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Inleiding

Binnen de familie Anthomyiidae zijn de vliegen uit het geslacht 
Egle (Robineau-Desvoidy) al vroeg in het voorjaar te vinden, 
meestal op de bloeiende bomen uit de wilgenfamilie (Sali-
caceae) (figuur 1). De vliegtijden lopen synchroon met de bloei-
tijden van de mannelijke en vrouwelijke bomen: begin maart 
tot eind april. Wilgen bloeien erg vroeg in het seizoen, wanneer 
de meeste dipterologen nog in winterslaap zijn. Dit, samen met  
de geringe grootte van de vliegen (2,5-4,5 mm), zou een reden 
kunnen zijn dat er tot nu toe maar twee soorten werden gemeld 
uit Nederland: E. ciliata (Walker) en E. parva (Robineau-Desvoidy) 
(Beuk et al. 2002). In de ons omringende landen Duitsland,  
Engeland, Frankrijk en Denemarken, zijn aanzienlijk meer  
Egle-soorten gevonden (Fauna Europea 2010). Verner Michelsen 
had mij er dan ook al eens op geattendeerd om de Egle-soorten 
meer aandacht te geven, aangezien hij verwachtte dat er in 
Nederland ook veel meer soorten te vinden zouden moeten 
zijn. Ik heb daarom in het voorjaar van 2011 en 2012 faunis-
tisch onderzoek gedaan naar Egle-soorten bij verschillende 
wilgenbomen in mijn directe omgeving. Dit resulteerde direct 
in de vondst van E. rhinotmeta (Pandellé), die nog niet vermeld 
was voor de Nederlandse fauna. Hierdoor geïnspireerd heb ik 
contact gelegd met bevriende dipterologen en gevraagd om me-
dewerking te verlenen aan een grootschaliger onderzoek naar 
Egle-soorten om zo een beter beeld te kunnen geven over de 
verspreiding van deze vliegen in Nederland. Het resultaat mag 
er wezen: acht nieuwe soorten voor Nederland. 

Deze acht soorten worden gemeld in dit artikel, met daar-
naast aandacht voor het gehele geslacht Egle om een volledig 
beeld te kunnen schetsen van deze interessante, doch vaak 
over het hoofd geziene vliegen. Het artikel geeft ook een  

beschrijving van de levenswijze en van de nu bekende ver-
spreiding samen.

Herkenning

Wanneer je vroeg in het voorjaar de wilgenbomen in bloei ziet 
staan, kan het soms nog behoorlijk koud zijn. Eigenlijk ver-
wacht je dan nog niet veel vliegen te zien, maar als je heel goed 
kijkt naar de bloeiende wilgenkatjes kun je zeer kleine vliegjes 
ontdekken, die verscholen zitten in de bloeiwijzen. Bij een voor-
jaarszonnetje komen ze massaal tevoorschijn en bezoeken de 
bloemen, om bij bewolking zich weer terug te trekken op stam-
men en takken. Ze zijn dan slecht te ontdekken op de donkere 
achtergrond. 

Er zijn vroeg in het voorjaar ook enkele andere vliegen actief 
uit de familie Anthomyiidae, waaronder Pegoplata- en Lasiomma-
soorten, die ook op de bloemen van wilgen te vinden zijn, maar 
in veel mindere mate dan de Egle-soorten.

Het geslacht Egle bestaat voor het merendeel uit kleine 
soorten (2,5-4 mm). Enkele soorten zijn wat groter (4,5-6,5 mm) 
(figuur 2), waarvan E. ciliata wel de bekendste is. De nieuw ge-
vonden soorten voor Nederland behoren, met uitzondering van 
E. concomitans, allemaal tot de kleinere soorten.

Egle-soorten zijn met name te herkennen aan de zeer lange 
monddelen, palpen en vooruitstekende onderkant van de kop. 
Dit is vooral goed te zien bij de wat grotere soorten; bij de zeer 
kleine Egle-soorten zijn deze kenmerken een stuk minder op-
vallend en bij de vrouwtjes zijn deze kenmerken ook in minde-
re mate aanwezig. Een uitzondering is E. concomitans (Pandellé), 
die naast afwijkende uiterlijke kenmerken (ontbreken van 
lange monddelen en vooruitstekende onderkant van de kop) 
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Van het geslacht Egle (Robineau-Desvoidy) uit de familie Anthomyiidae 
waren tot nu toe twee soorten in Nederland bekend. Door recent 
onderzoek kunnen hier maar liefst acht soorten aan worden toegevoegd: 
E. minuta (Meigen), E. rhinotmeta (Pandellé), E. steini (Schnabl & Dziedzicki), 
E. subarctica (Huckett), E. lyneborgi (Ackland & Griffiths), E. parvaeformis 
(Schnabl & Dziezicki), E. suwai (Michelsen) en E. concomitans (Pandellé).  
De soorten zijn gevonden op onder andere boswilg, schietwilg,grauwe 
wilg en witte abeel. De levenscyclus van het merendeel van de vliegen  
uit het geslacht Egle is verbonden met bomen uit de wilgenfamilie; de 
enige uitzondering vormt E. concomitans, die alleen op bomen uit het 
geslacht Populus te vinden is. De adulte vliegen gebruiken de nectar en 
pollen van de bomen als voedsel en bij wilgen nemen ze daardoor ook 
een belangrijke plaats in bij de bestuiving. De larven leven van de jonge 
zaaddozen. De vliegen hebben maar één legsel per jaar en de vliegtijd van 
de Egle-soorten loopt synchroon met de bloeitijd van de bomen.
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1. Een mannetje van Egle rhinotmeta 
(Pandellé). Foto: J.A. van Erkelens
1. Male of Egle rhinotmeta (Pandellé).

Tabel 1. Secties en soortengroepen binnen het geslacht Egle. Secties zijn gebaseerd op overeenkomstige uiterlijke kenmerken en/of biologie. 
Soortengroepen zijn gebaseerd op overeenkomsten in de opbouw van de mannelijke genitaliën.
Table 1. Sections and species groups within the genus Egle. Sections are based on similar external characteristics and/or biology. Species groups 
are based on similarities in the male genitalia. 

Egle concomitans-sectie  Egle concomitans (Pandellé); mineert op Populus
 Egle longirostris-soortengroep   Egle myricariae (Grossmann), Egle longirostris (Stein); mineren op Myricaria

Egle brevicornis-sectie
 Egle brevicornis-soortengroep   Egle anderssoni (Michelsen), Egle ciliata (Walker), Egle brevicornis (Zetterstedt)
 Egle pilitibia-soortengroep  Egle pilitibia (Ringdahl)

Egle minuta-sectie Egle atomaria (Michelsen); wijkt af op uiterlijke kenmerken t.o.v. de andere soorten uit de Egle minuta-sectie.
 Egle steini-soortengroep  Egle parvaeformis (Schnabl & Dziedzicki), Egle steini (Schnabl & Dziedzicki), Egle ignobilis (Michelsen),  

Egle pseudosteini (Griffiths), Egle inermis (Ackland), Egle inermoides (Michelsen)
  Egle groenlandica (Michelsen)
 Egle setiapicis-soortengroep Egle setiapicoides (Michelsen)
 Egle subarctica-soortengroep  Egle subarctica (Hukett), Egle subarcticoides (Michelsen)
 Egle rhinotmeta-soortengroep Egle rhinotmeta (Pandellé)
 Egle minuta-soortengroep Egle minuta (Meigen), Egle parva (Robineau-Desvoidy), Egle lyneborgi (Ackland & Griffiths), Egle suwai (Michelsen)

2. Mannetjes van Egle ciliata (Walker), Egle 
concomitans (Pandellé) en Egle rhinotmeta 
(Pandellé). Foto: J.A. van Erkelens
2. Male of Egle ciliata (Walker), Egle con-
comitans (Pandellé) en Egle rhinotmeta 
(Pandellé).
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(figuur 11), ook afwijkt in de levenscyclus, omdat deze soort 
niet verbonden is met wilgenbomen, maar met populieren  
(Populus). Wel hebben alle Egle-soorten korte gedrongen anten-
nes, zeer kort behaarde arista, een onbehaarde onderkant van 
de costa en achterschenen zonder apicale haar aan de binnen-
kant van de achterzijde. In de opbouw van de mannelijke ge-
nitaliën binnen het geslacht Egle bestaat het negende segment 
uit de surstyli, die gevormd zijn als twee langgerekte lobben, 
met daartussen de cerci die uitloopt in een punt die kan ver-
schillen van kort en breed tot lang en dun en soms een aantal 
haren bevat aan het eind. Het vijfde sterniet aan de onderkant 
van de abdomen vertoont binnen de soortengroepen overeen-
komsten, waardoor dit mede als kenmerk wordt gebruikt om 
de soortengroepen samen te stellen.

De soorten zijn aan de hand van overeenkomsten in de op-
bouw van de genitaliën opgedeeld in secties en groepen (Grif-
fiths 2003, Michelsen 2009), zoals gegeven in tabel 1. De nieuwe 
soorten uit dit artikel komen met uitzondering van E. concomi-
tans, allemaal uit de Egle minuta-sectie, die hoofdzakelijk uit 
kleine tot zeer kleine soorten bestaat. 

Levenswijzen

Egle-soorten zijn voor hun voortplanting afhankelijk van 
boomsoorten uit de wilgenfamilie (Salicaceae). De wilgenbomen 
zijn weer afhankelijk van bestuiving door insecten, waarvoor 
een belangrijke rol is weggelegd voor de Egle-soorten, die veel-
vuldig de bloemen bezoeken om pollen en nectar te eten (De 
Facq et al. 1998). Het eten van pollen is voor andere vliegen uit 
de familie Anthomyiidae niet weggelegd, omdat de pollen over 
een harde schil beschikken, die stuk gebeten moet worden. De 
monddelen bij de Egle-soorten zijn gespecialiseerd in het kraken 
van deze schil, om bij de inhoud te komen die rijk is aan pro-
teïne en koolhydraten. De stempel (labellum) aan het eind van 
de monddelen (figuur 3) bevat mondharen (pseudotracheeën) 
met aan de bovenkant daarvan prestomale tanden (figuur 4). 
Deze tanden zijn bij Egle-soorten meer verhard in vergelijking 
met andere vliegen uit de familie Anthomyiidae. Verder kan het 
labellum enigszins kauwende bewegingen maken en zo met de 
meerdere rijen tanden de harde schil van de pollen afschrapen 
en tenslotte kraken (Michelsen 2009). 

Het voordeel voor de wilgenbomen van bestuiving door de 
Egle-soorten heeft als schaduwzijde dat de larven zich voeden 
in de jonge zaaddozen. In alle door mij onderzochte trossen met 
zaaddozen, zaten er hoogstens twee larven per tros, wat zou 
kunnen betekenen dat het vrouwtje per tros maar één of twee 
eieren legt. Een reden zou kunnen zijn, dat de larven meerdere 
zaaddozen moeten bezoeken voor voldoende voedsel en bij de 
aanwezigheid van meerdere larven er voedselconcurrentie zou 
kunnen ontstaan om de zaaddozen. 

Wanneer de larf uit het ei komt, dringt deze de zaaddoos 
binnen en begint te eten van het vruchtvlees binnenin de zaad-
doos. Naarmate de larven groter worden en zich van zaaddoos 
naar zaaddoos verplaatsen om zich vol te eten, worden de plui-
zen die zich ook binnenin de zaaddozen ontwikkelen, naar bui-
ten gewerkt om zo beter bij het vruchtvlees te kunnen komen 
(figuur 5), met als gevolg een grote dot kluwen draden rondom 
de zaaddoos die tevens gebruikt kan worden als schuilplaats 
(figuur 6). 

De Egle-larven beschikken tevens over haakvormige mond-
delen (figuur 7-8). Het voordeel hiervan zou kunnen zijn, dat 
ze zo beter van zaaddoos naar zaaddoos kunnen gaan zonder 
het risico te lopen om naar beneden te vallen. Ze kunnen zich 
als een soort ‘bergbeklimmer’ vasthaken aan de wanden van 
de zaaddoos. Uiteindelijk zal de larve zich samen met de tros 
zaaddozen op de grond laten vallen om zich te verpoppen in 
de grond (figuur 9). Wanneer de trossen niet van de bomen 
vallen en blijven hangen aan de takken, wil het nog wel eens 
voorkomen dat de larven zich al verpoppen in de tros zelf. 
Eind juli 2012 heb ik zo nog een aantal Egle-poppen kunnen 
verzamelen uit oude verdroogde trossen die nog aan de takken 
hingen. Aangezien de vliegen afhankelijk zijn van de bomen 
uit de wilgenfamilie, zullen de vliegen pas weer uit hun pop 
kruipen als de wilgenbomen het volgende voorjaar weer in de 
bloei staan.

Nieuwe soorten 

De acht nieuwe soorten die gevonden zijn voor Nederland wor-
den hier kort beschreven, inclusief hun vindplaatsen en amers-
foortcoördinaten (ac). De verzamelaars worden afgekort: Joke 
van Erkelens [JE], Alie van Erkelens [AE], Niels Jan Dek [ND],  

3. Monddelen van een vrouwtje Egle rhinotmeta 
(Pandellé). Tekening: J.A. van Erkelens
3. Proboscis of a female Egle rhinotmeta (Pandellé).

4. Tracheeën van een vrouwtje Egle rhinotmeta (Pandellé). Tekening: J.A. van Erkelens
4. Tracheae of a female Egle rhinotmeta (Pandellé).
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Dick Belgers [DB], Jan Wind en Mariëtte Geluk [WG], Jan Meekel 
[JM], Gerard Pennards [GP] en Alexander Deelman [AD]. Het 
merendeel van de exemplaren bevindt zich in collectie van de 
auteur, zo niet dan is dit aangegeven.

Egle concomitans

E. concomitans (figuur 10) geldt als een soort met een Holarcti-
sche verspreiding (Michelsen 2009), maar is binnen Europa  
tot nu toe alleen bekend uit Duitsland, Tsjechische Republiek, 
Slowakije, Hongarije, Zwitserland en Finland (Pape et al. 2013). 
De soort werd oorspronkelijk door Hennig (1976) ingedeeld bin-
nen het geslacht Lasiomma, maar hij gaf toentertijd al zijn twij-
fel hierover aan. Michelsen (1988) bracht de soort weer onder in  
het geslacht Egle vanwege de genitale overeenkomsten van  
E. concomitans met andere soorten uit geslacht (Michelsen 2009). 
De soort blijft toch een vreemde eend in de Egle-bijt, doordat  
E. concomitans zowel in leefwijze als ook op uiterlijke kenmerken 
afwijkt van de andere Egle-soorten. Bij E. concomitans ontbreekt 
de voor Egle karakteristieke vooruitstekende onderkant van de 

5. Overzicht van een hele, een aange- 
vreten en een volgroeide zaadlob. Foto:  
J.A. van Erkelens
5. View on a complete, an attacked and a 
full grown seed.

6. Een jonge Egle-larf tussen de zaadlobben. Foto: J.A. van Erkelens
6. A young Egle larva between the seeds capsules.

7. Een volgroeide larf van een Egle-soort. Foto: J.A. van Erkelens
7. A mature larva of a Egle species.

8. Mondhaak van een Egle-larf. Tekening: J.A. van Erkelens
8. Mouth hook of a Egle larva.
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kop, waardoor deze vlieg in eerste instantie op uiterlijke ken-
merken moeilijk te herkennen is als een Egle-soort (figuur 11). 
Verder is E. concomitans alleen gevonden op populier en niet bij 
de voor Egle gewoonlijke wilgenbomen. Populier wordt, in tegen-
stelling tot wilg, niet bestoven door insecten, maar door wind 
(De Facq et al. 1998). zodat E. concomitans wellicht niet van belang 
is als bestuiver. Daarnaast loopt de vliegtijd van E. concomitans, 
in tegenstelling tot andere Egle-soorten, door tot in juni. 

Zelf heb ik E. concomitans aangetroffen op witte abeel (Popu-
lus alba) tijdens een onderzoek naar vliegen met Cor Zonneveld 
in het duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Ik had veel moeite met het determineren van de vliegen op 
uiterlijke kenmerken. Pas nadat ik de genitaliën geprepareerd 
had, zag ik dat ik te maken had met een Egle-soort. De vlieg be-
hoort tot de wat grotere soorten en heeft een gemiddelde lengte 
van ca. 5-6 mm.

Binnen de Egle concomitans-sectie, valt E. concomitans niet  
onder de Egle longirostris-groep, maar neemt een zelfstandig 
plaats in binnen de Egle concomitans-sectie vanwege de opbouw 
van de genitaliën. Bij E. concomitans zien we bij het vijfde ster-
niet aan de zijkanten twee langwerpige lobben, het verbindings-
stuk tussen de twee lobben bevat in het midden tevens twee 
uitstekende kleinere lobben, met daarnaast over de hele lengte 
van het middenstuk korte haren die doorlopen naar de top van 
de zijlobben. De zijkanten aan de buitenkant van de grote lob-
ben bevatten verder geen lange haren of borstels (figuur 12). 
Deze opbouw van het vijfde sterniet is dus kenmerkend voor de 
E. concomitans-soortengroep, het hypopygium kan onderling ver-
schillen binnen de groep. 
Vindplaatsen E. concomitans: Amsterdamse Waterleidingduinen 
(ac: 99-484), 21.v.2011, 3 ? [JE].

10. Een mannetje van Egle concomitans (Pandellé). Foto: C. Zonneveld
10. Male of Egle concomitans (Pandellé).

12. Genitaliën van Egle concomitans 
(Pandellé). Tekening: J.A. van Erkelens
12. Genitalia of Egle concomitans (Pandellé).

11. Overzicht koppen van de mannetjes van Egle ciliata (Walker), Egle concomitans (Pandellé) en Egle 
rhinotmeta (Pandellé). Tekening: J.A. van Erkelens
11. View on the male heads of Egle ciliata (Walker), Egle concomitans (Pandellé) en Egle rhinotmeta 
(Pandellé).

9. Een volgroeide Egle-larf tussen oude zaadlobben. Foto: J.A. van 
Erkelens
9. A mature Egle larva between old seeds capsules.
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Egle parvaeformis en E. steini

Binnen de Egle minuta-sectie behoren E. parvaeformis en E. steini 
tot de Egle steini-soortengroep, waarvan beide soorten zowel in 
de Nearctische als ook in de Palearctische gebieden gevonden 
zijn (Michelsen 2009). Deze soortengroep onderscheidt zich van 
de andere soortengroepen, door de verschillen in de genitale 
opbouw. Het vijfde sterniet van zowel E. steini (figuur 13) als  
E. parvaeformis (figuur 14) vertoont een rij stevige borstels aan  
de buitenranden van de zijlobben, die vervolgens weer ont- 
breken aan het einde van de lobben, op wat spaarzame dunne 
haren na. Tevens is er een dunne onderbreking in het midden 
van de boogvormige verbinding tussen de zijlobben.

Egle steini heb ik zelf uit kunnen kweken uit larven die ik in 
2011 heb gevonden in enkele trossen zaaddozen van de grijze 
wilg (Salix eleagnos). De larven heb ik samen met de trossen 
zaaddozen op een met potaarde gevulde glazen pot gelegd, 
zodat de larven nog de gelegenheid werd gegeven om verder te 
eten van de zaaddozen. Het geheel werd afgeplakt met vliegen-
gaas en voor het grootste deel met een glazen deksel afgedekt, 
om een goede luchtvochtigheid te behouden. Na enkele weken 
bleken er zes larven te zijn verpopt en werd de pot op een koele 
donkere plek geplaatst, om de poppen in een goede conditie  
te houden. Daarbij werd regelmatig gecheckt of de vochtigheid 
in de pot nog voldoende was om uitdroging te voorkomen, 
maar ook weer niet te vochtig was waardoor schimmel zou  
kunnen ontstaan. Rond november 2011 heb ik de zes poppen  
uit de potgrond gehaald om deze vervolgens naar een petri-
schaal te verplaatsen met een ondergrond van gips om de  
vochtigheid te kunnen regelen. Het geheel is op een plek 
neergezet waar de temperatuur het meeste overeen kwam  
met de buitentemperatuur. In perioden met flinke vorst heb  
ik de poppen verplaatst naar een plek waar de temperatuur 
rondom het vriespunt verbleef. Ik moet bekennen dat het een 
heel karwei was om te proberen de larven voor bijna een jaar 
in een optimale conditie te houden, maar wat uiteindelijk werd 
beloond door het uitkomen van een E. steini (figuur 15) op 12 
januari 2012. Dit was twee maanden ‘te vroeg’, aangezien de 
meeste wilgenbomen pas rond maart in de bloei staan. Dit zal 
ongetwijfeld te maken hebben met de condities tijdens het 
bewaren van de poppen, die toch wat kunstmatig genoemd 
kunnen worden. Op 6 maart 2012 is nog een tweede vlieg uit 
een pop gekropen en hier betrof het E. subarctica, die verderop 
beschreven zal worden. Uit de overige poppen is verder niets 
meer gekomen.
Vindplaatsen E. parvaeformis: Dwarsgracht (ac: 199-526), 
23.iii.2012, 3 ? [JE]; Planken Wambuis, Dennenkamp (ac: 183-
449), 1.iv.2012, 1 ? [WG]. 
Vindplaatsen E. steini: Amersfoort (ac: 153-465), 16.iii.2012, 1 ? 
[GP]; Dwarsgracht (ac: 199-526), 21.iii.2012, 7 ? [JE]; Wageningen, 
Blauwe Kamer, Wilgenbroekbos (ac: 171-439), 25.iii.2012, 1 ? 
[DB]; Giethoorn, de Auken (ac: 202-532), 23.iv.2012, 1 ? [JE].

13. Genitaliën van Egle steini (Schnabl & Dziedzicki). Tekening: J.A. van 
Erkelens
13. Genitalia of Egle steini (Schnabl & Dziedzicki).
14. Genitaliën van Egle parvaeformis (Schnabl & Dziedzicki). Tekening: 
J.A. van Erkelens
14. Genitalia of Egle parvaeformis (Schnabl & Dziedzicki).

13 14

15. Een mannetje van Egle steini (Schnabl 
& Dziedzicki). Foto: J.A. van Erkelens
15. A male of Egle steini (Schnabl & 
Dziedzicki).
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19. Genitaliën van Egle rhinotmeta 
(Pandellé). Tekening: J.A. van Erkelens
19. Genitalia of Egle rhinotmeta (Pandellé).

18. Een mannetje van Egle rhinotmeta (Pandellé). Foto: J.A. van Erkelens
18. A male of Egle rhinotmeta (Pandellé).

16. Een mannetje van Egle subartica (Huckett). Foto: J.A. van Erkelens
16. A male of Egle subartica (Huckett).

17. Genitaliën van Egle subartica 
(Huckett). Tekening: J.A. van Erkelens
17. Genitalia of Egle subartica (Huckett).

Egle subarctica

Binnen de Egle minuta-sectie behoort E. subarctica (figuur 16) tot 
de Egle subarctica-soortengroep en de soort komt zowel voor 
in het Nearctische als Palearctische gebied (Michelsen 2009). 
Zoals hiervoor beschreven heb ik deze soort tevens uit kunnen 
kweken. 

De twee soorten uit de Egle subarctica-soortengroep verschil-
len in de opbouw van de genitaliën ten opzichte van de andere 
soortengroepen in de vormgeving van het vijfde sterniet. Het 
vijfde sterniet van E. subartica (figuur 17) vertoont geen rij met 
lange borstels aan de buitenranden van de zijkanten. De zij-
lobben lopen een flink eind door naar boven en de boogvormige 
verbinding tussen de twee lobben bevat over de hele lengte een 
rij kleine haartjes.
Vindplaatsen E. subarctica: Giethoorn, de Auken (ac: 202-532), 
23.iv.2012, 8 ? [JE].

Egle rhinotmeta

Binnen de Egle minuta-sectie behoort E. rhinotmeta (figuur 18) tot 
de Egle rhinotmeta-soortengroep en de soort komt zowel voor in 
het Nearctische als Palearctische gebied (Michelsen 2009). Een 
opvallend uiterlijk kenmerk binnen deze soortengroep zijn de 
lange haren op zowel de voorkant als achterkant van de on-
derkant van de achterscheen, wat bij andere soorten niet voor-
komt. Daarnaast verschilt het vijfde sterniet van E. rhinotmeta  
(figuur 19), door de lange borstels aan de onderkant van de 
zijlobben, die niet doorlopen langs de hele zijkant zoals bij de 
Egle steini-groep. Verder lopen de zijlobben aan het eind iets bol-
lig uit en is het verbindingsstuk tussen de zijlobben in het mid-
den onderbroken en behaard over de hele lengte met redelijk 
lange haren in het midden die afnemend in lengte doorlopen 
tot aan de top van de binnenkant van de zijlobben.
Vindplaatsen E. rhinotmeta: Dwarsgracht (ac: 199-526), 8.iii.2011, 
14.iv.2011 en 17.iv.2011, 18 ? [JE]; Yerseke, Koude-en Kaarspol-
der en Zeedijk (ac:60-392), 19-25.iii.2011, 4 ? [ND]; Wageningen 
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Bovenpolder (ac:174-441), 11.iii.2012 en 14.iv.2012, 4 ? [WG]; 
Planken Wambuis, Dennenkamp (ac: 183-449), 1.iv.2012 en 
12.iv.2012, 7 ? [WG]; Wageningen, Blauwe Kamer, Wilgenbroek-
bos (ac: 171-439), 15.iii.2012 en 25.iii.2012, 37 ? [DB]; Edam, 
Molenpark (ac: 132-502), 15.iii.2012 en 1.iv.2012, 6 ? [JM]; Amers-
foort (ac: 153-465), 16.iii.2012, 10 ? [GP], exemplaren in collectie 
Naturalis Leiden; Dwarsgracht (ac: 199-526), 5.iv.2012, 8 ? [JE];  
Giethoorn, De Auken (ac: 202-532), 1.iv.2012 en 23.iv.2012 4 
? [JE]; Yerseke, Koude-en Kaarspolder en Zeedijk (ac:60-392), 
23.iii.2012, 1 ? [ND]; Yerseke Moer, Centraal (ac: 59-390), 
27.iii.2012, 1 ? [ND]; Amsterdam, Park Frankendael (ac: 123-
484), 24.iii.2012, 3.iv.2012 en 6.iv.2012, 87 ? [AE].

Egle minuta, E. lyneborgi en E. suwai

Binnen de Egle minuta-sectie behoren E. minuta, E. lyneborgi en 
E. suwai tot de Egle minuta-soortengroep. Egle minuta (figuur 20) 
en E. lyneborgi zijn soorten die wijdverspreid in het Holarctische 

gebied voorkomen. Egle suwai was tot nu toe alleen bekend uit 
Denemarken en Zweden (Michelsen 2009), maar nu dus ook in 
Nederland. Het vijfde sterniet van E. minuta (figuur 21), E. lyne-
borgi (figuur 22) en E. suwai (figuur 23) bevat aan de buitenkant 
van de zijkant van de zijlobben geen haren of borstels. Het ver-
bindingsstuk tussen de zijlobben is aan de uiterste zijkanten 
een stuk dunner dan in het midden en bevat weinig tot geen 
beharing. Daarentegen is het middenstuk wel behaard en is niet 
onderbroken door een breuk.
Vindplaatsen E. minuta: Wageningen, Blauwe Kamer (171-439), 
22.iii.2011, 2? [DB]; Wageningen Bovenpolder (ac:174-441), 
14.iv.2012, 1 ? [WG]; Wageningen, Blauwe Kamer, Wilgenbroek-
bos (ac: 171-439), 25.iii.2012, 11 ? [DB]; Edam, Molenpark (ac: 
132-502), 22.iii.2012 en 1.iv.2012, 5 ? [JM]; Wieringermeer, Dijk-
wielen (ac: 133-544), 8.iv.2012, 4 ? [JM]; Amersfoort (ac: 153-465), 
16.iii.2012, 1 ? [GP], exemplaar in collectie Naturalis Leiden; 
Amsterdam, Watergraafsmeer (ac: 124-484), 6.iv.2012, 1 ?,  
exemplaar in collectie Naturalis Leiden; Giethoorn, de Auken 

21. Genitaliën van Egle minuta (Meigen). 
Tekening: J.A. van Erkelens
21. Genitalia of Egle minuta (Meigen).

22. Genitaliën van Egle lyneborgi (Ackland & 
Griffiths). Tekening: J.A. van Erkelens
22. Genitalia of Egle lyneborgi (Ackland & 
Griffiths).

23. Genitaliën van Egle suwai (Michelsen). 
Tekening: J.A. van Erkelens
23. Genitalia of Egle suwai (Michelsen).

20. Een mannetje van Egle minuta 
(Meigen). Foto: D. Belgers
20. A male of Egle minuta (Meigen).
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Summary

Eight Egle species new for The Netherlands (Diptera: Anthomyiidae)
Of the genus Egle (Robineau-Desvoidy) in the family Anthomyiidae, so far only two species 
were known for The Netherlands: E. ciliata (Walker) and E. parva (Robineau-Desvoidy).  
Recent research added a spectacular number of eight species to the fauna of The Nether-
lands: Egle minuta (Meigen), Egle rhinotmeta (Pandellé), Egle steini (Schnabl & Dziedzicki),  
Egle subarctica (Huckett), Egle lyneborgi (Ackland & Griffiths), Egle parvaeformis (Schnabl & 
Dziezicki), Egle suwai (Michelsen) and Egle concomitans (Pandellé). Flies of the genus Egle  
are mainly or exclusively associated with willow (Salicaceae). The species were found on  
Salix eleagnos and Salix cinerea subsp. cinerea. Egle concomitans is an exception, because this 
fly is only associated with trees of the genus Populus, and was collected on Populus alba. 
Adult flies feed on nectar and pollen and therefore take an important place in the pollina-
tion of willow trees. The larvae feed inside seed capsules. Egle species are univoltine and 
the flight period is synchronized with the flowering time and seed development of the trees 
from the willow family. 
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(ac: 202-532), 1.iv.2012 12 ? [JE]; Yerseke Moer, Noord (ac: 60-
391), 23.iii.2012, 1 ? [ND]; Amsterdam, Park Frankendael  
(ac: 123-484), 24.iii.2012, 3.iv.2012 en 6.iv.2012, 110 ? [AE]; Den 
Haag, Conradkade (ac: 78-455), 3.iv.2012, 1 ? [AD] in eigen 
collectie.
Vindplaatsen E. lybeborgi: Dwarsgracht (ac: 199-526), 21.iii.2012,  
19 ? [JE]; Amsterdam, Park Frankendael (ac: 123-484), 24.iii.2012, 
1 ? [AE]; Wieringermeer, Dijkwielen (ac: 133-544), 8.iv.2012,  
1 ? [JM].
Vindplaatsen E. suwai: Wageningen, Blauwe Kamer (ac: 171-439), 
15.iii.2012, 2 ? [DB]; Amersfoort (ac: 153-465), 16.iii.2012, 1 ? 
[GP], exemplaar in collectie Naturalis Leiden; Planken Wambuis, 
Dennenkamp (ac: 183-449), 1.iv.2012, 1 ? [WG].

Verspreiding en vindplaatsen

Het geslacht Egle heeft voornamelijk een Holarctische ver-
spreiding, met daarnaast enkele soorten die gevonden zijn in 
Zuidoost-Azië (Michelsen 2009). Kijken we naar de gevonden 
Egle-soorten binnen Europa, dan zien we grote verschillen 
per land. Er zijn landen waar veel Egle-soorten vermeld staan, 
maar waar in aangrenzende buurlanden geen enkele of maar 
enkele soorten gevonden zijn (Pape et al. 2013). De reden 
hiervan is de combinatie van het ontbreken van specialisten 
voor de familie en de vroege activiteit in het jaar. Egle-soorten 
worden niet tot weinig gericht verzameld en de eventueel wel 

verzamelde exemplaren zullen vrijwel niet bij een specialist 
terecht komen. 

Door de afhankelijkheid van Egle-soorten van de waardplant 
wilg en populier zullen de vliegen dus alleen te vinden zijn bij 
of in de buurt van deze bomen tijdens de bloeitijd. De door mij 
onderzochte exemplaren uit Nederland zijn op chronologische 
wijze weergegeven en hierin zijn alleen de mannetjes meegeno-
men, aangezien het met zekerheid determineren van vrouwtjes 
niet goed te doen is. 
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