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Net even anders
3e Excursie sectie Diptera 2021
André Schulten

De vakantie voorbij, nog een paar dagen thuis en daarna, weet ik, word ik opgewacht door bergen
werk. Maar op de zaterdag daarvoor, 21 augustus, is er eerst nog de derde en laatste excursie van
de sectie Diptera dit jaar. Ik heb er zin in om weer met een paar ‘vliegenmensen’ op pad te gaan.
Bestemming: een afgelegen plek op de Veluwezoom die een variëteit aan soorten belooft. Althans,
zo is aangekondigd. Maar het zal net even anders lopen.
Vrijdags stuur ik een appje naar Elias de Bree of ik mee kan rijden. Ik krijg als reactie dat hij en
Reinoud van den Broek besloten hebben om hun eigen weg te gaan en een bezoek te brengen aan
de Millingerwaard om Choerades fulva, de Gele stamjager, te scoren. Lang geleden is de soort een
enkele keer in Zuid-Limburg waargenomen, maar is recent meermalen gezien in de Millingerwaard
en heeft klaarblijkelijk geen hinder gehad van het hoge water dat de uiterwaard in juli grotendeels
blank zette. Ik in dubio, maar na weinig twijfelen besluit ik met Elias en Reinoud mee te gaan. Al
voelt het wel een beetje als dissident zijn.
De stamjager intrigeert me wel, al is het alleen maar omdat ik me nog goed herinner hoe ik me in
het genus Choerades had vastgebeten toen Reinoud en ik onze roofvliegengids samenstelden.
Vooral omdat het verschil tussen marginata en femorata niet scherp te krijgen was. Tegelijk hoop
ik Tolmerus cowini, de Donkere ringpootroofvlieg, eens een keer te vinden –al weet ik ook niet
waarom. Soms staat iets zomaar op een verlanglijstje. Het is al laat in het seizoen voor die soort,
maar misschien helpt het koude en natte voorjaar mee.
Onderweg naar Nijmegen, waar we Reinoud oppikken, krijg ik een verhandeling over het genus
Choerades. Elias en Reinoud hebben zich ten doel gesteld een revisie van de West-Palearctische
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soorten te schrijven. De literatuur over de verschillende soorten spreekt zich op veel punten tegen,
genotypen die verloren zijn gegaan, soorten door verschillende auteurs beschreven en dus
meerdere namen voor eenzelfde beest. En zeg dan maar wat waarbij hoort. Dit betekent dat als je
over een soort iets zegt je ook iets over een andere soort moet zeggen. En vervolgens raakt dat
weer een volgende soort. En zo door.. Ik verwonder me over zijn kennis, het gemak waarmee hij
de verschillende soorten benoemd en waarom het misging met de naamgeving. DNA-samples die
binnenkort gemaakt worden zullen meer duidelijk moeten maken.
Reinoud opgepikt, auto geparkeerd en het gebied in. Goed en wel in het gebied lopen Marc de
Winkel (kleine beestjes) en Jeroen Voogd (nachtvlinders) ons achterop. Even stoppen, even een
gesprekje, waarbij we getrakteerd worden op wat Jeroen als de negatieve kanten van
waarneming.nl. ervaart. Admins die waarnemingen van zeldzaamheden zouden gebruiken voor
eigen lijstjes en daarvoor zelfs met groepjes zonder vergunning afgesloten gebieden in struinen.
Cruijff zou het wel weten: elk voordeel heb z’n nadeel. In elk geval voer voor discussie.
Dan op jacht. Het weer is prima. Na een paar nattige dagen is er vandaag veel zon en weinig wind.
Het kon niet beter. Eerst laat zich een Chrysops rufipes verschalken. Elias slaat het dier van de
volop aanwezige en rijk bloeiende Solidago, Guldenroede. Even later zullen er nog twee
exemplaren volgen. Dat zijn er meteen veel voor zo’n zeldzaam beest. Dat wordt langzaam
banjeren door braam en brandnetel. In de buurt van wilg en populier. Met steeds weer talloze
jonge groene kikkers en rugstreeppadden.

Het is druk in de uiterwaard. Een constante stroom wandelaars verplaatst zich van auto naar
Theetuin naar auto. Veel fietsers ook. We worden vaak getrakteerd op schuine blikken omdat we
zo opzichtig met onze netten in de weer zijn. Een enkeling begint een gesprek. Een keurige heer
met een verrekijker om en een oudere dame stoppen.
-‘Vangt u vlinders?’, vraag de man.
-‘Nee meneer, daar doen we niet aan. We zijn op zoek naar vliegen. Er is pas een nieuwe soort
Nederland binnengevlogen en die willen we graag vangen.’
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Hij wil weten om welk soort vliegen het gaat en als ik dat heb uitgelegd vertelt de vrouw dat ze pas
geleden een artikel in Trouw heeft gelezen over hoe slecht het met de insecten gaat.
-‘De kou sloeg me om het hart toen ik dat las.’
Ik kan het beamen. We wensen elkaar een fijne dag en verder gaan ze.
Even later links van mij een soort van oerkreet. Elias staat op het pad, verrekijkend naar iets een
vijftal meters verderop in de ruigte. Hij heeft over die afstand een Choerades gespot en weet het
nu zeker. Dan nog het vangen. De eerste slag is mis, maar twee meter verderop heeft hij het dier
te pakken. Een vrouwtje. Hij is blij als een kind en Reinoud baalt dat hij niet de eerste was. Als er
één zit, dan zitten er vast meer en dus wordt de zoektocht geïntensiveerd. Langer stilstaan
betekent lastig gevallen worden door Chrysops relictus, Gewone goudoogdaas, en steekmuggen en
dat zijn er niet weinig vandaag. Iets verderop weet Elias een tweede exemplaar te vangen. Een
mannetje deze keer en er zat er nog eentje, maar die ging er vandoor.
Uren verstrijken, maar op andere geschikt lijkende plekken vinden we geen Choerades fulva meer.
Reinoud weet nog wel een mannetje te ontdekken, te fotograferen en te vangen op de plek waar
we de eerste exemplaren zagen. Is zijn dag ook goed. En ik? Ik heb er van genoten zonder iets
zeldzaams te ontdekken of te vangen. Ook zonder Donkere ringpoot.
Aan het eind van de middag rijden we nog naar restaurant De Ruif bij Rheden om gezamenlijk af te
sluiten met de deelnemers aan de ‘echte’ excursie. Maar dat blijkt alleen geopend voor
reserveringen en iets in de buurt is niet te vinden. Het samenzijn beperkt zich bij de auto’s tot het
uitwisselen van een aantal wetenswaardigheden en dan weer naar huis.
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Update Nederlandse Kamlangpootmuggen
(Tipulidae, subfam. Ctenophorinae)
Pjotr Oosterbroek
ccw.naturalis.nl
p.oosterbroek@chello.nl

Inleiding
In 2012 is in De Vliegenmepper 21(2) een artikel verschenen over de verspreiding van de Nederlandse
soorten van het genus Ctenophora. We zijn negen jaar verder, er is van alles gebeurd, tijd voor een update,
nu inclusief de genera Dictenidia en Tanyptera, zodat alle negen Nederlandse soorten van de subfamilie
Ctenophorinae besproken kunnen worden. De soorten van deze subfamilie worden ook wel
Kamlangpootmuggen genoemd vanwege de geveerde antennes van de mannetjes (Figuur 2). Een
determinatiesleutel voor deze negen soorten is te vinden in Peeters en Oosterbroek 2013 (pdf in
ccw.naturalis.nl, als 2013e).
In het artikel van 2012 stond een tabel met de verspreiding van de Ctenophora soorten per provincie,
over de periode 1866 t/m medio 2012, verdeeld over collectie gegevens (1866 t/m medio 2012) en
Waarneming.nl (2006 t/m medio 2012). In onderstaande tabel zijn daaraan toegevoegd de goedgekeurde
waarnemingen op Waarneming.nl van medio 2012 t/m oktober 2021.

Tabel 1: Ctenophorinae waarnemingen per provincie (bron: Oosterbroek 2012, Waarneming.nl).
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Algemeen
Wat als eerste opvalt is de grote toename van het aantal W.nl waarnemingen in de periode 2013-2021 ten
opzichte van 2006-2012, gemiddeld 7,0 meer waarnemingen per jaar. Dit gemiddelde geeft wel een
vertekend beeld, zoals te zien is in de aantallen per jaar voor de drie algemeenste soorten, Tanyptera
atrata, Ctenophora festiva en Ct. pectinicornis (Grafieken 1-3). Bij alle drie is sprake van een spectaculaire
toename van de aantallen vanaf 2017-2018. Deze toename wordt door ingewijden toegeschreven aan de
introductie van beeldherkenning, zowel op de mobiele telefoon (ObsIdentify) als op Waarneming.nl zelf.
Waardoor de verschillen per soort, zoals te zien op grafieken 1-3, veroorzaakt worden is onduidelijk omdat
we in feite te weinig weten over de verschillen in biologie en ook over hoe de drie soorten reageren op
omgevingsfactoren.

Grafiek 1: Tanyptera atrata, goedgekeurde waarnemingen (bron: Waarneming.nl).

Grafiek 2: Ctenophora festiva, goedgekeurde waarnemingen (bron: Waarneming.nl).
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Grafiek 3: Ctenophora pectinicornis, goedgekeurde waarnemingen (bron: Waarneming.nl).

De sterke toename van het aantal waarnemingen is ook goed te zien als we de verspreidingskaarten naast
elkaar leggen van bijvoorbeeld Dictenidia bimaculata over de eerste periode (Kaart 1) en de tweede (Kaart
2).

Kaart 1: Dictenidia bimaculata, 5 km hokken
over de periode 2006 – juni 2012 (bron:
Waarneming.nl)

Kaart 2: Dictenidia bimaculata, 5 km hokken
over de periode juli 2012 – okt. 2021 (bron:
Waarneming.nl).
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Rij 13 van tabel 1 geeft het aantal soorten per provincie, met 8 soorten in Utrecht en Gelderland en 7 in
Limburg. De larven van Ctenophorinae ontwikkelen zich in dood hout van loofbomen waarbij sommige
soorten een voorkeur hebben voor oude bosbestanden, zoals te vinden in met name deze provincies.
Voor de Ctenophora soorten is op rij 18 van tabel 1 te zien wat per provincie de toename is van het aantal
waarnemingen. Dit om te zien of de toename enigszins gelijk verdeeld is over het land. Zoals te zien, is de
echte uitschieter de provincie Zuid-Holland. Uit bestudering van de records uit deze provincie valt af te
leiden dat deze uitschieter niet veroorzaakt wordt door veranderingen in het waarnemer-bestand. Het zou
kunnen duiden op uitbreiding van Ctenophora pectinicornis in deze provincie.
Flevoland
Tot en met 2012 waren er nog geen soorten bekend uit de provincie Flevoland. Inmiddels zijn dat er vier.
Voor Ctenophora zijn er 15 waarnemingen, van de twee algemeenste soorten, festiva en pectinicornis. Van
de andere twee soorten is Tanyptera atrata al gemeld in 1986, maar Dictenidia bimaculata is ook een
nieuwkomer, met een eerste waarneming in 2020 (Dronten) en een tweede in 2021 (Almere).

Waddeneilanden
Van de vijf Waddeneilanden zijn drie soorten bekend: Ctenophora pectinicornis, Dictenidia bimaculata en
Tanyptera atrata. Texel is het enige eiland waar ze alle drie voorkomen. Ctenophora’s vinden we er verder
niet meer maar wel Dictenidia bimaculata op Ameland en Schiermonnikoog en Tanyptera atrata op Vlieland,
Terschelling en Ameland.
Door op bladzijde 10.
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Soorten
Ctenophora elegans
Een van de drie minder algemene Ctenophora’s. Ondanks de toename van het aantal waarnemingen is het
aantal provincies verminderd, van acht naar vijf, met de meeste waarnemingen in Overijssel en Gelderland.
Qua verspreiding (Kaart 4), is de soort helemaal beperkt tot de noordelijke helft van het Pleistoceen (Kaart3). Ten zuiden van de grote rivieren was de soort alleen bekend van enkele oude waarnemingen uit Limburg
(Oosterbroek en Jong 2001), dat is helaas zo gebleven.

Kaart 3: Nederlandse Floradistricten, vereenvoudigd op basis van
de Bosatlas van Nederland, 2007

Kaart 4: Ctenophora elegans, 5 km hokken over de periode
juli 2012 – okt. 2021 (bron: Waarneming.nl).

Ctenophora festiva
In 2012 werd al verwacht dat dit de algemeenste Ctenophora van Nederland zou worden, wat ook inderdaad
het geval is. De soort is inmiddels bekend van alle provincies. Tot en met 2012 was zij nauwelijks bekend
buiten het Pleistoceen en Heuvelland, dat is nu wel het geval, gegeven de waarnemingen uit het noorden
van Groningen en Friesland, Flevoland en de drie provincies in het westen van het land.

Ctenophora flaveolata
Een van de drie minder algemene Ctenophora’s, waargenomen in dezelfde provincies als vermeld in 2012.
Met andere woorden, de soort is beperkt gebleven tot de zuidelijke helft van Nederland (Kaart 5). In
tegenstelling tot de andere twee minder algemene soorten, Ctenophora elegans en ornata, komt de soort
ook voor in het westen van het land, in Noord- en Zuid-Holland ook buiten het Pleistoceen en in Zeeland in
de duinen. In het verslag van 2012 wordt vermeld dat de soort in Zuid-Holland niet meer is waargenomen
sinds 1898 en in Gelderland sinds 1948. Voor beide provincies geldt dat er nu weer recentere waarnemingen
zijn, in Gelderland zelfs 22. Evenals bij Ctenophora ornata ligt het zwaartepunt van de recente
waarnemingen in Limburg.
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juli

Kaart 5: Ctenophora flaveolata, 5 km hokken over de periode
Juli 2012 – okt. 2021 (bron:Waarneming.nl).

Kaart 6: Ctenophora ornata, 5 km hokken over de periode
juli 2012 – okt. 2021 (bron:Waarneming.nl).

Ctenophora guttata
Over deze soort valt niets nieuws te vermelden. Het blijft bij de twee meer dan honderd jaar oude
waarnemingen uit Delft en Breda, uitgebreid behandeld in het artikel van 2012, met als conclusie dat de
soort hoogstwaarschijnlijk in Nederland is uitgestorven.

Ctenophora ornata
Een van de drie minder algemene Ctenophora’s en bekend gebleven van slechts drie provincies,
hoofdzakelijk beperkt tot het Pleistoceen van Utrecht en Gelderland en het Limburgse Heuvelland (Kaart 6).
Opvallend is daarnaast het voorkomen in het rivierengebied van Utrecht en Gelderland. Ook al zijn er geen
provincies bijgekomen, het aantal waarnemingen is van alle soorten het meest gestegen, bijna 21 keer
zoveel.
Ten opzichte van 2012 zijn er nog meer waarnemingen zonder foto (en daarom niet goedgekeurd) van
buiten de drie genoemde provincies, namelijk uit Groningen, Friesland, Overijssel, Noord-Brabant, Noord- en
Zuid-Holland. Het is goed mogelijk dat deze meldingen berusten op verkeerde determinaties; dit neemt niet
weg dat de soort een grotere verspreiding in Nederland zou kunnen hebben.

Ctenophora pectinicornis
Bijna net zo algemeen als Ctenophora festiva en eveneens bekend van alle provincies. Een verschil is wel dat
pectinicornis veel meer voorkomt in het duingebied van met name Noord- en Zuid-Holland. Het is dan ook
de enige Ctenophora die bekend is van een Waddeneiland, Texel.
Van deze soort is onderstaand een foto toegevoegd van het mannetje. In 2012 is bij deze soort per ongeluk
een mannetje van Tanyptera atrata afgebeeld (Fig. 1).

11

De Vliegenmepper (Nummer 2, 2021)

Figuur 1: Ctenophora pectinicornis man;
Nederland, Wageningen, Veluvia, 5 mei 2018; ©
Dick Belgers.

Kaart 7: Tanyptera nigricornis, 5 km hokken over de periode juli
2012 – okt. 2021 (bron: Waarneming.nl).

Dictenidia bimaculata
Dictenidia bimaculata is alleenvertegenwoordiger in Nederland van dit betrekkelijke kleine genus (20
soorten). De soort is betrekkelijk algemeen en te vinden in alle provincies, met name in Gelderland en ZuidHolland en relatief weinig in Zeeland (Kaart 2). Het grote verschil met het aantal waarnemingen uit de
periode 2006 tot juni 2012 (Kaart 1) is hierboven al genoemd.

Tanyptera atrata
Onze algemeenste Kamlangpootmug en als soort ook wel Houtlangpootmug genoemd.
De soort is te vinden in alle provincies, met name in Overijssel en Noord-Brabant en ook weer relatief weinig
in Zeeland. Zowel in collectie 1866-2012 als in de eerste Waarneming.nl periode had Tanyptera atrata veruit
de meeste waarnemingen. Dat is ook in de tweede Waarneming.nl periode het geval, maar nog maar nipt
ten opzichte van bijvoorbeeld Ctenophora festiva. Dit zou erop kunnen duiden dat de soort, relatief gezien,
minder algemeen wordt. Misschien dat het ombuigen van grafiek 1 in 2021 hiermee samenhangt.

Tanyptera nigricornis
Zoals te zien op Tabel 1 en Kaart 7 is Tanyptera nigricornis ruim verspreid over een groot deel van
Nederland maar steeds in kleine aantallen. De soort is dan ook vele malen zeldzamer dan atrata, waarvan ze
goed te onderscheiden is door kleurkenmerken van onderdelen van de poten (Peeters en Oosterbroek 2013).
De soort is uit het westen van het land slechts bekend van twee waarnemingen, één van vijftig jaar geleden
(Noord-Holland, Naardermeer, 9 april 1971, M.J. Gijswijt) en één van dit jaar (Zuid-Holland, Oostvoorne,
Heemtuin Tenellaplas, 4 juni 2021, Piet Gravestein).
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Over waarschijnlijk de oudste
kleurenafbeeldingen van langpootmuggen
(Tipulidae)
Pjotr Oosterbroek1 & Ronald Sluys1
1

Naturalis Biodiversity Center, Leiden

p.oosterbroek@chello.nl, ccw.naturalis.nl

Anselmus de Boodt (1550-1632) uit Brugge in België heeft tussen 1596 en 1612 een omvangrijke serie
aquarellen geschilderd van allerlei soorten planten en dieren, inclusief een aantal langpootmuggen van de
familie Tipulidae. De humanist en kunstenaar Anselmus was door keizer Rudolph II aangesteld om deze
“Historia Naturalis” samen te stellen, tegelijkertijd was hij de persoonlijke arts van Rudolph II, keizer van
het Heilige Roomse Rijk. Deze had zijn hof verplaatst van Wenen naar Praag en is vooral beroemd
geworden vanwege zijn grote interesse in en stimulans van kunsten, wetenschap en studie van de
natuur.

Ongelukkig genoeg stierf Rudolph II (1552-1612) voordat het project was afgerond waarna Anselmus in
1613 terugkeerde naar Brugge, en met hem de hele collectie van aquarellen. Dit laatste omdat zijn
salaris slechts ten dele was uitbetaald. De collectie van platen is enkele eeuwen in de familie gebleven en
is daarna in handen gekomen van verzamelaars en restaurateurs. Rond het jaar 2000 werd ze verworven
door kunsthistoricus en manuscripten-handelaar Heribert Tenschert. Na een periode van serieus
onderzoek heeft Tenschert de collectie in 2017 te koop aangeboden. Deze is toen gekocht door een
Nederlandse kunstverzamelaar die de collectie vervolgens in permanente bruikleen heeft gegeven aan
het Rijksmuseum in Amsterdam. Voor een uitgebreide beschouwing met betrekking tot Anselmus de
Boodt verwijzen we graag naar het prachtige boek van Maselis et al. 1989.

De collectie is gebundeld in 12 albums en omvat maar liefst 750 platen met aquarellen. De grote
meerderheid is van hoge kwaliteit, schoonheid en kleur, sommige zijn zelfs humoristisch te noemen,
zoals die van een struisvogel (zie https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/topstuk-tefaf-naarrijksmuseum).
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Een flink aantal van de platen gaat over insecten inclusief een serie langpootmuggen. Een mooi voorbeeld
hiervan is een plaat met bloeiende Madeliefjes met aan de onderkant van de plaat een mannetje
Ctenophora pectinicornis. Dit is een in Europa redelijk algemene langpootmug van de subfamilie
Ctenophorinae, onder andere te herkennen aan de geveerde antennes bij de mannetjes, zoals die ook
duidelijk te zien zijn op de afbeelding van Anselmus (Fig. 1).

Figuur 1. Madeliefjes met een mannetje van Ctenophora pectinicornis.

Momenteel is er een project gaande om de planten en dieren die Anselmus heeft afgebeeld te
determineren. Daartoe zijn de platen beschikbaar via
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Historia_Naturalis_van_Rudolf_II.

15

De Vliegenmepper (Nummer 2, 2021)
Op een van de platen staan tien Tipulidae waarvan er sommige direct te herkennen zijn, zoals de
mannetjes van Ctenophora festiva, Ctenophora pectinicornis en Nephrotoma submaculosa of de
vrouwtjes van Nephrotoma crocata, Tipula maxima en Tanyptera atrata. De laatste is goed te herkennen
aan de lange sabel-achtige ovipositor (Fig. 2).

Figuur 2: Vrouwtje van Tanyptera atrata.

De aquarellen van Anselmus de Boodt dateren uit zijn periode aan het Praagse hof, van 1596-1612.
Sommige van de afgebeelde dieren en planten zijn evenwel gebaseerd op eerder gepubliceerde zwart-wit
tekeningen. Bij de Tipulidae is dat bijvoorbeeld het geval bij bovengenoemde Ctenophora pectinicornis,
zoals afgebeeld door Joris Hoefnagel (1592; in 1630 opnieuw uitgegeven door zijn zoon Jakob Hoefnagel)
(Fig. 3). Het betreft hier in totaal elf zwart-wit afbeeldingen, van goede kwaliteit maar determinatie tot
op soortniveau is slechts in een enkel geval mogelijk. Anselmus de Boodt en Jakob Hoefnagel verbleven
tegelijkertijd aan het hof van Rudolph II en hebben elkaar wederzijds beïnvloed (Maselis et al. 1989).
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Figuur 3: Gedeelte van de plaat “Festina Lente” (J. Hoefnagel 1592).

Daarentegen zijn de aquarellen van Anselmus van Tipula maxima, Nephrotoma crocata en Tanyptera
atrata origineel en daarmee hoogstwaarschijnlijk de oudste afbeeldingen in kleur van langpootmuggen.
Gegeven het feit dat ze meer dan 400 jaar geleden geproduceerd zijn, is het heel bijzonder dat sommige
zo goed zijn dat ze tot op soort gedetermineerd kunnen worden.

Gedetailleerde afbeeldingen worden pas circa 140 jaar later gepubliceerd, zoals door Réaumur (1740),
van een mannetje en vrouwtje Tipulidae (habitus, in copula, een eierleggend vrouwtje, monddelen,
antennes, genitalia). Zijn tekeningen zijn zo gedetailleerd dat Réaumur constateerde: “Toutes ces pieces
ensemble mettent le mâle en état de bien tenir le derriére de la fémelle.” Een ander voorbeeld is De Geer
(1773) met hele accurate tekeningen van de larve and pop van Phalacrocera replicata, een langpootmug
van de familie Cylindrotomidae. Dan, een halve eeuw later, is Schummel de eerste die lijntekeningen van
genitalia publiceert als integraal onderdeel van zijn soort beschrijvingen, Limoniidae in 1829 en Tipulidae
in 1833. Tenslotte, een hele serie anatomische illustraties van verschillende Diptera, inclusief Tipulidae, is
te vinden in Dufour (1851).
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Dankwoord
De auteurs willen graag Herman de Jong (Naturalis Biodiversity Center, Leiden) bedanken voor zijn
waardevolle commentaar.

Toelichting
Deze bijdrage over de aquarellen van Anselmus is een bewerking van een artikel dat
gepubliceerd is in het Amerikaanse online tijdschrift Fly Times (Oosterbroek & Sluys 2021). In
deze Amerikaanse versie wordt nog niet ingegaan op de invloed van het werk van Joris en
Jakob Hoefnagel, zoals hier vermeld.

Literatuur
Dufour, M.L. 1851. Recherches anatomiques et physiologiques sur les diptères, accompagnées de
considérations relatives à l'histoire naturelle de ces insectes. Mémoires présentés par divers savants à
l'Académie des Sciences d l'Institut 11: 171-360, Pl. 1-11.
De Geer, C. 1773. Tipula, fusca, antennis simplicibus, alis longitudinaliter plicatis. Nova Acta Regiae
Societatis Scientiarum Upsaliensis 1: 66-77.
Hoefnagel, Joris 1592. Archetype studiaque patris Georgii Hoefnagelii. Francofurt ad Moenum: Titelpagina
+ 42 platen.
Hoefnagel, Jacob 1630. Diverse insectarum volatilium: icons ad vivum accuratissmè depictae per
celeberrimum. Nicolao Ioannis Visscher, Amsterdam: Titelpagina + 15 platen.
Maselis, M-C., Balis, A. & Marijnissen, R. H. 1989. De Albums van Anselmus de Boodt (1550-1632) Geschilderde natuurobservatie aan het Hof van Rudolf II te Praag. Lannoo, Tielt, Belgium, 212 pp.
Oosterbroek, P. & Sluys, R. 2021. On probably the oldest color illustrations of crane flies (Tipulidae. Fly
Times 66: 9-11
Réaumur, R.A.F. 1740. Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Tome cinquième. Suite de l'histoire
des mouches à deux aîles, & l'histoire de plusieurs mouches à quatre aîles, sçavoir, des mouches à scies,
des cigales, & des abeilles. Imprimerie Royale, Paris: [1-3], i-xliv, 1-728, Pl. 1-38.
Schummel, T.E. 1829. Beschreibung der, in Schlesien einheimischen, Arten einiger Dipteren-Gattungen.
I. Limnobia. Meigen. Beiträge zur Entomologie, besonders in Bezug auf Schlesien, Breslau 1: 97-201.
Schummel, T.E. 1833. Versuch einer genauen Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten der
Gattung Tipula. Meigen. Bachmükke. Beiträge zur Entomologie, besonders in Bezug auf Schlesien,
Breslau 3: 9-128.

18

De Vliegenmepper (Nummer 2, 2021)

Een overzicht van de Nederlandse Geur- en
Houtvliegen (Diptera: Coenomyiidae, Xylophagidae)
Elias de Bree
Amsterdam, Nederland
ectemnius@gmail.com
Inleiding
Geur- en Houtvliegen zijn een van de primitiefste groepen van vliegen in Nederland. Zo hebben ze een
antenne met meer dan drie leden. Ze lijken daarmee meer op muggen dan vliegen. Sinds Van der Goot de
families behandelde in 1985 is er veel veranderd voor de Nederlandse situatie (Van der Goot 1985a, 1985b).
Hoog tijd om een overzicht op te stellen van de situatie tot nu toe.
Tijdens het verwerken van de collectie van de Bob van Aartsen kwam aan het licht dat van de zeldzame
Xylophagus cinctus veel meer materiaal gevangen is dan tot nu toe gepubliceerd. Bovendien is duidelijk
geworden dat er veel meer waarnemingen zijn van de andere Nederlandse Xylophagus soort en veel meer
larve waarnemingen via waarneming.nl. Het enige lid van de subfamilie Coenomyiinae lijkt bovendien recent
veel zeldzamer geworden.

Herkenning
Adulten zijn grote vliegen die opzichtig in het veld aanwezig zijn, doordat ze op bladeren en of stammen
zitten. De vleugel van de soorten in deze families heeft een discaalcel en open anaalcel. Bij de familie
Xylophagidae zijn lange slanke zwarte vliegen met een korte antenne met meer dan drie leedjes. Uit de
discaalcel komen drie aderen. Coenomyiidae zijn grote en brede gele tot zwarte vliegen met twee stekels op
het schildje. Uit de discaalcel komen vier aderen.
Larven zijn te herkennen aan de spirakels die ver uit elkaar staan op het laatste achterlijfsegment en een
sterk gesclerotiseerde en vooruitstekende kop. Ze worden gevonden onder schors van dode bomen en in
rottend hout.
Voor herkenning is er nu ook een uitstekende veldgids die geraadpleegd kan worden geschreven door onze
leden Theo Zeegers en Andre Schulten: De vliegenfamilies met drie voetkussentjes.

Verwantschap en naamsverandering
Alreeds in 1989 voegt Woodley de familie Coenomyiidae bij de Xylophagidae. De larven zijn zeer
overeenkomstig. Bovendien zijn de verschillen van adulten tussen de families gebaseerd op afgeleide
kenmerken. De meeste recente literatuur met betrekking tot fylogenie van de hogere vliegen zien de
Coenomyiidae als subfamilie van de Xylophagidae. Echter, vaak wordt ervan uitgegaan dat deze een en
dezelfde familie zijn. Recent is het genoom van Coenomyia ferruginea compleet uitgelezen. Daaruit blijkt, na
een korte fylogenetische analyse, dat er nog wel degelijk een groot verschil tussen beide families is (Ding &
Yang 2020). In de Nederlandse checklist staan de families apart vermeld (Beuk en Van der Goot 2002a &
2002b). Deze conservatieve benadering is wenselijk en totdat de precieze verwantschap duidelijk is zou dit
ook zo moeten blijven.
Een ander fenomeen is een oude naam die soms nog gebruikt wordt: Xylophagus compeditus Meigen, 1820.
Dit is de naam die meestal in de vorige eeuw werd gebruikt voor Xylophagus ater Meigen, 1804. Omdat er
geen type materiaal beschikbaar was werd de naam Xylophagus ater Meigen, 1804 ook gebruikt. In Van der
Goot 1985a wordt X. compeditus gebruikt voor X. ater. Chandler 1998 heeft de situatie uitgezocht en een
lectotype aangewezen voor X. ater. Daaruit blijkt dat de meest algemene Europese soort Xylophagus ater
Meigen, 1804 moet heten.
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Nederlandse namen
Coenomyia ferruginea draagt al langer de naam Geurvlieg, vanwege de kaasachtige geur die de levende
vliegen verspreidden. Ook Houtvliegen voor Xylophagidae is een alreeds lang gebruikte naam. Ik stel
Loofhoutvlieg als Nederlandse naam voor Xylophagus ater voor omdat deze veelvuldig in loofbossen wordt
aangetroffen, en Dennenhoutvlieg voor Xylophagus cinctus omdat deze alleen in Grove dennenbossen is
gevonden en de larven alleen bekend zijn uit naaldhout.

Nederlandse soorten
Geurvlieg Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763)
Herkenning
16-18 millimeter grote oranje vliegen. Schildje met twee stekels. Achterlijf aan de zijkant met een aantal
witte vlekken. Vrouwtje geheel oranje (figuur 1), mannetje met gedeeltelijk tot geheel zwart lichaam en
zwarte dijen (figuur 2).

Figuur 2: Habitus man Coenomyia ferruginea
Büllingen, Bütgenbach (België), Juli 2016 (Foto: Frank Vassen)

Figuur 1: Habitus vrouw Coenomyia ferruginea
Sart (België), Juni 2015 (Foto: Christine Devillers)

Larve
Kop niet meer dan twee keer zo lang als breed. Borststuk
segment zonder chitine plaat bovenop. Zie figuur 3.
Een uitgebreide beschrijving van de larve is te vinden in
Webb 1983.

Figuur 3: Larve Coenomyia ferruginea afgebeeld
door Webb 1983 (figuur 12, pagina 659)
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Verspreiding
Een Holarctische soort. Europese verspreiding wordt niet vermeld in de Catalogue of Palaearctic Diptera
(Majer 1988). De website Fauna Europaea meldt de soort in Europa van: België, Duitsland, Frankrijk,
Hongarije, Italië, Oostenrijk, Polen, Roemenie, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zwitserland.

Habitat en biologie
In Nederland gevonden in eiken en beukenbos. Ook in België en Frankrijk gevonden in Beukenbossen door
de auteur. Vliegen worden vaak zittend op bladeren waargenomen. In Nederland ook vijf exemplaren
geklopt uit een Eik (Van der Goot 1985b). Larven zijn predator van andere ongewervelde in rottend hout
(Lindner 1925). De vliegen verspreidden een kaasachtige geur.
In Nederland geeft Van der Goot 1985b een vliegtijd op van mei tot juli met een piek in de laatste week van
juni en eerste week van juli. In België eenzelfde beeld in de laatste tien jaar (waarnemingen.be).

Status in Nederland
Lijkt achteruit te gaan. Van der Goot 1985b meldt de soort als
vrij zeldzaam uit Zuid-Limburg. Daarnaast van vijf locaties in het
binnenland. De enige recente Nederlandse vondsten mij bekend
zijn de onderstaande.
1 ♂, Gelderland, Berg en Dal, 31-5-1994, leg. B. van Aartsen
1 ♂, Limburg, Vijlen, Vijlenerbos, 7-6-1994, leg. W. en J. van
Steenis col. E. de Bree
1 ♀, Gelderland, Arnhem, Presikhaaf, 8-2008 leg. et. col. E. de
Bree
1 ♂, Gelderland, Nationaal Park Veluwezoom, 28-5-2021, leg. S.
Kupers (foto waarneming.nl)
1 ♀, Limburg, Vaals, Vijlenerbos, 17-6-2021, leg. J. Veldboom
(foto waarneming.nl)
Ook in Denemarken is de soort achteruitgegaan en is daar in de
vorige eeuw niet meer waargenomen (Van der Goot 1985b).
Echter in België wordt de soort veelvuldig gevonden in de
Ardennen. Op waarnemingen.be zijn veel foto’s van imago’s te
vinden. De vliegen moeten als adult makkelijk te fotograferen
zijn, maar op waarneming.nl zijn na een ruime 10 jaar maar
enkele foto’s te vinden. Daarmee moet de conclusie zijn dat de
soort sterk achteruit is gegaan en nu zeer zeldzaam voorkomt in
Nederland (kaart 1).

Kaart 1: Verspreidding Coenomyia ferruginea in Nederland.

Ik heb de collectie van Coenomyiidae niet kunnen onderzoeken, het kaartje laat de plaatsen genoemd in Van
der Goot 1985a zien evenals de exemplaren in bovengenoemde lijst. Er ontbreken dus een aantal historische
stippen op de kaart uit Zuid-Limburg.
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Loofhoutvlieg Xylophagus ater Meigen, 1804
Herkenning adult
Eerste antennelid lang. Vrouwtje met zwart achterlijf en borststuk met bestuiving en twee glimmende
strepen in het midden (figuur 4). Mannetje met glimmend borststuk met twee gouden haarrijen (figuur 5).

Figuur 4: Habitus vrouw Xylophagus ater Wijthmen, Mei 2016
(Foto: Gerard Beersma)

Figuur 5: Habitus man Xylophagus ater Wijthmen, Mei 2020
(Foto: Gerard Beersma)

Gelijkende soorten
Xylophagus kowarzi (Pleske, 1925) heeft net als
X. ater een lang eerste antennelid maar het
borststuk is bij beide geslachten bovenop geheel
bestoven. De soort is opgenomen in de tabel van
Van der Goot 1985a als X. ater.
Larve
Kop drie keer zo lang als breed. Borststuk
segment bovenaan met chitine plaat. Laatste plaat
bestaat uit twee elkaar niet rakende ronde
plaatjes (figuur 6).
Verspreiding
In Europa bekend uit Duitsland, Groot-Brittannië,
Finland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
en Zweden (Krivosheina & Mamaev 1988).

Figuur 6: Larve Xylophagus ater Arnhem, Maart 2018
(Foto: B. Schoenmaker)

Habitat en biologie
De soort wordt in Nederland in allerlei bossen gevonden, van oude Beukenbossen en monotone Grove
dennen plantages tot jonge Populierenplantages. De soort is nu bekend uit alle provincies. De vliegtijd loopt
van eind april tot begin juni. Larven zijn predator van andere ongewervelde in rottend hout en zijn gevonden
in Berk, Eik, Vlier, Beuk en Ratelpopulier (Van der Goot 1985a). Ook gevonden in naaldhout van Grove den
(Pinus sylvestris) en Fijnspar (Picea abies) (Stuke 2004).
De larven leven onder de schors en graven niet dieper het hout in. Daar jagen ze op andere soms veel
grotere ongewervelden (Clements 1998).
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Status in Nederland
Een redelijk algemene soort in Nederland. Lijkt te zijn
toegenomen, maar dat kan ook te maken hebben met een
waarnemers effect (kaart 2). Algemeen omdat ze een zwarte
vlieg is die in het voorjaar op stammen zit en daardoor ‘gemist’
wordt. Gezien verspreidding en biologie moet ze in de meeste
Nederlandse bossen voorkomen.

In de collectie van Naturalis zijn 27 adulten en 1 larve van
X. ater van voor 1986 te vinden. Van de 27 zijn er 7 vrouw en 20
man. Van der Goot 1985a meldt in december 1985, 27
mannelijke exemplaren en 8 vrouwen. Klaarblijkelijk zijn er een
aantal exemplaren verloren gegaan. Sinds 1986 zijn er 139
exemplaren verzameld. Daarnaast zijn er op waarneming.nl 21
exemplaren ingevoerd. Het overgrote gedeelte van het materiaal
is gevangen door de wijlen Bob van Aartsen. Daarnaast lijkt ook
bijna al het materiaal gevangen met malaisevallen. Niet op alle
etiketten van Van Aartsen staat dit vermeld, maar het materiaal
ziet eruit alsof het uit een droge malaiseval komt.

Kaart 2: Verspreiding Xylophagus ater in Nederland

Dennenhoutvlieg Xylophagus cinctus (De Geer, 1776)
Herkenning adult
Het vrouwtje is makkelijk te herkennen aan het gedeeltelijk rode achterlijf (figuur 7). Het mannetje is (net
als het vrouwtje) te herkennen aan de het verkorte eerste antennelid en bestuiving op het borststuk.

Figuur 7: Habitus vrouw Xylophagus cinctus Hoenderloo,
April 2021 (Foto: André Geelhoed)

Figuur 8: Larve Xylophagus cinctus Dwingelderveld April
2021 (foto: Reinier Blok)

Gelijkende soorten
Xylophagus junki (Szilády, 1932) heeft net als X. cinctus het verkorte eerste antennelid. Het borststuk is
echter glimmend bij deze soort waar deze bij X. cinctus bestuiving heeft bij beide geslachten.
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Larve
Kop drie keer zo lang als breed. Borststuk segment bovenaan met chitine plaat. Laatste plaat compleet
(figuur 8) tot min of meer compleet en elkaar rakend.
Verspreiding
In Europa van Scandinavië tot Frankrijk en voormalig Joegoslavië, van Groot-Brittannië tot Polen
(Krivosheina & Mamaev 1988). Opmerkelijk genoeg niet bekend uit België (Van der Goot 1985a).
Habitat en biologie
In Nederland alleen gevangen op de binnenlandse zandgronden in Dennenbossen. Een copula is
waargenomen op boomwond met uitvloeiend sap op een omgevallen Dennenstam (mond. med. B. Brugge).
Larven zijn predator van andere ongewervelde in rottend hout. Larven gevonden onder de schors van Grove
den (Pinus sylvestris) in Duitsland (Stuke 2004). Ook in Nederland uitsluitend aangetroffen onder bast Grove
den (Pinus sylvestris).
Status in Nederland
Voor het eerst gemeld van een mannetje gevangen in 11-5-1980 in ‘t Harde door Van der Goot 1985a. Een
tweede exemplaar gevangen in de Dellen, Epe op 6 mei 1995 wordt gemeld door Van Aartsen 1997, zonder
vermelding van geslacht. Zeegers & Van Aartsen 2007 meldden een vrouwtje gevangen op 6-5-2006 te
Nunspeet wederom als tweede Nederlandse vondst. Na het determineren van het legaat van Bob van
Aartsen aan het Zoologisch Museum Amsterdam blijken er negen exemplaren in de collectie Leiden aanwezig
te zijn. Daarnaast is er in een vrouwelijk exemplaar aanwezig in de overzichtscollectie van Bob van Aartsen
die nagelaten is aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het exemplaar gemeld door Van Aartsen 1997 moet
een van drie vrouwtjes zijn. Het exemplaar gemeld door Zeegers & Van Aartsen 2007 is niet aanwezig in de
Nationale collecties en niet in de privécollectie van dhr. Zeegers (pers. med.). Het exemplaar wordt daarmee
als verloren beschouwd, de foto in het artikel is daarmee het enige overgebleven bewijs. Daarmee komen
we tot de volgende lijst aan beschikbaar Nederlands materiaal:
1 ♂, Gelderland, ’t Harde, 11-5-1980, leg. B. van Aartsen, col. RMNH (voormalig ZMA)
1 ♂, Gelderland, Epe, De Dellen, 6/10-5-1994, leg. B. van Aartsen, col. RMNH (voormalig ZMA)
1 ♀, Gelderland, Epe, De Dellen, 1/6-5-1995, leg. B. van Aartsen,
col. RMNH (voormalig ZMA)
1 ♀, Gelderland, Epe, De Dellen, 6/8-5-1995, leg. B. van Aartsen,
col. RMNH (voormalig ZMA)
1 ♀, Gelderland, Epe de Dellen, 1/6-5-1995, leg. B. van Aartsen,
col. RMNH
1 ♀, Gelderland, Nunspeet, de Mythstee, 15/18-5-1997, leg. B. van
Aartsen, col. RMNH (voormalig ZMA)
1 ♀, Gelderland, Nunspeet, 6/12-5-2001, leg. B. van Aartsen, col.
RMNH (voormalig ZMA)
1 ♀, Gelderland, Nunspeet, 1-5-2004, leg. B. van Aartsen, col.
RMNH (voormalig ZMA)
1 ♂ & 1 ♀, Gelderland, Uchelen, Kooiberg, 8-5-2008, leg. B.
Brugge, col. RMNH (voormalig ZMA)
1 ♀, Gelderland, Nunspeet, Zuiderbosch/Middelhart, 22-5-2016,
leg. et. col. R. Ketelaar

Kaart 3: Verspreiding Xylophagus cinctus in Nederland
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Naast het eerste exemplaar en de copula gevangen door B. Brugge is al het overige materiaal in collecties
gevangen met malaiseval. Op waarneming.nl is er een enkele foto van een adult exemplaar; een vrouwtje
van April 2021 te Hoenderloo (figuur 7).
De larven zijn makkelijker te vinden en de zoektocht ernaar heeft de bekende verspreiding uitgebreid van de
Veluwe westwaarts naar de Utrechtse Heuvelrug en noordwaarts tot het Dwingelderveld (kaart 3).

Discussie
De status van Coenomyia ferruginea in de lage landen is opvallend. Meeste doodhout insectensoorten, zeker
van de vliegen, doen het de laatste 20 jaar erg goed. Desondanks lijkt het aantal waarnemingen van de
soort sterk afgenomen buiten de hogere delen van België. Dit omdat de soort toch een opvallend groot, in
het zicht springend en sloom beest is. Dat ze opvallend zijn voor de doorsnee waarneming(en) invoerder valt
op te maken uit de grote hoeveelheid foto’s op waarnemingen.be.
Dan lijkt een zoektocht naar larven de beste methode om Xylophagus cinctus vast te stellen. Daarnaast zijn
malaisevallen eveneens effectief getuige de reeks gevangen door Bob van Aartsen en recent ook door Robert
Ketelaar (mond. med.).
Daarnaast heeft een combinatie van gedegen verzamelen en het waarneming.nl effect ervoor gezorgd dat
Xylophagus ater nu bekend is uit alle provincies.
Dit artikeltje geeft maar weer eens aan dat dood hout van groot belang is, dat er goede stappen gemaakt
zijn in bosbeheer maar dat betekend niet dat alle soorten nu algemener worden. In tegenstelling,
Coenomyia ferruginea lijkt zeldzamer geworden ondanks dat betere bosbeheer. Gelukkig is ze nog niet
geheel verdwenen.

Dankwoord
Aan Ben Brugge en Pasquale Cilliberti voor toegang tot de collectie van ZMA en Naturalis voor het
determineren van de Xylophagidae. Aan Roy Kleukers voor het maken van de kaartjes.
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Summary
The Dutch Awl-flies (Diptera, Coenomyiidae & Xylophagidae)
Since the last publications on the fauna of these, then, two families (Van der Goot 1985a & 1985b) a lot has
changed. The known distribution and abundance of all species has dramatically changed. Coenomyia
ferruginea seems to have become very rare, whilst it is still regularly found in the elevated parts of Belgium.
Xylophagus ater is far more common and is now known from all provinces. X. cinctus was reported from only
three specimens, recently it turned out there are ten specimens present in the Dutch collection.
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