behaard. Tars 1 is geheel geel. Derde antennelid langwerpig, bijna
1,5 maal zo lang als breed. Vleugel in het midden sterk verdonkerd. Pipiza festiva 

5a
Vleugel met duidelijke bruine vlek op het midden die binnen- en buitenwaarts abrupt begrensd is (kijk met blote
oog boven witte achtergrond). Derde antennelid 1,3 tot 1,5 maal zo lang als breed, bruin – rood tenminste van
onderen.
Overige kenmerken: Achterlijf meestal zwart, of met een paar vaag gele vlekken op segment 2; tars 1 vaak met 2
tot 3 leedjes geel. Pipiza lugubris 
5b
Donkere vlek in de vleugel aan de buitenkant vaag begrensd of donkere vlek in het geheel zwak ontwikkeld.
Derde antennelid 0,95 tot 1,3 maal zo lang als breed, egaal donker. 6

6a
Dij 3 met een knobbel onder aan de top; derde antennelid ongeveer vierkant dus even lang als breed. 
Overige kenmerken: Vleugel met sterke bruine vlek in het midden; knie 1 en 2 licht gekleurd; achterlijf meestal
geheel zwart, soms het paar smalle vlekjes; op segment 2 tot 4 een band van aanliggende haartjes, die het
achterlijf een grijze weerschijn geeft. Pipiza austriaca 
6b
Dij 3 zonder een knobbel aan het einde, meestal wel verdikt maar niet zo extreem; derde antennelid meestal
langer dan breed. 7
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Soortbesprekingen

Pipiza austriaca 
Kenmerken en variabiliteit :
Kenmerkend is de duidelijke knobbel onderaan dij 3.
Deze knobbel is altijd duidelijk van de rest van de
verdikking van de dij afgetekend. De grootte van de
knobbel is wel tamelijk variabel. Bij opgevouwen
achterpoten is de knobbel makkelijk te missen. Verder
is karakteristiek bij het mannetje de grote ooghoek. De
soort is donker van kleur maar lichtbehaard. Het derde
antennelid is opmerkelijk kort. 
Potentiële misdeterminaties :
Vaak verward met lugubris, maar derde antennelid veel
korter, vleugelvlek rondom vaag begrensd en natuurlijk
met de knobbel onder dij 3 duidelijk. 
Verspreiding:
Thans vrijwel beperkt tot zuid- en midden Limburg,
vroeger in de gehele zuidoostelijke helft van het land.
De soort heeft een sterk negatieve trend. 
Vliegtijd:
Twee generaties: eerste midden mei – begin juli, tweede
en sterkere midden juli- begin september. 

Pipiza bimaculata 
Kenmerken en variabiliteit :
Doorgaans slankere soort met parallelle oogranden,
relatief langwerpig derde antennelid en met zwarte
gezichtsbeharing bij het mannetje. 
Potentiële misdeterminaties :
Vooral met noctiluca te verwarren en daar mogelijk nog
onvoldoende helder van afgescheiden. Het traditionele
kenmerk van kleur van de voortarsen lijkt minder
bruikbaar: ook bij noctiluca komen donkere voortarsen
voor.

7a
Tergiet 4 geheel licht behaard, zelden met een enkele rij zwarte haren helemaal vooraan.[Pas op: tergiet 3 tot op
de achterrand wel zwart behaard!] Achterlijf in de regel sterk vlieger-vormig: met rechte zijkanten, eerst
verbredend, dan vrij plots versmallend 
Overige kenmerken: Tergiet 2 in de regel met grote, vierkante vlekken, tergiet 3 vaak met kleine, komma-vormige
vlekken. Tars 1 met 3 leedjes geel, dij 3 tamelijk sterk verdikt. Forse soort. Pipiza fenestrata
7b
Tergiet 4 vooraan met over de gehele breedte een zone met zwarte beharing, die ongeveer een kwart van de
tergietlengte inneemt. Achterlijf met convexe zijrand. Vlekken op tergieten in de regel rond, die op tergiet 3,
indien aanwezig, een verkleinde versie van die op tergiet 2. 8

8a
Kleinere en smallere soort; derde antennelid is ongeveer zo lang als breed; vleugel is helder; punctering op
borststuk is fijner dan bij volgende soort; achterlijf is glanzend zwart, soms met een vrij smal vlekkenpaar op
segment 2. Pipiza bimaculata
8b
Grotere en bredere soort; derde antennelid is iets langer dan breed; tars 1 met eerste en tweede lid minstens met
aan de bovenkant een licht bruin uiteinde (soms geheel geel); vleugel is over het hele oppervlak iets verdonkerd
met een vaag begrensde vlek onder het stigma; punctering op borststuk is grover dan bij vorige soort; achterlijf is
matig glanzend zwart, vaak met een breed vlekkenpaar op segment 2, in een enkel geval ook een vaag zichtbaar
paar op segment 3. Pipiza noctiluca

Verspreiding:
Onduidelijk, wegens verwarring met noctiluca.
Vermoedelijk minder talrijk dan aangenomen; mogelijk
vooral in zuurdere bossen. 
Vliegtijd:
Eveneens moeilijk te bepalen door verwarring met
noctiluca. Mogelijk meer beperkt tot de
voorjaarsgeneratie.

Pipiza fenestrata 
Kenmerken en variabiliteit :
Lijkt op een groot exemplaar van noctiluca , maar is
lichter behaard. Mannetje met het gezicht licht behaard,
soms met zwarte haren daartussen. De oogranden zijn
naar beneden sterk divergent. Zijranden van tergieten
ook licht behaard. Vrouwtjes zonder zwarte haren
vooraan tergiet 4, zelden een enkele rij zwarte haartjes
helemaal vooraan. Het achterlijf is vaak karakteristiek
vlieger-vormig. Bij beide sexen is het patroon op het
achterlijf typisch als volgt: op tergiet 2 een paar grote,
erg vierkantige gele of geelwitte vlekken, op tergiet 3
een paar minder duidelijk smal-kommavormige
vlekken. Tars 1 tamelijk geel en dij 3 tamelijk sterk
verdikt.
Potentiele misdeterminaties :
Opmerkelijk vaak gedetermineerd als quadrimaculata ,
vanwege de 2 paar vlekken op het achterlijf. De soort is
verder geheel verschillend: veel forser en langwerpiger.
Verder moeilijk te onderscheiden van noctiluca . Het
achterlijfspatroon herinnert sterk aan festiva . Die soort
heeft evenwel een goudgeel behaard achterlijf en
parallelle oogranden. 
Verspreiding:
Zwaartepunt van verspreiding ligt in Zuid-Limburg en
de binnenduinrand, verder tamelijk veel waarnemingen
uit het rivierengebied. Daarnaast enkele geïsoleerde
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vindplaatsen. Over het algemeen komen de
waarnemingen uit gebufferde, kalkrijke gebieden.
Minder zeldzaam dan gedacht, maar tot nu toe vaak als
noctiluca gedetermineerd.
Vliegtijd:
Één generatie van eind april – begin juni met enkele
waarnemingen uit de periode eind juli – begin
september

Pipiza festiva 
Kenmerken en variabiliteit :
Relatief makkelijk te herkennen aan de geheel gele
voortarsen en de verdikte achterdijen. Het achterlijf is
opvallend goudgeel behaard. Op het tweede tergiet
staan twee grote gele vlekken, die soms tot een band
verbonden zijn (in de vorm van een skibril). Op het
derde tergiet doorgaans een paar kleine, streepvormige
vlekken.
Potentiële misdeterminaties :
Pipiza fenestrata, die ook tamelijke gele voortarsen kan
hebben en een soortgelijk vlekkenpatroon op het
achterlijf. Festiva verschilt hiervan door de parallelle
oogranden, kleur van beharing en duidelijke vleugelvlek
(zeker bij de vrouwtjes). 
Verspreiding:
Zeldzame soort, vrijwel beperkt tot de kustduinen en de
oevers van de Maas in Limburg. 
Vliegtijd:
Begin mei – midden juni. In Zuid-Europa talrijker en
ook later in het jaar. 

Pipiza lugubris 
Kenmerken en variabiliteit :
Direct met het blote oog te herkennen aan de opvallende
vleugelvlek, die rondom (dus ook aan de buitenkant)
scherp begrensd is met het heldere vleugeldeel. Bij de
vrouwtjes is dit nog opvallender dan bij de mannetjes.
Beide sexen hebben een relatief langwerpig derde
antennelid, dat bovendien niet geheel zwart is maar
minstens van onderen bruin of zelfs roodachtig. Dij 3
verdikt aan de top maar zonder knobbeltje. Tars 1 met
2-3 leedjes geel. Gezichtsbeharing van het mannetje
licht, evenals grote delen van de achterlijfsbeharing. De
ooghoek is recht. 
Potentiële misdeterminaties :
Wordt relatief vaak gemeld als austriaca . Vooral de
vrouwtjes verschillen direct door de vleugelvlek, het
best te zien met het blote oog. De mannetjes hebben de
ooghoek recht (stomp bij austriaca). Verder verschillen
beide sexen door de vorm van het derde antennelid en
de achterdij. De mannetjes worden ook nog wel eens
voor noctiluca aangezien.
Verspreiding:
Oostelijke helft van het land, westelijk tot de lijn
Tilburg – Hilversum. 
Vliegtijd:
Hoofdvliegtijd van midden juli – begin september,
vooral augustus. Een veel kleinere voorjaarsgeneratie

van begin mei – begin juli.

Pipiza luteitarsis 
Kenmerken en variabiliteit :
Makkelijk te herkennen aan de geheel gele voortarsen
en de slanke achterdijen. Ook de mannelijke genitaliën
verschillen sterk van de andere soorten. De gezicht is
opvallend breed. Qua beharing is deze soort verrassend
variabel: zowel vrijwel geheel licht- als vrijwel geheel
donker behaarde exemplaren komen voor, met alle
overgangen daartussen. Deze variatie treft men zelfs
binnen 1 populatie. 
Potentiële misdeterminaties :
Nauwelijks met beschreven soorten. P. accola, (nog)
niet inheems, is grijzer, heeft voortarsen deels
verdonkerd en heeft mannelijke genitaliën die lijken op
noctiluca.
Verspreiding:
Komt in het hele land voor, ook in de bosarme delen
van Zeeland. 
Vliegtijd:
Begin april – eind mei. 

Pipiza noctiluca 
Kenmerken en variabiliteit :
Variabele soort, waar mogelijk nog meerdere taxa in
schuil gaan. Zoals hier beschreven samen met
bimaculata gekarakteriseerd door de overwegend
donkere voorpoten, het zwart behaarde gezicht in het
mannetje en het ontbreken van opvallende andere
kenmerken. Mannelijke exemplaren van de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug zijn geheel zwart behaard.
Daarentegen zijn exemplaren van lager gelegen delen
in ons land en uit Zuid-Limburg uitgebreid licht
behaard op achterlijf en coxae. Wij hebben nog
onvoldoende materiaal gezien om te kunnen
beoordelen of hier sprake is van meerdere taxa. Van
donker naar licht is er een rijtje noctiluca (Veluwe) –
noctiluca (laag) – fenestrata te maken met onderling
ongeveer even grote verschillen. Wij kennen evenwel
geen kenmerken voor de vrouwtjes van beide vormen
noctiluca, waar het vrouwtje fenestrata gemiddeld wel
goed onderscheiden is. 
Potentiële misdeterminaties :
Niet altijd duidelijk gescheiden van fenestrata aan de
ene kant en bimaculata aan de andere kant (zie bij die
twee soorten). 
Verspreiding:
Komt in een groot deel van het land voor.
Waarnemingen uit de duinen hebben mogelijk
overwegend betrekking op fenestrata.
Vliegtijd:
Twee generaties: hoofdvliegtijd eind april – midden
juni, zwakkere tweede generatie van eind juli – eind
augustus.
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Pipiza quadrimaculata
Kenmerken en variabiliteit :
Wijkt van alle andere soorten af door de lage inplanting
van de antennes op de kop en, in de vrouwelijke sexe,
het vrijwel ontbreken van stofvlekken op het
voorhoofd. Achterlijf gedrongen, doorgaans met 2 paar
vlekkenparen van vergelijkbare grootte (soms zelfs drie
paar). De vleugel is iets verdonkerd op een vrijwel
egale manier, er is dus niet echt sprake van een vlek
midden op (dit herinnert aan Trichopsomyia
joratensis).
Potentiële misdeterminaties:
Andere soorten met 2 paar vlekken op het achterlijf,
vooral fenestrata en festiva. Zo bleken alle records van
quadrimaculata uit de duinen fenestrata te betreffen.
Deze laatste soorten hebben evenwel een geheel andere
achterlijfsvorm en veel hogere inplanting van de
antennes.
Verspreiding:
Vroeger wijdverspreid in de oostelijke landhelft: van
Gaasterland en Drenthe via Veluwe en Twente naar
Limburg. De laatste tien jaar zeer sterk afgenomen en
thans vrijwel uit ons land verdwenen: recente
waarnemingen beperkt tot de Duitse grensstreek. 
Vliegtijd:
Begin mei – midden juli, vooral juni, met enkele latere
waarnemingen.

Slotwoord
Door het toevoegen van enkele nieuwe kenmerken ter
determinatie en het volledig uitwerken van de
tegenstellingen tussen de soorten hopen wij
duidelijkheid gegeven te hebben in de determinatie van
de Nederlandse Pipiza-soorten. De foute determinaties
die wij aantroffen van relatief goed herkenbare soorten
geven een idee hoe (on)duidelijk de literatuur is.
Tegelijkertijd weten wij dat vele kenmerken variatie
vertonen, waardoor er altijd moeilijk te determineren
exemplaren over zullen blijven. Wij staan open voor
commentaar ter verbetering of aanvulling van de
teksten.

Dankzegging
Figuur 4 en 5 zijn een poos geleden door Luc
Verlinden getekend, waarvoor onze dank. 

Referenties
Stubbs, A.E. & S.J. Falk, 1983. British Hoverflies, an
illustrated identification guide. British Entomological
& Natural History Society. 
Violovitsj, N., 1988. [Short survey of the Palaearctic
species of the genus Pipiza Fallen (Diptera:
Syrphidae); in het russisch ]. Novye i maloizvestnye
vidy fauny Sibiri 20: 108-126. 

Adres van de schrijvers: 
Zie colofon. 
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in bloemenhoofdjes van deze soort te vinden is, in
Nederland uiterst zeldzaam. 

Ook de zondag was het nat en koud waardoor iedereen
zonder te vangen terug ging naar huis. Laurens, Jan,
Jeanette en Aat zijn nog bij Bentheim gestopt omdat het
daar droog werd en wie-weet nog iets gevangen kon
worden omdat het een fraai bos is. De soortenlijst bleef
uiterst mager. Hoe dichter bij huis, hoe beter het weer
werd en bij Markelo scheen de zon. Om toch nog iets te
vangen zijn Laurens, Jeanette en Aat bij het landgoed
Kring van Dorth gestopt (Tabel 2). Zowel door de zon
als door de vliegen werden we warm. Een groot aantal
exemplaren Brachypalpoides lentus en een Xylota
sylvarum maakte ons scherp. Drie Dioctria soorten
vlogen rond (D. atricapillus, hyalipennis en oelandica)
en bij een grote braamstruik zat tussen de bladeren een
zweefvlieg die na even wachten gevangen kon worden:
het bleek een mannetje Criorhina asilica te zijn, een
soort die al vaker in / bij het IJsseldal gevonden is. 

Op soortgelijke wijze is de auto met John, Kees en
Louis in de omgeving van Denekamp in Nederland
gestopt. Ook zij hadden nog leuke vangsten o.a. bij het
Voltherbroek. De roofvlieg Choerades marginatus is al
aardig en de zweefvliegen Pyrophaena granditarsa en
Temnostoma vespiforme gaan er al op lijken, maar
Orthonevra geniculata  is echt een goede vangst. 

Ten slotte een dankwoord naar onze Duitse collega’s die 
het weekend uitstekend verzorgd hebben. Het was
aangenaam te kunnen discussieren met hun over allerlei
Diptera-informatie en zij konden ook de
weergesteldheid niet beïnvloeden. Tevens dank aan
Laurens van der Leij, Menno Reemer, John Smit en
Wouter van Steenis voor het doorgeven van hun
waarnemingen.

Adres van de schrijver: 
Zie colofon 

Vol enthousiasme ging een Nederlandse afvaardiging
van 17 personen naar de gezamenlijke uiting van de
sectie Dipera NEV en onze Duitse equivalent, de
Arbeitskreises Diptera, in een jeugdherberg-achtig
gebouw in het centrum van het Teutoburgerwoud bij
Ubbedissen, even ten zuidoosten van Osnabruck nabij
Bielefeld. Er was een evenwichtig programma met op
vrijdagmiddag allerlei voordrachten en op zaterdag een
hele excursiedag naar de beste gebieden in de
omgeving. Voor degene die het overzicht wenst te zien,
foto’s en het programma staan op de website www.ak-
diptera.de (Tagungen) 

De presentaties op vrijdag waren leerzaam en toonden
dat er in Duitsland ook allerlei ontwikkelingen
aanwezig waren. Vanuit Nederland waren twee
bijdragen: Mark van Veen over de “Robberflies in the
Netherlands – distribution patterns” en Willem Renema
over “Comparison of Dutch and Lower Saxony
hoverflies fauna’s”. 

Op die vrijdag scheen de zon lekker en sommigen
hebben in de ochtend nog vangsten verricht (zie verder
de Tabel met waarnemingen aan het eind van dit artikel)
in de buurt van het gastenverblijf (o.a. Leucozona
inopinata). Echter toen het erop aan kwam op de
excursie-zaterdag was er een zware bewolking. We
bezochten de nabijgelegen Hellegrundsberg, een
prachtig gemengd bos op een top van de “bergketen” in
het Teutoburgerwoud, echter de zon was volledig
afwezig en in feite was het te koud en te nat voor de
vliegen. Uiteindelijk is hier toch nog wat gevangen,
maar nauwelijks bijzonder vanuit het Nederlandse
gezichtspunt. Het meest buitenlandse gevoel wat bij mij
overkwam werd veroorzaakt door de massale
aanwezigheid van de slakkendoder Limnia unguicornis.

Vervolgens verplaatsten we ons naar de “Senne”, een
militaire oefenterrein met een heischrale vegetatie
omgeven door naaldbossen. Ook op dat moment was het
bewolkt en soms regenachtig, uitgezonderd een enkele
minuut met zon. Bij de zweefvliegen vangsten kan een
Platycheirus occultus opgemerkt worden. Bij de
slakkendoders was Limnia unguicornis weer aanwezig,
maar ook Trypetophora punctulata. John Smit had de
mooiste vangst want op het muizenoortje (Hieracium
pilosella) ving hij meerdere exemplaren van de
boorvlieg Tephritis ruralis, een soort waarvan de larven
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Syrphidae

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anasimyia contracta 
Anasimyia lineata 
Brachypalpoides lentus 
Cheilosia albitarsis

larvae

1m3v 1v
5m

1v

Cheilosia illustrata
Chrysogaster solstitialis
Chrysotoxum cautum
Chrysotoxum vernale

2v
3v

Criorrhina asilica 
Criorrhina berberina berberina 
Criorrhina berberina oxyacanthae 
Dasysyrphus albostriatus 

1v 3 x 

1m

1 x 
1 x 
1v

1v

1m

1m
1v
1v

Dasysyrphus venustus 
Episyrphus balteatus 
Eristalinus sepulchralis 
Eristalis arbustorum 

2v
1m 1 x 

Eristalis intricarius 
Eristalis nemorum 
Eristalis pertinax 
Eristalis tenax 

1m
1v 1 x 

1 x 

2m 1v

1 x 
1 x 

Eupeodes corrollae 
Eupeodes lapponicus 
Helophilus pendulus
Leucozona inopinata 

1v
1m

1m
Melanostoma mellinum
Melanostoma scalare
Meliscaeva auricollis 
Merodon equestris 

1v
2 x 

1m

1v
2v

1v

1m

1v
1v

1m1v 1v 1m1v
1m1v
1m1v
1m
1v

1v
1m1v

3m1v

1v

1v

1v
1v

Myatropa florea 
Neoascia tenur 
Orthonevra brevicornis 
Pipizella varipes 

1 x 

1v
Pipizella viduata 
Platycheirus clypeatus 
Platycheirus occultus 
Pyrophaena granditarsa 

1m

1v

1m
1m

1v

Rhingia campestris 
Scaeva selenitica 
Sericomyia silentis 
Sphaerophoria scripta 

1m1v 1m1v

1v
Sphaerophoria batava 
Syritta pipiens 
Syrphus ribesii 
Syrphus torvus 

1m

1m2v 1m1v

2v 1m
1m
1m 1v

1x

1v
1m

3m2v

1m 1m

1v

1m
2v

1m

1m 1m

1v
1m
1m1v

1m1v
1m1v

Waarnemingenlijst:
1 = D- Ubbedissen,  Ubedissener Berg, 11.vi.2004, 32U 0475-5758, Laurens van de Leij 
2 = D- Teutoburgerwald bij Halle, 11.vi.2004, Menno Reemer & Wouter van Steenis 
3 = D- Bielefeld, Ubbedissen, Teutoburgerwald, Hellegrundsber g (203 m) , 32U MC 724579 (51 58,237 - 8 35,831), 
12.vi.2004, allen 
4 = D- Bielefeld, Senne, 32U MC 808393 (51 48,273 - 8 43,376) , 12.vi.2004, allen
5 = D- Bielefeld, Senne, 32U MC 825375, 12.vi.2004, John Smit 
6 = D- Bentheim, Sammern, Sammerot, (32U 0378-5793) 13.vi.2004, Aat Barendregt, Jeanette Hogedoorn, Laurens van 
der Leij, Jan Veltrop

7 = NL- Kring van Dorth, Am.coord. 216-471, 13.vi.2004 Aat Barendregt, Jeanette Hogedoorn, Laurens van der Leij
8 = NL- Denekamp, kanaal Almelo-Nordhorn, AC 267,1 - 490,9 , 13.vi.2004, John Smit& Kees Goudsmits& Louis 
Boumans
9 = NL- Voltherbroek, AC 261,1 - 489,8 , 13.vi.2004, John Smit & Kees Goudsmits & Louis Boumans
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Syrphus vitripennis 
Temnostoma vespiforme 
Volucella bombylans 

1
1m

2
1m
1 x 

Volucella pellucens 
Xylota sylvarum 

Asilidae

1 x 
1m

3 4 5 6

Choerades marginates
Dioctria atricapilla 
Dioctria hyalipennis 
Dioctria oelandica 
Dioctria rufipes 
Dysmachus trigonus 
Neoitamus cyanurus 
Philonicus albiceps 

1m2v

2v
1m1v

7
1v

8 9
1v

1v
1m
1m1v

1m

1v
2v
1v

1m

1m1v

1m
1 x 

Rhagionidae
Chrysopilus auratus 
Rhagio scolopaceus 
Rhagio vitripennis 

Micropezidae
Micropeza corrigiolata 

2m1v

1m

3m

Tachinidae
Masicera pavoniae 
Phasia pusilla
Tachina fera

Sciomyzidae
Pherbinia coryleti 

1v
1v

2v

1v

1v

Limnia unguicornis 
Trypetophora punctulata
Ilione albiseta 
Coremacera mar ginata
Euthycera fumigata 

Tephritidae
Dioxyna bidentis 

1m7v
1v

2m2v
1m1v
1m
1v

1m

1v
Dithryca guttularis
Tephritis neesii 
Tephritis ruralis 
Tephritis vespertina 
Urophora cardui 

Ulidiidae
Herina frondescentiae 

1m1v
1m
5m6v

1v

1m

2m

Platystomatidae
Rivellia syngenesiae 

Empididae
Empis livida 
Empis tesselata 

1v
1m

Lauxaniidae
Lyciella platycephala 
Lyciella decipiens 

1m
1m

2f
2m

1 x

1m
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1 2
Muscidae
Phaonia basalis 
Phaonia pallida 
Phaonia angelicae 

3 4 5 6

1v
1v
1v

7 8 9

Mesembrina meridiana

Fanniidae
Fania lustrator 

Stratiomyidae
Chloromyia formosa 

1v

Dolichopodidae
Campsicnemus scambus 
Dolichopus brevipennis 
Dolichopus claviger 
Dolichopus plumipes 
Dolichopus subpennatus 
Dolichopus ungulatus 
Gymnopternus aerosus 

1m

5f

1m

1x

1v

1m

2f
1f
1m

Gymnopternus angustifrons 
Gymnopternus celer 
Gymnopternus cupreus 
Gymnopternus metallicus 
Hercostomus nigriplantis
Poecilobrothus nobilitatus 
Sympycnus pulicarius 
Xanthochlorus ornatus

1f
1m, 1f
1m, 2f
4m

1f

1m, 1f
1m, 1f

De Dolichopodidae zijn door Henk Meuffels gedetermineerd. 

1m
2f

De Vliegenmepper (2005, nummer 1) 26



Inleiding
Gedurende meer dan tien jaar verzamel ik gegevens
over de vliegenfauna van het Scheveningse Doornpark
(Amersfoortcoördinaten 78-457). Het Doornpark bestaat
in feite uit één opgaand duin dat door bebouwing
omsloten en feitelijk tot park herschapen is. Op een
oppervlakte van 0,9 hectare wordt een vrij grote
verscheidenheid aan plantensoorten gevonden, waar-
onder veel houtgewassen; echte woudreuzen vindt men
er echter niet. Verder zijn er aanwezig: enig kaal zand
(enkele vierkante meters), grasland met kruiden,
struweel en aangeplante struiken (vooral sneeuwbes en
rimpelroos). Door het park loopt een asfaltpad. Open
water is afwezig, een enkele vijver in een belendende
tuin daargelaten. Het meest nabije zoete open water
vindt men op 700 meter afstand. In het park worden
veel honden uitgelaten. Formeel geldt een opruimplicht,
maar daaraan stoort zich niemand. Waarschijnlijk heeft
deze vorm van overbemesting ook geleid tot een
verdichting van de grasmat en een teruggang van de
kruidenvegetatie. Inmiddels is een beheer van maaien en
afvoeren ingesteld, gericht op het beëindigen van de
nutriëntentoename, in beginsel gefaseerd, maar onder
andere opstartperikelen hebben tot problemen geleid
(het biljartlakensyndroom).
Wat betreft door vliegen bezochte bloemen: berenklauw
vindt men nauwelijks in het park. Wel zijn onder meer
aanwezig: fluitenkruid (minder insectenbezoek dan
elders), cipreswolfsmelk (slecht onderzocht), sleedoorn,
meidoorn, duizendblad, liguster, diverse gele
composieten, en verschillende soorten esdoorn. Met
betrekking tot dit park beschik ik dus, voornamelijk
door netvangsten, over veel gegevens op het gebied van
de vliegenfaunistiek. De vraag is nu of het mogelijk is
op grond van deze data iets te zeggen dat uitgaat boven
een blote soortenlijst. 

Basisgegevens
De basis van het onderzoek vormde een lijst met het
aantal gevonden soorten per familie. Voor de beter
bestudeerde families zijn deze gegevens gereproduceerd
in tabel 1 (zie Verantwoording) 

Relatieve diversiteit van vliegenfamilies (Brachycera) in het
Scheveningse Doornpark

Analyse
Met het verschijnen van de recente checklist (Beuk,
2002) is het gemakkelijk geworden om over de hele
linie de vangsten van een bepaald gebied te vergelijken
met de Nederlandse situatie. Het idee was om op
familieniveau te kijken welk deel van de uit Nederland
bekende soorten in het Doornpark is gevonden om op
basis daarvan een visie op de positie van het park te
ontwikkelen. Beter zou de vergelijking zijn met een
aantal andere plekken waar op dezelfde wijze is
verzameld, dat wil zeggen jaarrond met behulp van
vangnet en gericht op een groot aantal vliegenfamilies.
Dergelijke gegevens zijn mij echter niet bekend. 
De analyse richt zich op families met meer dan 30
Nederlandse soorten. 

Relatieve diversiteit
Het percentage Nederlandse soorten, hieronder vooral
betrokken op afzonderlijke vliegenfamilies, dat op een
bepaalde plek, hier dus het Doornpark, is waargenomen
noem ik de relatieve diversiteit (dr). Voor de grotere
vliegenfamilies (meer dan 30 Nederlandse soorten)
loopt deze dr op dit moment uiteen van 0 tot 30 met een
significante uitschieter van 52 voor de Fanniidae.
Getracht wordt om te bepalen of afwijkende waarden
van dr iets zeggen over de locatie of over de oecologie
van de vliegengroep in kwestie. 

Water
Als eerste valt op dat groepen met (semi-)aquatische
larven (op Eristalini na) nauwelijks zijn gezien: dr

(exclusief Eristalini) is ongeveer één. Kennelijk
overbruggen deze vliegen geen 700 meter land. Daarom
werden van de hieronder volgende beschouwingen alle
soorten met (semi-)aquatische larven uitgezonderd. Van
Sciomyzidae en Stratiomyidae bleven per familie
daardoor minder dan 30 soorten over, zodat ook deze
niet verder werden bekeken. 

Formaat
Een klassiek probleem in de oecologie is de invloed van
de vangtechniek op de aangetroffen fauna, die de
levensgemeenschap dus maar zeer ten dele
weerspiegelt. Aangezien de overgrote meerderheid van
de waarnemingen gebaseerd was op zichtnetvangsten (al
werd slepen niet geheel uitgesloten) leek het formaat
van de insecten een belangrijke factor voor de trefkans.
Daarom werd van iedere (overgebleven) familie het
percentage soorten met een gemiddelde lichaamslengte
van 5 mm en groter bepaald (de formaatindex f). De
correlatie van deze formaatindex en de relatieve

Alexander Deelman
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At any locality, the fraction of species found varies 
with fly family. On the basis of data from Doornpark 
at Scheveningen (The Netherlands), the relationship 
with ecological factors is discussed. 



Algemeen kan men stellen dat saprofagie binnen de
familie wijst op een generalistische tendens wat betreft
de larvale voedseleisen.
Een vergelijking tussen eocologische groepen binnen
één familie is soms minder eenduidig: in het Doornpark
is de relatieve diversiteit van zoöfage Syrphidae
bijvoorbeeld hoger dan die van xylosaprofage
Syrphidae.

Betrekt men minder goed onderzochte groepen bij de
berekening, dan wordt het verschil tussen saprofagen en
niet-saprofagen minder groot. Inclusief slecht
onderzochte groepen is het niet significant. Het gaat
hierbij dus ook om zeer kleine beestjes (o.a.
Agromyzidae, Chloropidae en Phoridae) met weinig
gedetermineerde s o o r t e n : m o g e l i j k e e n
waarnemerseffect. Zo komt de factor “formaat” toch
weer om de hoek kijken. 
Om het criterium “onderzoeksstatus” door een
objectiever te vervangen: voor de set families met
formaatindex f> 5 (n= 16) is het verschil tussen families
met en zonder saprofagen significant. 

Fanniidae
Zoals hierboven opgemerkt is de relatieve diversiteit
van Fanniidae significant hoger dan van andere families.
Fannia’s zijn meer of minder generalistische saprofagen
met een voorkeur voor bosjes of bossen. In het
Doornpark vergemakkelijkt de relatief lage kroonlaag
het bereiken van de zwermende mannetjes met een
insectennet (waarnemerseffect). 
Anderzijds meldt Verbeke (1984) 19 soorten in een
aantal jaren over een veel groter gebied, minder dus dan
de 23 van het Doornpark. Ook excursieverslagen bieden
nooit lange lijsten Fanniidae, terwijl Lauxaniidae en
Calliphoridae, die in het Doornpark ook een relatief
hoge dr hebben, tijdens een NEV-zomervergadering in
één weekeinde (maar in een groter gebied) in een
vergelijkbare diversiteit kunnen optreden als in het
Doornpark in een aantal jaren. De voorlopige conclusie
mag zijn dat het grote aantal gevonden Fannia-soorten
hier zowel iets zegt over hun oecologische positie als
over de vindplaats. 
Onzeker is of het substraat “hondenpoep” hierbij nog
een rol speelt. Van de twee tot nu toe uit hondenpoep
gekweekte Westeuropese soorten (Rozkosny et al,
1997) werd alleen Fannia canicularis gevonden, een
zéér generalistische soort. Wel werden zeven in het
Doornpark aangetroffen soorten ooit opgekweekt uit een
of ander type faeces. 

Populatiebeslag
Een alternatieve verklaring voor de vrij lage relatieve
diversiteit (12,5 d.w.z. 5 soorten) van Asilidae zou
kunnen zijn dat het park voor veel soorten domweg te
klein, c.q. te geïsoleerd is om een (deel van) een
populatie te herbergen. Dat wordt wellicht ondersteund
door het feit dat twee soorten slechts éénmaal en een
derde soort zelden is gezien. 

diversiteit was significant, maar in zekere zin een “self-
fulfilling prophecy”, aangezien slecht bestudeerde
families, met dus een lage dr, deze status vaak danken
aan het geringe formaat van hun vertegenwoordigers. 
Herhaalt men de berekening voor matig tot goed
onderzochte families (n=18), dan is het resultaat niet
meer significant. De onderzoeksstatus is een slecht
objectiveerbaar criterium, maar voor vliegenfamilies
met iets grotere vertegenwoordigers (f > 20, n = 14) is
de correlatie evenmin significant. 

Overige waarnemerseffecten 
Andere waarnemerseffecten speelden eveneens een rol.
De resultaten van het Doornpark werden namelijk sterk
beïnvloed door de belangstelling van de waarnemer: in
het begin van de waarnemingsperiode werd
bijvoorbeeld met name gelet op díe groepen waarvan
determinatieliteratuur, vooral jeugdbonds- en KNNV-
tabellen , binnen handbereik lag en na aanschaf van
nieuwe literatuur werd nu weer juist op de daarin
behandelde groepen gelet. Deze ontwikkeling is in
zoverre nog iets minder vertekenend dan het op het
eerste gezicht lijkt doordat populaire families ook elders
beter onderzocht zijn. Een langere waarnemingsperiode
is dan grosso modo te verdedigen. 
Anderzijde zijn bepaalde families in Nederland zó
slecht onderzocht dat men al gauw op een hoger
percentage van de vaderlandse fauna uitkomt. 
Toch denk ik niet dat de resultaten af te schuiven zijn op
waarnemerseffecten alleen. Het percentage gevonden
Fanniidae blijft bijvoorbeeld opvallend hoog (28) als
men het niet berekent ten opzichte van de uit Nederland
bekende soorten, maar ten opzichte van de gehele
Europese fauna. Van de dr-waarden berekend voor het
Doornpark (dus ten opzichte van de Nederlandse fauna)
ligt alleen die van de Calliphoridae hoger (30) 

Saprofagie
Al zoekend naar factoren bleek de relatieve diversiteit
van families met geheel (Fanniidae, 52; Lauxaniidae,
26) of gedeeltelijk (Calliphoridae, 30; Sarcophagidae,
24; Syrphidae, 20; Muscidae, 20) saprofage larven vaak
heel hoog lag. Bij niet-saprofage families was de dr

maximaal 16 (Tephritidae, fytofaag).
Voor relatief goed onderzochte families (n = 15) lag dr

significant lager bij niet-saprofage families (dr
gemiddeld 8, n = 6) dan voor families met althans
gedeeltelijk saprofage larven. Een verschil tussen geheel
en gedeeltelijk saprofage families was aanwezig (dr

gemiddeld respectievelijk 21 en 29) maar niet
significant.
Een verklaring voor het hoge aantal saprofagen kan men
zoeken in het feit dat althans sommige groepen
gemakkelijk aan voedsel voor de larven kunnen komen.
Voor de meest flexibele soorten is het vrijwel alom-
tegenwoordig; Fannia canicularis bijvoorbeeld is
bekend van houtzwammen, rottend plantenmateriaal,
mest, aas en levend weefsel (myiasis veroorzakend)
(Rozkosny et al, 1997). Obligate necrofagen moeten
overigens wel iets beter speuren. 
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Bosvoorkeur
Van de drie families met de hoogste relatieve diversiteit
zijn Fanniidae en Lauxaniidae vooral bosvliegen. Bij
Calliphoridae ligt dat minder duidelijk.
Lonchaeidae, ook echte bosvliegen, zijn door het
ontbreken van een goede determinatietabel (althans in
eigen boekenkast) slecht onderzocht. Veel soorten zijn
overigens zeldzaam, ondanks de saprofage levenswijze.
Aangezien bossen een groot deel van de oorspronkelijke
vegetatie van onze streken vormen en bovendien veel
biomassa bevatten, zijn er vooral ook véél bosvliegen.
Bij gebrek aan een goede, algemene, Nederlandse
soortenlijst voor de biotopen “bos” en “(droog) open
land” is het echter moeilijk om het Doornpark op grond
van de dr –waarden te plaatsen in de successie van open
land naar bos. 
Voor zweefvliegen zijn die gegevens wel aanwezig. De
relatieve diversiteit van soorten met een sterke
bosvoorkeur is groter dan die met een sterke voorkeur
voor open gebieden, maar het verschil is niet-significant
(p tussen 0,05 en 0,1). Voor roofvliegen is het aantal
soorten te klein (gevonden werden overigens drie bos-
en twee graslandsoorten) om tot betrouwbare
gevolgtrekkingen te komen. 
Zeer voorzichtig concluderen we dat de
levensgemeenschap der Brachycera in het Doornpark
wellicht meer kenmerken vertoont van een
bosgezelschap dan van een gezelschap van open land. 

Duinfauna
De vraagt rijst nu of het Doornpark ook betekenis heeft
voor de duinfauna. Het Doornduin neemt echter een
nogal geïsoleerde positie in. Op het Frankenduin na, dat
nog minder natuurlijk en bovendien veel kleiner is , zijn
de meer nabijgelegen duinen in het verleden namelijk
alle geëgaliseerd en bebouwd. Het strand ligt weliswaar
op 750 meter afstand maar een echt duin vindt men eerst
op zo’n 1250 meter. Als men bedenkt dat de
Scheveningse bosjes op slechts 250 meter afstand
liggen, terwijl tussenliggende tuinen nog als stapstenen
fungeren, wekt het geen verbazing dat duinelementen
slechts spaarzaam worden aangetroffen en getalsmatig
een geringe rol spelen. 
Zo nu en dan worden soorten als Villa modesta,
Hemipenthes morio (beiden Bombyliidae) of
Pamponerus germanicus (Asilidae) gezien om te
bewijzen dat we in het Centraalhollands Duindistrict
zitten en ook enkele soorten van zandig terrein worden
regelmatig gevonden. De kans om hier een echte
duinvlieg aan te treffen is groter dan op een willekeurige
plek in Den Haag. 

Er bestaan echter veel minder duin- dan bossoorten.
Binnen een vijftal families (Tabanidae, Asilidae,
Stratiomyidae, Syrphidae en Tachinidae) beschouwt
Zeegers (2001) minder dan 2% als karakteristieke
duinsoort (en daarvan het overgrote meerderheid als
duinendeem). Om de relatieve diversiteit van
terrestische (binnen)duinsoorten m e t e n i g e

betrouwbaarheid te kunnen berekenen heeft men echter
een, liefst algemene, lijst van zo’n 30 soorten nodig en
die ontbreekt vooralsnog.
De familie met de meeste duinendemen uit Zeegers’
onderzoek (Tachinidae) is in het Doornpark matig
vertegenwoordigd (dr = 5,5). Aangezien karakteristieke
duinsoorten bovendien vooral voorkomen in droge
graslanden en andere open terreinen in de duinen
(Zeegers, 2001) is, op grond van het bovenstaande, een
hoge dr van duinvliegen niet waarschijnlijk. Van een
vergelijking met de relatieve diversiteit van bossoorten
kan natuurlijk al helemaal geen sprake zijn. 

Algemeen
Men zou een aantal van de bovengenoemde factoren in
een “Doornparkmodel” kunnen verwerken, dat de
relatieve diversiteit van de verschillende families tracht
te verklaren uit de afwezigheid van zoet open water, een
saprofagie-index en (toch) een zekere formaatindex,
eventueel verfijnd met een factor voor de
onderzoeksstatus van de betreffende families. Een zeer
voorlopig proefje lijkt enige mogelijkheden te bieden, al
blijven de foutenmarges ruim en is het verklarend
vermogen vooralsnog vrij beperkt. 
Gegevens van meerdere terreinen beiden kans op een
algemener model. Stel dat dit werkt, dan wordt het
mogelijk om, als men enige basisgegevens invoert over
de locatie en over het totaal aantal met behulp van
netvangsten gevonden soorten, ongeveer het aantal
species te berekenen dat van de diverse grotere families
verwacht kan worden. Afwijkingen zeggen dan als ze
regelmatig optreden iets over de familie of oecologische
groep (en over de te verbeteren onvolkomenheden van
het model) en over het terrein en/of de waarnemer als
dat incidenteel gebeurt. 

Malaiseval
Voor malaisevallen moet in beginsel iets dergelijks
mogelijk zijn. Ik onderzocht de gegevens van de Brand
(Van Zuijlen et al, 1996), ditmaal inclusief aquatische
groepen (n=15 voor de grotere families) en ontdekte het
volgende:
1. Van een verband tussen saprofagie en relatieve
diversiteit was geen sprake. 
2. Het verwachte negatieve verband tussen formaatindex
(f) en relatieve diversiteit (d r) was insignificant 
Voor malaisevallen is voor de relatieve diversiteit nog
een andere factor van belang: mobiliteit. Het is denkbaar
dat saprofage groepen, waarvan veel soorten nauwelijks
naar voedsel voor de larven hoeven te zoeken., grosso
modo minder mobiel zijn dan, zeg, dans- en roofvliegen
die als larve èn als adult carnivoor zijn. Malaisevallen
zouden dan een onderschatting geven van het aantal
saprofage soorten. 
Voor het vaststellen van een eventueel verband tussen
formaat en vangsucces is bij een malaiseval de mediaan
van de lichaamslengten van de soorten wellicht een
betere maat dan de formaatindex (f), die ten behoeve
van de netvangsten werd berekend en hier nog voor
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toepassing gereed lag. Door middel van een analyse van
de gehele insectenfauna van De Brand, of door een
meta-analyse waarbij ook andere tentvallen zijn
betrokken, is het wellicht mogelijk het geanticipeerde
verband alsnog aan te tonen. 

Tenslotte
Om in de geschetste richting aan het werk te gaan zijn
nodig: interesse in het opstellen van modellen, een
computer (heb ik nog steeds niet, dit stukje is dus
ongetwijfeld met een informatieachterstand
geschreven), veel gegevens, geduld en een hoge
frustratiedrempel. Wie voelt zich geroepen? 

Literatuur
Barendregt, A., 2001. Zweefvliegentabel (9e druk) 
Barkemeyer, W., 1997. Zur Ökologie der Schwebfliegen 
and anderer Fliegen urbaner Bereiche (Insecta: Diptera).
Archiv zoologischer Publicationen 3
Beuk, P.L.Th. (Red.), 2002. Checklist of the Diptera of
the Netherlands. 
Rozkosny, R., F. Gregor en A.C. Pont, 1997. The
European Fanniidae (Diptera). Acta Sci. Nat. Brno 31
(2).
Verbeke, K., 1984. Enkele Fannia-soorten (Diptera) uit
West-Vlaanderen en waarnemingen over de prooien van
Oxybelus uniglumis (Hymenoptera). Bull. Annls Soc. r.
Belge Ent.. 120: 390-391 
Zeegers, Th., 2001. Het belang van de duinen voor de
Nederlandse insectenfauna. Duin 24 (4) : 32-35 
Zuijlen, J.W.A. van e.a. (red.), 1996. Brand-stof. Een
inventarisatie van de entomofauna van het
natuurreservaat “De Brand” in 1990. 

Verantwoording
De gegevens over de lengte van de diverse soorten zijn
afkomstig uit zeer verschillende (en daarmee
onvergelijkbare) bronnen. Het ging deels om studies uit
Nederland, deels om studies uit (gematigde delen van)

Europa. De resultaten blijven uitsluitend indicatief. In
de onderstaande tabel is van de grotere families
aangegeven die redelijk tot goed onderzocht zijn: het
aantal soorten in het Doornpark (per 1-1-2005) en de
relatieve diversiteit (exclusief de aquatische groepen). 

Door een administratieve achterstand moesten de
gegevens van Empididae en Heliomyzidae beperkt
blijven tot een schatting. Door onzekere determinaties is
heet aantal Anthomyidae niet helemaal betrouwbaar.
Als matig onderzocht werden beschouwd: Hybotidae,
Dolichopodidae en Ephydridae, als matig tot slecht
Drosophilidae en Sphaeroceridae, a ls slecht
Lonchaeidae, Agromyzidae (geïdentificeerde blad-
mijnen zijn niet in de berekening meegenomen) en
Chloropidae en als zeer slecht Phoridae.

Het aantal Nederlandse soorten per familie werd in
beginsel gebaseerd op Beuk (2002), maar aangepast
waar niet gepubliceerde species (één Sphaeroceride, vier
Fanniidae) opdoken. Het bepalen van de grenzen tussen
de diverse onderzoeksstatussen geschiedde geheel sub-
jectief. De habitatvoorkeur van zweefvliegen werd over-
genomen uit Barkemeyer (1997), aangezien in deze
publicatie het onderscheid tussen open gebied en bos
scherp wordt belicht. De gegevens werden aangevuld
met Barendregt (2001). De benutte statistische toetsen
waren de chi-kwadraattoets (bosvoorkeur zweef-
vliegen), de rangcorrelatietoets van Kendall (verband
tussen formaatindex en relatieve diversiteit) en de toets
van Wilcoxon (vergelijking (deels) saprofage en niet-
saprofage families). 

Adres van de schrijver: 
Doornstraat 349 
2584 AN Den Haag 

Familie

Tabanidae

Aantal soorten in Doornpark 

0

Relatieve diversiteit (dr)

nvt

Asilidae

Empididae

Stratiomyidae

Pipunculidae

5

14 (schat ting)

12,5

10 (schat ting)

8

1 - 2 

niet releva nt

2

Syrphidae

Conopidae

Tephritidae

Lauxaniidae

67

4

20

12,5

12

12

16

26

Sciomyzidae

Heleomyzidae

Anthomyidae

Fanniidae

1 - 2 

4 - 5 (gesch at)

niet releva nt

8 - 11 (gesch at)

23

23

19

52

Scatophagidae

Muscidae

Calliphoridae

Sarcophagidae

4

37

11

20

11

16-17

30

24

Tachinidae

Tabel 1: redelijk tot goed onderzochte families in het Doornpark 
18 5,5

De Vliegenmepper (2005, nummer 1) 30



Inleiding
De familie Bibionidae herbergt in ons land slechts 2
genera. Het genus Dilophus Meigen, 1803 verschilt
eenvoudig van het andere genus Bibio Geoffroy 1762
door de sporen op de voorschenen. Waar Bibio een
sterke eindspoor heeft, heeft Dilophus zowel aan het
eind als halverwege de scheen een aantal doorntandjes
staan.
De checklist (Beuk & Zeegers) vermeldt 3 soorten
Dilophus voor ons land: febrilis (Linnaeus, 1758),
femoratus Meigen, 1804. en humeralis Zetterstedt,
1850. In Europa zijn meer soorten, die vaak met elkaar

verward zijn. Haenni (1982) heeft veel helderheid
gebracht.
Omdat met name femoratus en humeralis vaak verward
zijn, was het de vraag of de opgaven van humeralis wel
korrekt waren. Femoratus is met zekerheid bekend, ook
van recente vondsten. Het herdetermineren van het
(oude) materiaal heeft evenwel nog niet
plaatsgevonden. Ik kan humeralis dan toch definitief
melden voor ons land, dankzij een recente vondst van
Wouter van Steenis. Hij ving een paartje op het
IJsbaantje van Schiermonnikoog (AM 206-611) op 31-
3-2002 [thans in mijn collectie]. 

Herkenning
Zoals gesteld is humeralis licht met femoratus te
verwarren. De mannetjes zijn betrouwbaar te
onderscheiden aan de hand van het genitaal. De
vrouwtjes hebben een opvallend korte kop: het stuk
tussen de voorrand van het oog en de voorkant van de
kop is veel korter dan bij andere Dilophus -soorten
(inclusief femoratus).

Tabel tot de inheemse soorten van Dilophus

1.a. Rij doorntjes midden op scheen 1 met 1 doorntje die duidelijk buiten de rij geplaatst is (lager).
Mannetje: vooraan in de vleugel in de basis 3 donkere aders, in de top 2 donkere. 
Vrouwtje: vleugel sterk verdonkerd, bijna zwart, met blote oog op afstand al zichtbaar. 

Dilophus febrilis 
   b. Alle doorntjes midden op de scheen staan in 1 enkele rij. 

Mannetje: vooraan in de vleugel in de basis 2 donkere aders, in de top 1 donkere. 
Vrouwtje: vleugel niet verdonkerd. 2

2.a. Mannetje: Harpagones in genitaal aan de top knotsvormig verdikt. 
[De harpagones zijn gepaarde grijpertjes aan de top van het achterlijf, het best van boven te 
zien, soms moeten ze uitgeprepareerd worden]
Vrouwtje: kop langer, stuk tussen oog en voorrand kop ongeveer even lang als hoog. Vleugels 
melkwit Dilophus femoratus 

   b. Mannetje: Harpagones in genitaal naar de top geleidelijk versmallend.
Vrouwtje: kop opvallend kort, stuk tussen oog en voorrand kop veel korter dan hoog. Vleugels 
niet melkwit maar iets grijzig (kijk boven wit papier). Dilophus humeralis 
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Summary

Identification key to the Dutch species of Dilophus and
a record from Dilophus humeralis.



Figuren:
Links mannelijke genitaliën van boven, rechts: kop in profiel van vrouwtje. 
Boven: Dilophus febrilis ; midden: D. femoratus ; onder: D. humeralis. 
Naar Haenni (1982) 
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Aantekeningen over het voorkomen in

ons land 

Dilophus febrilis 
Verspreiding: Zeer algemeen in geheel het land, ook in
de duinen. 
Vliegtijd: twee generaties, grootste generatie van begin
april – eind mei, tweede van begin augustus – eind
september (met enkele late ex. tot in november). 

Dilophus femoratus 
Verspreiding: voor zover bekend beperkt tot de
zeeduinen, zowel van de Waddeneilanden als de
Hollandse duinen. 
Vliegtijd: eind mei – begin juni. 
Volgens Freeman & Lane (1985) niet al te zeldzaam in
Groot-Brittanië met een kleine tweede generatie. Stuke
(2004) meldt slechts enkele oude waarnemingen uit
Nedersaksen.

Dilophus humeralis 
Verspreiding: Schiermonnikoog. 
Vliegtijd: eind maart. 
Ook in Groot-Brittanië een zeer vroege soort (februari
– april), daar tamelijk zeldzaam (Freeman & Lane,

1985). In Nedersaksen zeer zeldzaam, geen recente
waarnemingen (Stuke, 2004). In Midden-Europa
tamelijk veel waarnemingen uit september (Haenni,
1982).

Het Dilophus-jaar verloopt dus als volgt: 
humeralis – febrilis 1 – femoratus – febrilis 2, met
opvallend weinig overlap. 

De truc om femoratus en humeralis te vinden lijkt dus
te zijn: in de goede tijd langs de kust zoeken ! 
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Hybomitra tropica
Van Willem Renema ontving ik een vrouwtje
Hybomitra tropica, die hij gevangen had bij Sellingen
op 2.vi.2002. Dit is nu het derde exemplaar uit ons land
en het eerste exemplaar van buiten Drenthe. Het beeld
van het voorkomen in ons land blijft ongewijzigd:
Hybomitra tropica is beperkt tot Noord-Nederland,
heeft net als in Polen een voorkeur voor open biotopen
en vliegt vroeg in het jaar. In vliegtijd is er nauwelijks
overlap met de sterk gelijkende H. montana .

Theo Zeegers 

Hybomitra expollicata
Op 17.vii.2004 bezocht ik een mij bekende vindplaats
van Hybomitra expollicata bij warm en broeierig weer
(goed dazenweer dus). Al snel vond ik twee mannetjes
van deze soort. Zij hingen in rietkragen op halve hoogte
met de kop naar beneden. 
Het voorkomen van Hybomitra ’s in rietkragen was al
bekend van H. ciureai. H. expollicata is een soort van
brakke milieu’s, die optimaal voorkomt in brakke
moerassen achter de kustlijn. 

Theo Zeegers 
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De medewerkers van het Noordhollands Duinreservaat
(NHD) controleren ieder winter de bunkers op
vleermuizen en insecten, zoals vlinders en
zweefvliegen.Vanaf de winter 2003/2004 heb ik één
bunker regelmatig gecontroleerd om te kijken of er
eventueel veranderingen optreden tijdens de winter.
Ook van de winter 2004/2005 is er een telling van de
Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) (Tabel 1). 

Invliegen.
Op 16 oktober 2004 zaten 2 exemplaren in het kleine
gat en 10 exemplaren in het verticale gat en op 2
november 2004 was alles compleet, te weten: 7
exemplaren in het kleine gat en 21 exemplaren in het
grote gat. 

Sexe.
In de winter 2003/04 heb ik maar een klein aantal hierop
kunnen bekijken, toen waren van het totaal 27
exemplaren zeker 7 vrouwtjes. 
Deze winter/voorjaar (2004/05), door het gebruik van
een valletje, kreeg ik een beter overzicht. 
In het kleine gat zaten tenminste 3 vrouwtjes en in het
grote gat 1 mannetje en 20 vrouwtjes. 

Wie heeft heeft meer waarnemingen van overwinterende
Eristalis tenax? Ik houd me ten zeerste aanbevolen. Ook
andere suggesties zijn harte welkom. 

Adres van de schrijver: 
Appel Acker 8 
1965 RN Heemskerk 

winter aantal objecten exemplaren gebied
2001/02
2002/03

n = 21 
n =  1 

3
31

NHD
NHD

2003/04
2004/05
2004/05

n = 19 
n = 23 

27
27

n = 25 2

NHD
NHD
AWD

Tabel 1:resultaat tellingen Eristalis tenax in bunkers 
 in twee Duingebieden. 

OverwinterendeEristalis tenax.
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De grote aantallen komen bijna uitsluitend uit één
bunker, met open ramen en deur, terwijl verdeeld over
een drietal andere bunkers steeds enkele exemplaren
aanwezig waren. 

Bij de regelmatige controles heb ik gekeken naar de
verdeling tussen mannetjes en vrouwtjes. Tevens was
het interessant om te weten wanneer de Eristalis tenax
bij het begin van de winter de bunkers ingaan en
wanneer ze er uitgaan in het voorjaar.
In de bunker waar de grootste aantallen voorkomen zijn
twee plaatsen waar ze zitten. De plek met de kleinste
aantallen (max. 7 exemplaren) is een smal gat in het
beton in het plafond. De grootste aantallen zitten in een
verticale pijp met een doorsnede van 11 cm en een
lengte van 40 cm. (max. 25 exemplaren). 

Uitvliegen.
Op 11 maart 2004 waren alle exemplaren nog aanwezig
terwijl op 18 maart 2004 alle exemplaren waren
weggevlogen (op 16/17 maart was het mooi, zonnig
weer met een temp. van 17°C). 
Voor dit voorjaar heb ik een valletje geplaatst in de
verticale pijp en die regelmatig bekeken. 
Op 16 maart 2005 waren de 7 exemplaren uit het kleine
gat verdwenen en zaten er 8 exemplaren in het valletje. 
Op 19 maart, 21 maart en 24 maart zaten er resp. 5
exemplaren, 3 exemplaren en 5 exemplaren in het
valletje.



Dit jaar vindt het Dipteraweekend plaats op Goeree. We
zullen de natuurgebieden die Voorne en Goeree rijk zijn
met een bezoek gaan vereren. Te denken valt aan
gebieden als Voornes Duin, Quackjeswater,
Scheelhoek, Tenellaplas en de schorren van Goeree. 
Hieronder vind je de gegevens die je nodig hebt. 

Adres scoutinggebouw: 
Scouting Goedereede 
Deltahaven 60a Stellendam
Telnr (alleen in noodgevallen!): 0187-491049 of L. de
Jager (beheerder) 06-40738618.
Beter is overigens in voorkomende gevallen naar
Laurens van der Leij te bellen (06-22738742). 

Routebeschrijving en Amersfoortcoördinaten: 
Als je van over de Haringvlietdam komt, meteen links
afslaan naar de Binnenhaven en de bordjes "Marina
Stellendam" volgen. 
Je zit dan al op de Deltahaven. Deze weg langs havens
en lichte industrie tot het eind toe volgen, tot je niet
verder kunt vanwege de slagboom van Marina
Stellendam, met rechts daarvan een parkeerplaats. Links
zie je dan direct de keet staan van de scouting (c.q.
recht tegenover de parkeerplaats). 
Zie kaartje hieronder.
Amersfoortcoördinaten: 062.6-426.4

Kampkosten:
Richtprijs: ! 7,50,- p.p.p.n. plus wat we gezamenlijk zo
versnaperen.

Dipteraweekend 2005: 20-22 mei
op Goeree

Opgeven:
TIJDIG AANMELDEN IS NOODZAKELIJK !!!! 
Er is voldoende slaapruimte, maar indien nodig is het
ook mogelijk om een tent in de tuin te zetten (zelfs
een caravan zou makkelijk gaan…). 

Geef je uiterlijk 15 mei op met naam en adres bij
Laurens (laurens@lvdl.demon.nl; tel 073-6218139 /
06-22738742).

Zelf meenemen: 
Er zijn geen bedden! Maar je kunt alles meenemen
wat maar enigszins aan je comfortbehoeftes
tegemoetkomt, dus: slaapzak en matje/luchtbed/
stretcher/ matras/stapelbed, bord/mok/bestek (zijn
overigens beperkt aanwezig, toiletspullen, vaatdoek,
persoonlijk gerief, je insectenspullen, binoc, lampje,
verrekijker, telescoop, taart, voetbal enz. Wie
lampjes en andere electronica gebruikt: neem liefst
zelf een verlengsnoer mee. 
Er is een keuken met inventaris aanwezig.

Opmerkingen:
Zaterdag overdag tussen globaal 9 en 14 uur zal de
scouting een deel van het gebouw gebruiken. Het
slaapgedeelte zal niet worden gebruikt en daar zullen
we zolang onze spullen achter kunnen laten als we op 
excursie gaan. 

André van Eck 
Laurens van der Leij 
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