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De langpootmuggen Nephrotoma c. lindneri en
Tipula montium (Diptera, Tipulidae) na zo'n 55
jaar weer waargenomen in Nederland
Cor Zonneveld
Pjotr Oosterbroek
Inleiding
Uit Nederland zijn 90 soorten langpootmuggen (Tipulidae) bekend (Oosterbroek 2016).
Hiervan worden er 80 opgevat als inheems
(Oosterbroek 2010). Onder niet-inheems
vallen de soorten die in het verleden slechts
een of twee keer zijn waargenomen, veelal
rond begin 20ste eeuw, en een aantal incidentele meldingen van soorten ver buiten
hun verspreidingsgebied (bijv. de NoordAmerikaanse soort Nephrotoma ferruginea,
1 mannetje, Den Haag, 27 september
1980).
Van de 80 inheemse soorten is er een aantal
nogal zeldzaam. Een overzicht van deze
soorten is te vinden in Oosterbroek & de
Jong 2001. Daarin ook de twee soorten die
dit voorjaar door de eerste auteur zijn waargenomen in de Amsterdamse Waterleiding
Duinen, namelijk Nephrotoma croceiventris
lindneri en Tipula (Yamatotipula) montium.
Nephrotoma
croceiventris
(Mannheims, 1951)

lindneri

Van de soort Nephrotoma croceiventris lindneri (Mannheims, 1951) zijn meerdere mannetjes en vrouwtjes, ook in copula (fig. 1)
waargenomen in Noord-Holland, AW Dui-

nen, Groot Zwarteveld, N 52 20 21.37, E 4
33 21.34, 17.IV.2016 (gefotografeerd, niet
verzameld).
Nephrotoma c. lindneri is een soort van zandige habitats. Dit geldt ook voor de vindplaats in de AW-duinen, een open zandgebied met een zeer spaarzame droge vegetatie, in dit geval op een nogal steile zuidhelling.
De soort N. croceiventris heeft een grote
verspreiding in de Westpalaearctis, van Zuid
Zweden en Spanje tot ver in Europees Rusland en Turkije. De typische ondersoort
komt voor in Spanje, in de rest van het verspreidingsgebied vinden we ondersoort lindneri.
N. c. lindneri lijkt sterk op de in Nederland
veel algemenere soort N. pratensis (Linnaeus, 1758). Een heel duidelijk onderscheid is
de kleur van de achterlijfsegmenten. Bij N.
c. lindneri zijn die tweekleurig, vooraan grijs
en achteraan glanzend zwart (fig. 1). Bij N.
pratensis zijn de achterlijfsegmenten uniform grijs (fig. 2).
Oosterbroek & de Jong (2001) kennen N. c.
lindneri van slechts vier vindplaatsen, alle

Fig. 1 - Nephrotoma croceiventris lindneri, copula. Noord-Holland, AW-Duinen, Groot Zwarteveld,
17.IV.2016, Cor Zonneveld.
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T. (Y.) montium komt hoofdzakelijk voor
langs rivieren en meren; de larven ontwikkelen zich in de vochtige oevers waar ze zich
voeden met plantaardig materiaal. In de
AW-duinen is de soort aangetroffen op de
oever van het Zwarte Veldkanaal, een vlakke strook van een paar meter vochtig terrein
met o.a. Rietorchis en Watermunt.

Fig. 2 - Nephrotoma pratensis, man. Denemarken,
Midtjylland, Syddjurs, Øksenølle, 4.V.2011, J. Elnif.

vier op zandgrond (Koudekerke, Oostvoorne, Chaam, Laag Soeren) met als meest recente datum 15.V.1960. De vondst in de
AW-duinen is dus de meest noordelijke in
Nederland. Op Waarneming.nl zijn verder
geen
meldingen,
evenmin
op
Waarnemingen.be. De vliegtijd is van april
tot juni. De larven leven in de grond, niet zo
ver onder het oppervlak, van plantaardig
materiaal. Waarschijnlijk zitten ze op wat
meer vochtige plekken dan de droge zandgronden waar de adulten meestal voorkomen.
Tipula (Yamatotipula) montium Egger,
1863
Een mannetje Tipula (Yamatotipula) montium Egger, 1863 (fig. 3) is op 17.IV.2016 gefotografeerd (niet verzameld) in Noord-Holland, AW-Duinen, Groot Zwarteveld, N 52
20 30.59, E 4 33 13.24.

Fig. 3 - Tipula (Yamatotipula) lateralis, man. Utrecht,
Linschoten, 24.IV.2013, C. Witkamp.

De soort heeft een grote verspreiding, van
Noorwegen en Spanje tot ver in Rusland en
Oost Kazaksthan. In Europa komen een aantal nauw verwante soorten voor die praktisch alleen aan het mannelijk genitaal te
herkennen zijn (Oosterbroek 1994).
De meest gelijkende soort in onze regio is T.
(Y.) lateralis Meigen, 1804. Deze algemene
soort kunnen we ook aantreffen langs oevers maar T. lateralis komt daarnaast voor
in allerlei andere vochtige habitats en heeft
een grote tolerantie voor vervuiling van het
oppervlaktewater, iets dat waarschijnlijk niet
geldt voor T. montium. Afgezien van het genitaal is het belangrijkste verschil de vleugeltekening. T. lateralis heeft een lichte
streep onder lengteader Cu, vooral goed
zichtbaar als gekeken wordt over de vleugel
heen (fig. 3). Bij T. montium is deze streep
afwezig bij de vrouwtjes en meestal ook afwezig bij de mannetjes (fig. 4). Een duidelijk
kenmerk bij de mannetjes is verder de kleine OD van T. lateralis en de grote OD bij T.
montium (fig. 5).

Fig. 4 - Tipula (Yamatotipula) montium, man. NoordHolland, AW Duinen, Groot Zwarteveld, 17.IV.2016, Cor
Zonneveld.
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Fig. 5 - Mannelijk genitaal van T. (Y.) lateralis en montium, zijaanzicht (Lackschewitz 1923)

T. montium is tot nu toe van twaalf vindplaatsen bekend, een van Gelderland, drie
van Noord-Brabant en acht uit Limburg
(Oosterbroek & de Jong 2001). De vondst in
de AW Duinen is daarmee de meest noordelijke in Nederland. Op 1896 na zijn alle meldingen uit de jaren 1935 tot 1959. Net zo
als bij N. c. lindneri zit er dus een periode
van meer dan 55 jaar tussen de twee meest
recente waarnemingen. Op Waarneming.nl
zijn verder geen meldingen, maar wel op
Waarnemingen.be, namelijk drie uit 2014 en
drie uit 2015. Dit zou er op kunnen wijzen
dat de soort weer wat meer voorkomt en
binnenkort ook elders in Nederland te vinden is. De vliegtijd is van april tot september.

Oosterbroek, P. (2010). Tipulidae - Langpootmuggen. In: De Nederlandse Biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10 (Noordijk, J.,
Kleukers, R. M. J. C., Van Nieukerken, E. J.
& A. J. van Loon (eds): 263-264. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis
& EIS Nederland.
Oosterbroek, P. (2016). Catalogue of the
Craneflies of the World. Online beschikbaar
via ccw.naturalis.nl (geraadpleegd 17 oktober 2016).
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Verslag van het Dipteraweekeinde 2016 in
Twente
Elias de Bree
Hierbij het verslag van het Dipteraweekeinde 2016 in Twente. Het is iets anders dan
jullie gewend zijn. Er is geen lijst van waarnemingen bijgevoegd. Deze komt in de volgende Vliegenmepper. Daarnaast heb ik ervoor gekozen om een aantal vliegenfamilies
eruit te lichten zodat het iets meer tot de
verbeelding spreekt dan alleen maar een
lijst met namen. Hier gaat ie dan:

vliegen Syrphus sp. zijn maar met enkelen
aanwezig. Normaal kun je daar tientallen
exemplaren per uur van tegenkomen. Dit
voorjaar kon je door de bossen op de Veluwe wandelen zonder dat je daar ook maar
een exemplaar tegenkomt. Vooral de vorst
in april zal zijn invloed hebben gehad. Maar
ook het overwegend natte voorjaar en begin
van de zomer speelt hier een rol in.

Vrijdagochtend. Driftig zwiepen de ruitenwissers regen van de voorruit. Bladeren
waaien over de snelweg en de verwarming
staat aan. Het had bijna herfst kunnen zijn,
als de auto richting Twente rijdt. Niets is
minder waar het is voorjaar en het Dipteraweekeinde staat voor de deur!

De oorzaak is ten dele aan de andere kant
van de planeet te vinden. 2015 was een
heel sterk El-Nino jaar. Dit weerfenomeen
heeft te maken met het veranderen van
windrichting op de Grote Oceaan. Dat gebeurt eens in de twee tot zeven jaar. De
veranderde windrichting zorgt voor een ophoping van warm water aan de oostkant van
de oceaan. Dit beïnvloedt niet alleen direct
het weer aan alle kusten van de Grote Oceaan, maar ook op de hele planeet.
Het lijkt er sterk op dat een El-Nino jaar gevolgd wordt, in Europa, door een abnormaal
weer in winter en voorjaar. Vooral een zachte winter en een koud en nat voorjaar. Het
ligt iets genuanceerder, maar het resultaat
dit jaar in ieder geval is duidelijk. Zweefvliegen, vooral van de subfamilie Syrphinae (de
bladluiseters), hadden in 2016 een slecht
(voor)jaar.

Om 10:00 uur 's ochtends heb ik afgesproken met Gerard Pennards. Eenmaal daar tref
ik Jan Meekel en even later vinden we Gerard samen met Ruben Winter. We nemen
een voorzet op het Dipteraweekeinde, wat
officieel pas 's avonds begint. We leggen
onze spullen in een scoutinggebouwtje en
stappen in een auto. We besluiten naar het
Beneden Dinkeldal te gaan. Daar aangekomen is het in ieder geval droog. We lopen
over een fietspad langs een haag die tussen
het fietspad en de Dinkel staat. Her en der
staat fluitenkruid waarop een verdwaalde
zweefvlieg te vinden is. Na een uurtje ronddwalen over een fietspad zonder vliegen of
fietsers zijn we het allemaal beu.
De volgende stop is Springendal. Een bebost
beekdal dat in eigendom is van Staatsbosbeheer. Het weer blijft bewolkt en redelijk
koud met zo'n achttien graden. We vinden
een boomwond op een berkje waarop de
eerste leuke zweefvlieg van het weekeinde
zit: Brachyopa insensilis. Voor de rest is er
niet heel veel te beleven. In arren moede
rijden we terug naar Almelo.
Het koude voorjaar heeft de vliegen geen
goed gedaan. Op de Veluwe was te merken
dat vooral Syrphinae het zwaar hebben. Van
deze subfamilie binnen de zweefvliegen leven de larven van bladluizen. De znorzweefvlieg Episyrphus balteatus en bandzweef-

Na de excursie in Springendal terug naar
het scoutinggebouw. Inmiddels zijn daar de
meesten wel gearriveerd. Er is zelfs een blij
kwispelende hond bij het gezelschap. Cees &
Siska Gielis zijn gekomen met camper en
enthousiaste hond.
Deelnemers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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12
13
14
15
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17
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20

Laurens van der Leij
Jan Meekel
Marjolein Oosthoek
Gerard Pennards
Joop Prijs
Liekele Sijstermans
Ruud van der Weele
Jan Wind
Ruben Winter

We besluiten als iedereen er is om te gaan
chinezen in Almelo. Wandelend over straat
op zoek naar de Chinees vragen we een Almeloër om aanwijzingen naar de dichtstbijzijnde. “OH!?” Zegt de man op de fiets.
“Jullie gaan naar de Chinees hier?! Staat
bekend als de slechtste en minst hygiënische in de omgeving. Is zelfs op TV geweest.” Nou, dat beloofde niet veel goeds...
Maar dat bleek allemaal quatsch. Prima
eten en lekker bijpraten met iedereen. Na
het eten begeeft iedereen zich naar het
scoutinggebouw.
Eenmaal terug op het kampterrein zet Wim
Gerritsen een laken met lamp op om nachtvlinders te vangen. Enkele minuten na het
aansluiten van de lamp wordt het halve
pand aardedonker. Na wat rondgehannes
blijkt niet de sterke lamp maar het koffiezetapparaat de boosdoener. Na een half uur
is de stoppenkast gevonden en geopend.
Rustig kan de binoc en lamp weer aan. Wel
zonder een bakje koffie om de scherpte erin
te houden. Buiten wordt het bier geopend
naast het witte doek van Wim. Met de exhauster worden een aantal vliegjes van het
witte laken afgeplukt en direct ondergedompeld in de alcohol (de niet drinkbare alcohol
dan). Onder de binoc worden ze binnen onmiddellijk op naam gebracht.
Slapen doen we boven op een grote slaapzaal. Een paar snurkers neemt een matras
mee naar beneden om de anderen te ontzien. Het blijkt dat het aandeel snurkers
tenminste gelijk is aan de niet-snurkers.
Gelukkig zijn oordopjes bij de hand, bovendien zijn de meesten moe.
We worden wakker tussen acht en negen
met de zang van een roodborst naast het
raam. Aan de ontbijttafel worden de plannen voor vandaag gesmeed. Helaas is op de
valreep geen toestemming gekregen om in
het Haaksbergerveen en de Engbertsdijkvenen (figuur 1) te kijken. Dat is wel heel erg
jammer. Eristalis cryptarum is een zweef-

Figuur 1: Engbertsdijkvenen Foto: Andre van Eck

vlieg die in hoogveen te vinden is. De laatste waarneming is halverwege de vorige
eeuw in Twente gedaan. Uit Engeland is bekend dat ze heel erg lokaal voorkomt en
makkelijk over het hoofd kan worden gezien. Daar hadden we nu eens mooi naar
kunnen zoeken. Helaas...
Toch besluiten mensen om naar de rand van
deze gebieden te gaan kijken. De rest verspreidt zich. Gerard Pennards, Leendert-Jan
van der Endt, Ruben Winter en ik gaan terug naar de plek die we de dag ervoor hadden bezocht: Springendal. We worden vergezeld door Aat Barendregt en Laurens van
der Leij. Echt mooi voorjaarsweer wordt het
niet, aldus de voorspellingen.
Eenmaal aangekomen in Springendal gaat
Leendert-Jan zijn eigen weg. Aat en Laurens
gaan al slepend hun eigen weg op zoek
naar Sciomyzidae. Ik loop vooruit naar een
moeras naast de beek. Daar zet ik een serie
panvalletjes op en hang ik een aantal biervalletjes in het bos op.
Het weer is beter, het vliegt beter en dus
vangt het ook beter. Snel volgen de soorten
elkaar op. Beneden aan de beek wordt op
een lijsterbes een Criorhina asilica gevangen. Deze struik staat aan de rand van een
vochtig grasland waar Gerard meerdere Microdon myrmicae op vangt. De larven van
deze zweefvlieg roven poppen in de nesten
van Knoopmieren (Myrmica sp.). Een heel
leuk stukje dus!
Het weer ziet er na een uurtje beter uit,
meer temperatuur, zon en minder wolken.
De lijst op Springendal wordt uitgebreid en
na een aantal uurtjes ronddwalen besluiten
Gerard, Ruben en ik om terug te lopen en
Leendert-Jan op te zoeken. Eenmaal gevon-
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den weet hij te melden dat ook Trichopsomyia flavitarsis aan de haak is geslagen.
We besluiten om verder te rijden naar Landgoed Egeria. Daar aangekomen zien we vele
bloeiende meidoornstruiken. Het ziet er
veelbelovend uit, maar velen staan op de
wind en zijn erg hoog. We zetten de auto in
een stukje bos en lopen een grote open plek
op waar aan de verre kant een aantal meidoorns uit de wind staan. Na tien minuten
door de vegetatie te ploeteren blijken de
meidoorns geheel leeg te zijn op een enkele
Xylota segnis na. Een pluk witte schermbloemen nabij een dichtgegroeide poel biedt
meer uitkomst. Parhelophilus vliegt er in
aantal. Gerard weet na een tijdje toch nog
een leuke verrassing van een meidoorn te
plukken: wederom de bijwoudzwever Criorhina asilica.
Na wat rondzwerven besluiten we om Leendert-Jan op te zoeken die de andere kant is
opgelopen. Die staat langs de weg een heel
eind verderop, zo ver dat we hem met de
auto op gaan zoeken. Eenmaal gearriveerd
staat hij met de verrekijker in de hand omhoog te wijzen naar een es. Als wij uitstappen en kijken zien we nog net een vlieg het
hazenpad kiezen. Leendert-Jan vertelt ons
dat het een zwartgele grotere zweefvlieg
was met verdonkerde voorrand in de vleugel en geheel gespleten antennen die vijf
meter hoog op de boom zat. Met de verrekijker is het diertje minuten lang in beeld
geweest maar niet naar beneden gekomen
voor een betere kennismaking of een kop
koffie. Jammer! Maar het is en blijft een
waarneming van Sphiximorpha subsessilis.
Spectaculair!
Sphiximorpha subsessilis is een fantastisch
mooie vlieg die recent, wat lijkt, in België
een sterke uitbreiding laat zien. Die uitbreiding lijkt ook in Nederland door te zetten.
In Zeeland zijn meerdere jaren achtereen
exemplaren op wonden van populieren gevonden (de Bree 2012). Maar ook in Brabant werden in 2014 twee exemplaren op
verschillende data op dezelfde locatie aangetroffen (zie waarneming.nl voor data en
foto's). Om de soort te vinden moet men op
zoek naar boomwonden in schaduwrijke
omgeving van parken tot bloedende bomen
op verkeerspleinen (zoals in Gent, BE) waar
de soort in grote aantallen te vinden is aan
het einde van mei.
We zoeken nog in de omgeving naar boomwonden maar zonder succes. Een zoektocht

wonden maar zonder succes. Een zoektocht
langs een pad met schermbloemen levert
nog een aantal leuke waarnemingen van
zweefvliegen op. De wind waait toch wel erg
hard op het pad en we zijn het na een half
uurtje wel beu daar. We besluiten om terug
naar het kampgebouw te gaan. Eenmaal
daar aangekomen besluiten we om een
biertje te combineren met een pizza. Aat &
Gerard gaan de bestelling ophalen terwijl de
rest zich bezigt met het prepareren van
vliegen en uitwisselen van verhalen. De
stemming is redelijk mineur. Zoals al eerder
opgemerkt, het is een slecht voorjaar en
dat valt te merken in de vangsten, vooral
bij de zweefvliegen. Na wat lijkt een hele
tijd arriveren de pizza's! Tijd om te eten en
de plannen voor morgen te smeden. Het
weerbericht ziet er heel erg slecht uit. Bewolkt, koud en regen. Een typisch Dipteraweekeinde dus.
De meesten gaan op tijd naar bed zodoende
de volgende dag op tijd naar huis te kunnen
vertrekken. Weldra volgt iedereen. Een aantal beruchte snurkers legt zich op de zaal
beneden waar de ontbijttafels staan. De
rest (niet geheel zonder snurkers) begeeft
zich naar de slaapzaal boven.
De volgende ochtend is er nog enig optimisme als de buienradar bekeken wordt. Het
zou wellicht eventueel misschien, als het
meezit, niet zo heel erg slechte ochtend
worden. Als enige ga ik nog het veld in om
mijn valletjes buiten het gebouw en in
Springendal op te halen. De resultaten
daarvan waren, zo bleek achteraf, gering.
Twee soorten fruitvliegjes waren de vangst:
Drosophila vagans, een erg algemene soort,
tezamen met Chymomyza amoena, een Nearctische exoot in Europa die inmiddels wijd
verbreid voorkomt.
Als ik mijn laatste valletje in Springendal in
mijn rugzak pak vallen de eerste druppels
en de wind trekt aan. Ik snel me naar de
auto en rij aan.
Driftig zwiepen de ruitenwissers regen van
de voorruit. Bladeren waaien over de snelweg en de verwarming staat aan. Het had
bijna herfst kunnen zijn, als de auto richting
huis rijdt. Niets is minder waar het is voorjaar en het Dipteradagweekeinde is net
voorbij!
Dank aan Aat Barendregt, Joke van Erkelens & Jan Wind voor het schrijven van een
stukje tekst. Laurens van der Leij voor zijn
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geduld. Gerard Pennards voor de organisatie van het weekeinde. André van Eck & Gerard Pennards voor het leveren van de deelnemerslijst en e-mailadressen. Dick Belgers
voor de fantastische vliegenfoto's. Alle deelnemers voor het bijdragen aan een gezellig
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Syrphidae
De familie die aan de vena spuria of valse
ader is te herkennen. Wellicht de best bestudeerde familie van Diptera in Nederland.
De meest opmerkelijke vondst is Sphiximorpha subsessilis in Egeria. Een zweefvlieg
die sterk op een wesp lijkt. De larven leven
in rottend sap van boomwonden. In de Nederlandse Zweefvliegen (Reemer et.al.
2009) wordt melding gemaakt van twaalf
exemplaren ooit voor Nederland.
In Springendal wordt eveneens een soort
van boomwonden gevonden: Brachyopa insensilis. Staat te boek als bijzonder maar is
dat al lang niet meer. Verder werden er in
Springendal Trichopsomyia flavitarsis en Microdon myrmicae gevonden. Typische soorten van vochtig grasland en vochtig bos die
te verwachten zijn in een mooi beekdal.
Clusiidae
Een kleine familie van kleine slanke vliegen
met bonte kleuren en gevlekte vleugeltjes
die op boomstammen te vinden zijn. De larven leven van keverlarven in dood hout.
Mannetjes wapperen druk met poten en
vleugels op boomstammen. Op landgoed
Egeria waren drie soorten te vinden. Clusia
flava (figuur 2), Clusiodes albimanus en
Clusiodes gentilis.
Camillidae
Deze kleine groenglimmende vliegjes die
sterk lijken op Ephydridae, waar ze ook aan
verwant zijn. De larven leven waarschijnlijk
in de uitwerpselen van zoogdieren, vooral
konijnen en muizen. Er is bitter weinig bekend over de kleine vliegjes. Op Springen-

Figuur 2: Clusia flava. Foto: Dick Belgers

dal is de soort Camilla flavicauda gesleept
uit een vegetatie van dovenetel langs een
bospad.
Asteiidae
Een familie van kleine vliegjes, minder dan
tien soorten in Noordwest Europa. Ze worden gekenmerkt door een gereduceerde
vleugeladering en een r2+3 die heel dicht
bij de vleugelbasis in de costa komt. De
meest algemene soort die overal te vinden
is, van bos tot grasland is Asteia amoena
(figuur 3). Ook tijdens het Dipteraweekeinde werd dit beestje gevangen.
Lonchopteridae
Een kleine familie waarbij de vleugel spits is
en verschilt in adering tussen de sexen.
Twee soorten zijn zeer algemeen, de rest
zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam. In Springendal is Lonchoptera fallax gevangen. Een
zeldzamere soort die specifiek langs beken
voorkomt. Figuur 4 toont een Lonchoptera
soort.

Figuur 3: Asteia amoena. Foto: Dick Belgers
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Figuur 4: Lonchoptera lutea. Foto: Dick Belgers

Asilidae
Roofvliegen. Ook zij zijn dit jaar in de lagere
aantallen aangetroffen. De leukste waarneming betreft Pamponerus germanicus. Een
grote grijze roofvlieg met gedeeltelijk rode
poten. De vleugel heeft een verdonkerde
punt en een lichtere basis. Langs de beek in
Springendal vinden we meerdere exemplaren.
Anthomyzidae
Let op, er staat nog een 'z' tussen. Deze
kleine slanke acalyptrate vliegjes leven als
larve in beschadigde delen van grassen en
zeggen. Zeer herkenbaar mits je er op let
en zo gevonden, mits je gericht zoekt. Op
landgoed Egeria en in Springendal zijn de
twee algemene soorten Anthomyza gracilis
en A. collini gevonden.
Sciomyzidae
Slakkendodende vliegen, alhoewel. Niet alle
soorten doden slakken, sommige gaan achter miljoenpoten aan. Aat Barendregt is
druk bezig de Nederlandse fauna te onderzoeken. In de Vliegenmepper hebben jullie
daar al het een en andere over kunnen lezen de afgelopen jaren. Zijn ervaring van
het weekeinde: “Naast enkele algemene
soorten uit de Sciomyzidae vloog in het
Springendal Renocera pallida, een typische
soort voor dit soort dalen met wat moerasontwikkeling. Uitvoerig hebben we gezocht bij de bronnetjes bij Vasse-Hezinge
maar ook hier was weinig diversiteit aan
treffen. De soort Tetanocera silvatica is de
enige die boven het niveau van "overal in
NL" uit kwam.” Mijn eigen bijdrage aan dit
lijstje was het vangen van Pteromicra angustipennis aan de rand van een poel op
Egeria. Een klein mooi gekleurd vliegje (fi-

Figuur 5: Pteromicra angustipennis. Foto: Dick Belgers

guur 5). Volgens Aat: ”Een bijzonder beest
uit moerassen”
Dolichopodidae
Deze vliegjes met delicate lange poten en
hun meestal metaalgroene lichaam zijn
makkelijk als familie te herkennen. Op de
afbeelding staat er juist een die niet zo
groen is: Neurigona pallida (figuur 6). Jan
Wind & Mariette Geluk hebben op deze
groep hun kritische blik laten vallen. Hun
ervaring: “In Agelerbroek, Ootmarsum zijn
we in bosranden, broekbos deels met dopheide en berkenopslag en er naast gelegen
laagte met veenpluis, zegge en riet op zoek
gegaan. Zeldzame soorten slankpootvliegen
die daar te vinden waren: Dolichopus atratus en D. vitripennis en de niet zo algemene
Gymnopternus angustifrons.
In Haaksbergen Buurse-Porikslanden en oever Buursebeek: interessante soorten als
Diaphorus nigricans, Chrysotus blepharoscelos en Chrysotus palustris in de vochti-

Figuur 6: Neurigona pallida. Foto: Dick Belgers
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ge laagte parallel aan de beek. Op de vrijwel kale zandslijkoever van beek vonden we
Chrysotus pulchellus
Hezingen Springendal-Onland. Bij de beekoever en lidstengweitje vangen we de zeldzame Dolichopus atratus. Andere opvallende
slankpootvliegen die daar rondvlogen:
Gymnopternus metallica en G. angustifrons
naast G. cupreus.”
Anthomyiidae
Figuur 7 toont een Anthomyiidae. Een typische grijze bestekelde calyptraat. Herkenning van de familie is soms al lastig en van
genera al helemaal. Toch, als je je er in verdiept gaat er een wereld voor je open. Onze
huiseigen bloemvliegenexpert Joke geeft
haar kijk op het weekeinde:
“Mijn verwachtingen waren hooggespannen
tijdens het laatste Dipteraweekend, maar
dit viel echter tegen. Ik voorzag menig bijzondere Bloemvlieg vanwege het bosrijke
gebied, maar het bleef steken bij wat algemene soorten die ik in principe ook bij mij
om de hoek had kunnen vangen. Dit bevreemde mij toch best wel en zette mij aan
het denken. Wat ging daar mis, wat deed ik
verkeerd of zag ik hier de gevreesde terugloop aan biodiversiteit met eigen ogen gebeuren (figuur 9). De voorbereiding was degelijk, met Google Earth, het uitpluizen van
alle beschikbare sites en het maken van
printjes van interessante biotopen, zodat je
tijdens het weekend al deze mooie locaties
kon bezoeken, het liefst zo veel als mogelijk. Of zat daarin juist het probleem…? Je
racet tijdens zo’n weekend bijna als een
Max Verstappen door de verschillende biotopen heen. Links en rechts zwaaiend met je
vliegennet en alle vliegen opzuigend met je
zuigbuis. Veel te snel en veel te gehaast.

Bijzondere Bboemvliegen vang je met geduld, beleid en planning. Dus…..de volgende
keer gaan we het aloude jagersinstinct weer
naar voren halen, wordt er met beleid gejaagd op die éne vlieg, gezocht naar die éne
plant of bloem waar kenmerkende soorten
in mineren. Juist die bloemvliegen zoeken
die bijzonder zijn voor het specifieke gebied
waarin je vertoeft. Kwaliteit boven kwantiteit, met oog voor het bijzondere van zowel
de vlieg als ook de omgeving waarin deze
zich ophoudt. Een mooi streven een mooi
doel……!”
Milichiidae
Kleine grijze tot zwartglimmende vliegjes.
Als familie lastig te herkennen qua borstels
en vleugeladering. Maar een aantal soorten
heeft opvallende kenmerken. Soorten uit
het genus Phyllomyza hebben erg grote antennen en monddelen, Desmometopa soorten hebben een 'M' teken op het voorhoofd
en Leptometopa mannetjes hebben zeer
verdikte pootjes. De meest algemene Madiza glabra (afbeelding 8) is geheel glimmend
zwart en lijkt sterk op Chloropidae uit het
genus Oscinella. Jan Wind schrijft dat hij:
“In het Haaksbergerveen langs een pad op
bloeiende meidoorn Milichia ludens heeft
gevangen.”

Figuur 8: Madiza glabra. Foto: Dick Belgers

Figuur 7: Pegomyia setaria. Foto: Dick Belgers

Figuur 9: Strip Joke van Erkelens
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Sphegina-larven (Diptera, Syrphidae) in de
bronbossen van Beek-Ubbergen
André van Eck
Inleiding
De ontwikkelingsstadia van de meeste
zweefvliegen van het geslacht Sphegina zijn
nog onbeschreven. Van de vijf in Nederland
voorkomende Sphegina's zijn alleen de larven van S. clunipes (Fallén), elegans
Schummel en S. verecunda Collin beschreven (Hartley 1961). Die van S. clavata
(Scopoli) (S. nigra in Reemer et al 2009) en
S. sibirica Stackelberg zijn nog niet beschreven.
Ook over de habitat van de larven van
Sphegina is veel nog niet bekend. Voor een
aantal Europese soorten zijn er, mede
dankzij de inzet van emergentievallen (uitsluipvallen), aanwijzingen dat de larven gezocht moeten worden in rottend houtig materiaal in de oeverzone of ondieptes van
(berg-)beekjes (Speight 2015). Het lijkt
voor de larven van belang dat het waterniveau vrij stabiel is; zowel langdurige onderdompeling als droogte maken het ongeschikt. Tevens zijn dat plekken waar houtig
afval en bladeren gemakkelijker blijven liggen. Van Steenis en Reemer (2003) schrijven het volgende: 'Ook bronzweefvliegen
van het genus Sphegina leven onder boomschors van zeer natte dode bomen. Vooral
stronken vormen een geschikt leefgebied.
Waarschijnlijk zijn stammen in het water
ook geschikt, maar hier zijn nog geen waarnemingen gedaan van larven van bronzweefvliegen'.
De larven van Sphegina clunipes zijn gevonden in nat, zompig materiaal onder een stuk
natte schors van een levende iep (Ulmus).
Ze zijn ook gevonden onder de schors van
in water gedompelde takken van loofbomen
zoals berk (Betula) en populier (Populus) en
in sapstromen van o.a. eik (Quercus) (Hartley 1961; Rotheray 1990; Speight 2015),
daarmee aangevende dat deze soort niet
beperkt is tot sapstromen. De vliegen zelf
zijn onder meer verzameld in emergentievallen boven stroompjes in een elzenbos
(Alnus) (Speight 2015).
De larven van Sphegina elegans zijn gevonden in een sapstroom op een stronk van
een levende iep (Hartley 1961). Maar de
vliegen zijn ook verzameld met emergentievallen onderin een kuil met kale kleibodem
en kleine stukjes hout van de overhangende

beukenbomen (Fagus), waardoor 's winters
een tijdelijk waterstroomje loopt (Speight
2015). Goudsmits (2009) voegt daar nog
informatie aan toe. Hij beschrijft de vondst
van larven van deze soort in een beekje in
een hellingbronbos in Limburg, op 16 maart
2008. De larven werden aangetroffen op
een stuk berkenhout dat in het beekje lag,
met een waterdiepte van ongeveer twee
centimeter.
De derde soort waarvan de larve -wederom
door Hartley- beschreven is, is S. verecunda. Die larven werden gevonden in uitlopende sapstroom op iep (Hartley 1961; Speight
2015).
In de bronbossen aan de noordoostelijke
rand van de Nijmeegse heuvelrug, globaal
tussen Ubbergen en Beek-Ubbergen zijn
door mij in de loop der jaren zo'n 130 soorten zweefvliegen gevonden. Saproxylische
soorten (vliegen waarvan de larven afhankelijk zijn van dood hout of rottende delen
van levende bomen) zijn vertegenwoordigd
door o.a. Brachyopa dorsata Zetterstedt,
Brachypalpus laphriformis (Fallén), Caliprobola speciosa (Rossi), Criorhina ranunculi
(Panzer), Ferdinandea ruficornis (Fabricius)
en Pocota personata (Harris). Bovengenoemde soorten worden vooral gevonden in
oude bossen. Van het aan Sphegina verwante genus Neoascia zijn vier soorten gevonden, waaronder Neoascia obliqua Coe en
de zeldzame N. annexa (Müller). Van die
laatste zijn de larven en puparia gevonden
in doorweekt rottend plantenmateriaal aan
de oevers van stroompjes in beuken-/sparrenbossen (Picea) (Speight 2015).
Vier van de vijf Nederlandse Sphegina-soorten zijn hier gevonden (Reemer et al 2009;
eigen waarnemingen). Alleen S. sibirica ontbreekt hier nog, al is deze wel aan de zuidwestelijke kant gevonden (Reemer et al
2009). Larven waren echter in het geheel
niet verzameld en opgekweekt. Tot 2010.

Beschrijving van het gebied
De Nijmeegse heuvelrug ligt in het Rijk van
Nijmegen en is een stuwwal, ontstaan door
opstuwing door landijs gedurende de voorlaatste ijstijd, het Salien en het afsmeltende
water gedurende het Eemien. De hellingen
aan de noordoostelijke rand van de heuvel-
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rug zijn relatief sterk aflopend richting de
vlakte van Rijn en Waal. Door deze ligging
is de invloed van de zon veel beperkter dan
bovenop en aan de west- en zuidwestkant
van het Rijk van Nijmegen waar de heuvels
afhellen richting het Maasdal. Het klimaat is
er derhalve naar verhouding koel, vooral
buiten de zomer.
Waren de hellingen door menselijk toedoen
lange tijd, tot eind 19e eeuw, nauwelijks
bebost, tegenwoordig is het overgrote deel
van de heuvelrug bedekt door bossen, afgewisseld door voornamelijk weilanden en hier
en daar een akker.
Dominante boomsoorten zijn tegenwoordig
berk (Betula sp.), grove den (Pinus sylvestris), beuk (Fagus sylvatica), eik (Quercus
robur en Quercus paetrea), tamme kastanje
(Castanea sativa), robinia (Robinia pseudoacacia) en amerikaanse eik (Quercus rubra).
In de flanken van de heuvelrug ontspringen
talrijke bronnetjes die hier en daar beekjes
vormen. Dit is vooral het geval ter hoogte
van Ubbergen, het gemeentehuis van Beek
en in het Filosofendal (ter hoogte van Smorenhoek in Beek). Plaatselijk kunnen de
beekjes diep ingesneden zijn. Deze dalen
zijn over het algemeen wat voedselrijker
dan de omgeving. Waar het nat en zompig
is groeien bomen zoals zwarte els (Alnus
glutinosa), es (Fraxinus excelsior), hazelaar
(Corylus avellana) en wilgen (Salix sp.).
(Uitgebreide informatie over de stuwwal is
onder meer te vinden op de volgende websites:
http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/landscape/stuwwalveg/
en: http://www.geschiedenisgroesbeek.nl/
duivelsberg4.htm).

Figuur 1: Biotoop van de vindplaats van
Sphegina-larven op 7 februari 2010

Het bronmilieu wordt gekenmerkt door (in
volgorde van dominantie): een vrij constante watertemperatuur van 9-10 °C ('s zomers relatief koud en 's winters relatief
warm), een redelijk constante waterafvoer,
een chemische samenstelling die nauw samenhangt met de geologische ondergrond,
een laag zuurstofgehalte bij uittreding dat
echter snel tot verzadiging oploopt en een
hierop aangepaste flora en fauna. De levensgemeenschap aldaar wordt gekenmerkt
door een aantal stenotherme soorten (smalle kromme van voorkomen t.o.v. temperatuur), die in een water- of vochtrijk milieu
kunnen
voorkomen
(bron:
http://
www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/
landscape/stuwwalgeo/).

Werkwijze
Op 7 februari 2010 is, in een beekje in het
Filosofendal (figuur 1) in Beek-Ubbergen,
gericht gezocht naar in het water liggend
dood of levend hout. De temperatuur die
dag lag rond de 7ºC. Takken en stronken in
en naast het water werden zorgvuldig bekeken op aanwezige larven. Gevonden larven
zijn, samen met wat van het beekwater,
mos en materiaal van de stronk, in een potje gedaan. Dit materiaal van de stronk was
van hetzelfde type en structuur als dat
waarin de larven aangetroffen waren. Er is
gecontroleerd dat niet per ongeluk rovers
mee in het potje gedaan werden.
Thuis zijn de larven verdeeld over twee potjes, ter spreiding van het risico. Ook het
mos en het houtmateriaal werd verdeeld en
het beekwater. Het laagje water in de potjes was niet meer dan een halve centimeter, om te zorgen dat het hout wel vochtig
bleef maar dat de larven altijd keus hadden
waarheen te kruipen. Het water werd tijdig
ververst met koud kraanwater. De kweekruimte was binnenshuis, maar werd niet
verwarmd. Er is geen schimmelvorming geconstateerd tijdens het kweken. Toen de
larven niet meer 'mobiel' bleken, werd duidelijk dat ze zich gingen verpoppen. Gevonden puparia werden apart gezet in petrischaaltjes met een vochtig watje.
Op 20 februari 2010 is in een stuk bos belendend aan het Filosofendal opnieuw gericht naar larven van Sphegina gezocht,
maar nu in een relatief droger biotoop (figuur 2). De temperatuur die dag lag rond
10ºC. Verder was de werkwijze vergelijkbaar met dat op 7 februari.
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Op 6 maart 2011 is op exact dezelfde locatie en zelfs dezelfde stam als op 7 februari
2010 nogmaals, en met succes, naar larven
gezocht. Kennelijk was de stam nog steeds
geschikt!

Resultaten
Hieronder
worden
alle
vondsten
en
kweekresultaten schematisch, per vangdatum, weergegeven.
Datum: 7.II.2010 (tabel I)
Plaats: Beek-Ubbergen, Filosofendal, Rd.
193.1-426.0
Totaal aantal gevonden larven: 30. Uitgeslopen: 8
Gevonden soorten: S. clavata en S. verecunda.
Habitat: In bronbeekje liggend stammetje
(mogelijk hazelaar) (figuur 3) met schors
onderzocht op larven. Alle gevonden larven
zaten achter de dunne, afstripbare, bast,
net boven waternivo (figuur 4 en 5).

Figuur 4: De larven bevinden zich op de scheidslijn
van bast en kernhout.

Figuur 2: Biotoop van de vindplaats van Sphegina-larven op 20 februari 2010
Figuur 5: De larve is ongeveer 5 mm lang.

Verzameld
als larve
2010.II.07
2010.II.07
2010.II.07
2010.II.07
2010.II.07
2010.II.07
2010.II.07
2010.II.07

Figuur 3: Habitat van S. verecunda- en S. clavatalarven op 7 februari 2010, aangetroffen op het deel
van de stronk op de voorgrond (groen omcirkeld).

Datum
puparium
18.III
18.III
18.III
20.III
20.III
20.III
28.III
28.III

Uitgeslopen
27.III
30.III
31.III
31.III
01.IV
06.IV
06.IV
08.IV

Soort
verecunda
clavata
verecunda
clavata
clavata
clavata
clavata*
clavata*

Man

Vrouw
x

x
x
x
x
x
x
x

Tabel I: Overzicht kweekresultaten van Sphegina-larven
verzameld op 7 februari 2010
*: Een man en vrouw S. clavata is opgenomen in de collectie van Graham Rotheray. De overige gekweekte vliegen en aangetroffen puparia zijn opgenomen in de collectie van de auteur.
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Datum: 20.II.2010 (tabel II)
Plaats: Beek-Ubbergen, Smorenhoek, Rd.
192.6-426.1
Totaal aantal gevonden larven: 7. Uitgeslopen: 7.
Gevonden soort: S. elegans
Habitat: In zwaar bebladerd smal bronbeekje (figuur 6) liggend stammetje (eik) met
schors onderzocht op larven. Alle gevonden
larven zaten achter de natte schors, ruim
boven waternivo (figuur 7 en 8). Doorsnede
ca. 25 cm, lengte 1 meter.

Figuur 8: Eikenstomp met natte, maar nog vrij stevige
schors.
Verzameld Datum
als larve
puparium

Uitge- Soort
slopen

2010.II.20 n.b.
2010.II.20 14.IV

14.IV
15.IV

elegans
elegans

2010.II.20
2010.II.20
2010.II.20
2010.II.20
2010.II.20

16.IV
17.IV
18.IV
20.IV
22.IV

elegans
elegans
elegans
elegans
elegans

14.IV
14.IV
n.b.
14.IV
14.IV

Man

Vrouw

x
x
x
x
x
x
x

Tabel II: Overzicht kweekresultaten van Sphegina-larven
verzameld op 20 februari 2010
Figuur 6: Habitat van Sphegina-larven op 20 februari
2010, aangetroffen op eik.

Figuur 7: Eikenstomp met de larven (groen omcirkeld)
van S. elegans.

Datum: 6.III.2011 (tabel III)
Plaats: Beek-Ubbergen, Filosofendal, Rd.
193.1-426.0
Totaal aantal gevonden larven: Niet genoteerd. Uitgeslopen: 6.
Gevonden soorten: S. clavata en S. verecunda.
Habitat: In beekje liggend stammetje (mogelijk hazelaar) met schors onderzocht op
larven. Alle gevonden larven zaten achter
de dunne bast, net boven waternivo. Exact
dezelfde locatie en methode als op
07.II.2010.
Verzameld
als larve
2011.III.06
2011.III.06
2011.III.06
2011.III.06
2011.III.06
2011.III.06

Datum
puparium
20.III
20.III
20.III
29.III
20.III
28.III

Uitgeslopen
04.IV
05.IV
06.IV
09.IV
02.IV
03.IV

Soort
verecunda
verecunda
verecunda
verecunda
clavata
clavata

Man

Vrouw

x
x
x
x
x
x

Tabel III: Overzicht kweekresultaten van Sphegina-larven
verzameld op 6 maart 2011.
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Discussie
Het kweken binnenshuis heeft duidelijk invloed gehad op de uitsluipdata van de larven. Het bronwater in de koele heuvels is
van een constante, lage, temperatuur. Het
stilstaande kraanwater echter neemt onvermijdelijk op den duur de temperatuur van
de ruimte aan.
Het is opmerkelijk dat de larven van S. clavata en S. verecunda beide jaren samen
zijn aangetroffen, op hetzelfde stuk hout.
Dat S. elegans daar niet is aangetroffen is
opmerkelijk, gezien de gelijkenis van de habitat met dat, zoals beschreven door
Goudsmits (2009). Alle larven hielden zich
op onder de bast, in of bij het cambium. Het
lijkt er op dat die laag niet té vermolmd
mag zijn, maar ook niet te vers. In stukken
waar de bast wat al te gemakkelijk los laat
lijken zich geen larven te bevinden.
Verzameld op 7 februari en 20 maart, liggen
de uitsluipdata alle tussen 27 maart en 9
april. Er is onder de beschreven kweekcondities geen aantoonbaar verschil tussen de
uitsluipdata van beide soorten. De uitsluipdata van S. verecunda liggen anderhalve
maand tot twee maanden voor het begin
van de vliegtijd van deze soort in Beek-Ubbergen (eigen waarnemingen). S. clavata is
door mij nooit gevangen, maar Reemer et al
(2009) (als S. nigra) plaatsen de vroegste
Nederlandse waarnemingen in de tweede
decade van mei.
De habitat van S. elegans lijkt wel wat op
die beschreven door Speight (2015). Ook
hier betrof het een stuk hout dat niet permanent nat is; het ligt wel beschaduwd en
vochtig gehouden door bijvoorbeeld het
vele bladstrooisel rondom, en onderin de
geul zal doorgaans wel wat water staan,
maar zeker 's zomers zal het droger zijn.
Maar de vindplaats lijkt juist niet op dat, zoals beschreven door Goudsmits (2009). Eerder lijkt de vindplaats van de twee andere
soorten op de door hem beschreven vindplaats voor S. elegans.
Verzameld op 20 februari, liggen de uitsluipdata tussen 14 en 22 april. Dat is veel
vroeger dan de (een maand later) verzamelde larven gekweekt door Goudsmits
(2008), en ook ongeveer een maand voor
het begin van de gebruikelijke vliegtijd van
deze soort in Beek-Ubbergen (eigen waarnemingen).

zijn nog onbeschreven. In samenwerking
met Graham Rotheray is geprobeerd goede
onderscheidende kenmerken te vinden ten
opzichte van de larven van S. verecunda.
Deze kenmerken zijn tot op heden niet gevonden. Larven waren ongeschikt om te bestuderen, aangezien dan niet bekend is tot
welke soort ze zouden uitgroeien (DNA-informatie is tot heden niet beschikbaar). En
aan de puparia werden onvoldoende goede
kenmerken gevonden. Wellicht dat meer
beschikbaar materiaal in de toekomst uitkomst kan brengen.
Een soort die in de directe omgeving ook
regelmatig is verzameld, namelijk Sphegina
clunipes, is niet op deze wijze boven tafel
gekomen.
Tot slot dient vermeld, dat op geen van de
verzamelde larven parasitisme is aangetroffen.

Literatuur
Goudsmits, K. 2009. De larvenhabitat van
Sphegina elegans (Schummel, 1843) (Diptera: Syrphidae) in het Bunderbos. De Vliegenmepper 2009-1: 3-4
Hartley, J.C. 1961. A taxonomic account of
the larvae of some British Syrphidae. Procedures of the zoological Society London,
136: 505-573
Reemer, M., Renema,W., Van Steenis,W.,
Zeegers,T., Barendregt, A., Smit, J.T., Van
Veen, M.P., Van Steenis, J. & Van der Leij,
L.J.J.M. 2009. De Nederlandse Zweefvliegen
(Diptera: Syrphidae). Nederlandse Fauna 8,
442pp. NNMN/KNNV/EIS Nederland
Rotheray, G.E. 1990. Larval and puparial
records of some hoverflies associated with
dead wood (Diptera, Syrphidae) Dipterists
Digest, No.7: 2-7.
Speight, M.C.D. 2015. Species accounts of
European Syrphidae (Diptera), 2015. Syrph
the Net, the database of European Syrphidae, vol. 83, 291 pp., Syrph the Net publications, Dublin
Steenis, W. van, & M. Reemer 2013. Zweefvliegen houden van oude bossen. De Levende Natuur 114 (5): 177-181

De larven en puparia van Sphegina clavata

De Vliegenmepper (2016, nummer 2)

16

