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Strontvlieg is een typisch een geval van mis-
leidende naamgeving. De naam komt zeker
nog uit de tijd van de vliegenhaat. Weet je
hoe mooi een strontvlieg is en dat je ze
meestal niet op het voornoemde substraat
ziet, veeleer op allerlei bloemen. Scathopha-
ga stercoraria, de ster van de familie, schijnt
de oorzaak te zijn van de naam strontvlieg
waar alle leden van de familie Scathophagi-
dae nu onder moeten lijden. En wat te den-
ken van Fanniidae die latrinevliegen worden
genoemd. Een onaantrekkelijke onlogische
naam voor alle behalve één soort van deze
fraaie vliegen.

Behalve misleidende namen is er een groter
euvel. Veel vliegen hebben nog geen naam.
Er zijn zelfs hele vliegenfamilies die geen
naam hebben en honderden genera zonder
naam. Veel soorten zijn dusdanig algemeen
of opvallend dat ze met recht een Neder-
landse naam verdienen. Een naam die iets
aangeeft over het uiterlijk, de habitat, het
gedrag of anderszins. Het beestje komt veel
dichterbij als het een aansprekende naam
heeft.

Met vreugde hoor ik bij de botanici de meest
fantastische plantennamen uit de mond rol-
len: lievevrouwebedstro, koninginnenkruid,
nachtsilene, avondkoekoeksbloem, bitter-
zoet, berenklauw, fluitenkruid, guldenroede,
kleverig kruiskruid, rode ogentroost, knik-
kende vogelmelk, muizenoor, donzige klit of
guichelheil. De meeste plantensoorten heb-
ben een Nederlandse naam.

Nu is de situatie bij de vliegen en muggen
niet zo erg als ik het mogelijk wil doen voor-
komen. We hebben prachtige namen voor de
meeste boorvliegen en galmuggen. Hoewel,
dat is wel een beetje leentjebuur spelen bij
de waardplantnamen, zoals bijvoorbeeld

rietstengelgalmug of muizenoorboorvlieg.
De meeste zweefvliegen en dazen hebben
ook namen die kunnen wedijveren met de
romantische plantennamen:  loofhoutsap-
vlieg, kervelgitje, bretelwimperzweefvlieg,
weidevlekoog, kopermantel, bijlsprietje,
bosknobbeldaas, paardendaas en goudoog-
daas. Maar daarbuiten wordt het stiller.

Kijk eens naar de blaaskopvliegen. Allemaal
zeer uitgesproken karakters. Geen enkele
draagt een Nederlandse naam. Zelfs de
naam roestzwever die de fantastische leer-
meester Dr. Jac. P. Thijsse noemt voor Sicus
ferrugineus in het Verkade album 'De Bloe-
men en Haar Vrienden' is in de vergetelheid
geraakt en zelfs met google niet op te roe-
pen.

Neem de Muscidae. Die worden 'echte vlie-
gen' genoemd. Zijn de andere vliegen dan
minder echt? Noem ze voor mijn part mus-
cies. En de Morellia's. Noem Morellia ae-
nescens bijvoorbeeld kromscheen morellia.
De Fanniidae hebben karakteristieke kop-
pen. Wat denk je van zoiets als knopkopvlie-
gen of fannies, in plaats van latrinevliegen?

De Empididae worden dansvliegen genoemd.
Heeft u ze al zien dansen? In het Engels he-
ten ze daggerfly. Dat is het, een sprietsnuit-
je. De Hybotidae en Phoridae worden beide
wel bochelvliegen genoemd. Dat is verwar-
rend. De Hybotidae zou ik dan liever kraal-
oogjes willen noemen. De Lauxaniidae heb-
ben nog geen Nederlandse naam. We zien
ze bijna tijdens elke velddag. Meestal lopen
ze al likkend over het blad heen en weer.
Bladlikkers zijn het voor mij en de genera
Lauxania streepoogbladlikker en de kleine
roze Meiosimyza en Sapromyza prieltjes. 

Column
Strontvlieg en latrinevlieg, een pleidooi voor

fraaie vliegennamen
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De meest verassende van allemaal is Pla-
tystoma semiationis. Deze heeft een enorme
zwarte slurf waarmee de echtelieden elkaar
'zoenen' als een soort voorspel bij de copu-
latie. Zwartslurfje is een passende naam. De
familie Platystomatidae heet in het Engels
signalflies. In het Nederlands zou in navol-
ging signaalvliegen een goede naam zijn.
Nu heten echter zowel de Ulidiidae als de
Platystomatidae prachtvliegen. Dat moet an-
ders.

En de strontvlieg? Die naam is nogal inge-
burgerd en zal wel niet meer weg te denken
zijn en het is zeker een aansprekende naam.
Maar voor een andere, logische naam ben ik
zeker te porren.

Kortom, laten we een goede traditie van ro-
mantische, aansprekende naamgeving een
paar stappen verder brengen voor de Dipte-
ra of tweevleugeltjes, en minder gelukkige
keuzes uit het verleden proberen alsnog
recht te breien. 
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Figuur 1 en 2: Platystoma seminationis in copula.
Foto's Jan Wind & Mariëtte Geluk.



Oproep boorvliegwaarnemingen Nederland

John T. Smit

Inleiding

Het uitbrengen van een Nederlandstalige ta-
bel voor een bepaalde insectengroep heeft
vrijwel zonder uitzondering tot gevolg dat er
nadien meer aandacht voor deze groep is
binnen de entomologenwereld. Het ongeë-
venaard voorbeeld hierin binnen de vliegen-
wereld is natuurlijk Volkert van der Goot, die
talloze tabellen heeft gemaakt voor meer
obscure groepen. Het lijkt de boorvliegen
niet anders te vergaan sinds het uitkomen
van de tabel in juli vorig jaar (Smit, 2010).
Nou werden boorvliegen altijd al wel als een
aantrekkelijke groep beschouwd door velen
en als er per ongeluk eens één in het net te-
rechtkwam werd hij meestal wel verzameld.
Daarna bleef het materiaal echter vaak on-
gedetermineerd in de collectie staan of werd
aan Bob van Aartsen, en meer recent aan
ondergetekende, voorgelegd ter determina-
tie. Dat tijdperk is over, met deze nieuwe ta-
bel kan nagenoeg iedereen zelf zijn boorvlie-
gen determineren, zoals onder andere blijkt
uit de toename van waarnemingen op
waarneming.nl. En dit beperkt zich zeker
niet tot alleen de algemene soorten, menige
zeldzaamheid wordt hier gemeld. In het de-
cembernummer van Nederlandse Faunistiche
Mededelingen zal een overzichtje gepresen-
teerd worden van enkele leuke waarnemin-
gen van de afgelopen jaren.

Goed nu het determineren van deze dieren
getackeld is wordt het tijd ons te richten op
het volgende vraagstuk: waar vind je ze? Of
eigenlijk liever gezegd: waar komen welke
soorten voor? Natuurlijk staat in de inleiding
van de tabel waar je moet zoeken in het
veld en wat de beste biotopen zijn voor de
meeste soorten, tevens kan aan de hand
van de waardplantenlijst gericht gezocht
worden naar bepaalde soorten. Maar… wat is
nou eigenlijk het verspreidingsbeeld van de
verschillende soorten? Komt die één op één
overeen met de verspreiding van zijn waard-
plant(en)? Of zitten er toch andere geografi-
sche patronen in? 
Om op deze vragen een antwoord te kunnen
geven hebben we verspreidingsgegevens
nodig van de Nederlandse boorvliegen. Om
deze gegevens gericht te kunnen gaan ver-

zamelen in de toekomst wil ik op korte ter-
mijn een voorlopige atlas uitbrengen. In de
aanloop hiervoor zijn de beide grote muse-
umcollecties opgenomen: Amsterdam en
Leiden, beide tegenwoordig ondergebracht
in Naturalis Biodiversity Centre. Hieronder
bevindt zich ook de immense collectie van
Bob van Aartsen. Dit bestand is aangevuld
met gegevens van enkele collecties en waar-
nemingen van derden evenals van onderge-
tekende. Het bestand bevat nu 13.095 re-
cords, een respectabel aantal, zeker gezien
het feit dat het slechts 83 soorten betreft.
Maar de kaartbeelden zijn nog erg mager,
zelfs van zeer algemene soorten als de ak-
kerdistelboorvlieg Xyphosia miliaria
(Schrank, 1781) (figs. 1, 2).
Kortom ik wil eenieder oproepen zijn gege-
vens door te geven, dit kan door een data-
bestand met waarnemingen, of in Excel for-
maat, te sturen aan eis@ncbnaturalis.nl of
naar mijn eigen adres:
John.Smit@ncbnaturalis.nl. De waarnemin-
gen kunnen natuurlijk ook ingevoerd worden
op waarneming.nl, die hoeven dan niet ook
nog apart per mail opgestuurd te worden.
Maar let er wel op dat op waarneming.nl al-
leen waarnemingen die vergezeld gaan van
een foto gevalideerd worden.

Naast waarnemingen van boorvliegen ben ik
ook geïnteresseerd in waarnemingen van
nauwverwante families: Pallopteridae (flad-
dervliegen), Platystomatidae (platbekvlie-
gen) en Ulidiidae (prachtvliegen). Het is
mijn bedoeling hier ooit in de toekomst nog
een tabel van te maken.

DNA materiaal

Voor de verzamelaars onder jullie wil ik
graag een oproep doen voor vers materiaal
op alcohol. In 2009 is er een project uitge-
voerd waarbij zoveel mogelijk Europees ma-
teriaal verzameld is teneinde een database
op te bouwen van DNA barcodes. In dat jaar
is ongeveer de helft van de Europese fauna
verzameld, mede dankzij de inzet van som-
mige leden van de sectie Diptera. Dit mate-
riaal is inmiddels ook gebarcodeerd. Toch
ontbreken er nog voldoende soorten, ook
soorten die in Nederland voorkomen. Na-
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tuurlijk zijn dit niet de meest algemene
soorten, maar elk materiaal is welkom,
wordt het niet gebruikt voor het DNA dan
wordt het wel gebruikt voor de verspreiding.
Uit de rest van Europa is sowieso al het ma-
teriaal welkom. Bij dit DNA barcoding pro-
ject willen we expliciet ook kijken naar ver-
schillen in populaties van één soort. Voor
diegenen die bereid zijn hier een bijdrage
aan te leveren die kunnen mij een mail stu-
ren voor ontvangst van epjes met 96% alco-
hol.

Literatuur

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

Contactgegevens John Smit
eis@ncbnaturalis.nl
John.Smit@ncbnaturalis.nl.
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Figuur 1.

De verspreiding van alle boorvliegwaarnemingen aan-
wezig in het landelijke bestand. Het tijdperk Bob (Bob
van Aartsen) is weergegeven in de periode 1960-1990,
de periode waarin Bob het meest actief was met het
verzamelen van boorvliegen, na 1990 kwamen er meer
mensen bij die regelmatiger boorvliegen verzamelden.

Figuur 2. 

De verspreiding van de akkerdistelboorvlieg Xyphosia
miliaria in Nederland. Het tijdperk Bob (Bob van Aart-
sen) is weergegeven in de periode 1960-1990, de peri-
ode waarin Bob het meest actief was met het verzame-
len van boorvliegen, na 1990 kwamen er meer mensen
bij die regelmatiger boorvliegen verzamelden.
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Legenda:
 <1960 (157 hokken)

O 1960-1990 (329 hokken)
• > 1990 (383 hokken)

Legenda:
 <1960 (30 hokken)

O 1960-1990 (117 hokken)
• > 1990 (116 hokken)



plaar bij Heerlen, dat zich in de collectie van Wou-
ter van Steenis bevindt. Hans Huijbrechts ving in
1994 ook een Stomorhina bij Denekamp en heeft
van alle hem bekende waarnemingen een databe-
standje aangelegd, waarvan ik voor dit stukje
dankbaar gebruik heb gemaakt. Sinds 1995 is er
gemiddeld ongeveer een waarneming per jaar,
met bijvoorbeeld twee waarnemingen op Rottu-
merplaat in 1998 (Lutterop, 2005). 

Tot 2009, met ineens 7 waarnemingen, 2010 met
4 en dit jaar staat de teller voor zover ik weet op
13 waarnemingen, waarvan ik er zelf ook enkele
heb gedaan in de buurt van ’s-Hertogenbosch en
Liempde (figuur 1). Veel van deze waarnemingen
zijn (met foto) op waarneming.nl te vinden. Een
groot deel van deze waarnemingen is in de zuide-
lijke helft van het land en in de kuststreek gedaan
(http://waarneming.nl/soort/maps/95960?from=
1980-01-01&to=2011-10-30&grid=5000&prov=0&
only_valid=0). 

Stomorhina lunata (Fabricius, 1805) is een kleine
Calliphoride met opvallende streping op de ogen,
een puntig snuitje en grijs bestoven lengtestrepen
op het borststuk (figuur 1). Door de oranje vlekken
op het achterlijf wordt het mannetje wel eens aan-
gezien voor een zweefvlieg, bijvoorbeeld een Rhin-
gia campestris Meigen, 1822. Het vrouwtje heeft
grijzige achterlijfsvlekken en duidelijk gescheiden
ogen. S. lunata is een belangrijke eipredator van
een aantal Afrikaanse sprinkhaansoorten, waaron-
der de treksprinkhaan. De soort is in Engeland
voor het eerst gevonden in 1901 (vijf exemplaren),
samen met een groot aantal treksprinkhanen (Co-
lyer & Hammond, 1968). Daarna zijn er twee of
drie geïsoleerde vondsten, tot in 1947 weer een
flink aantal Stomorhina’s meekwam met een nieu-
we golf treksprinkhanen.

De eerste vermelding van deze soort voor Neder-
land is die van Bob van Aartsen (1997), dit betrof
vangsten van Maastricht en ’t Harde uit 1994. Je-
roen van Steenis ving in 1990 echter al een exem-

Veel Stomorhina lunulata in 2011

Jaap van der Linden

Figuur 1 : Mannetje Stomorhina lunata op Jakobskruiskruid, ’s-Hertogenbosch 21-7-2011 J.
van der Linden
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Qua vliegperiode liggen de meeste waarne-
mingen tussen 20 juli en 31 augustus,
maar er zijn er ook van 27 mei en van 28
oktober. Er zijn iets meer waarnemingen
van vrouwtjes dan van mannetjes. De
meeste vliegen worden stuifmeel etend op
bloemen waargenomen, bijvoorbeeld op
jakobskruiskruid, boerenwormkruid, akker-
distel, kamille, koninginnekruid en bigge-
kruid tot klimop en allerlei tuinplanten.  De
biotopen waar Stomorhina gevonden wordt
zijn al even gevariëerd.
Rest nog de vraag of deze soort zich wel in
Nederland voortplant, of jaarlijks vanuit
Afrika (of Zuid-Europa) hier naartoe komt
waaien. Voor voortplanting spreekt het
voorkomen van meerdere exemplaren op
een plek, hun verse uiterlijk en het be-
hoorlijke aandeel mannetjes. Je zou ver-
wachten dat vooral de (bevruchte) vrouw-
tjes grote afstanden afleggen om nieuwe
haarden van treksprinkhanen te ontdek-
ken. De treksprinkhaan is in Nederland
echter sinds 1951 niet meer waargeno-
men, dus als zij zich voortplant moet ze
hier een andere prooisoort hebben gevon-
den. En de locaties waar de soort is waar-
genomen zijn niet altijd de meest sprink-
hanenrijke plekken. Het grote aantal vond-
sten in de kuststreek zou ook op trekkers
kunnen wijzen, met de Noordzee als moei-
lijk te nemen barrière. Dus mocht je deze
soort in het veld tegenkomen, let dan eens
op het gedrag.

Literatuur

Colyer, C.N. & C.O. Hammond, 1968. Flies
of the British Isles.

Lutterop, D., 2005. Stomorhina lunata
(Diptera, Calliphoridae) op Rottumerplaat.
De Vliegenmepper 14(1): 5-6.

Van Aartsen, B., 1997. Nieuwe en zeldza-
me vliegen voor de Nederlandse fauna
(Diptera). Nederlandse Faunistische Mede-
delingen 7: 7-10.
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Figuur 2 : Aantal waarnemingen van Sto-
morhina lunata in Nederland per jaar.



Phaonia cincta een bijzondere vondst 
(Diptera, Muscidae)

Trefwoorden: wondvocht, verwelkingsziekte,
Heinkenszand. 

Inleiding

Van Phaonia cincta (Zetterstedt, 1838) zijn
maar enkele waarnemingen bekend in Ne-
derland. Adulten blijken een voorkeur te
hebben voor het afzetten van de eieren in
de buurt van wondvocht bij breedbladige
boomsoorten, zoals de rode en witte paar-
denkastanje (Aesculus) en bomen uit de Ie-
penfamilie (Ulmaceae)  (Hennig 1976). Het
vinden van een viertal poppen van P. cincta
tussen en achter boomschors nabij een
wond in de boomstam van een witte paar-
denkastanje (Aesculus hippocastanum) door
de auteur, lijkt daarom dan ook een aanvul-
lende waarneming te zijn.

Waarneming en vindplaats

Tijdens een excursie op 12 juni 2011 naar
het Heinkenszand van de sectie Diptera van
het NEV in samenwerking met de insecten-
werkgroep Zeeland, werd door mij een vier-
tal vliegenpoppen gevonden tussen en ach-

Joke van  Erkelens

ter boomschors van een paardenkastanje op
Landgoed Landlust. Net zichtbaar boven een
stuk boom schors van een door verwelkings-
ziekte aangetaste kastanjeboom zag ik een
vliegenpop zitten. Bij nader onderzoek ach-
ter meerdere stukken boomschors boven en
rondom de wond werden nog drie poppen
gevonden. De lengte (8-9 mm) en vormge-
ving van de poppen (lang ovaal) deed ver-
moeden dat het wel eens om vliegenpoppen
zou kunnen gaan uit de familie Muscidae. 

Kweek poppen

De poppen werden door mij meegenomen
naar huis en in een petrischaal met wat
vochtige potgrond op de bodem geplaatst.
Het geheel werd op een schaduwrijke plek
neergezet met een gemiddelde omgevings
temperatuur van rond de 23 graden. Opval-
lend was de blijvende doorschijnendheid van
de poppen, waardoor de ontwikkeling van de
vlieg tot het einde toe, binnenin de pop
goed te volgen was onder de microscoop (fi-
guur 2). Na 5 dagen zijn de eerste twee
vliegen vlak na elkaar uit de pop gekomen
en na onderzoek bleek het te gaan om P.
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Figuur 1: Auteur bij  Witte Paardenkastanje op Landgoed Landlust.
Author near Aesculus hippocastanum on estate Landlust.



cincta ♂ (figuur 3). Op respectievelijk 20 en
21  juni 2011 kwamen de laatste twee pop-
pen uit, het ging hier om P. cincta ♀.

Larven

Naast de vondst van de poppen is er door
mij ook nog wat vochtige substantie meege-
nomen uit de wond van de boom, in de hoop
dat zich daarin nog een aantal larven zou-
den bevinden, van dezelfde soort als de ge-
vonden poppen. De vochtige substantie be-
stond uit wondvocht, vermolmde houtresten
en plantenresten, waarin zich tevens een
flink aantal voor mij onbekende kleine tot
grotere larven bevonden. De substantie is
op kweek gezet in een ronde glazen bak ter
grootte van een grote weckfles, gevuld met
flink vochtige potgrond als bodembedekking.
Vervolgens is de substantie op de vochtige

potgrond geplaatst, de pot afgedekt met
vliegengaas en een glazen plaat daarop ge-
plaatst met een kleine ruimte open gehou-
den voor beluchting, maar voldoende afge-
dekt om een hoge luchtvochtigheid binnen
de bak te behouden om uitdroging van de
substantie  te voorkomen. Uit de substantie
is op 6 juli 2011 nog een P. cincta ♀ uitge-
komen. Van de overige larven uit de sub-
stantie zijn alleen enkele motmuggen uitge-
komen (Psychodidae).

Phaonia cincta

De larven van P. cincta gelden als carnivoor.
De adulten (figuur 4 en 5) worden voor het
merendeel aangetroffen bij wonden en hol-
tes in door ziekte aangetaste breedbladige
boomsoorten (Skidmore 1985, Hennig
1976).
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Figuur 2: Pop P. cincta
Pupa P. cincta

Figuur 3: Phaonia cincta die uit de pop komt
Phaonia cincta emerging from pupa

Figuur 4: Phaonia cincta ♀ Figuur 5: Phaonia cincta ♂



Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben
de voor Phaonia soorten typerende borstel
op eenderde van de top aan de buitenzijde
van de achterkant van de achterscheen (te-
kening 2, c). De prealar borstel is korter dan
de achterste notopleuron borstel (tekening
3, d-e), aan de achterzijde van de voor-
scheen zijn 1 – 2 borstels aanwezig en de
dwarsaders in de vleugels (dm ader, R-M
ader) zijn verdonkerd.
De abdomen zijn bij het mannetje gelig aan
het begin en bij het vrouwtje kan dit varië-
ren van een licht gelig grijs tot helemaal
grijs en bij zowel het mannetje als het
vrouwtje met een onderbroken donkere
middenstreep met vlekken op tergiet 2 en 3
(tekening 1, a-b). Dit vlekkenpatroon op de
abdomen mag als typerend gelden voor P.
cincta. De kleur van de poten kan variëren
onder verschillende belichtingsbronnen,

maar over het algemeen zijn de dijen (don-
ker) grijs en de schenen gelig grijs. 

Verspreiding 

Wereldwijd gezien hebben de vliegen uit het
geslacht Phaonia een holarctische versprei-
ding(Hennig 1976). Van de vliegen uit het
geslacht Phaonia (Robineau-Desvoidy, 1830)
zijn in Nederland 26 soorten bekend. (Beuk,
et al).
Van P. cincta zijn in Nederland enkele waar-
nemingen gedaan, een aantal daarvan zijn
terug te vinden in de vliegencollectie te Lei-
den (Brugge, pers. comm.).
- J.G. de Rond, 1982 en 1988: Bussum;
  twee exemplaren.
- J.G. de Rond, 1992: Lelystad; één exem-
  plaar.
Dan zijn er nog een tweetal waarnemingen
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Tekening 1:a: vlekkenpatroon op de abdomen
van Phaonia cincta ♀
a: pattern on the abdomen of Phaonia cincta ♀
b: vlekken patroon abdomen van Phaonia cincta
♂b: pattern on the abdomen of Phaonia cincta ♂

Tekening 2: c:Borstel aan de buitenzijde van de
achterkant van de achterscheen.
Posterior dorsal seta on the hindtibia

Tekening 3: d: achterste notopleuron borstel, d: anterior notopleuron seta, 
e: Prealar borstel, e: Prealar seta



te noemen die alleen te herleiden zijn via
documentatie:
- Verhaak, 22 IX 1970: Nijnsel (Verhaak
  1972)
- De Meijere, 1928: Bussum (larva or pupa
  (?): ix.1919, im. v.1920) (de Meijere
  1928)

Biologie

Het is misschien interessant om iets meer te
vertellen over de omgeving waarin de larve
en poppen van Phaonia cincta zijn gevonden
en over het ontstaan van verwelkingsziekte
bij de Paardenkastanje.
De Paardenkastanje waar de larve en pop-
pen zijn gevonden staat op Landgoed Land-
lust en dit ligt op een deel van de zandrug
waarop ook de dorpskern van Heinkenszand
ligt. Het oostelijk gedeelte heeft een park-
achtig karakter met gazons, een ronde wa-
terpartij, struiken en loofbos. In het ooste-
lijk deel van het landgoed zijn veel uitheem-
se boom- en struiksoorten aangeplant. Het
westelijke deel bestaat uit een meer natuur-
lijk bostype met veel eik, beuk, esdoorn en
iep. (Stichting Het Zeeuwse Landschap)
Verwelkingsziekte wordt veroorzaakt door
een bodemschimmel (Verticillium) De Paar-
denkastanje is zeer vatbaar voor deze
schimmelsoort en de schimmel veroorzaakt
vroegtijdige bladval en tevens ontstaat er op
de bast van de boom roestbruine vochtige
plekken die gaan bloeden met een stroperi-
ge vloeistof en zo wonden veroorzaakt aan
de boomstam. (Dumonts 2004) Het is dan
ook hier, nabij deze roestbruine vochtige
plekken, waar ik de larve en poppen heb ge-
vonden.
De larven van P. cincta leven van andere
larven ( carnivoor) die tevens gebruik ma-
ken van de stroperige massa die ontstaat bij
de wonden in de boomstam van de Paarden-
kastanje. 
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Er is veel aandacht geweest voor Palloptera
scutellata (Macquart, 1835) de laatste jaren.
Al snel na de eerste melding voor Nederland
(De Jong & Van Aartsen, 2007) maakten Van
Eck et al. (2008) aannemelijk dat deze soort
veel wijder verspreid en algemener is dan
vermoed werd op basis van de pas zeer re-
cente eerste melding. Ook de speculatie
over het ontbreken van waarnemingen van
mannetjes en het mogelijk parthenogene-
tisch voorplanten van deze soort (De Jong &
Van Aartsen, 2007) werd al snel weerlegd
door de vondst van mannetjes (Boumans &
Van Zuijlen, 2008). Het lijkt er inderdaad op
dat beide geslachten in het najaar tevoor-
schijn komen, zoals Boumans & Van Zuijlen
(2008) melden, en dat de vrouwtjes over-
winteren. Zij melden waarnemingen van 7
mannetjes in de periode van 19 oktober tot
16 november, een periode waarin niet veel
dipterologen meer actief zijn in het veld, wat
waarschijnlijk een van de oorzaken is waar-
om mannetjes zo weinig worden waargeno-
men. Anderzijds is het ook mogelijk dat
mannetjes deels niet herkend worden.

Op 30 september 2011 werden op twee ver-
schillende plekken in het Mastbos in Breda
in totaal vier mannetjes en twee vrouwtjes
van Palloptera scutellata gesleept van pitrus
Juncus effusus. De ene plek betrof een grep-
pel waar nog een klein beetje water in stond

en waar een randje pitrus langs stond. De
andere plek betrof de oever van een ven
met veel pitrus. Aanvankelijk twijfelde ik
aan de determinatie ondanks de waardplant
vanwege het nagenoeg ontbreken van vleu-
geltekening bij alle exemplaren (fig. 1, 2).
Slechts bij beide dwarsaders (R-M en Dm-
Cu) was heel licht iets van een vlekje te on-
derscheiden, maar de vlek bij de monding
van ader R2+3 was in het geheel afwezig.
Dit zijn nou juist de kenmerken waaraan
deze soort makkelijk te herkennen is, want
er zijn legio soorten uit verschillende genera
van de familie Heleomyzidae die eveneens
een grijs bestoven borststuk en een oranje
achterlijf hebben, bovendien lijkt de kop- en
borststukbeborsteling erg veel op die van
Pallopteridae. Voor een overzicht van ver-
schillende Heleomyzidae soorten die erg veel
lijken op P. scutellata zie het Heleomyzidae
album op Diptera.info.

Bij het uitprepareren van het mannelijk ge-
nitaal was zeer duidelijk zichtbaar dat de
distiphallus lang en spiraalvormig is, een
vermoedelijke apomorfie van de superfami-
lie Tephritoidea waartoe de Pallopteridae be-
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Nog een keer Palloptera scutellata 
(Diptera: Pallopteridae)

John T. Smit

Figuur 1. Mannetje Palloptera scutellata, gefoto-
grafeerd in het Mastbos, Breda.

Figuur 2. Zelfde mannetje waarbij enigszins
zichtbaar is dat er nauwelijks vleugeltekening
aanwezig is.



horen (Korneyev, 2000). Andere kenmerken
die Pallopteridae van Heleomyzidae onder-
scheiden zijn gegeven in tabel 1.

Alle zes de verzamelde exemplaren waren
vers, er was nog geen beschadiging aan de
vleugels zichtbaar en de dieren zelf waren
nog relatief week. Echter het ptilinum was
niet meer uitgestulpt, waaraan pas uitgeslo-
pen exemplaren te herkennen zijn. Boumans
& Van Zuijlen (2008) melden dat bij twee
mannetjes het ptilinum nog wel deels uitge-
stulpt was. In een poging te achterhalen of
de vleugeltekening nog uit moest kleuren,
zijn drie dieren levend verzameld. Maar bij
de fotosessie is het betreffende mannetje
ontsnapt en de twee andere exemplaren
overleden de volgende dag, zonder dat de
vleugeltekening duidelijker was geworden.
Kortom er is op basis hiervan niet duidelijk
of de vleugeltekening pas in een later stadi-
um sterker tot uiting komt of niet.

Een soortgelijk geval van ontbrekende vleu-
geltekening bij vermeende exemplaren van
Palloptera ustulata Fallén, 1820 leverde in
Engeland de ontdekking op dat er een twee-
de soort schuil ging onder deze soort: Pal-
loptera anderssoni Rotheray & MacGowan,
1999. Aanvankelijk werd gedacht dat naast
een verschil in genitaliën ook de aanwezig-
heid van vleugeltekening een goed onder-
scheid tussen beide soorten was, later is ge-
bleken dat ook onder P. anderssoni exem-
plaren voorkomen met vleugeltekening
(Gibbs, 2005). Dit maakt het aannemelijk
dat het omgekeerde ook mogelijk is. 
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Kenmerk
Vibrissen op mondrand

Heleomyzidae
Aanwezig

Pallopteridae
Afwezig

Pre-apikale borstel op schenen

Borstels op de costa (vleugelvoorrand)

Tabel 1. Enkele morfologische verschillen tussen Heleomyzidae en Pallopteridae.

Aanwezig

Tussen de min of meer
aanliggende korte bor-
stels enkele grotere,
stevigere afstaande
borstels, met een gro-
tere onderlinge afstand. 

Afwezig (uitzondering is de
niet inheemse soort Eurygna-
thomyia bicolor)
Alleen korte min of meer aan-
liggende borstels aanwezig.
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Tijdens de determinatie van vliegenmateri-
aal uit een Malaiseval geplaatst in Het Zwin,
2 km ten westen van Cadzand, op 2 mei
2011 (Rd. 014-377, Insectenwerkgroep Zee-
land, leg. L. Calle), viel mijn oog op een
vlieg uit het geslacht Anthomyia Meigen,
1803, met afwijkend vlekkenpatroon op de
thorax. (figuur 1) 

De meest gelijkende Anthomyia soorten die
bekend zijn uit Nederland -Anthomyia pluvi-
alis (Robineau-Desvoidy, 1830) en Anthomy-
ia procellaris (Rondani, 1866)- hebben drie
donkere vlekken achter de sutuur op de tho-
rax (figuur 3), dit in tegenstelling tot mijn
gevonden vlieg, met maar twee donkere
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Anthomyia plurinotata (Brullé, 1832) Diptera,
Anthomyidae in Zeeland 

Joke van  Erkelens

vlekken achter de sutuur op de thorax (fi-
guur 2).
Met de tabel van Hennig (1976) kwam ik uit
op Anthomyia plurinotata (Brullé, 1832),
welke de enige Anthomyia soort is met twee
donkere vlekken achter de sutuur op de tho-
rax en daaraan ook te herkennen is. In to-
taal heb ik twee ♂♂ en vier ♀♀ in het ma-
laise materiaal uit Zeeland aangetroffen.
Ik heb van deze, voor mij onbekende soort,
foto’s gemaakt en deze via email verstuurd
naar M. Ackland met de vraag of hij de soort
kon bevestigen en kreeg als antwoord dat
het inderdaad A. plurinotata betrof, een
soort die hijzelf ook nog nooit tegen was ge-
komen.

Figuur 1: Anthomyia plurinotata ♀

Figuur 2: 
A1: Vlekkenpatroon thorax Anthomyia plurinotata ♀
A2: Vlekkenpatroon thorax Anthomyia plurinotata ♂

Figuur 3:
B1: Vlekkenpatroon thorax Anthomyia pluvialis
en Anthomyia procellaris ♀♀
B2: Vlekkenpatroon thorax Anthomyia pluvialis
en Anthomyia procellaris ♂♂

Het leek dus een bijzondere vondst te zijn.
In de Nederlandse checklist (Beuk et al,
2002) staat vermeld dat de soort door Ka-
bos in 1975 is toegevoegd voor Nederland.
Vervolgens heb ik Ben Brugge gevraagd om
te kijken of er nog meerdere exemplaren
van A. plurinotata te vinden zijn in de vlie-
gencollectie van Naturalis in Leiden. De uit-
komst hiervan is in tabel 1 weergegeven. 

Gezien deze gegevens is A. plurinotata dus
al vaker gevonden in Nederland maar niet in



van de collectiegegevens van het ZMAN en
André van Eck voor de adviezen bij het
schrijven van dit artikel.

Joke van Erkelens
javanerkelens@home.nl

grote getalen. Tevens lijkt A. plurinotata een
voorkeur te hebben voor duinachtig land-
schap en/of waterrijke biotopen, als we de
vindplaatsen bezien uit de tabel. Maar om
dit vermoeden te kunnen staven zal verder
onderzoek naar de biotoop van deze interes-
sante vlieg nodig zijn.

Genitaliën

Ik heb twee A. plurinotata ♂♂ naar M.
Ackland opgestuurd, zodat hij de determina-
tiekenmerken van deze vliegen kan gebrui-
ken voor zijn tabel over Anthomyiidae, die
op dit moment door hem wordt herzien. M.
Ackland was zo vriendelijk om mij toestem-
ming te verlenen om de door hem gemaakte
tekeningen van de genitaliën te gebruiken
voor dit artikel.
Tot nu toe waren er alleen tekeningen be-
kend van de cercal plate en de surstyli van
A. plurinotata (Hennig, 1976), maar nog niet
van het vijfde tergiet, postgoniet, pregoniet,
acrophallus, epiphallus, paraphallus en ae-
deagal apodeme, dus dat is een waardevolle
aanvulling te noemen voor een compleet
beeld van de opbouw van de genitaliën (fi-
guur 4).
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Jaartal
1967

Plaats
Wassenaar duinen

Aantal
1

Leg.
Meuffels

1974
1974
1988
1989

Vogelenzang
Overveen

1
1

Westenschouwen
Texel

1
1

Meuffels
Van Aartsen
De Rond
De Rond

1991
1993/1994

Tabel 1: A. plurinotata in de collectie van Naturalis, Leiden

Lelystad
Naardermeer

1
1

De Rond
De Rond

Figuur 4:
Tekeningen van de genitaliën van Anthomyia plu-
rinotata ♂ (M. Ackland)



Voor een onderzoek naar de boktor Mo-
nochamus galloprovincialis (Ol., 1795) (Co-
leoptera: Cerambicidae) zijn een aantal
naaldbossen in Brabant onderzocht. Een van
deze bossen genaamd Stoppelbergen ligt
ten zuiden van Ossendrecht, praktisch op de
grens met België (fig. 1). In dit bos bevindt
zich een snipper heide ter grootte van een
postzegel, volledig ingesloten door het bos.
Het onderzoek vond plaats in september en
viel dus precies in de tijd waarin de heide
stond te bloeien. Wetende dat veel boorvlie-
gen (Diptera: Tephritidae) die als adult over-
winteren in het najaar foeragerend op bloei-
ende heide te vinden zijn heb ik een paar
keer een moment genomen om over de hei-
de te slepen. Groot was mijn verbazing over
de soorten die ik ben tegengekomen. On-
danks het feit dat het een geïsoleerd stukje
heide is waren typische heidesoorten als de
heizijdebij Colletes succinctus (Linnaeus,
1758) in grote aantallen aanwezig, evenals
zijn parasiet de heideviltbij Epeolus cruciger
(Panzer, 1799) (Hymenoptera: Apidae). Aan
de andere kant ook weer niet zo vreemd
aangezien het grote Belgische heidegebied

Een stukje Zuid-Limburg op de Brabantse wal

John T. Smit

de Kalmthoutse heide, wat voor een deel
doorloopt op Nederlandse grondgebied, he-
melsbreed slechts zo’n 5 kilometer hier van-
daan ligt.

De vliegen van de Stoppelbergse heide
Het slepen leverde in totaal maar liefst 10
soorten boorvliegen op, met de bekende ge-
wone soorten die vaak op heide aangetrof-
fen worden als Dioxyna bidentis (Robineau-
Desvoidy, 1830), Sphenella marginata
(Fallén, 1814), Tephritis cometa (Loew,
1840), T. hyoscyami (Linnaeus, 1758) en T.
vespertina (Loew, 1844). Maar ook zeldza-
me soorten als Campiglossa producta (Loew,
1844) waarvan slechts 3 waarnemingen bui-
ten Zuid-Limburg bekend zijn van na 2000
(Smit & Belgers, 2011). De vondst van een
vrouwtje Tephritis conura (Loew, 1844) was
echter een grote verrassing. Deze soort is
slechts twee keer eerder in Nederland aan-
getroffen, een enkel exemplaar in Epe, Gel-
derland in 1994 en in 1995 zijn er 6 exem-
plaren verzameld op de Sint Pietersberg.
Zijn primaire waardplant is moesdistel Cirsi-
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Figuur 1: Ligging van de heidesnipper op de Stoppelbergen bij Ossendrecht.
Bron: Google Earth 2011.



um oleracueum, maar hij is ook gemeld van
kale jonker C. palustre en aarddistel C.
acaule. 
Het bleef echter niet bij deze ene ‘Zuid-Lim-
burg’-component. Op 15 september werd
een vrouwtje van Cheilosia soror (Zetter-
stedt, 1843) aangetroffen. Deze soort is re-
cent pas voor het eerst in Nederland waar-
genomen en slechts bekend van 3 vindplaat-
sen in Zuid-Limburg (Reemer et al., 2009).
Navraag bij Frank van der Meutter over de
verspreiding in België leerde dat C. soror in
België tot nog toe uitsluitend in het oosten is
aangetroffen. In Noord Europa wordt deze
soort veelal op kalkrijke bodems aangetrof-
fen, vermoedelijk heeft dat meer te maken
met het warmere microklimaat dan een
daadwerkelijke voorkeur voor kalkrijke bo-
dems (Renema, 2009). De vondst op de
Stoppelbergen sluit qua microklimaat prima
aan bij deze aanname. 
Op 30 september werden nog twee vrouw-
tjes uit het Cheilosia scutellata-complex
aangetroffen op de heide, dit bleken echter
beide Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838).

Een andere interessante soort die is aange-
troffen betreft Chamaesyrphus lusitanicus
Mik, 1898. Op 30 september werd 1 vrouw-
tje gesleept van deze zeldzame soort. Dit is
de tweede vinplaats in de provincie Brabant
en tot nog toe de meest zuidwestelijke. Ver-
moedelijk komt de soort ook voor op de
Kalmthoutse heide. Daarnaast is er ook nog
een nieuwe blaaskopvlieg (Diptera: Conopi-
dae) voor Nederland waargenomen, maar
hierover meer in nummer 37 van Nederland-
se Faunistische Mededelingen. Al met al
geen slechte oogst voor slechts enkele mo-
menten van slepen over de heide. En on-
danks het gebruik van feromoonvallen is de
boktor M. galloprovincialis niet aangetroffen.
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In ere hersteld en deze keer bijdragen van
Kees Goudsmits, Leendert-Jan van der Ent,
Jaco Visser, Reinoud van den Broek en Jaap
van der Linden.

Zweefjes rondom Rozendaal en Velp in
2011

Dit jaar heb ik minder zweefvliegen kunnen
vangen dan gewoonlijk. De meeste vrije tijd
heb ik gestoken in een inventarisatie van
het kasteelpark Rozendaal en andere terrei-
nen van het Gelders Landschap, zoals de
Koningsberg en het aanliggende bronmoeras
langs de Rozendaalse Beek. Hieronder enke-
le krenten uit de pap. 
De locaties in de tekst, aangeduid met
hoofdletters, zijn weergegeven op het over-
zichtskaartje (figuur 1).

Op 28 maart nam ik in kasteelpark Rozen-
daal (A) op een door de zon beschenen stam
van een Fijnspar twee mannetjes Melangyna
cf. lasiophthalma waar, echter met geheel
zwarte poten en citroengele vlekken. Heeft
iemand hierover een suggestie? Eén, welis-
waar geplet, exemplaar bevindt zich in mijn
collectie. 

Tijdens een lange duurloop op 10 april
kwam ik op de Veluwezoom ter hoogte van
De Steeg oog in oog te staan met een man-
netje Mallota fuciformis die op een mei-
doornstruweel zat. Helaas was ik er niet toe
uitgerust om deze waarneming vast te leg-
gen, behalve dan op mijn netvlies.

Dit jaar was net als vorig jaar Brachyopa
dorsata weer present (17 april) bij de lig-
gende berkenstam even ten noorden van de
begraafplaats Rozendaal (B). Naast diverse
mannetjes laag boven de grond zwevend in
nabijheid van de berkenstam deze keer ook
een copula op de berkenstam. 

Bloeiende Blauwe bosbessen in het Kasteel-
park Rozendaal (A)op 20 april leverde enke-
le spannende soorten op waaronder een
vrouwtje Parasyrphus macularis en tiental-
len vrouwtjes Heringia pubescens die als
kleine graafbijtjes druk heen en weer vlogen
boven de bosbessen. Daarnaast op een kap-
vlakte Cheilosia chrysocoma (1mn), bij een
bosvijver Platycheirus occultus (1 mn) en op
Groot hoefblad net achter het kasteel Ro-

zendaal in groot aantal Neoascia obliqua.

Op 25 april bezocht ik de meidoornstruwelen
onderaan de Kamerdalse Berg (C). Vanwege
de zeer warme aprilmaand waren deze reeds
bijna uitgebloeid. Toch ving ik hierop, net als
in 2010, een mannetje Pocota personata en,
nieuw dit jaar, Criorhina asilica (1 vr) en
Eristalis picea (1 vr). 

Een bezoek aan het beekmoeras even ten
noorden van het voormalige/toekomstige
hotel Beekhuizen (D) op 11 juni leverde, net
als in 2010, Pipiza quadrimaculata (5 vr) en
Neoascia annexa (1 vr) op, en deze keer ook
een mannetje Melanogaster aerosa.  Op 6
juli ving ik hier verder Xanthandrus comtus (
1 vr) en op 28 juli Sphegina elegans (1 vr).

In de uiterste zuidwesthoek van landgoed
Rozendaal (E), nabij de A12, ving ik op 12
juni een grote Eupeodes die na determinatie
thuis 'helaas' geen Eupeodes lundbecki maar
een vrouwtje Scaeva dignota bleek te zijn.
Het was overigens een zeer vers exemplaar!
Verder vlogen die dag hier, net als in 2010,
Myolepta dubia (2 mn) en Sphegina sibirica
(2 mn) en dit jaar ook Eupeodes lapponicus.
E. lapponicus  had dit jaar weer een kleine
opleving -zij het minder dan in 2002- met
tussen half juni en begin juli diverse exem-
plaren verspreid over het gebied, inclusief
mijn voortuin in Velp.

De Koningsberg (F) en het aanliggende
bronmoeras langs de Rozendaalse Beek (G)
leverde in 2011 weer een aantal leuke
waarnemingen op, zoals op 24 mei Orthone-
vra nobilis (1 mn) en beide Temostoma-
soorten, op 25 juli Cheilosia caerulescens (1
vr), Didea alneti (1 vr) en Xanthandus com-
tus (1 mn) en op 10 augustus Sphaeropho-
ria taeniata (1 mn), S. philantus (1 mn) en
Pyrophaena rosarum (1 vr). Overigens
wordt het bronmoeras met dominante vege-
taties van Veldrus, Grote Kattestaart en
langs de bronnetjes Gele Maskerbloem, ie-
der jaar in oktober in één keer geheel ge-
maaid en bemest, wat desastreus is voor de
insektenfauna. Bij een beter beheer zouden
hier veel meer leuke soorten zweefvliegen
van vochtige (bron-)milieus kunnen voorko-
men.

Leendert-Jan van der Ent

Rariteitjes
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Syrphidae
 
Op 27 juni 2011 ving ik een mannetje
Triglyphus primus op voormalige Vliegbasis
Soesterberg (148-459). Het is de eerste
keer dat ik deze soort in de provincie
Utrecht vang.
 
Op de Hoge Veluwe ving ik op 15 juli 2011
in twee uurhokken Chalcosyrphus piger. Een
vrouwtje op Eikehoutbergen (187-452) en
een exemplaar op een afgezaagde Grove
den op het Oud Reemsterveld (183-453). Op
de Utrechtse heuvelrug kom ik de soort de
laatste jaren verspreid en in aantal tegen en
is hij duidelijk algemener geworden dan de
gelijkende Brachypalpoides lentus.
 
In het Lange Veen op Landgoed Den Treek-
Henschoten(154-458) een Didea alneti
(vrouw) gevangen.
 
Bombilidae
 
Tussen de vele Bombilius major langs het
Amsterdam-Rijn-kanaal ter hoogte van Co-
then (145-444) ving ik op 10 april 2011 een
vrouwtje Bombilius discolor. Voor mij de
eerste maal in het Utrechtse.

 
Tephritidae
 
Bij Zeist in De Krakeling  (147-456) verza-
melde ik een vrouwtje Dithryca guttularis op
9 juni 2011.
 
Kees Goudsmits

Telostylinus lineolatus (Diptera, Nerii-

dae) in Burgers Zoo

In de winter is er op het gebied van insecten
buiten weinig te beleven. Een goede plaats
om nog wel van insecten te kunnen genieten
is voor mij dan ook de dierentuin. Iedere
dierentuin heeft wel een mooie vlindertuin
en Artis heeft zelfs een heus insectarium. 
Mijn favoriete dierentuin is Burgers Zoo in
Arnhem vanwege het nagemaakte overdekte
regenwoud waar je in vrijheid doorheen kan
lopen. De planten en bloemen die hier groei-
en zijn geïmporteerd vanuit het buitenland
en dat heeft de potentie om interessante
diersoorten ongemerkt mee te nemen. Met
dat in het achterhoofd ging ik ongeveer
twee jaar geleden naar Burgers Zoo in de
hoop iets ongebruikelijks in de Bush te vin-
den. 
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Figuur 1: Het onderzochte gebied nabij Rozendaal, met in de
tekst genoemde locaties.



Tot mijn plezier was dit inderdaad het geval.
Naast een aantal uitheemse duizendpoten
en pissebedden vond ik ook een mij onbe-
kende vlieg welke op mij overkwam als een
soort spillebeenvlieg. Het bleek al snel om
een vliegensoort te gaan die niet opzettelijk
uit was gezet in de Bush, omdat de dieren-
tuinmedewerkers niet wisten om welke soort
het ging (één medewerker dacht te weten
dat het om fruitvliegjes ging die als voedsel
voor de vogels dienden).
Na een goed aantal foto’s genomen te heb-
ben en websites als waarneming.nl en
diptera.info te hebben geraadpleegd was de
conclusie samen met de deskundigen aldaar
al snel dat het om een “cactus fly” genaamd
Telostylinus lineolatus Wiedemann, 1830
(Diptera, Neriidae) ging (figuur 2). T. lineo-
latus is een soort die gevonden wordt in
Azië en Australië en is daar een veel voorko-
mende soort. De vlieg voedt zich met bloe-
men en rottend fruit. In Burgers Bush heb ik
ze ook vooral op de rondliggende bananen

schijning het aardig lijkt te doen in Brabant.
In 2011 is de soort twee maal waargenomen
in de Loonse en Drunense Duinen (rds:
137.619-405.819), maar liefst drie exem-
plaren in de Rips(rds: 185.513-392.421) en
een exemplaar op de Strabrechtse Heide
(rds: 172.433-378.803)  Sinds 2007 is de
soort zeven maal gemeld en, op een keer
na, allen geïllustreerd met overtuigende fo-
to’s. De soort is zeldzaam en zelfs bedreigd
(Van Veen, 1996). De vlieg is nauwelijks
met een andere te verarren in Nederland
waar, zover bekend, de gelijkende soorten
niet voorkomen. Op waarneming.nl is te
zien dat de soort inmiddels in vijf verschil-
lende Brabantse gebieden is aangetroffen
sinds 2008. Qua habitat en gedrag vertoont

Figuur 2: Telostylinus lineolatus (Foto Jacco Visser,
zie ook voorplaat)

gevonden.
Een leuk detail is verder dat de soort het
erg goed lijkt te doen in Burgers Zoo, want
ik ben sindsdien een aantal maal terug ge-
weest en de soort lijkt nooit afgenomen te
zijn. Daarnaast zie en fotografeer ik ook
elke keer een gezond aantal zwangere
vrouwtjes. Het lijkt er dus sterk op dat Ne-
derland een soort rijker is, al zij het erg lo-
kaal.

Op mijn flickr-pagina vind je nog meer fo-
to's van deze soort, gefotografeerd in het
Burgers Bush: http://www.flickr.com/
search/?w=11356027@N03&q=Telostyli-
nus%20lineolatus

Jaco Visser

Stekelige rariteitjes

Als administrator voor roofvliegen op
Waarneming.nl kom je soms opmerkelijke
dingen tegen en de volgende wil ik jullie niet
onthouden. Op 24 juni 2011 werd er een
foto van een roofvlieg gemaakt door Jan van
Duinen en op de site gezet waarvan ik auto-
matisch aannam dat het Neoitamus cyanu-
rus (Löw, 1849) betrof, want een vrij alge-
mene soort. Er was echter iets opmerkelijks
met het beest, de metatarsen waren vrij
licht van kleur terwijl die bij N. cyanurus
vrijwel altijd, vrijwel geheel, donker zijn. Bij
nadere beschouwing bleek ook de vorm van
het hypopygium vreemd te zijn. Op verzoek
maakte Jan een uitsnede van enkele details,
met name het hypopygium, en kon worden
vastgesteld dat het hier Neoitamus socius
(Löw, 1871)betrof, een soort die alleen be-
kend is uit Zuid-Limburg (Van Veen, 1996)
terwijl de foto in Drenthe nabij Odoorn (rds:
251.749-544.449)is gemaakt! Ik neem aan
dat het een zwervend exemplaar is geweest.
Bekijk de volgende link eens: http://
waarneming.nl/waarneming/view/
55297411?_popup=1 

Bron: (http://waarneming.nl) 
Literatuur: Veen, M.P. van, 1996. De Roof-
vliegen van
Nederland.

In het verleden kwam de roofvlieg Choera-
des gilvus (Linnaeus, 1758) regelmatig
voorbij in deze rubriek.  Wederom in mijn
rol als administrator voor Waarneming.nl
kom ik er achter dat deze aangename ver-
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het dier veel overeenkomst met Laphria fla-
va (Linnaeus, 1761) en uit persoonlijke er-
varing weet ik inmiddels dat het een gezellig
beest is dat graag op je komt zitten. Wellicht
is het toegenomen aantal waarnemingen het
gevolg van het ouder worden van de Bra-
bantse dennenakkers, er meer dood hout in
het bos blijft liggen en het toegenomen aan-
tal geïnteresseerden. De soort heeft een be-
hoorlijke lange vliegtijd die loopt van half
mei tot half oktober. Buiten Brabant is er op
waarneming.nl slechts één melding van de
Utrechtse Heuvelrug en geen van de Veluwe
waar de vlieg juist haar bolwerk leek te heb-
ben! Ik vind dat daar maar eens verandering
in moet komen. Ga op zonnige dagen eens
van je wel verdiende boterhammen genie-
ten, zittend op een zonbeschenen dennen-
stronk. Ter voorbereiding en inspiratie kun
je op de volgende link een kijkje nemen:
http://waarneming.nl/soort/photos/8221 

Bron: (http://waarneming.nl) 

Literatuur: Veen, M.P. van, 1996. De Roof-
vliegen van
Nederland.

Reinoud van den Broek

Nieuwe vondsten van de rivier-gifoog-
daas Atylotus rusticus

Volgens Zeegers & Van Haren (2000) is Aty-
lotus rusticus (Linné, 1767) na 1950 in Ne-
derland uitsluitend in het rivierengebied ge-
vonden, met de laatste vangst in 1982.
Daarmee was de soort mogelijk uitgestor-
ven, en de auteurs vonden het opvallend dat
deze soort in tegenstelling tot Chrysops rufi-
pes niet was teruggekeerd.

Op 16 juli 2004 fotografeerde Gerard Schol-
te een vrouwtje gifoogdaas op bloemen van
munt in een berm nabij Waardenburg (GE).
Dit bleek een A. rusticus te zijn (http://
www.nederlandsesoorten.nl/get?site=nlsr&
view=nlsr&page_alias=imageview&version=
popup&cid=0AHCYFBMTBHW&image=
96655.jpg). 

Op 23 juli 2008 en 14 juli 2010 fotografeer-
de Gerard op ongeveer dezelfde plek respec-
tievelijk een mannetje op gewone berken-
klauw (http://waarneming.nl/waarneming/
view/4749484) en weer een vrouwtje op
wollige munt (http://waarneming.nl/waarne-
ming/view/48980950). De soort was dus

niet alleen teruggekeerd, maar er is weer
een bestendige populatie in het rivierenge-
bied!

Op 20 juni 2011 was ik in het landbouwge-
bied ten noorden van Nuland (N-Br) voor
het maken van opnamen voor een filmserie
over randenbeheer in Noord-Brabant. Bij het
zoeken naar insecten kwam ik in de vegeta-
tie van een greppel een daas tegen die ik
vanwege de lichtgroene ogen meteen her-
kende als gifoogdaas. Ik kon de daas met
mijn hand uit de vegetatie pakken, in dit
filmpje 
http://www.randenbeheerbrabant.nl/bur-
gers/actueel/levende_lijsten_groeien.html 
is de daas op 2:21 een paar seconden in
beeld. Waarom de daas zich zo liet pakken,
zou kunnen liggen aan het feit dat het vrij
fris was voor juni en dat het tijdens de op-
namen begon te regenen. Het zou ook kun-
nen dat de vlieg nog vrij vers was. Ik heb de
daas in een potje mee naar huis genomen,
daar gedetermineerd als vrouwtje Atylotus
rusticus en in mijn collectie opgenomen.

Op 28 juli 2011 fotografeerde Theo Aaldijk
een vrouwtje Atylotus rusticus op een be-
drijventerrein bij Oosterhout (N-Br) (http://
waarneming.nl/waarneming/view/
55938627). Net als Nuland ligt dit Brabantse
dorp niet echt in het rivierengebied, maar
wel op de overgang van de hogere zand-
gronden naar het rivierkleigebied. In deze
overgangszone, ook wel de Naad van Bra-
bant genoemd, komt op veel plaatsen kwel-
water uit de bodem omhoog. Zouden de lar-
ven van Atylotus rusticus niet alleen in de
oevers van rivieren en grotere meren voor-
komen, maar ook in kwelslootjes? 

Jaap van de Linden
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Algemeen werd gedacht dat dit dier uitge-
storven was sinds 1849-1850. Het ziet er
heel apart uit, met een opvallende levens-
wijze op lijken van grotere zoogdieren, voor-
al op gebroken botten. 
Hij ging door voor de enige echte vlieg die
uitgeroeid is door vernietiging van zijn leef-
milieu: gebroken botten. Door het verdwij-
nen van de grote roofdieren en het sneller
opruimen van grote kadavers. 

In 2009 is de soort op twee plaatsen, en on-
afhankelijk van elkaar, herontdekt in Spanje. 
Daniel Martin-Vega, van de universiteit van
Alcalá (ten oosten van Madrid), deed een
groot forensisch onderzoek met vallen in
twee gebieden ten noorden van Madrid. Hij
vond zes exemplaren onder meer dan
50.000 gevangen vliegen. Hij rapporteerde
dit in het tijdschrift Systematic Entomology
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1365-3113.2010.00541.x/abstract).
Eind 2009 schoot fotograaf Julio Verdú een

plaatje van een nooit eerder geziene vlieg.
Zijn vriend en fotograaf Pablo C. Rodríguez
(www.libellulasman.com) en de Spaanse en-
tomoloog Miguel Carles-Tolrá geloofden hun
ogen niet. Ze kwamen snel tot de conclusie:
hondenvlieg of "Linsenfliege". In maart 2010
werd het dier dan ook ontdekt in nationaal
park Sierra de Cebollera.

Thyreophora cynophila (Panzer, 1798)
Korte beschrijving: Ca. 10 mm. Glanzend
zwart; kop rood met zwarte delen, namelijk:
ogen, 3e antennelid, ocellenbult, en een
vlek op occiput; vleugel transparant met
zwarte vlekken op 2 dwarsaders. (figuur 1)

Fauna europaea (27 jan 2011) meldt als
verspreidingsgebied Oostenrijk, Duitsland en
Frankrijk, als uitgestorven beschouwd, mis-
schien over het hoofd gezien ('extinct, may-
be overlooked'). Nu kunnen toegevoegd
worden: Algerije, Zwitserland en Spanje. 
Op 5 augustus 2010 meldt Valery Korneyev

De herontdekking in Spanje van Thyreophora
cynophila (Piophilidae), ofwel hondenvlieg

Jan H.C.Velterop.
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Figuur 1: 
Originele tekening van "Musca cynophila Mihi" door Panzer "J. P. fec."



op www.diptera.info dat hij weet van 15
exemplaren in Duitse musea alleen al. Op 13
oktober 2010 zette Paul Beuk de zeven vi-
deo's van Youtube op de site: http://
www.diptera.info/forum/viewthread.php?fo-
rum_id=12&thread_id=32317. Daarop is te
zien hoe de beestjes lopen en vliegen. En
dat ze gespecialiseerd zijn op het merg van
de beenderen, niet het vlees. Dat is ook de
voedselbron van de larven. 
In zeven grote musea werden 16 exempla-
ren gevonden. Waaronder in Wenen het
type, gevangen in Algiers (figuur 2). 

Later maakte de populaire pers een opwin-
dend verhaal. Eerst verhaalde Rowan Hoo-
per op www.newscientist.com het verhaal
van Systematic Entomology. Gevolgd door
http://universitam.com/academicos/ en
www.faqt.nl op 22 september 2010. De site
www.NU.nl meldt op 23 september 2010: "
'Horrorvlieg' uit 19e eeuw blijkt niet uitge-
storven. Een mythische vlieg die voor het
laatst is waargenomen in de negentiende

eeuw, lijkt opgestaan uit de dood. Dat mel-
den Spaanse wetenschappers. 
De soort had destijds een griezelig imago,
omdat de vliegen alleen werden gesigna-
leerd in de omgeving van karkassen die in
verregaande staat van ontbinding verkeer-
den.
De insekten voeden zich namelijk het liefst
met rottend vlees. Ook nestelen ze zich
graag in het beenmerg van dode dieren met
gebroken botten. Verder hebben de diertjes
een opvallende oranje kop die soms op lijkt
te lichten in de duisternis."

De levenswijze is erg verborgen doordat de
vliegen vooral 's nachts aktief zijn en in het
koele winterseizoen. Ze hebben kennelijk
een hoge relatieve luchtvochtigheid nodig. 
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Figuur 2: 
Boven een vers exemplaar uit omgeving Madrid. Onder het type uit Algiers.



Inleiding

In juli 2010 zijn zeven exemplaren van de
roofvlieg Machimus arthriticus (Zeller, 1840)
waargenomen rond de Regte Heide ten zui-
den van Goirle, en nog eens elf exemplaren
in het natuurgebied Huis ter heide ten noor-
den van Tilburg. Beide gebieden liggen in
Midden-Brabant, ver buiten het tot dantoe
bekende verspreidingsgebied van de soort in
Nederland (Van den Broek, 2011). De vond-
sten zijn opmerkelijk, temeer omdat de
soort de status bedreigd heeft en ook in de
omliggende landen schaars is. In Nederland
is de soort na 1960 alleen nog in Gelderland
aangetroffen (Van Veen, 1996). De vraag
rees of de soort zich heeft gevestigd of dat
het bij eenmalige vondsten zou blijven. Het
ziet ernaar uit dat de soort zich heeft geves-
tigd, want ook in 2011 is de soort in dezelf-
de gebieden waargenomen en verzameld.
De ontwikkeling in Midden-Brabant blijkt
niet op zichzelf te staan; de soort lijkt bezig
met een opmars zowel in Nederland als in
België. Er is daarom ook gekeken naar de
ontwikkelingen elders in het land en in Bel-
gië. Omdat de soort in het verleden zo wei-
nig is waargenomen is er ook niet veel be-
kend over habitat en gedrag. Het toegeno-
men aantal waarnemingen maakt het moge-
lijk om daar nu meer over te melden.

Herkenning

M. arthriticus is een middelgrote, bruingrijs
gekleurde roofvlieg. Het dier heeft een forse
middenknobbel, de baard bestaat aan de
bovenzijde uit zwarte en aan de mondrand
gelige borstels, de pootborstels zijn overwe-

gend licht gekleurd. Aan de onderzijde van
het eerste dijenpaar staat een rij vrij korte,
meest licht gekleurde borstels. De dijen zijn
geheel zwart. De schenen zijn in ieder geval
aan de basis rood gekleurd, de verhouding
zwart/rood is variabel met een vage over-
gang naar de top. In het veld kunnen de po-
ten soms bijna zwart ogen. Omdat de soort
vaak zittend op de kale bodem wordt aange-
troffen wordt ze regelmatig aangezien voor
Philonicus albiceps (Meigen, 1820), waar ze
qua kleur en formaat op lijkt.

Vliegtijd 

Eind mei tot eind juli.  

Voorkomen in Nederland en België.

Omdat ik geen artikelen of verslagen heb
kunnen vinden waarin vondsten en vangsten
worden beschreven van de soort buiten de
provincie Gelderland tussen 2000 en 2011,
baseer ik me voor het volgende volledig op
waarneming.nl en waarnemingen.be. 
Alle goedgekeurde waarnemingen in Overijs-
sel, ondersteund door overtuigend fotomate-
riaal, zijn gedaan door één persoon. Dit
overwegende is de ontwikkeling daar spec-
taculair te noemen. Binnen drie jaar tijd is
de soort in maar liefst in 11 kilometerhok-
ken (5X5, rds) aangetroffen (tabel 1 en fi-
guur 1). In tabel 1 is de geschiedenis van de
soort op waarneming.nl te zien, uitgedrukt
in km-hokken (5X5 rds).
Niet alleen in Nederland is er iets dergelijks
op te merken. Ook in België is er sprake van
uitbreiding of wellicht hervestiging (figuur
2). Ik baseer me hier volledig op
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De opmars van de roofvlieg 
Machimus arthriticus (Zeller, 1840) (Asilidae)

in Nederland en België.

Gelderland

2005
0

2006
1

2007
1

2008
1

2009
1

2010
1

2011
2

Totaal
7

Limburg

Overijssel

N.-Brabant

Drenthe

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

1
1

1
10

0
0

3
3

1
7

3
11

3
2

4
3

Tabel 1: Waarnemingen in Nederland in aantal km-hokken (rds
5x5) per provincie Bron:Waarneming.nl (http://waarneming.nl) 

Reinoud van den Broek



waarnemingen.be. Verlinden rept nog van
slechts drie exemplaren tot en met 1970
(Verlinden, 1982). In 2010 wordt de eerste
waarneming doorgegeven met afdoende fo-
tografisch bewijs via waarnemingen.be. Het
blijft dat jaar de enige waarneming. In 2011
komen er meer meldingen binnen, nu vanuit
Lommel (Li) waar zowel een man als vrouw
zijn gevangen in een malaiseval en enkele
losse waarnemingen worden gedaan. Daar-
naast worden een man en vrouw gevangen
en gefotografeerd in het Turnhouts vennen-
gebied in de provincie Antwerpen, even ten
zuiden van Baarle-Nassau, hemelsbreed 10
km ten zuidwesten van de Regte Heide, en
dan nog een enkel mannetje gevangen nabij
Zonhoven (Li). Op waarnemingen.be is de
soort nu gemeld uit 5 verschillende km-hok-
ken (5x5 utm)(http://waarnemingen.be). 

Habitat

In de literatuur is er niet veel over de habi-
tat van de soort te vinden. In de “Roofvlie-
gen van Nederland” worden bosranden (aan
verwaarloosde akker!) en zandverstuivingen
genoemd (Van Veen, 1996), Seguy geeft
droge en woestijnachtige plaatsen aan (Se-
guy, 1927) en Oldroyd geeft “The Berrow
sand dunes” in Somerset Engeland op als

een van de zeer weinige vindplaatsen (Ol-
droyd, 1969). Het toegenomen aantal waar-
nemingen maakt het mogelijk om daar voor
de Nederlandse en Belgische situatie veran-
dering in te brengen. Acht waarnemers is
verzocht hun ervaringen te delen. Een op-
somming van de verschillende genoemde
vindplaatsen:

Stuifzand
Heide
Droge grazige vegetatie
Nieuwe natuur (voormalige landbouwgrond)
Kruidenrijke berm van zandweg bij akker
Verruigde akker
Wildakker
Bosrand (aan kruidenrijk weiland)
Kapvlakte
Oeverwal
Oude vuilnisbelt

Stuifzand wordt eenmaal genoemd in combi-
natie met heide, en bos wordt buiten een
bosrand niet gemeld. Een uitzondering hier-
op zijn wellicht de vangsten gedaan op de
kapvlaktes in naaldbos in het Riels Hoefke
aan de westzijde van de Regte heide in
2010. Op de kapvlakte waar drie exempla-
ren op evenzoveel verschillende dagen wa-
ren gevangen bestond de bodem uit zeer los
zand met een opslag van berk, braam, Gro-
ve den en Struikheide. Veelzeggend is het
gegeven dat op braakliggende en verruigde
akkers of, zoals bij Goirle, een wildakker de
soort in grote aantallen is waargenomen. Bij
Lochem zijn op een verruigde akker op 19
en 21 juni 2008 meer dan 100 exemplaren
waargenomen en op 7 juni 2011 bij Goirle
minstens 15 exemplaren. Verreweg de
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Figuur 1: Waarnemingen in Nederland. Bron:
http://waarneming.nl 

Figuur 2: Waarnemingen in België. Bron: http://
waarnemingen.be 



meeste waarnemingen zijn gedaan op ver-
gelijkbare plaatsen. Het lijkt er op dat de
soort open terrein prefereert, dat het best
lijkt te kunnen worden omschreven als
droog schraal grasland. Wellicht is verande-
rend agrarisch- en natuurbeheer de verkla-
ring voor de opmars van de soort. In een
reeks van situaties zou successie weer een
bedreiging kunnen betekenen.

Gedrag

Zitplaats: de soort wordt vaak zittend in
kruiden, op bloemen of op de kale bodem -
meestal zand- aangetroffen. Ik neem aan
dat vanaf die plaatsen de jachtvlucht plaats-
vindt.

Prooi: de soort vangt voornamelijk vliegen,
waaronder veel zweefvliegen, maar ook
wantsen en kleine nachtvlinders.

Voortplanting: geschiedt in touwtrekhou-
ding, meestal in de vegetatie. Het afzetten
van eieren heb ik niet feitelijk gezien, maar
ik heb wel eenmaal een vrouw waargeno-
men die vlak boven de bodem, hangend in
een dorre stengel haar abdomen kromde en
haar legboor naar de stengel bracht. Het
lijkt overeen te komen met de omschrijving
die Melin geeft van het ei-afzetten door Ma-
chimus atricapillus (Fallén, 1814) en M. cin-
gulatus (Fabricius, 1781) (Melin, 1923).

Op de wildakker

De wildakker is gelegen aan de oostzijde
van de Regte Heide langs de Nieuwkerkse
dijk. De bodem bestaat voornamelijk uit
zand. De akker wordt jaarlijks bewerkt en
ingezaaid met o.a. zonnebloem, dille, kool-
zaad en granen. Dat gebeurde tot en met dit
jaar in juli, midden in de vliegtijd van Machi-
mus arthriticus. Na overleg heeft de beheer-
der besloten dat de werkzaamheden in de
volgende jaren gefaseerd zullen worden uit-
gevoerd. Het terrein wordt aan alle zijden
begrensd door slootjes die meestal droog
staan, hierlangs is de vegetatie het dichtst
en bestaat daar voornamelijk uit brandnetel,
grassen en distels. De zuidrand wordt be-
schaduwd door hoge bomen en daar is de
vegetatie dicht en bestaat voor een belang-
rijk deel uit akkerdistel en grassen. De
dichtheid van de vegetatie is gevarieerd, op
sommige gedeelten blijft de vegetatie laag
en andere delen blijven zelfs bijna kaal. 

In juli 2009 is de akker voor het eerst on-
derzocht op roofvliegen. M. arthriticus is
toen niet aangetroffen en er kan voorzichtig
worden aangenomen dat de soort er pas in
2010 is aangekomen. In juli 2010 bleven de
waarnemingen beperkt tot drie exemplaren
op drie verschillende dagen. Het eerste
exemplaar dat toen werd gevangen zat op
het kale zand en werd aangezien voor Philo-
nicus albiceps omdat die soort op de kalere
gedeelten van de akker in alle jaren goed
was vertegenwoordigd. Pas in de stikpot
werd duidelijk dat het een andere soort be-
trof. Op 18 juli 2010 werd ook een vrouwtje
waargenomen dat ogenschijnlijk bezig was
eieren af te zetten. Meer heb ik dat jaar niet
kunnen waarnemen van het gedrag of ter-
reingebruik door de soort. 

Op 7 juni 2011 werd ik verrast door de aan-
wezigheid van minimaal 15 exemplaren en
besloot enige uren op de akker te blijven. Er
werden twee copulae waargenomen die
plaatsvonden in de vegetatie. Vrijwel alle
losse exemplaren zaten aanvankelijk op de
kale bodem. Op een specifieke, zeer spaar-
zaam begroeide plaats, zaten meerdere
exemplaren bij elkaar die, wanneer opge-
jaagd, de vegetatie in vluchtten. Bij terug-
keer, enkele minuten later, waren er alweer
meerdere exemplaren neergestreken. Tus-
sen deze exemplaren zat ook een vroeg
exemplaar van Philonicus albiceps. In de
dichtere opgeschoten kruidenvegetatie, ge-
domineerd door distels, werd M. arthriticus
niet aangetroffen maar daar zaten wel enke-
le exemplaren Dioctria atricapilla Meigen,
1804, Dioctria cothurnata Meigen, 1820, en
Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776). In
voorgaande jaren domineerde daar in juli en
augustus Eutolmus rufibarbis (Meigen,
1820). Ook opmerkelijk vond ik de aanwe-
zigheid in juli 2010 van 10 exemplaren Ma-
chimus cingulatus die op grashalmen zaten,
vooral langs de randen van het perceel daar
waar de vegetatie langzaam overgaat in een
dichte begroeiïng van brandnetel, distel en
andere kruiden. Het lijkt erop dat M. arthriti-
cus een vergelijkbaar habitat verkiest als P.
albiceps maar wel met meer vegetatie en
beschutting.
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De Dipteradag 2012 vindt op 4 februari 2012 plaats in Naturalis in Leiden
Aanvang: 10.30u. Afsluiting: 16.00u.

Op die dag maken we samen plannen voor het nieuwe seizoen, en we kijken hoe het afgelopen
jaar is verlopen. Daarnaast is er ruimte voor korte presentaties en mededelingen. Dus heb je
iets te vertellen, laat het me even weten. Dan kunnen we daar rekening mee houden, ook als
je bijvoorbeeld iets wilt projecteren hoor ik dat graag van je.

In de middag is er gelegenheid om in de collectie te werken. Maar, er is een groot verschil met
vorig jaar! De dipteradag is dit jaar, voor het eerst, in Naturalis te Leiden! ’s Morgens zitten we
in het Atelier, te bereiken via de boekwinkel entree van Naturalis in het Pesthuis. Dit is de pu-
blieksingang.

Belangrijk:
Ik verzoek je om je bij mij aan te melden, en daarbij ook te vermelden of je ’s middags de col-
lectie wilt raadplegen. Daarvoor kunnen we gebruik maken van een ruimte in de Digistraat aan
de Darwinweg. Derhalve moet ik weten hoeveel mensen een binoc nodig hebben, zodat die
kunnen worden klaargezet. Ook de bewaking stelt het op prijs als we weten wie en hoeveel
mensen er komen.
Het gerucht gaat dat er zomaar spontaan een Conopidae workshop zou kunnen ontstaan onder
leiding van Jens-Hermann Stucke, dus meenemen van Conopidae kan lonend zijn.

Daarom: geef je op vóór 1 februari, door middel van een mailtje aan mij, met je naam en je
eventuele wensen.

Uiteraard is deelname kosteloos.
Wel dien je je eigen lunchpakketje mee te nemen, danwel die op een andere wijze te nuttigen.

Groetjes, André
secretaris Sectie Diptera
eckvana@xs4all.nl
(telefonisch opgeven kan ook: tel. 013-5445037)

Dipteradag 4 februari 2012 in Naturalis te Leiden


