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Determinatiesleutel tot de soorten van het ge-
nus Psilota in de Benelux op basis van veld-

kenmerken (Syrphidae)

Leendert-Jan van der Ent

Inleiding
In het artikel over de eerste vondst van Psi-
lota exilistyla Smit & Vujić, 2008 in Neder-
land (Smit et al. 2015) is een determinatie-
sleutel van vrouwtjes Psilota in Nederland
gepubliceerd. Echter, met name bij Belgi-
sche Psilota-vrouwtjes was determinatie
hiermee niet altijd eenduidig (pers. com. F.
van de Meutter). Daarom is een nieuwe de-
terminatiesleutel van Psilota voor de Bene-
lux opgesteld met aanvullende kenmerken
voor vrouwtjes, alsmede een determinatie-
sleutel voor mannetjes zonder genitaalken-
merken. 

Werkwijze
De sleutel is gebaseerd op enkele tientallen
in Nederland en België gevangen Psilota
mannetjes en vrouwtjes en is daarna nog
eens getest op een bijeenkomst van de Bel-
gische vliegenstudiegroep. Bij deze bijeen-
komst kon de eerste vangst van Psilota atra
(Fallén, 1817) in België worden vastgesteld
en ook een nieuwe vindplaats van Psilota
exilistyla in Nederland. 

Naast de determinatiesleutel is een summier
overzicht van het voorkomen van de drie
soorten Psilota in Nederland en België weer-

gegeven (tabel 1). Over het voorkomen van
Psilota in Luxemburg was geen informatie
beschikbaar. Voor de gebruikte terminologie
zijn zoveel als mogelijk Nederlandse termen
gebruikt.

Resultaten
Met deze determinatiesleutel kunnen alle
drie de Psilota-soorten, zowel mannetjes als
vrouwtjes, met enige zekerheid in het veld
op naam worden gebracht met behulp van
een loupe. Deze Psilota-soorten behoren tot
de zogenaamde atra-groep met als kenmer-
ken een zwart, glimmend borststuk en ach-
terlijf en een grotendeels of geheel glim-
mend gezicht.  Het is niet ondenkbaar dat
op korte termijn nog een vierde soort Psilota
in de Benelux opduikt, Psilota innupta Ron-
dani, 1857 (zie ook Smit & Vujić, 2007).
Deze soort is makkelijk te onderscheiden
van de atra-groep op basis van de bronzen
weerschijn van borststuk en achterlijf en
een duidelijk en geheel bestoven gezicht.

Bevindingen, aanvullingen en andersoortige
opmerkingen over de determinatiesleutel en
over de verspreiding van Psilota in de Bene-
lux kan je e-mailen naar: 
ljvanderent@planet.nl
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Fig 1 - Psilota atra (foto: Hedy Jansen)



1a      Ogen raken elkaar. Mannetjes. 2
1b Ogen gescheiden. Vrouwtjes. 4

2a Dij 3 sterk verdikt, op het midden 2x zo dik als dij 2 en duidelijk verbreed richting 
top. Derde lid antenne langwerpig ovaal, 2x zo lang als breed. 
Onderzijde borststuk tussen de poten en heup 3 geheel wit behaard. Langs de achter-
rand/achterzijrand van rugplaat 4 een aantal relatief lange haren, 
ca 1,5x zo lang als langs voorrand. P. atra (Fallén, 1817)
Kenmerkend: Dij 3 sterk verdikt (2x) en verbreed naar top toe, derde lid 
antenne 2x zo lang als breed.

2b Dij 3 matig tot weinig verdikt (ca 1.2-1.5x). Derde lid antenne kort ovalig, 1,5x 
zo lang als breed.                       3

3a Dij 3 matig verdikt, op het midden 1,5x zo dik als dij 2. Onderzijde borststuk 
tussen de poten en heup 3 geheel wit behaard. Beharing op de achterste helft 
van rugplaat 4 opvallend lang, 2x zo lang als langs voorrand.

P. anthracina Meigen, 1822
Kenmerkend: Dij 3 matig verdikt (1,5x) en achterzijde van rugplaat 4 met 
over de gehele breedte opvallend lange beharing.

3b Dij 3 weinig verdikt, op het midden 1,2x zo dik als dij 2. Onderzijde borststuk 
tussen de poten en heup 3 overwegend tot geheel zwart behaard. Beharing 
op de achterste helft van rugplaat 4 even lang als langs voorste helft.

P. exilistyla Smit & Vujić, 2008
Kenmerkend: Dij 3 slank (1,2x) en onderzijde borststuk voornamelijk of  
geheel zwart behaard.

4a Zijkant borststuk met op het midden een opvallende pluk witte beharing (vgl. figuur 1). 
Dij 3 sterk verdikt, op het midden 2x zo dik als dij 2. Derde lid antenne 
langwerpig ovaal, 2x zo lang als breed. Gezicht uniform wit behaard*. 
Gezicht over de gehele breedte licht bestoven waardoor iets minder 
glimmend als het voorhoofd. Haarrij onder schildje uniform wit. 
Onderzijde borststuk tussen de poten en heup 3 geheel wit behaard. 
Rugplaat 4 in de regel geheel wit behaard. Langs de achterrand van 
rugplaat 4 enkele lange haren die maximaal 1,5x zo lang zijn als de haren 
langs de voorrand. P. atra (Fallén, 1817)
Kenmerkend: Dikke dij 3 (2x), opvallende pluk witte beharing op zijkant 
borststuk, gezichtsbeharing wit en derde lid antenne 2x zo lang als breed.

4b Zijkant borststuk in de regel geheel zwart behaard, hooguit met enkele witte 
haren er tussen**. Dij 3 matig tot weinig verdikt (1.2-1.5x). Derde lid antenne 
breed ovaal, 1.5x zo lang als breed. Gezicht uniform zwart behaard of variabel
wit/zwart behaard. Gehele gezicht in de regel geheel onbestoven of met lichte 
bestuiving onder de antennen. Haarrij onder schildje uniform zwart behaard 
of variabel wit/zwart behaard. 5

5a Dij 3 matig verdikt, op het midden 1,5x zo dik als dij 2. Gezicht uniform zwart 
behaard*. Gezicht glanzend, met vaak lichte bestuiving onder de antennen. 
Haarrij onder schildje uniform zwart en relatief kort, duidelijk korter als beharing 
op rugplaat 3. Onderzijde borststuk tussen de poten en heup 3 geheel wit behaard. 
Beharing van rugplaat 4 in de regel grotendeels wit met zwarte beharing in 
voorhoeken en langs de zijranden. Langs achterrand van rugplaat 4 opvallend
lange beharing die 2-2,5x zo lang zijn als de haren langs de voorrand.

P. anthracina Meigen, 1822
Kenmerkend: Matig dikke dij 3 (1,5x), gezichtsbeharing zwart en met opval-
lend lange beharing langs achterrand van rugplaat 4. Vaak met een blauwige
weerschijn.
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5b Dij 3 nauwelijks verdikt, op het midden 1,2x zo dik als dij 2. Gezichtsbeharing 
variabel van kleur van geheel wit tot geheel zwart. Gezicht geheel glanzend. 
Haarrij onder schildje variabel van kleur van uniform zwart tot overwegend wit 
met enkele zwarte haren aan beide uiteinden. Onderzijde borststuk tussen de 
poten en heup 3 vaak met minimaal enkele zwarte haren tot geheel zwart behaard. 
Beharing rugplaat 4 vaak overwegend zwart, maar soms ook overwegend wit. 
Beharing langs achterrand van rugplaat 4 vaak spaarzaam en in de regel niet 
langer dan langs de voorrand. P. exilistyla Smit & Vujić, 2008
Kenmerkend: Slanke dij 3 (1,2x), gezichtsbeharingskleur variabel en achter-
rand van rugplaat 4 zonder opvallend lange beharing.

* Midden op het gezicht een haarloze strook.
** P. exilistyla uit Zuid-Oost Europa kunnen ook een opvallende pluk witte beharing hebben op
de zijkant van het borststuk.

Dankwoord
Hierbij wil ik Frank van de Meutter bedanken
voor het enthousiasmeren om dit determi-
natiedilemma nader te gaan onderzoeken en
tevens voor zijn gastvrijheid bij hem thuis.
Ook wil ik John Smit bedanken voor zijn
aanvullende opmerkingen alsmede alle an-
dere Belgische en Nederlandse syrphidolo-
gen die hieraan hebben bijgedragen met het
ter beschikking stellen van hun Psilota ma-
teriaal en het uitproberen van de determina-
tiesleutel. 

Soort
P. atra

Nederland
Vrij zeldzaam op hogere zandgronden,
met name in GLD en UT. Hier plaatselijk
in aantal (> 10 exx.). Elders (FR, DR,
OV, NB, LI (midden)) zeer zeldzaam.  
Vliegtijd: begin mei – half juni

België
Zeer zeldzaam: Genk (LI)
Vliegdatum: 5 juni (1 vr)

P. anthracina

P. exilistyla

Tabel 1. Voorkomen van de drie soorten Psilota in Nederland en België

Zeldzaam op hogere zandgronden, met
name in GLD en ook in OV, UT, OV, NB,
LI (zuid), ZL (Zeeuws-Vlaanderen).
Meestal 1- enkele exemplaren bijeen.
Vliegtijd: half april - begin juni.in de re-
gel iets eerder als P. atra.

Zeer zeldzaam: stuwwalbossen Nijmegen
en Arnhem (GLD) en bij Udenhout (NB).
Vliegdata: 24 april (2 mn), 11 (2+ vr) en
12 (1 vr) mei. 

Zeldzaam, zowel in Vlaanderen, Brus-
sel als in Wallonië. Meestal 1- enkele
exemplaren bijeen. 
Vliegtijd: begin april – begin juni

Zeldzaam in Vlaanderen en Brussel. Vrij
zeldzaam in Wallonië en daar, in Ardennen,
soms in aantal.
Vliegtijd: eind april – half juni.

Literatuur
Smit, J.T. & A. Vujić (2008). The Palearctic
species of the genus Psilota Meigen
(Diptera, Syrphidae) with the description of
two new species. Studia Dipterologica 14
Heft 2: 345 – 364.

Smit, J.T., E. de Bree, J. van Steenis & L.J.
van der Ent (2015). De spichtige spitsbek
Psilota exilistyla, een derde soort Psilota in
Nederland (Diptera: Syrphidae). Nederland-
se Faunistische Mededelingen 45: 25-32.
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Nieuwe zweefjes rondom Velp in
2016 (Leendert-Jan van der Ent)
 
Ook in 2016 jaar ving ik weer enkele zweef-
vliegsoorten voor het eerst in de omgeving
van Velp. Hieronder een opsomming.
Op 11 mei eindelijk mijn eerste Psilota an-
thracina, een vrouwtje, op meidoorn in
Stadsbosch (Arnhem). Op 13 mei alhier ook
nog twee vrouwtjes, vergezeld van vijf man-
netjes Psilota atra.
Op 26 mei ving ik een mannetje Cheilosia
carbonaria op een dijk vol bloeiende mei-
doorn en fluitenkruid aan de oostzijde van
de Rijkerswoerdse Plassen (Arnhem).  Ei-
genlijk een beetje buiten mijn aandachtsge-
bied, maar deze soort kom ik überhaupt
weinig tegen.
Xylota xanthocnema werd voor het eerst
binnengesleept met op 3 juni een mannetje
op de Galgenberg (Arnhem) en op 23 juni
een mannetje onderaan de Snippenberg bij
Rheden.
Op 7 en 16 juni waren Sphegina elegans en
in mindere mate S. clunipes in grote aantal-
len aanwezig op bloeiend zevenblad en dolle
kervel nabij de Beekhuizer beek (Velp).
Hiertussen zaten ook diverse mannetjes en
vrouwtjes S. verecunda, die opvielen door
hun kleiner formaat.
Op 22 juni ving ik op de Galgenberg (Arn-
hem) een kleine Platycheirus spp. die later
onmiskenbaar gedetermineerd kon worden
als Platycheirus aureolateralis.
Op 29 juni zag ik op dezelfde Galgenberg
een aantal wat groot uitziende "Pipizella vi-
duata" mannetjes. Deze heb ik toch maar
mee naar huis genomen en onder de binoc
bleek dat het P. annulata betrof. Op 15 juli
heb ik op deze locatie nog diverse manne-
tjes P. annulata en ook een vrouwtje aange-
troffen. Is toch eigenlijk meer een Zuid-Lim-
burgsoort.
Op 21 september ving ik op de heide langs
het fietspad richting de brandtoren dan ein-
delijke mijn eerste mannetje Sphaerophoria
virgata. Op dezelfde locatie heb ik recent
ook S. scripta, S. batava, S. taeniata en S.
philanthus gevangen. Ik denk deze soorten
nu zelfs in het veld met enige zekerheid te
kunnen onderscheiden.

Rariteitjes
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Inleiding
In de natuur tonen populaties van soorten
fluctuaties, bijvoorbeeld veroorzaakt door
een extreme winter. Deze fluctuaties ver-
troebelen het beeld op de lange termijn ont-
wikkelingen, de trend in toename of afname
van soorten. Voor planten in Nederland
wordt de aanwezigheid op lange termijn
goed bijgehouden en kunnen trends aange-
geven worden, meestal ook met een verkla-
ring. Als voorbeeld, door de toename van
de stikstofdepositie is de presentie van de
rankende helmbloem de laatste decennia
sterk toegenomen. Bij vogels weten we al-
lerlei voorbeelden te noemen. De turkse
tortel breidde 75 jaar geleden zijn versprei-
dingsgebied uit over heel Europa en door de
minder strenge winters zien we recentelijk
overal grote zilverreigers. Ook zijn een aan-
tal libellensoorten door klimaatsverandering
toegenomen.

Maar hoe zit dit met de vliegen? Bij de
zweefvliegen is dat onderzocht (Reemer et
al., 2009) en is bevestigd dat mijn herinne-
ring uit de 60-er jaren dat Platycheirus ma-
nicatus vaak present was klopt en dat dit
voorkomen achteruit gegaan is. Rond 1990
hebben we gezien dat Cheilosia illustrata
niet meer beperkt bleef tot Zuid-Limburg
maar plotseling in midden Nederland te vin-
den was. De complete zweefvliegfauna in
een bos bij Garderen bleek rond 1985 te
veranderen (Barendregt, 2001). Het is de
vraag of deze trends ook bij andere vliegen-
groepen aanwezig zijn want monitoring en/
of systematische verzameling van gegevens
ontbreekt veelal.

Bij de slakkendoders (Sciomyzidae) behoren
enkele soorten uit het genus Tetanocera tot
de algemeenste soorten van Nederland. Te-
gelijkertijd is de determinatie van de 11
soorten uit het genus voor velen een pro-
bleem wegens de geringe verschillen. Juist
hierdoor is het vroeger verzamelde materi-
aal een objectieve steekproef uit de ver-
spreiding van de soorten aangezien ze niet
gericht verzameld zijn. Bijvoorbeeld Tetano-
cera arrogans en T. freyi zijn pas in 1984
opgenomen in de naamlijst (Revier, 1984),
terwijl ze reeds in de 19e eeuw present ble-

ken te zijn. De onderzoeksvraag is in hoe-
verre er trends aan te duiden zijn in het
voorkomen van deze soorten. Hierbij laat ik
de drie meest zeldzaam aangetroffen soor-
ten uit het genus buiten beschouwing en
concentreer me op de acht overige (alge-
menere) soorten.

Methode
Deze publicatie is een voorlopige analyse
die met de hand geteld is, wetende dat nog
niet alle waarnemingen verwerkt zijn. Ech-
ter het overgrote deel van de beschikbare
waarnemingen is opgenomen en dit geldt
zeker voor de oude (museum) exemplaren.
Het databestand is arbitrair verdeeld in vier
tijdperiodes. Vanaf 1880 worden Sciomyzi-
dae verzameld en opgenomen in de collec-
ties. O.a. De Man, Van der Wulp en vooral
De Meijere hebben veel  exemplaren verza-
meld in de periode 1880-1940. In de perio-
de 1940-1980 zijn de belangrijkste verza-
melaars o.a. Piet, Verhaak en vanaf 1965
(tot 2000) Van Aartsen. In de periode
1980-2000 zijn het vooral Revier & Oers en
De Rond die grote aantallen Tetanocera’s
verzameld hebben, maar er zijn in die peri-
ode ook vele meer incidentele verzame-
laars. Na 2000 zijn er vele verzamelaars die
af en toe Sciomyzidae meenemen en ik heb
zelf veel verzameld verspreid over Neder-
land; records vastgelegd in waarneming.nl
moeten nog uitgezocht worden. 

De determinatie van bijna alle exemplaren
is gecontroleerd en bij moeilijk te onder-
scheiden soorten is gebruik gemaakt van de
vorm van de genitaliën. De navolgende be-
rekeningen met het databestand zijn geba-
seerd op records: de aanwezigheid van een
soort op een dag in een km-hok (Amers-
foort coördinaten), dus ongeacht de aantal-
len of geslacht. Geteld is hoe veel records
er per soort beschikbaar staan in de vier
beschreven periodes. 

Resultaten
In tabel 1 zijn de basisgegevens van de
acht Tetanocera soorten vermeld per perio-
de. Op zich zijn deze getallen moeilijk te
vergelijken omdat de vangstintensiteit/ ver-
zamelde exemplaren in de tijd verschillen.
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Juist omdat de exemplaren deels niet-soort-
gericht verzameld zijn (of foutief gedetermi-
neerd waren) zijn de totale aantallen voor
de acht gelijkende soorten een goede indi-
catie van de te verwachten verdeling. Om-
rekening naar percentages levert op dat de
aantallen uit de vier perioden zich verhou-
den met resp. 8, 13, 46 en 32% van het to-
taal.

Vervolgens zijn de aantallen records per
soort omgerekend naar percentage per pe-
riode gebaseerd op het totale aantal. Voor
Tetanocera elata zijn de 28 records voor
1940 in verhouding tot de 305 totaal-waar-
nemingen dus 9%. Deze 9% is vergelijk-
baar met de 8% uit de verwachting voor die
periode. Deze berekening is voor alle re-
cords uitgevoerd en wordt vermeld in tabel
2. Tevens is in deze tabel een samenvoe-
ging gemaakt van de records voor en na
1980, zodat er een compacter overzicht ge-
geven wordt met 21% van het totaal aan
waarnemingen uit 1880-1980 en 79% in de
periode 1980-heden. Hiermee wordt een

verwachting onderbouwd hoe de verdeling
van de soorten bij gelijkwaardige verdeling
zou moeten zijn t.o.v. de werkelijke verde-

ling van de records. Het is geen statistische
toets maar wel een eenvoudige doch helde-
re vergelijking.

Voor de eerste twee soorten in tabel 2 (T.
elata en T. ferruginea) kan gesteld worden
dat de verdeling over de vier perioden over-
eenkomt met de opgestelde verwachting in
% en derhalve geen verandering in de tijd
aangegeven kan worden. Deze uitspraak
geldt ook voor de volgende twee soorten (T.
hyalipennis en T. robusta) met de nuance-
ring dat er in de periodes voor 1980 veel
variatie is en dat in de periode na 2000 re-
latief weinig records present zijn (mogelijke
indicatie van achteruitgang), maar dit kan
ook verklaard worden door het meer van-
gen/noteren van algemene soorten (T. fer-
ruginea, T. arrogans) in de recente tijd. De
sommering in de twee perioden voor en na
1980 toont weinig verschil met de verwach-
te percentages voor T. hyalipennis en T. ro-
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37

29

1880-1980

1980-2017

Tabel 2 – Omrekening van de records van de acht soorten in 4 (resp. 2) perioden naar
verwacht % bij gelijkwaardige verdeling soorten, met in de tweede kolom de verdeling
van het totaalbestand. 

21,0%

79,0%

23

77

22

78

24

76

26

74

45

55

13

87

14

86

34

66



busta. 

Maar hierna komen echte verschillen. Te-
tanocera fuscinervis is voor 1940 ruim ver-
tegenwoordigd (38% t.o.v. de verwachte
8%) waarmee er indicatie is dat deze soort
vroeger veel algemener geweest moet zijn.
In de periode 1940-2000 zijn er relatief
weinig waarnemingen, in de periode 2000-
heden weer een redelijke hoeveelheid. Ech-
ter ¾ van de records na 2000 komt bij mij
zelf vandaan en ik weet T. fuscinervis ge-
richt op specifieke plekken te vinden, zodat
over-sampling mee kan spelen. Deze waar-
nemingen komen uit NW-Overijssel, Naar-
dermeer en soortgelijke plekken waar laag-
veenvorming onder voedselarme omstan-
digheden plaats vindt, bijvoorbeeld twee
weken geleden in een greppeltje binnen een
schraalgrasland in De Mieden (Fr). De soort
is dus specifiek voor echte voedselarme om-
standigheden, maar wel met gebufferde bo-
dem of water. Aangezien T. fuscinervis een
grotere verspreiding had voor 1940 is een
plausibele verklaring dat het voedselarme
milieu vanaf 1940 sterk verdwenen is.

Tetanocera arrogans is misschien wel de al-
gemeenste Tetanocera soort op dit mo-
ment, echter dit blijkt vroeger niet zo ge-
weest te zijn, ook gezien de ruimtelijke
spreiding. Voor 2000 zijn de aangetroffen
percentages lager dan de verwachte getal-
len en voor 1940 zijn er heel weinig re-
cords. Uit die periode staan wel grotere
aantallen records van (de sterk gelijkende
soort) T. ferruginea ter beschikking, zodat
minstens de verhouding tussen deze soor-

ten veranderd is. Het is aannemelijk dat T.
arrogans veel algemener geworden is en
dominant werd binnen het genus gedurende
de laatste 10 jaar.
 
Blijft over de twee sterk gelijkende soorten
T. freyi en T. silvatica, die tot 1963 geen-
eens onderscheiden werden en nog steeds
voor problemen zorgen bij de determinatie.
Beide soorten blijken reeds voor 1900 in
Nederland aanwezig te zijn echter T. silvati-
ca was duidelijk frequenter in de tijd voor
1980. Rond 1970 lijkt er een omslag plaats
te vinden in de records, waarbij T. freyi op
komt zetten en na 1980 meer gevonden
wordt dan T. silvatica. Het lijkt er op dat de
ene soort de andere wegdrukt. Deze analy-
se geldt ook als alleen waarnemingen van
de mannetjes (genitaal analyse) gebruikt
worden.

Deze verandering in de soorten wordt on-
dersteund door een ruimtelijke analyse. Fi-
guur 1 toont de ruimtelijke verspreiding van
T. freyi voor 1980: vooral in het Groene
Hart en nauwelijks er buiten. De versprei-
ding na 1980 (fig. 2) blijkt over geheel Ne-
derland te zijn. Dit in tegenstelling tot de
verspreiding van T. silvatica die voor 1980
(fig. 3) verspreid over Nederland te vinden
is met relatief veel waarnemingen uit het
Groene Hart. Na 1980 (fig 4) wordt de soort
nog steeds verspreid waargenomen maar
lijkt het zwaartepunt in het Groene Hart
verdwenen. 

Slotwoord
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Fig. 1:verspreiding T. freyi voor 1980 
open vierkant = 1880-1940
gesloten cirkel = 1940-1980

Fig. 2 - Verspreiding T. freyi na 1980
open vierkant = 1980-2000
gesloten cirkel = 2000-2017



Het aanduiden van trends in voor- of ach-
teruitgang is niet eenvoudig met vliegen-
groepen die relatief slecht onderzocht zijn.
Het statistisch aantonen en bewijzen dat er
werkelijke veranderingen hebben plaatsge-
vonden is nog moeilijker. Echter met de
soorten uit het genus Tetanocera kan wel
waarschijnlijk gemaakt worden dat vier
soorten gedurende de laatste 130 jaar on-
veranderd in presentie gebleven zijn, in te-
genstelling tot vier andere soorten die juist
voor- of achteruit gegaan zijn. Het geeft
aan dat de aanwezigheid van soorten geen
gefixeerd gegeven is en dat belangrijke ver-
anderingen ook binnen de vliegenfauna op-
treden. 

Dankzegging
De vier figuren zijn door Andre van Eck on-
der tijdsdruk opgesteld. Veel dank voor
deze ondersteuning. 

Summary
Changes in distribution during time in the
genus Tetanocera (Sciomyzidae) – Many
monitored plant and animal species show an
increase or decrease in distribution during
last century. The question is whether this
also is present in Sciomyzidae in the
Netherlands. All records of the 11 species in
the genus Tetanocera (mostly from collec-
tions) are merged in one dataset that was
arbitrary subdivided in four periods: 1880-
1940, 1940-1980, 1980-2000 and 2000-
present. The numbers of records of 8 speci-
es in the 4 periods are converted to percen-
tage of the total number of the species re-
cords. This can be compared with the total
number of the whole genus and this learns
that 4 species show no real change in time:

T. elata, T. ferruginea, T. hyalipennis and T.
robusta. However, it appears that T. fusci-
nervis was far more frequent in the period
1880-1940 and that T. arrogans was rare in
the period 1880-1940 but is nowadays the
most frequent species from this genus. T.
freyi was rare in the first period but became
more frequent in records and in distribution
during recent periods, whereas T. silvatica
was formerly more frequently distributed
and is reduced in recent times in numbers.
The research indicates that even in this fa-
mily of flies prominent changes in distribu-
tion are given during last 130 years.
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Fig. 3 verspreiding T. silvatica voor 1980
open vierkant = 1880-1940
gesloten cirkel = 1940-1980

Fig. 4: verspreiding T. silvatica na 1980
open vierkant = 1980-2000
gesloten cirkel = 2000-2017



Op 28 mei 2016 bevond ik mij in het Pop-
pelmondedal bij de Sint Pietersberg (Zuid -
Limburg). Het was een frisse ochtend en de
nevel wilde maar niet optrekken. Ik had dan
ook niet het idee dat er vliegen te vinden
zouden zijn. Echter, tegenover de Duivels-
grot zag ik een verkleumd zweefvliegje op
een gele composiet zitten. Dit bleek na
vangst een Pipizella viduata te zijn. Bij het
beter bekijken met mijn loupe ontwaarde ik
een oranje-achtig klontje op de buikzijde
van het abdomen dat bij nog beter bekijken
uit een zevental larven bleek te bestaan
(foto 1). 

Ik stopte het vliegje in een potje om het la-
ter te fotograferen. Even later vond ik op
enkele meters afstand een ruim 3 cm groot
vrouwtje van de Gewone Oliekever (Meloe
proscarabaeus) in het gras (foto 2). 
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Meeliftende oliekeverlarven op 
Pipizella viduata (Syrphidae)

Wil van den Hoven

Foto 1: Pipizella viduata met triungulinen van
Meloe proscarabaeus

Foto : Vrouwtje Meloe proscarabaeus

De relatie tussen beide vondsten was mij
toen nog niet duidelijk. Het kwartje viel pas
toen ik de foto’s aan medewerkers van EIS
liet zien. Oliekevers (Meloidae) zijn parasi-
taire kevers die voornamelijk van wilde bij-
en leven. De biologie van deze kevers is bij-
zonder. De vrouwtjes leggen tot wel duizend
eitjes in de grond. De zeer kleine larven
(foto 3) hebben drie haakjes aan de voorpo-
ten en worden dan ook wel triungulinen
(drienageligen) genoemd.

Foto 3: Triungulinen van Meloe proscarabaeus

De larve klimt in een plant, kruipt vervol-
gens op een bloem, en wacht tot er een bij
langskomt om nectar te zoeken. De larve
klampt zich met de haakachtige pootjes
vast aan de haren van de bij en vliegt mee
naar het nest van de bij. De larve leeft eerst
van het ei dat zijn gastheer heeft afgezet.
Na vervelling van de triunguline doet de
made-achtige en bijna pootloze larve zich
tegoed aan de voedselvoorraad van het bij-
ennest en na een tweede verpopping komt
er uiteindelijk een volwassen oliekever uit
de pop. De twee verschillende larvestadi-
ums waarbij het dier een ander uiterlijk
krijgt wordt ook wel hypermetamorfie ge-
noemd. Het zal duidelijk zijn dat een grote
hoeveelheid larven noodzakelijk is, omdat
slechts een zeer klein percentage hiervan
goed terecht komt. Het merendeel vindt
geen lift of klampt zich vast aan een ver-
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keerde insectensoort zoals op de gevonden
P. viduata. De volgende dag bevond ik me
op een kalgrashelling bij Eys en vond tot
mijn verrassing een Microdon devius met
ook een paar larven van de oliekever. De
Gewone Oliekever komt echter algemeen
voor in kalkgraslanden en het meeliften op
andere insecten dan bijen zou regelmatig te
zien moeten zijn. De larven zijn echter zeer
klein en vallen niet direct op. Ik had niet het
idee dat de vliegen er grote hinder van had-
den en zag ook geen beschadigingen. Wel
verwonderde ik me erover dat de larven op
de relatief gladde buiken van de vliegjes
zo’n goed houvast konden vinden.


