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gedomineerd door oude beukenbossen, lokaal
ook eikenbos en gemengde bossen met naast
Grove den lokaal ook Douglas- of Fijnspar.
Onderaan de stuwwal vindt je een smalle
overgangszone van bos van meer
voedselrijke grond met onder andere Gewone
en Veldesdoorn en Zoete kers. Daarnaast
liggen in het onderzoeksgebied de
stroomdalen van de Beekhuizense en
Rozendaalse beek en in Arnhem ook
Angerensteinse beek met op enkele plaatsen
het kenmerkende Elzenbronbos met
Paarbladig goudveil. Bij kasteel Rozendaal en
de Koningsberg liggen enkele door bronwater
gevoede vochtige brongraslanden. Ten zuiden
van de provinciale weg Velp – Rheden liggen,
deels vochtige, graslandgebieden met sloten
en hagen.

Zweefvliegen op de
Veluwezoom rondom Velp en
Rozendaal
Leendert-Jan van der Ent
INLEIDING
Na ruim 12 jaar gewoond te hebben in Velp
(Gelderland) was het weer eens tijd om te
gaan verhuizen. Tevens afsluiting van een
aantal mooie jaren zweefvliegen waarnemen
op en rondom de Veluwezoom. Over de
zweefvliegen rondom Velp en Rozendaal is
door mij al een aantal keer geschreven in De
Vliegenmepper (Ent, 2010; 2011; 2012;
2017; 2018). Dit artikel is een overzicht van
alle waarnemingen van zweefvliegen die zijn
gedaan in de periode 2008 – 2020, globaal in
een straal van 5 kilometer rondom mijn
voormalige woonadres. Hierbij is ook
gekeken naar veranderingen in de
zweefvliegenfauna en trends in algemeenheid
op basis van landelijke verspreiding.

Gebruikte waarnemingen
Als basisbestand zijn mijn waarnemingen
gebruikt die ik sinds 2008 invoer op
Waarneming.nl (https://waarneming.nl ).
Voor de volledigheid zijn ook de
waarnemingen van andere tellers op
Waarneming.nl voor beide atlasblokken en in
dezelfde periode meegenomen (i.e.
additionele waarnemingen).

WERKWIJZE
Onderzoeksgebied
Het bestreken gebied omvat de atlasblokken
40-13 en 40-14 (Huigen & Vogel (red.),
2007) en omvat 50 kilometerhokken. Zie
afbeelding van beide atlasblokken in
onderstaande figuur.

Algemeenheidsbepaling
Voor bepaling van de algemeenheid van
zweefvliegen in het onderzoeksgebied en in
de onderzoek-periode is een classificering
gemaakt op basis van het aantal
kilometerhokken waarin de soort is
aangetroffen. Voor bepaling van de landelijke
algemeenheid gedurende de
onderzoeksperiode is gebruik gemaakt van de
classificering op basis van atlasblokken zoals
beschreven staat in De Nederlandse
Zweefvliegen (Reemer et al., 2009: zie
onderstaande tabel).
Algemeenheidsklasse

Zeer zeldzaam (ZZ)

Aantal
kmhokken
40-13 +
40-14

Aantal
atlasblokken
Nederland*

1 (<= 2
1-5 (< 0,3 %)
%)
Zeldzaam (Z)
2-3 (2-4
6-19 (0,3 -1,1
%)
%)
Vrij zeldzaam (VZ)
4-7 (8-14
20-59 (1,2-3,5
%)
%)
Vrij algemeen (VA)
8-13 (1660-199 (3,626 %)
11,8 %)
Algemeen (A)
14-21
200-649 (11,9
(28-42
– 38,7 %)
%)
Zeer algemeen (ZA)
>=22
>=650 (>38,7
(>= 44
%)
%)
*= % van aantal km-hokken/atlasblokken

Atlasblok 40-13 (km-hokken:190-194, 445449) Atlasblok 40-14 (km-hokken: 195-199,
445-449)
Het noordelijk deel van het onderzoeksgebied
omvat voornamelijk bossen (Grove den en
Ruwe berk) op voedselarme zandgrond,
droge heideterreinen en een recent herstelde
zandverstuiving. De stuwwal zelf wordt
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Trendanalyse

Waarnemingen en waarnemers
In totaal zijn voor de onderzoeksperiode
2008 – 2020 in beide atlasblokken 6915
waarnemingen vastgesteld waarvan 84,5%
door mijzelf en de rest door, in totaal, 155
additionele waarnemers. In het begin van de
onderzoeksperiode betrof dit enkele
additionele waarnemingen, maar van 2013 –
2019 ca 100 additionele waarnemingen per
jaar waarvan een substantieel deel “syrphidtwitchers” betrof zoals bij de meidoornhaag
langs de oude beukenlaan bij het oude
landgoed Herikhuizen. In 2020 nam het
aantal additionele waarnemingen sterk toe
wat mede een Corona-effect zou kunnen zijn
en mogelijk ook het gevolg van een sterke
toename in de belangstelling voor het
waarnemen en fotograferen van zweefvliegen
op Waarneming.nl door het verschijnen van
beide veldgidsen voor zweefvliegen (Bot &
Van de Meutter, 2019; Schulten, 2018).

Om de lange termijn trend van zweefvliegen
in het onderzoeksgebied te kunnen duiden is
gebruik gemaakt van de EIS (European
Invertebrate Survey) databestand van
Nederlandse zweefvliegen (bron: W. van
Steenis). Hieruit bleek dat de aanwezigheid
van zweefvliegen in beide atlasblokken voor
2008 relatief slecht was onderzocht met
uitzondering van een inventarisatie van de
Stikke Trui bij Rheden van 1990 – 1998
waarbij John Smit 114 soorten zweefvliegen
heeft vastgesteld (Smit et al., 2001).
Hierdoor kon voor het onderzoeksgebied
geen goede lange termijn trend van soorten
worden vastgesteld. Om toch iets te kunnen
zeggen over de voor- en achteruitgang van
de in het onderzoeksgebied aangetroffen
zweefvliegen is daarom gekeken naar de
landelijke trend op basis van het aantal
atlasblokken waarin een soort is
waargenomen. Voor de periode 2008 – 2020
is hierbij als bron voornamelijk
Waarneming.nl gebruikt en dit is vergeleken
met de verspreiding in de laatste atlasperiode
(1990 – 2007) van De Nederlandse
zweefvliegen (Reemer et al., 2009). De trend
is afgeleid van verandering in klassen van
algemeenheid tussen beide perioden (zie
tabel).

Kilometerhokregistraties
Er zijn in totaal 1664 kilometerhok
registraties van een soort zweefvlieg in een
bepaald kilometer-hok. Hiervan is 16,1%
door andere waarnemers verricht waardoor
ook in acht van de tien door mij niet bezochte
kilometerhokken registraties van
zweefvliegen zijn gedaan. De hiernaast
staande tabel geeft het aantal waargenomen
soorten per
kilometerhok weer. Er waren vier “hotblocks”
met meer dan 100 soorten zweefvliegen per
kilometerhok met een maximum van 120.
Soortenrijkdom

Er is ook gekeken naar trends in beide
atlasblokken binnen de onderzoeksperiode,
maar die zijn lastig vast te stellen omdat
aantallen zweefvliegen per soort tussen jaren
sterk kunnen fluctueren en de gegevens niet
op een systematische wijze – ieder jaar
dezelfde locaties in dezelfde periode
bezoeken – zijn gemaakt. Ook zijn de
voorjaren van 2018 – 2020 relatief droog
verlopen wat een negatief effect heeft gehad
op het voorkomen van een aantal soorten
zweefvliegen waaronder met name gitjes
(Cheilosia spec.).

In totaal zijn gedurende de periode 2008 –
2020 over beide atlasblokken 192 soorten
zweefvliegen waargenomen waarvan 10
soorten niet door mij zijn vastgesteld (zie
vetgedrukte soorten in bijlage).
Ten opzichte van De Nederlandse
Zweefvliegen (Reemer et al., 2009) zijn er in
het onderzoeksgebied 57 nieuwe soorten
zweefvliegen aangetroffen. Daarentegen zijn
er 16 soorten zweefvliegen niet meer
aangetroffen waardoor het totale aantal
soorten ooit waargenomen over beide
atlasblokken uit komt op 208. Zie
samenvatting in onderstaande tabel.

RESULTATEN
In de bijlage staat een overzicht van de
aangetroffen soorten in beide atlasblokken, in
de periode 2008 – 2020 en daarvoor, met
een indicatie voor algemeenheid, en het
voorkomen in Nederland in dezelfde periode
alsmede de trend.
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Onderzoeksgebied

Aantal
soorten
2008 –
2020

Nieuw
>
2008

Verdwenen*
< 2008

Totaal
voor
en na
2008

Atlasblok
170
92
5* + 6
181
40-13
Atlasblok
173
54
14* + 8
195
40-14
Totaal
192
57
16*
208
*Eerste getal is het aantal soorten wat in beide
atlasblokken is verdwenen en het tweede getal is
het aantal soorten wat is verdwenen uit het
betreffende atlasblok, maar in de periode 2008 –
2020 is waargenomen in het andere atlasblok.

Melangyna
barbifrons

1973

Neocnemodon
brevidens

2000

Neocnemodon
verrecula

1971

Platycheirus
discimanus

1997

Platycheirus
scambus

1993

Volucella inanis

<1950

Xylota florum

1998

Xylota tarda

1994

Mogelijk verdwenen soorten
Hieronder op een opsomming van de soorten
zweefvliegen die zijn waargenomen voor
2008 in het onderzoeksgebied maar daarna
niet meer en die mogelijk zijn verdwenen.
Niet meer
waargenomen
in 2008 –
2020
Cheilosia
impressa

Laatste
jaar

Opmerkingen

2000

Verdwenen uit het
beekdalmoeras
Beekhuizen. Geen
andere locaties
bekend. Landelijke
trend negatief.
Landelijke trend
sterk negatief.
Mogelijk uit beide
atlasblokken
verdwenen.
Recent
waargenomen net
ten zuiden van
onderzoeks-gebied
in Presikhaaf.
Landelijke trend
negatief.
Waargenomen in
de Stikke Trui.
Mogelijk daar nog
aanwezig. In
Nederland een
zeldzame soort.
Landelijke trend
negatie. Mogelijk
verdwenen van
Veluwezoom en
zelfs gehele
zuidelijke Veluwe.
Landelijke trend
sterk negatief.
Mogelijk
verdwenen van
Veluwezoom.
Landelijke trend
negatief. Mogelijk
verdwenen van
Veluwezoom.
Recent
waargenomen in
heemtuin
Presikhaaf.
Landelijke trend
negatief.

Cheilosia
mutabilis

2000

Cheilosia
latifrons

2000

Cheilosia
psilophthalma

1998

Chrysotoxum
arcuatum

2000

Dasysyrphus
hilaris

1999

Dasysyrphus
pinastri

1997

Heringia heringi

1985

Landelijke trend
sterk negatief.
Wellicht
verdwenen van de
Veluwezoom.
Lastig op te sporen
en te herkennen
soort. Mogelijk nog
aanwezig.
Landelijke trend
sterk negatief.
Landelijk
bedreigde soort.
Mogelijk van de
Veluwezoom
verdwenen, maar
recent
waargenomen op
Planken Wambuis.
Landelijke trend
positief.
Man en vrouw
waargenomen in
de Stikke Trui.
Mogelijk daar nog
aanwezig. In
Nederland een
zeldzame soort.
Waargenomen in
de Stikke Trui. Een
soort van
voedselrijke
moerassen en
kruidenrijke
slootkanten. Komt
wellicht elders in
onderzoeksgebied
voor bijv. langs
sloten.
Oude waarneming.
Komt thans enkel
in Zuid-Limburg
voor.
Waargenomen in
de Stikke Trui.
Onduidelijk of de
soort nog
aanwezig is.
Landelijke trend
negatief.
Waargenomen in
de Stikke Trui.
Onduidelijk of de
soort nog
aanwezig is.

Nieuw waargenomen soorten
De 57 nieuw in het onderzoeksgebied
waargenomen soorten (zie onderstreepte
soorten in bijlage) laten zich onderverdelen in
drie groepen:

Soorten die recent (> 2007) zijn
beschreven als nieuw in Nederland
(Dasysyprhus neovenustus
(Soszyński et al., 2013), Melangyna
pavlovskyi (Smit & de Bree, 2014),
Microdon major (Smit & de Bree,
2018), Psilota exilistyla (Smit et al.,
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2015), Xanthogramma stackelbergi
(W. van Steenis et al., 2014))
Soorten die zich recentelijk in
Nederland hebben uitgebreid en/of
algemener lijken te zijn geworden
(Anasymia contracta, Brachyopa
dorsata, Chalcosyrphus piger,
Cheilosia chrysocoma, Cheilosia
himanotopus, Criorhina ranunculi,
Neoascia interrupta, Paragus
pecchioli, Pelecocera tricincta, Pipiza
luteitarsis, Pocota personata, Psilota
anthracina, Psilota atra, Pyrophaena
rosarum, Scaeva dignota,
Sphaerophoria rueppelli,
Sphiximorpha subsessilis, Syrphus
nitidifrons, Tropidia scita)
Soorten die zijn waargenomen door
meer intensive inventarisatie en
bezoek van biotopen die eerder niet
of slecht onderzocht waren (33
soorten)

is het aantal te verwachten soorten
zweefvliegen ook laag. Hiermee rekening
houdende zou je kunnen afleiden dat bijna de
helft van de 50 kilometerhokken in het
onderzoeksgebied slecht zijn onderzocht op
het voorkomen van zweefvliegen. Er valt dus
nog wat te ontdekken, vooral in de uithoeken
van het onderzoeksgebied zoals delen van de
Arnhemse parken Sonsbeek en Zijpendaal en
de uiterste zuidoosthoek, Worth-Rhedense
Broek en aan de overkant van de IJssel de
Koppenwaard, waar ook meer soorten van
meer voedselrijke bodems en vochtige
biotopen te verwachten zijn. Zo zijn in de
onderzoeksperiode door mij op minder dan
een halve kilometer van de zuidgrens van het
gebied Anasimyia interpuncta, Epistrophe
olgae, Lejogaster tarsata , Pipiza festiva,
Platycheirus fulviventris, en Trichopsomyia
lucida waargenomen, voornamelijk in
heemtuin Presikhaaf.
Vergelijking met verleden (<2008)
Atlasblok 40-13 was in het verleden relatief
slecht onderzocht waardoor gedurende het
onderzoek relatief veel nieuwe soorten
konden worden toegevoegd. Dit resulteerde
uiteindelijk in een vergelijkbaar aantal
waargenomen soorten zweefvliegen in beide
atlasblokken. Tien van de 16 mogelijk
verdwenen soorten hebben landelijk een
negatieve trend. Wat de oorzaak van de
achteruitgang van deze soorten is is in de
meeste gevallen onduidelijk. De meeste
verdwenen soorten zijn eerder vastgesteld in
de Stikke Trui. Omdat de Stikke Trui in de
onderzoeksperiode slechts een enkele keer
door mij is bezocht – niet vrij toegankelijk –
bestaat de kans dat een aantal van deze
soorten hier nog voorkomen. Echter de
destijds relatief open zandafgraving is in de
loop der jaren steeds meer dichtgegroeid met
struiken en bomen wat voor een aantal van
deze soorten ongunstig is.

NABESCHOUWING
Soortenrijkdom
Dat de Veluwezoom rijk is aan soorten
zweefvliegen is geen verassing. In de
Nederlandse Zweefvliegen (Reemer et al.,
2009) maakt de Veluwezoom, op ZuidLimburg na, deel uit van de meest
soortenrijke zweefvliegenclusters met
gemiddeld meer dan 100 soorten
zweefvliegen per atlasblok. Met 170
respectievelijk 173 soorten per atlasblok
vallen deze blokken in de hoogste categorie
van soortenrijkdom volgens De Nederlandse
Zweefvliegen (Reemer et al., 2009).
Het totaal van 192 soorten betreft 64% van
het totale aantal soorten zweefvliegen dat in
deze periode in Nederland is waargenomen.
Op basis van het aantal zweefvliegen dat
slechts een (24x) of twee (8x) keer in
Nederland zijn waargenomen kan je met
behulp van enkele formules ruwweg
berekenen dat het werkelijke aantal in beide
atlasblokken in de onderzoeksperiode
aanwezige soorten ergens tussen de 219 en
226 lag (zie formules in Ent, 2009). Dit zou
dan 73-75 % van de Nederlandse
zweefvliegenfauna omvatten al denk ik
persoonlijk dat dit percentage wat aan de
hoge kant ligt.

Trend
De landelijke trend van de in het
onderzoeksgebied waargenomen soorten (zie
bijlage) moet een beetje met een korreltje
zout worden genomen. Waarneming.nl is een
prachtig platform voor het registreren van
zweefvliegen in Nederland, maar de
waarnemingen hebben een “bias” aangezien
ca 80% van de waarnemingen van
zweefvliegen – van inmiddels meer dan 2000
verschillende waarnemers – worden
vergezeld van een foto. Hierdoor zijn
makkelijk op de foto te zetten en makkelijk
via een foto te determineren soorten
oververtegenwoordigd en vallen andere
soorten buiten de boot. Helaas is van een
aantal soorten in de laatste twee decennia
toch wel een duidelijk negatieve trend
zichtbaar. Andere soorten zweefvliegen,

Is dit alles?
Het onderzoeksgebied is relatief intensief
onderzocht, maar niet systematisch. In twee
derde (66%) van het aantal kilometerhokken
is het aantal vastgestelde soorten relatief
laag (< 30). Echter in een aantal kilometer
hokken met uitsluitend droge bossen met
voornamelijk Grove den of kilometerhokken
die voornamelijk binnen de bebouwde liggen
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waaronder voorheen zeer zeldzame soorten,
lijken de laatste jaren juist in aantal en
verspreiding toe te nemen wat een gevolg
zou kunnen zijn van warmere temperaturen,
met name in het voorjaar. Om hiervan een
goed beeld te krijgen zal vanuit EIS op korte
termijn gewerkt gaan worden aan de eerste
officiële Rode Lijst van Nederlandse
zweefvliegen.
Epiloog
Tsja wat nu? Na deze afsluiting ben ik van
plan om me als vrijwilliger, naast
broedvogelmonitoring (BMP), te gaan storten
op de zweefvliegen van Nationaal Park de
Hoge Veluwe. Van het Nationaal Park zijn ca
100 soorten zweefvliegen bekend en na 2000
slechts een 70-tal. Hier valt nog wat gaten te
vullen en leuks te ontdekken. Daarom een
oproep aan jullie voor het naar mij toesturen
van waarnemingen van zweefvliegen van NP
de Hoge Veluwe, met name indien niet
geregistreerd op Waarneming.nl of bij EIS.

Figuur 1: Acrocera orbiculus benaderd een
boomstam

Een bijzondere waarneming
van de rechtpoot-spinvlieg
Ogcodes gibbosus (Diptera:
Acroceridae)

Figuur 2: Vrouwtje Ogcodes gibbosus van het
Dwingelderveld. Foto John Smit.

John Smit, Roy Kleukers & Th. Zeegers

Op de foto is duidelijk te zien dat de
antennen onderaan de kop zijn ingeplant, het
kenmerk voor het genus Ogcodes in
Nederland. Na het dier uitgebreid te hebben
bekeken liepen we (JS & RK) vervolgens
tegen een pol pijpenstrootje aan waar maar
liefst 4 vrouwtjes op een grasspriet zaten.

In de zomermaanden kun je op
heideterreinen in noordelijk helft van
Nederland het geluk hebben dat er een
spinvlieg rond je hoofd komt hangen. Vaak
betreft het kleine spinvlieg Acrocera
orbiculus, de algemeenste of minst zeldzame
van de zeven Nederlandse soorten, die op
zoek is naar een paal of boomstam om op te
gaan zitten. Fascinerend hoe die beestjes
uiterst traag en met het achterlijf omlaag,
voor je hoofd of een boomstam hangen,
waarbij ze de stam heel langzaam benaderen
om op het laatste moment een soort
sprongetje te maken, zo lijkt.
Die laatste centimeter wordt in no-time
overbrugd en ineens zitten ze op de stam.
Dat verraadt uiteraard dat het betere vliegers
zijn dan je aanvankelijk zou denken. Het
loont de moeite om op warme dagen in juli of
augustus eens aan de rand van een
heideterrein stil te gaan staan of de solitaire
bomen te inspecteren, hier kunnen ze soms
in aantal bij elkaar zitten.
Op 18 juli 2020 was het op het
Dwingelderveld evenwel geen kleine spinvlieg
die voor mijn hoofd (JS) kwam staan maar
een rechtpoot-spinvlieg Ogcodes gibbosus.

Figuur 3: Vrouwtje Ogcodes gibbosus op een
grasspriet van pijpenstrootje op het
Dwingelderveld. De zwarte bolletjes op de
grasspriet zijn eitjes van deze soort
Ze zaten schijnbaar bewegingsloos, maar
nadat wij even stil zaten begon er een toch
rustig op en neer te lopen. Dit is gefilmd, en
wat blijkt het vrouwtje was eitje aan het
afzetten. Het filmpje is hier te bekijken:
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https://tinyurl.com/Ogcodes Alle zwarte
bolletjes op de grasspriet, ook te zien op fig.
3, bleken eitjes te zijn. Dit gedrag is eerder
waargenomen bij O. gibbosus op stengels
van holpijp Equisetum fluviatiele (de Jong et
al. 2000 en de referenties daarin). Het is
echter niet eerder gemeld van grassprieten,
dat is alleen gemeld van het genus Acrocera
aldus (de Jong et al. 2000). Overigens is dit
niet de eerste keer dat Ogcodes soorten op
pijpenstrootje worden waargenomen (pers.
obs JS), soms zelfs in grote aantallen (Van
der Leij, 1999).

Acrocera orbiculus (Fabricius) based on DNAbarcoding. – Zootaxa 3780: 135-152.
Figuur 1. Vrouwtje van Acrocera orbiculus
traag vliegend voor een boomstam. Foto Cor
Zonneveld.
Figuur 2. Vrouwtje Ogcodes gibbosus van het
Dwingelderveld. Foto John Smit.
Figuur 3. Vrouwtje Ogcodes gibbosus op een
grasspriet van pijpenstrootje op het
Dwingelderveld. De zwarte bolletjes op de
grasspriet zijn eitjes van deze soort. Foto
John Smit.

Vrouwtjes zetten vaker gemeenschappelijk
eieren af, waarmee de waarneming van Van
der Leij (1999) mogelijk ook betrekking heeft
op eiafzetgedrag op pijpenstrootje.

Waarnemingen Stomorhina
lunata (Sprinkhaanvlieg) in
de binnenduinen van Noord
Holland

Ogcodes gibbosus is recent alleen bekend uit
het Dwingelderveld in Drenthe, vroeger is de
soort ook uit midden Nederland gemeld (De
Jong et al. 2000), maar gezien de nieuwe
taxonomische inzichten zal dat materiaal
opnieuw bekeken moeten worden. Uit het
Dwingelderveld zijn nog twee waarnemingen
van Ogcodes cf. zonatus uit 2018 van
respectievelijk 50 individuen op 16 juni door
Flor Rhebergen en 15 individuen op 20 juni
door Thijs Damen. Dit materiaal zou opnieuw
bekeken moeten worden om te zien of het
niet tot O. gibbosus behoort.

Piet Zomerdijk
In 1990 werd de Sprinkhaanvlieg voor het
eerst in ons land waargenomen. Vanaf het
begin van deze eeuw volgden er nieuwe
waarnemingen tot enkele tientallen per jaar.
In 2014 was er een plotselinge stijging tot
62. Daarna liepen de aantallen geleidelijk op
met een uitschieter van ongeveer 2000
waarnemingen in 2020.

Het is bekend dat spinvliegen hun eieren op
willekeurig substraat afzetten, de
eerstestadiumlarven (planidia) moeten dan
zelf een geschikte gastheer zoeken, in dit
geval uiteraard een spin. Deze strategie
wordt meer toegepast bij parasitaire insecten
en is onder andere bekend van wolzwevers,
oliekevers, waaierkevers en
waaiervleugeligen. Zowel De jong et al.
(2000) als Kehlmaier & Almeida 2014) geven
enkele gastheren voor verschillende soorten
spinvliegen.

Omdat de Sprinkhaanvlieg een belangrijke
predator is op de eipakketjes van
treksprinkhanen die in Afrika en het MiddenOosten voorkomen, is het de vraag of de
vrouwtjes ieder jaar weer naar het noorden
trekken op zoek naar uitbreiding van hun
broedgebied, of dat zij zich hier inmiddels
hebben gevestigd. In het laatste geval zou
dat betekenen dat ze hier een nieuwe
gastheer hebben gevonden. Het bewijs van
eventuele vestiging in ons land is niet zo
eenvoudig te leveren en vormt al enige jaren
onderwerp van discussie. Je zou de vliegjes
op ‘heterdaad’ moeten betrappen of in een
afgesloten ruimte moeten kweken met een in
aanmerking komende Nederlandse
sprinkhaansoort.

Cor Zonneveld wordt hartelijk bedankt voor
het beschikbaar stellen van zijn schitterende
foto.
Literatuur
De Jong, H., A. Noordam & Th. Zeegers
2000. The Acroceridae of the Netherlands. –
Entomologische Berichten 60: 171-179.

De meeste vliegen worden in ons land
kortstondig gezien in diverse
landschapstypen bij voorkeur op open
bloemen met een open bloemkroon en
gemakkelijk bereikbare pollen.

Van der Leij, L. 1999. Een oude vondst
Ogcodes varius (Acroceridae) uit de
Stiphoutse bossen. – Vliegenmepper 8: 9.
Kehlmaier, C. & J. M. Almeida 2014. New
host records for European Acroceridae
(Diptera), with discussion of species limits of

Toch zijn er een aantal aanwijzingen die
vestiging in ons land niet onwaarschijnlijk
maken. Zo worden tegenwoordig steeds meer
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mannetjes gezien. Ook kan het langdurig en
talrijk aanwezig zijn in hetzelfde gebied op
vestiging wijzen.

buiten het duin is aangeplant en verwilderd.
In het schrale duingebied is het in augustusseptember een van de weinige bloeiende
soorten met een grote pollenproductie. In het
gebied zijn enkele sprinkhaansoorten zeer
algemeen, die gastheer voor de vlieg zouden
kunnen zijn, zoals de bruine sprinkhaan
(Chorthippus brunneus), het knopsprietje
(Myrmeleotettix maculatus) en de
kustsprinkhaan (Chorthippus
albomarginatus). Hoewel dat alles nog geen
bewijs is van vestiging in het gebied, lijkt het
me interessant volgend jaar de vliegjes in het
gebied goed in de gaten te houden!

Ik wil daarom graag mijn waarnemingen van
het afgelopen jaar doorgeven. In de periode
van 24 augustus tot en met 29 september
2020 heb ik langs de binnenduinrand tussen
Egmond en Den Helder 140 vliegen geteld,
waaronder 51 mannetjes en 67 vrouwtjes.
Die waarnemingen zijn ingevoerd in
Waarneming.nl waar de juiste locaties zijn
terug te vinden.
Vooral in twee duingebieden, gelegen in de
atlasblokken 14-52 en 14-42 aan weerszijden
van de Hondsbossche duinen (de oude
Hondsbossche Zeewering) trof ik tijdens mijn
bezoeken gedurende een maand altijd
meerdere Sprinkhaanvliegen aan. In het
eerste gebied langs het Camperpad tussen
Hargen en Camperduin vond ik tijdens
bezoeken tussen 31 augustus en 29
september in totaal 69 vliegen, w.o. 24
mannetjes en 39 vrouwtjes. Veruit de meeste
vliegen zag ik op rimpelroos (Rosa rugosa) en
een klein aantal op grote zandkool (Diplotaxis
tenuifolia) en slechts bij uitzondering een
enkele vlieg op composieten zoals kleine
leeuwentand (Leontodon saxatilis). In het
noordelijker gelegen gebied in de
Pettermerduinen en omgeving was er sprake
van een concentratie van vliegjes in dezelfde
periode, die daar ook vrijwel uitsluitend
werden waargenomen op de bloemen van
rimpelroos: 53 vliegen, w.o. 22 mannetjes,
26 vrouwtjes.

Figuur 2: Mannetje Sprinkhaanvlieg op
rimpelroos

Overwinterende vliegen
Wil van den Hoven

Als administrator voor Waarneming.nl kwam
ik in de winter van 2020 in contact met een
inwoner van Bredevoort (Gelderland). Door
de validatie van zijn Pollenia waarneming
kwamen we in gesprek over overwinterende
vliegen ook wel clustervliegen genoemd.
Hierbij kreeg ik te horen dat het betreffende
exemplaar een van de vele slachtoffers was
van een UV-lamp geplaatst op de zolder van
zijn monumentale woonhuis. Daarop vroeg ik
of hij wat vliegen wilde bewaren, omdat ik
toch wel nieuwsgierig was naar wat voor
soorten zijn zolder zoal opzochten om er te
overwinteren. Niet veel later kreeg ik een
bakje UV-slachtoffers d.w.z. de opbrengst
van de maanden september t/m december
2020. Zelf overwinterend in mijn
vakantiehuis in de Achterhoek had ik, mede
door de corona beperkingen, alle tijd om de
vliegen te determineren op soort en geslacht.
Dat was geen sinecure want bij de minste
aanraking was er een grote kans op
afbrekende onderdelen van de sterk
verdroogde vliegen. Met name de
determinatie van Pollenia’s, waarbij de positie
van borstels op poten van belang is, werd er

Figuur 1: Vrouwtjes Sprinkhaanvlieg op
rimpelroos
Het is daarom niet uitgesloten dat de
sprinkhaanvlieg zich in die gebieden heeft
gevestigd, mogelijk ook in aangrenzende
andere delen van de binnenduinrand, waar de
vliegen ook regelmatig werden gezien op
rimpelroos, dat in het duin langs bospaden in
die periode volop bloeit en ook langs wegen
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door bemoeilijkt. Gelukkig vond ik een
manier om de Pollenia’s min of meer veilig op
te spelden door de vliegen op de top van het
abdomen aan te prikken. Hierdoor werd zo
weinig mogelijk druk op de poten uitgeoefend
en kon het merendeel van de Pollenia’s onder
de binoculair gedetermineerd worden
(Rognes, 1991).

( Echte vliegen - met name Musca autumnalis
met een alweer verwarrende naam
herfstvlieg) en Chloropidae (Halmvliegen –
vooral Thaumatomyia notata). Binnen het
genus Pollenia werden P. rudis en P.
angustigena het meest verzameld gevolgd
door in veel mindere mate P. pediculata. De
verschillen in verzamelde aantallen per soort
komen aardig overeen met eigen
waarnemingen die ik in de afgelopen jaren in
de Achterhoek heb gedaan. Een Pollenia soort
die ik ook verwachtte was P. labialis, die ik
met name bij hoogveengebieden tegenkom.
Deze soort werd niet aangetroffen, mogelijk
omdat de vindplaats in Bredevoort, hoewel
dicht bij het Koornburgerveen, te
verstedelijkt is.

De resultaten van de determinaties zijn in de
tabel weergegeven.
Tabel: overwinterende vliegen op soort,
geslacht en aantal
Soort
Calliphoridae
Pollenia rudis
Pollenia
angustigena
Pollenia
pediculata
Pollenia spec.
Calliphora
vicina
Muscidae
Musca
autumnalis
Eudasyphora
cyanella
Chloropidae
Thaumatomyia
notata
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

81
32

161
55

242
87

3

15

18

6

12
4

18
4

673

741

1414

2

4

6

42

539

581

839

1531

2370

Bij het bekijken van de man-vrouw
verschillen in de tabel kwamen er een aantal
vragen bij me op. Bij de Pollenia’s werden
grofweg twee keer zoveel vrouwtjes als
mannetjes aangetroffen terwijl de verhouding
bij M. autumnalis tussen man en vrouw
ongeveer gelijk was. Bij T. notata was echter
maar ongeveer 10% van de aangetroffen
vliegen een man. Vanwaar deze verschillen?
Geeft de verhouding van de aangetroffen
mannetjes en vrouwtjes de situatie in het
veld weer voordat de vliegen een
overwinteringsplek zoeken? Of zijn er binnen
soorten geslachtsverschillen in de drive om
beschutting te zoeken of misschien zijn er
wel verschillen in gevoeligheid voor UV-licht?
Hoeveel mannetjes zijn er nodig om de eitjes
van uitvliegende vrouwtjes in de lente
succesvol te bevruchten? Is het misschien
mogelijk dat vrouwtjes in de herfst sperma in
de spermatheca opslaan waardoor in het
voorjaar minder mannetjes voor bevruchting
nodig zijn? Onderzoek naar overwinterende
vliegen als b.v. T. notata richt zich met
name op vragen over het clustergedrag op
jaarlijks vaak dezelfde locaties en de
mogelijke rol van mannelijke feromonen
hierbij (Nartshuk, 2000). Informatie over
geslachtsverschillen in aantallen van
overwinterende vliegen kon ik niet direct
vinden.

Het is wel bekend dat vliegen zich massaal in
huizen en panden kunnen verzamelen
(clusteren) om op een koele en donkere plek
te overwinteren. De bewoner van het
onderzochte pand wist me te vertellen dat de
vangst van ruim 2000 vliegen nog bescheiden
is in vergelijking met de jaarlijkse ruiming
van duizenden vliegen in de Koppelkerk van
Bredevoort. Al zoekend naar informatie over
overwinterende vliegen kom je dan ook
voornamelijk aanbiedingen van
ongediertebestrijders tegen om je van deze
“plaaginsecten” te ontdoen. Naar ik vrees
moet dat wel op jaarbasis in Nederland een
enorm aantal zijn.
De gevonden 3 families, als in de tabel
weergegeven, zijn in lijn met de
verwachtingen. De meeste overwinterende
vliegen behoren tot de Calliphoridae (vooral
Pollenia’s, ook wel bekend onder de
verwarrende naam clustervliegen), Muscidae
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De bronswesp Pteromalus
aartseni (Hymenoptera:
Pteromalidae) en de boorvlieg
Noeeta pupillata (Diptera:
Tephritidae) gekweekt uit Stijf
havikskruid
John Smit, Jeanette Essink & Sandrine
Ulenberg

De havikskruidboorvlieg Noeeta pupillata
(Fallén) is een zeldzame boorvlieg met een
opvallend borstelig uiterlijk en een elegante
vleugeltekening (fig. 1). In Nederland komt
ze vooral voor in het oosten en in de duinen
van Noord-Holland. Slechts bij uitzondering
wordt er meer dan één exemplaar tegelijk
waargenomen in het veld. De larven
ontwikkelen zich in bloemhoofdjes van
Havikskruiden Hieracium en Muizenoor
Pilosella, zie tabel 1 voor een overzicht van
alle gepubliceerde waardplanten. Naast
genoemde waardplanten is N. pupillata ook
gemeld uit andere waardplantgenera zoals
Picris en Jacobaea (White, 1988), maar dit
berust zonder twijfel op onzekere
determinaties.

Figuur 2: Vrouwtje Noeeta pupillata
Dit is de eerste bevestiging van stijf
havikskruid als waardplant voor N. pupillata.
Naast de boorvliegen kwam er ook een
bronswespje tevoorschijn.

Het kweken van boorvliegen is relatief
eenvoudig, vooral voor soorten die zich in
bloemhoofdjes ontwikkelen. Het levert, naast
informatie over de biologie, ook vaak diverse
tot soms heel veel exemplaren op. Niet
zelden kom je dan ook een parasiet van de
betreffende boorvlieg tegen. Jeanette Essink
heeft diverse havikskruidsoorten in haar tuin,
waaronder Stijf havikskruid Hieracium
laevigatum Willd. De determinatie daarvan is
bevestigd door de Havikskruidenspecialist
Rense Haverman. Hiervan werden enkele
bloemhoofdjes verzameld om er zeker van te
zijn dat de aanwezige Noeeta’s zich hier
daadwerkelijk in ontwikkelen. In de periode
van 5 tot en met 19 juli zijn er enkele
tientallen exemplaren gekweekt.

Figuur3: Vrouwtje Pteromalus aartseni
Dit werd aanvankelijk aangezien voor
Pteromalus musaeus (Walker) een soort die
bekend is als parasiet van onder andere N.
pupillata en eerder uit andere waardplanten
van de genera Hieracium en Pilosella is
gekweekt (Janzon 1984, Lindemann 2016).
Sandrine Ulenberg wist echter vast te stellen
dat het om de nauw verwante P. aartseni
(Gijswijt) bleek te gaan. Theo Gijswijt heeft
in 1972 deze soort afgesplitst van P.
musaeus op basis van materiaal dat door Bob
van Aartsen werd gekweekt uit
Chaetostomella cylindrica (RobineauDesvoidy) (Gijswijt 1972). Dit is een soort die
niet verwant is aan N. pupillata en zich
bovendien in andere waardplanten
ontwikkeld, voornamelijk distels, centaurie en
klit. Onder Pteromalus-soorten is het hebben
van een brede range aan gastheren evenwel
een algemeen verschijnsel. P. musaeus is
bekend van Noeeta, Orellia, Tephritis, Terellia
en Urophora, die zich op hun beurt op
verschillende Asteraceae-genera ontwikkelen
(Noyes, 2019). Morfologisch gezien komt het
exemplaar gekweekt uit poppen van N.
pupillata uit Stijf havikskruid overeen met het
typemateriaal van P. aartseni en daarmee

Figuur 1: Mannetje Noeeta pupillata
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afwijkend van P. musaeus. Beide Pteromalussoorten maken onderdeel uit van de
albipennis-soortgroep waar nog de nodige
taxonomische uitdagingen liggen (Janzon,
1980, 1984, Lindemann 2016, Maletti et al.
2021). Zoals bij vele sibling-soorten, is het
uiteraard mogelijk dat moleculair-onderzoek
tot nieuwe taxonomische inzichten zal leiden.

Journal of Zoological Systematics and
Evolutionary Research, 59: 349–358.
Merz, B. 1994. Diptera Tephritidae. – Insecta
Helvetica, Fauna 10: 1-198.
Noyes, J.S. 2019. Universal Chalcidoidea
Database. World Wide Web electronic
publication.
http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids

Tabel met de bekende waardplanten uit
noordwest Europa, voornamelijk gebaseerd
op Merz (1994), Smit (2010) & White (1988).
Wetenschappelijke
naam
Hieracium
amplexicaule
H. laevigatum
H. murorum
H. sabaudum s.l.
H. umbellatum
Pilosella officinarum
P. piloselloides

Smit, J.T. 2010. De Nederlandse boorvliegen
(Tephritidae). – Entomologische Tabellen 5:
1-159.

Nederlandse
naam
Stengelomvattend
havikskruid
Stijf havikskruid
Muurhavikskruid
Boshavikskruid
Schermhavikskruid
Muizenoor
Grijs havikskruid

White, I.M. 1988. Tephritid flies (Diptera:
Tephritidae). – Handbooks for the
Identification of British Insects 10(5a): 1134.
Figuur 1. Vrouwtje Noeeta pupillata Foto
Jeanette Essink.
Figuur 2. Mannetje Noeeta pupillata Foto
Jeanette Essink.
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