
De Jeugdbonden voor Natuurstudie

De beide jeugdbonden voor natuursludie zijn zeker wat voor jou als je graag in teamver
band met mensen in de Ieeftijd van 12 tot en met 25 jaar dieren en planten wilt bekijken.
Ruim honderd afdelingen, verspreid over het geheel Nederland, organiseren ieder week
end excursies naar gebieden in de omgeving. Daar wordt gekeken naar insekten, vogels,
zoogdieren en zeebeesten, worden planten op naam gebracht en wordt ook een heleboel
plezier gemaakt. In ledere schoolvakantie en in een aantal weekenden wordt door bet
distrikt of de afdeling in jouw omgeving goedkope, meerdaagse kampen georganiseerd.
We gaan dan met de tent of zitten in een kampeerboerderij. In de zomer zijn er 12-daagse
kampen in Nederland, maar ook in bet nabije buitenland, zoals bijvoorbeeld de prachtige
Duitse Eiffel. Deze kampen hebben je veel te bieden: boeiende excursies, interessante
onderzoekjes en leuke lezingen, maar ook kampvuur en gezelligheid.
Wil je (proef)Iid worden of inlormatie, dan kun je een kaartje sturen naar de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuursiudie Schaep en Burgh, Noordereinde 60, 1243 JJ, ‘s
Graveland
of naar de
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie Oudegracht 32, 3511 AR, Utrecht.
Beide Jeugdbonden zijn ook op internet met een ‘site’ aanwezig.
Vermeld op je kaartje, je naam, adres en geboortedatum, dan krijg je alle actuele infor
matie toegestuurd.

Jeugdbondsuitgeverij

De Stichting Jeugdbondsuitgeverij is de gezamenlijke uitgeverij van de jeugdbonden. Hier
kun je eenvoudige, bruikbare en handige natuurtabellen en veld-naslagwerken bestellen.
De uitgeverij wordt door leden van de jeugdbonden beheerd en beoogd geen winSt,

waardoor de prijs van de jeugdbonduitgaven laag blijft. Len lijst van de uitgaven kun je
vinden achterop de periodieken van de jeugdbonden, door op internet te zoeken op
‘Jeugdbondsuitgeverij’ en bij de uitgeveri zeif:

JBU
Donkerstraat 17
3511 KB Utrecht

Veel uitgaven zijn te krijgen bij de KNNV veldwinkel te Utrecht, Milieuboek te Amster
dam en bet Natuurmuseum in Groningen. Veel uitgaven worden uitgewisseld met de
Vlaamse jeugdbond van de JNM:
Jeugdbond voor Natuur en Milieubescherming, Kortrijkse Poortstraat 140, B-9000 Gent.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1.6. KOP

zijn tussen verschillende auteurs niet te vergelijken, omdat van deze termen nooit een definitie wordt

gegeven.
Voor Nederland geldt de volgende indeling:

Algemeen wil zeggen dat de soort tijdens de vliegtijd elke dag in flinke aantallen gevangen kan wor

den.

Gewoon wil zeggen dat de soort tijdens de vliegtijd regelmatig gevangen kan worden.

Verspreid wil zeggen dat de soort enkele malen per jaar gevangen kan worden.

Vrij zeldzaam zijn die soorten die gemiddeld over de afgelopen decennia eens per jaar gevangen

werden.

Zeldzaam zijn die soorten die minder dan 20 maal gevangen werden in deze eeuw. Van deze soorten

worden soms de vindplaatsen gegeven.

Aangezien een insekt aan de randen van zijn vliegtijd minder talrijk is dan in zijn bnofdvliegtijd, kan

een algemene snort aan het begin en eind van zijn vliegtijd veel zeldzanser zijn.

Verkiaring van de gebroikte afkortingen.

facetoog = FO
oogacbterrand = OA
puntoogjes = P0
kruin = KR
voorhoofd = VH
geziclit GZ
zoiger ZU
mondrand = MR
koon = KN
wang = ‘NC
tasters TA
oognaad = ON
sprieten = SP
sprietborstel = SB
schuldje = SC

borststukrug = BR
dwarsnaad = DN
dwarsnaadkoil = DNK
schouderknobbel = SK
arbterhoekknobbel = AK
kolfje = Kb
heup = HP
heupring = HPR
dij = DIJ
scheen = SN
tars = TR
sporen = SR
rugplaatje = RP
buikplaatje = BP
zijnaad = ZN

1.3 vliegtijden

De vliegtijden worden gegeven per periode van 10 dagen. Het versrhil tussen de deelgebieden in

vliegtijd is zo klein dat dit per 10 dagen niet te merken is. Torb zal een snort in bet zoiden jets eerder

verscbijnen dan in bet noorden.
Wel zal bij de wolzwevers de piekvliegtijd gegeven worden. Dit is gedefinieerd als bet interval

dat zo nauw mogelijk 50% van de waarnemingen bevat. met ten hoogste 25% ervoor en ten isoog

ste 2.5% erachter. Anders gezegd, van dat interval waarin de waarneming ligt die net na 25% van de

waarnemingen ligt, tot dat interval waarin de waarneming ligt die net your 75% van de waarnemingen

ligt.
Ter illostratie : vliegtijd eind april-begin juni. piek begin mei-eind mel.
begin mei is 1-10 mei
ball mei is 11-20 mei
eind mei is 21-31 mei

1.4 afkortingen landsnamen

Nb: Nederland
B: Belgil
F: Frankrijk
DK: Denemarken
Pb: Polen
D: West-Doitsland
GB: Groot-Brittannid

1.5 lichaamsbouw

Een vlieg (fig. 1) bestaat, zoals sue volwassen insekten. nit drie voornaamste onderdelen: kop,

borststuk en arhterlijf en ze heeft zes poten. Een vlieg beeft verder op bet borststok slerhts één

pasr vleogels. Van bet tweede paar vleogels is eeo overblijfsel aanwezig, de kolfjes.

1.6 kop

figoor 2.
Deze heeft npzij twee grote faretogen (FO) met doizenden faretjes (vliegen bebben een goed

gezirbtsvermogen). Deze faretjes zijn met loep lOx zwakjes als zeshoekjes te zien. Acbterlangs deze
ogen zit de oogarbterrand (OA). Tossen de ogen zitten bovenop de kop drie kleine oogjes in een
driehoek. de pontoogjes (P0). Deze nngjes zijn veel groter dan de facetjes van bet grote oog en zijn
met een loep lOx te zien. Ret deel van de kop boven bet voorste puntoogje naar de oogachterrand
tussen de facetogen beet de krnin (KR). Tussen bet vonrste puntoogje en de sprietinplantingen zit
bet voorhoofd (VR). Beneden de sprietinplantingen strekt zirh bet gezicbt (GZ) nit tot de rand langs
de opening onderaan waar de zuiger (ZU) nitsteekt. Deze rand beeft een eigen naam, de mnndrand
(MR). Naar opzij, onder het facetoog, dos tossen dit ong en de koponderrand zit de koon (KN). Some
is nog een smalle strook langs de faretngen afgesrheiden van bet gezicht, dat is de wang (WG), links
en rechts, dos twee. Links en rerhts op bet begin van de zuiger zitten nog de tasters (TA).

Bij de mannetjes van een aantal soorten van de wolzwevers, de Bombyliidae, komen de faretogen
tegen elkaar bnvennp de kop en grenzen aan elkaar lange de oognaad (ON). Boven deze oognaad zit
dan de kruin, beneden de oognaad zit bet vnorhonfd tnt de sprieten. Dergelijke wolzwevers zijn dos
zeer eenvnudig op sexe te ondersrheiden, want bij de vrouwtjes zijn de ngen breed gescbeiden door
een middenstrook van vonrhnnfd en kruin tezamen. De mannetjes moeten bij deze groepen van de
vrouwtjes nndersrbeiden worden aan bet geslachtsorgaan, zie daarvonr achterlijf.

Vliegen bebben korte drieledige sprieten (SP) voorop de kop. Op het wat grotere en vaak ronde
derde lid zit een sprietborstel (SB), het overblijfsel van de overige sprietleden van de bij muggen, de
voorouders van de vliegen, nog veelledige spriet. Sums gaat bet derde sprietlid geleidelijk over in een
dikker restant dat dan bet sprietstaafje of eindstift genoemd wnrdt (bijvuorbeeld bij de wolzwever
Exoprosopa). Deze eindstift kan bij wnlzwevers zeer klein zijn.

1.7 borststuk

fignur 1.
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2.3. TABEL TOT DE SOORTEN 11

2 Spillebeenvliegen

2.1 Inleiding

3b

Tot de spillebeenvliegen behoren in Nederland de langpootvlieg ( Tonypezo), de draadpootvliegen (Mi

cropeza) en de steltvliegen (Colobata). Spillebeenvilegen herken je in het veld meteen ale middeinsatig

grote, slanke vliegen die zeer hoog op de poten staan. Ze worden due op het oog opgespoord en gericht

verzameld. Een uitzondering vormt Galobota ephippinro, die zo klein is (4-5 mm) dat hij gesleept moet

worden: lukraak slaan met een stevig net in dichte begroeiing. Ook de grotere soorten zullen met

slepen wel eens gevangen worden, want snelle vilegers zijn lset niet.
Spillebeenvliegen zitten op bladereis in de schaduw, ik zag ze niet op bloemen. Colyer & Hammond

(British Flies, 1968) vermelden dat steltvliegen bladluizen en kleine langpootmnggeo vangen. Ze zagen

deze vliegen ook met dansmugjes. Rotheray (Aphid Predators, 1989) vermeldt dat steltvliegen soms

in groot aantal bijeen te vinden zijn bij een bladluiskolonie. Zooden de lange poten kunnen dieoen om

de mieren (die de bladluizen beschermen) te ootwijken? Spillebeenvliegen zijn wel eens in grote aan

taflen in luzerne- en klavervelden gevonden (Micropeza corrigiolata). Van schade is niet veel gebleken.

In Eisgeland zijn de larven gevonden in een hoop rottend gras en in Duitsland zijn in de bodem van

een kiaverveld puparia aangetroffen.
Er zijn niet veel soorten van deze groep in de Benelux en ze zijn snel te herkennen. 1k slaag er

vaak in de soorten met het blote oog te determineren. Voor jeugdbonders moet het met een loep

due een koud kunetje zijn de vilegen op snort te brengen. Voor het prepareren verwije ik naar het

desbetreffende etnkje bij de wortelvilegen.
In de inleiding van de wortelvilegen is uiteengezet dat het met de beroepsetudie van de Nederlandse

vliegen droevig is gesteld. Daarom is het van groot belang dat lieflwbbere van de groepen waaraan ze

knnnen werken edn determineertabel hehhen. Bit is er zo een. Gehruik hem op excureiee en in kam

pen en zorg dat er meer gegevens over deze groep beechikbaar komen in het belang van de wetenscbap

en in het kader van oatuuretudie. de zandbank waar het echip van de jeugdbonden altijd weer vaste

grond vindt waardoor het al meer dan 70 jaar onzinkbaar is gebleken.

2.2 wat is een spillebeenvlieg ?

Een spillebeenvlieg heeft:

1. een viengeladering ale van fignur 5 en 6.

2. is nooit kopergroen.

3. heeft zeer lange dunne poten, waarbij de dij zeer lang en dun is, van de vorm van een echeen.

De poten zijn kaal, zonder lange haren, geen stekels, dorene en dergelijke, zie figuur 9.

4. De vleugel is nooit glashelder met een echerpe ronde topvlek. Dat zijn de Sepsis-eoorten.

Figuur 3-4, 3- Tanypeza longimana, a-vleugel, b- vleugelbaeis, 4- idem, kop.

Aan bovenetaande voorwaarden voldoen nog de wijfjee van de kamwenkvlieg (Nesnopoda) en de beer
putwenkvlieg (Meroplzus, 3-4.5 mm). Ze zijn eigenlijk alleen te verwarreo met de eteltvliegeeoort C’alo
bate ep/sippnim (4-5 mm, rode borstetukrug, zilverwitte boretzijplaat tussen heup 1 en 2). De bewuete
wenkvliegjes hebben een borstzijplaat met bovenlangs een zilverstreepje, wat de meeete eteltvliegen
van 5 mm niteluit. Die hehhen geen zilver op de boretetukzijkant. De bewuete wenkvliegjes hebben
ook een grijzig zwarte boretetukrug, wat C. ephippium uitsluit. Op het eerete gezicht lijken som
mige drekvliegen zoals Norellia epinipes Meigen in het veld eprekend op spillebeeovliegen, maar deze
drekvlieg beeft een zwaar bedorende vangpoot 1. Hij gaat er due nit op punt 3.

2.3 tabel tot de soorten

1 De dwareader die de anale cel afeluit etaat bol, figuur 3b , pijltje. Twee paar ecbildjeeboretele.
Bovenheift van de achterkop duidelijk hol, in tegeneteffing tot de onderhelft. met een emalle
oogacbterrand, figuur 4. Boretstuk zwart: over de zwarte borstetukzijde loopt een zilveretreep
van iete voor de vleugelinplanting naar beneden naar pont 2. Dit laatste kenmerk is met het
blote oog te zien, ook is dan het zilvervlekje bovenop de kop achter de puntoogjee te zien. In
kombinatie met bet zwarte lichaam en de vrijwel geheel roodachtig gele poten is de determinatie
met bet blote oog dan gedaan. 6-7 mm Tanypezo longineono Fallen, 1820

levenswijze : In Rusland op bladeren van struiken, in Groot-Brittannie rennend over
blad bij een rottende wilgestam.
vliegtijd : Nb: begin juni tot eind augustus
voorkomen : een grnte verepreiding van Europa via Siberid tnt aan de Pacifieche kust
in bet zuiden van Rusland.
Nb: Du, vnnr 1900: Waseenaar en Scbeveningen, verder Caetricum (1989); Ku: Heem
etede, Amsterdam, Dordrecht, belyetad, Rouveen; Bir: Noordlaren, Havelte, Deventer,
Neerijnen, Oirschot, Bnukoul te Swalmen; Zb: Bunderbne, Houtbem, Vallcenburg, St.
Pietersberg.
Nonrdweet-Europa:OB,F,B,D,DK.

— De bewuete dwareader ia recht (figuur 5 en 6). Zen enkel paar schildjesborstels. Bovenhelft van
de acbterkop van ongeveer dezelfde breedte ale de onderheift: niet hol en duidelijk tot niting
komend, de oogachterrand daar breed: figuur 7 en 8. Boretetukzijde zonder zilveretreep. Some
is de boretetukzijplaat, tuseen heup 1 en 2, zilverkleurig, maar dan is de boretstukrug rood. . 2

3a

5. bij exemplaren van 4-6 mm zijn de pnten altijd gebeel of grntendeele geel. (de Themiro-soorten

(Sepeidae, wenkvliegjee) bebben zwarte of grotendeele zwarte poten).



12 HOOFDSTUK 2. SPILLEBEENVLIEGEN

5

Figuur 5-6, 5- Micropeza corrigiolata, vleugel, 6- Rainieria calceata, viengel met de flauw-donkere

dwarsbanden en top.

2 Bet dwarsadertje dat de achterste vleugelwortelcel van de schijfcel afscheidt ontbreekt (fignur

5). Kop van opzij gezien peervormig, figuur 7 . Zeer smalle vliegjes met seer lange poten: een

enigszins mugachtig uiterlijk (figuur 9) 3

— Een dwarsadertje scheidt de arhterste vleugelwortelcel van de srhijfcel, figuur 6, gebogen pijltje.

Kop van opz.ij gewoon, figuur 8. Vliegachtig 5

3 Groter: 6-8.5 mm. Geel en zwart getekend: zijranden van de bnrststokrug en benedendeel van

de borststukzijden geel Micropeza lateralis Meigen, 1826

vliegtijd : NL: begin juli tot half september.

voorkomen : In Europa, maar niet in Europees Rusland.

NL: Du: voor 1900: Den Haag; Ku: Drimmelen, Bodegraven; Van Bir van een twintig

tal vindplaatsen; ZL: Schinnen, St. Pietersberg. Wordt meest gesleept, ook in yang

tenten gevangen.

Noordwest Europa: GB,F,B,D,DK.

— Kleiner: 5-6.5 mm. Borststukrug geheel zwart 4

Figuur 7-8, 7- Micropeza corrigiolata, kop met de brede achterkop, 8- Calobate sellata, kop.

2.3. TABEL TOT DE SOORTEN

Figuur 9, Mscropeza—soort. vrouwtje.

13

4 Vleugel korter dan de arhterlijfstop en korter dan dij 3. 5-6 mm
Micropeza brevipennis Von Roser, 1840

voorkomen: In Noordwest-Europa en Hongarije, Oostenrijk en Roemenil. Niet in NL.

Noordwest-Europa: B,D.

— Vleugel langer dan de achterlijfstop en langer dan dij 3. 5-6.5 mm
Micropeza corrigiolata (Linnaeus, 1767)

levenswijze: Gevonden in aantal in een tarweveld te Huofddorp waar de puparia op de
tarweplanten zaten (na teelt van luzerne of kiaver ?-VG). De vliegen zaten ook in aan
tal op de bloeiknoppen van paardebonen en stekbieten te Srheemda. De vliegen zijn
verder in groot aantal gevonden in velden luzerne en rode kiaver. De larven zouden
zirh met de wortelknolletjes van deze planten voeden (DDR).

vliegtijd : half mci tot eind september.

voorkomen : In Europa met inbegrip van Europees Rusland.

NL: In het gehele land van ecu vijftigtal vindplaatsen. Wordt meest gesleept, ook uit
vangtenten.

Noordwest-Europa: GB,F,B,D.DK.

5 Poten voornanselijk zwart met afstekend witte twee tot drie beginleden van tars 1 en eerste lid
van tars 3. Vleugel nset iets donkere top en met twee vrij zwakke donkere dwarsbanden, figuur
6. Vlieg zwart. 7-9 mm Rainieria calceata (Fallen, 1820)

levenswijze : Dc vliegen zijn in aantal waargenomen op beukestammen waar ze vocht
zogen uit doorweekte elfenbankjes. Ook in Groot-Brittannil gevonden op rot beuke
bout.

voorkomen : In Europa in gebergteu. bijvnnrbeeld de Alpen en in bet noorden. In
Europees Rusland alleen gevunden in het zuiden. Niet in NL.

Noordwest-Europa: GB,F,D,DK, In de Cat. Pal. Dipt. 9 wordt de soort vermeld van
B, maar in Brussel in het KBIN is de soort niet van België bekend.

6

8
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Figuur 11-15, alle mannetjes, 11- Calobata femoralis, achterlijf van opzij, 12- idem, achterl.ijf van on
der, 13- Combats nigricornis, achterlijf van opzij, 14- idem, achteriljf van onder, 15- Calobata cibaria,
achteriljf van npzij.

Fignur 10. Combats ephippium, mannet.je, aclsterlijf van opzij.

— Poten geel. Vleugel glasiselder of met ‘vat verdonkerde vnorrand. Vliegen met doorgaans grijzig
donkere borststukrug, zelden is deze overwegend rood 6

6 Vlengelvoorrand met twee lengteaders die zo dirht bij elkaar de vleugelvoorrand bereiken dat
met een loep geen zelfstandige uitmondingen te zien zijn, vergelijk flgnnr 5, pijltje 7

— Viengel met de bewnste lengteaders met de loep zichtbaar apart nitmondeod in de viengelvoor
rand, vergeiljk figuur 6, pijltjes 12

7 Kleiner: 4-5 mm. Borststukrng vnor bet grootste gedeelte mod. Borstzijplaat, tnssen heup 1 en
2, zilverwit. Achterlijf zwart, bij bet mannetje onderop met witte buisvormige uitlopertjes van
buikplaat 4, de toppen van de bnisjes zijn knopvormig verdikt, figuur 10; het vmonwtje met een
zwart legboortje aan de arhterlijfstop Colobata ephippinm (J.C.Fabricins, 1794)

levenswijze : Wordt vooral op vochtige plaatsen gevonden ? Puparia werden gevonden
in een veld Rode Klaver waarbij vermoed werd dat deze soort daar weilirht srlsade
aanrichtte. Maar wat voor schade is nooit gebleken.
vliegtijd : Nb: half mei tot eind augustus.

voorkomen : Europa met inbegrip van Europees Rnsland, Algiers.
Nb: In bet gehele land, behalve Do, van eeo vijftigtal vindplaatsen. Waddeneilanden:
Tersrlselling (Dwarsdijk).

Noordwest-Europa: GB,F,B,D,DK.

— Doorgaans groter dan 5 mm, zelden 5 mm. Borststnkrug donker, grijs bestoven. Borststukzijde
zonder zilverwitte bestuiving van enige omvang 8

8 Mannetjes: aan de bnikzijde van het achterlijf nitstekende lobben van verschiilende vorm, figuur
11,13,15 9

— Vronwtjes: aan de arhterlijfstop een verharde legboor, arhterlijfsbnik zonder nitsteeksels.. .. 11

9 Van boven gezien ziet men opzij van het arhterlijf de lobben van bnikplaatje 4 balvormig nit
steken, flguur 11, 12. 6-7 mm Calobata femorolis Meigen, 1826 (mn)

vliegtijd : EL: begin mei tot begin jnil. Vooral nuder de eerste 6’alobato’s in begin mei
vind je C. femoralis.

voorkomen: In Europa zeldzaam, womdt vemmeld nit Midden-Enropa en van Eumopees
Rusland uit bet noordwesten.

NL: Ku: De Wieden (AC: 204-521); Bir: Kotten, Winterswijk, Doetinchem, Ooster
beek, Springendal te Ootmamsum; ZL: Gemendal.

Noordwest-Europa: B,D. Niet uit DK, maam wel in Holstein (D). Niet in GB. Onge
twijfeld in F.

— Van boven gezien ziet men ten hoogste flauwe oitbochtingen van de bnikplaatlobben 10

10 De boikplaatlobbeo van huikplaatje 4 zien er nit als de halfcirkelvommige kanalen van bet
gehoomorgaan van de mens: bnisvormig met een wat verdikt, mood uiteinde. Tnssen deze buisjes
zit in bet midden sen plat, plaatvormig uitgmoeisel, fignur 13, 14. 5-7 mm

Calobata nigricomnis Zettemstedt, 1838 (mn)

vliegtijd : EL: half mei tot eind juli.

voorkomeo : Noord- en Midden-Europa en Enropees Rusland (midden en noord
westen), Oost-Sibemië.

Nb: Ku: Beetsterzwaag, De Wieden (AC 204-521), Rouveen; Bim: Ommen, Wilden
berg bij Oud-Avereest, De Wijk (Dr.), Markelo, Denekamp, Heeten (AC 214,9-483,5),
Oude Rijnstrang bij Zevenaam, Neerijnen, Best, De Logt te Boxtel, Tegelen, Boukonl
te Swalmen, ZL: Bunderbos, Heerlen, Kemkrade, Valkenbnrg, Vijlenerbos.

Noordwest-Enropa: GB,F,B,D,DK (talrijk).

— De bnikplaatlobben van buikplaatje 4 zijn brede, gebogen, boils platen, figuom 15. Geen spade
vormig uitgroeisel in bet midden tussen de lobben. Schondsrknobbels van boven gezien van
dezelfde donkere kleur als de bomststnkmug en de achterkop zwamt tot iets boven de oogonderrand
(vergelijk met Camobata petmoneUa :12a). 5-7 mm Calobata cibamza (Linqaeus, 1761) (mn)

1
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levenswijze De vliegen zitten op blad. De larven zijn gevonden in een hoop rottend
gras samen met de larveo van Calobata petrooelln.

vliegtijd NL: half mci tot half september, plus ecu geisoleerde datum van 6 oktnber:
Koedijk (Kleimeer), B.Brugge.

vnorkomen: In Europa, behalve in het zuiden en in Enropees Rusland van bet noord
westen en het centrum.

NL: In bet gehele land op blad. Gewoon. Waddeneilanden: Texel, Terschelling, Ame
land. Veel in vangtenten.

Noordwest-Europa: GB, F, B, D, DK.

11 Legbnor zijdelings platgedrukt, ellen zwart, mondt, geleidelijk smaller wordend, in de verticale
opening aan de top nit. Dc onderrand van de top znnder ecu nj haren, vooral onk omdat bij
ecu zijdelings afgeplatte leghoor deze onderrand overdwars zeen smal is. De gele spnietborstel,
die wordt opgegeven ala ondersdheidiugskenmerk vnor deze snort, is geen goed kenmerk omdat
ecu aantal vrnuwtjes van Galobata ribaria onk een gele spnietborstel hebben .5-7 mm. zie lOa.

Calnbuta nigricnrnis Zetterstedt, 1838 (vr)

— Legbnnr zwart, van boven gezien rund met een insnnening halverwege en vnijwel steeds met rood
bruine zijvlekjes. Dc opening aan de top staat hnriznntaal en heeft daardoor ecu onderrand van
enige afmetiug. Op deze onderrand staat ecu nj gele haren. Let en op dat deze legboor door
dunwandigheid wel eens venfrommeld is. Dat knmt bij de vurige snort unnit your omdat daar
de legbnnrwand dik is. Schnuderknnbbel van buven gezien van dezelfde donkere kleur als de
bnrststukrug (vergelijk met 12a, C. petrnueUa). 5-7 mus. Zie lob

Gnlnbata ribaria (Linnaeus, 1761) (vr)

Opmerking: tussen deze vnnuwtjes zitten hien en daar nog vnnuwt.jes van Calnbnta
fe,nnralis (zie de vindplaatseulijst under 9a). 1k heb in 1992 gesrhreven dat de vnnuw
t.jes van C. cibaria beheel geel behaard zijn op de bovenzijde van dij 1, maar beter
is “ovenwegeud geel behaard”. Dc vnnuwtjes van C. femnrulis ziju daar overwegeud
zwart beha.ard (40x vergroting).

12 Bonststukrug met twee tot dnie paar middennugbnnstels (figuun 21, de bnrstellengtenijen dr, daar
dnie paar). Srhoudenknnbbels geel, veel lirhten dan de bnnststuknug en de achterknp geel (vergelljk
met C. cibanin:lOb en llb). Vrnuwtje: legboon zijdelings platgednukt, geel, met niet meen dan
ecu zwart veegje, vergelijk uset Calobata nignicornis ha. Mannetje: achterlijfsbuik met uaar
vonen gerirhte lobjespanen op buikplaatje 5 en uaan arhtenen gerirhte lobjespanen op de buik
plaatjes 3 en 4. (figuur 16). 5-7.5mm Calnbata petrnuella (Linnaeus, 1761) (vr)

levenswijze : Dc vnlwassen dieneu zijn up blad te vinden. Dc larven zijn gevonden in
ecu hoop nntteud gras samen met de lanven van Calobata cibaria.
vliegtijd : NL: half mci tot half augustus, ecu geisoleerde datum van Den Haag, nktober
1902.

vnnrknmen : In Europa, behalve in het zuiden. In Europees Rusland gewoon in bet
nnnrdwesten en het centrum.

NL: verspreid door bet hele land, sums in aantal in vangtenten.

Nnurdwest-Eurupa: GB,F,B,D,DK.

16W

Figuur 16-17, 16- Calobszta petronella. mannet.je. achtenlijfsmiddenstuk, schuin van under, 17- Calobata
aellata, mannetje, arhterste dccl van bet bnrststuk en arhtenlijf van opzij.

arhtercn gericht uitsteeksel tussen de heupen 3 (figuur 17) 13

13 Groter: 6-8 mm. Burststukrug ellen grijs bestnven. Tweede sprietlid zwartarhtig. Vleugelvoor
rand over tweederde van de vleugel tot de vleugeltop verdonkerd (bij goed uitgekleurde exem
plaren). Mannetje: achterlijfsbuik met naar vnren gerirhte lobjesparen van buikplaatje 5 (deze
lijken uit buikplaatje 4 te knmeu): figuur 17 Calobata sellata Meigen, 1826

vliegtijd : NL: begin juni tot half juni.

voorkomen : In Europa in Noordwest-Europa en PL, DDR, H, A

NL: ZL: Valkenhurg, Bunderbos.

Nnnrdwest-Europa: GB, B, D.

— Kleiner: 4.5-6 mm. Bnrststukrug met glanzende dunkere lengtestrepen of vlekken. Tweede
sprietlid geel. Achtenlljfsbuik van het mannetje als bij de vorige soort

Calobata stylifera Lnew, 1870

vnorknmen : In Europa in GB (Schotland) en 5, verden Oost-Sibenii en Mongolië.
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zijn is de sprietbnrstel lang behaard (die is nuig bij de vnnige snort). Mannetjes met ecu naar
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Megamerinidae og Tanypezidae (Diptera). Ent.Meddr. 31: 249-261.
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Larven (Diptera). Beitr.Ent. 7: 247-262.
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3 Boomschorsvlieg

Familie: Megamerinidae. Op bladeren bij rottende boomstammen en op de boomstammen zelf loopt
deze slanke, zwarte vlieg rond, die erg de indruk geeft van een zwarte sluipwesp. Deze vliegesoort
staat nonit in een tabel omdat ze de enige vertegenwoordiger is van een aparte vliegenfamilie, de
Megamerinidae.

Een slanke, zwarte vlieg van 6-9 mm. Achterlijf smal en zwart, zijstukken van de ringachterranden
2-4 met paren smalle zilverbandjee. Di) 3 rood, enigszins verdikt, met onderop een tegen het rood
afetekende dubbele lengterij van zwarte dorentjes. Vleugeladering fignur 18. Kop van opzij figuur 19.

Meganeerina dolium (IC. Fabricius, 1805))

Vlieg zwart, maar op de kop het gezicht lichtgekleurd bestoven met zilveren zijrandjes
lange de oogranden; sprieten kort, derde sprietlid licht gekleurd, de bovenzijde wat donker
beschaduwd, sprietborstel zilverkleurig, vrijwel kaal. Borststuk zwart. Achterlijf smal,
zwart: smalle zilveren dwarsbandjes lange de zijstukken van de ringrugachterranden 2-4.
Poten (de pootkleur is wat veranderlijk): de dijen rood, dij 1 enigszins dikker met 1-3
kleine dorentjes onderop voor de top en met een zwak donker ringetje voor de top, dij 3
enigszins dikker met een dubbele leogterij zwarte dorentjes onderop; scheen 3 en de tarsen
1 en 3 zwart, de schenen 1 en 2 rood, maar scheen 1 met een donker ringetje op het begin
en de voorzijde zwart; tars 2 rood. 6-9 mm.

levenswijze : De larve leeft under boomsrhnrs en is een rover.

vliegtijd : NL: half mei tot eind augustus.

voorkumen : Scandinavid en verder naar het zuiden tot in Italid en naar het oosten tot in
Europees Rusland. In Azië nit het Amoergebied.

NL: Du: Castrirum, Overveen, Vogelenzang en verder Den Haag en Walrheren van your
1900; Ku: St. Maartensvlotbrug (Wildrijk), ‘s Graveland, Heemstede (under andere ale de
pruoi van de roofvlleg Machimus atricapiUns). Verder een 35-tal vindplaatsen nit Bir en
ZL.

Noordwest-Enropa: GB, F, B, D, DK.

f8 19

Flguur 18-19, Megamerina dolinm , 18- vleugel, 19- kop.
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4 Wortelvllegen

Wortelvliegen komen niet op bloemen, ze zitten tussen de begroeiing en moeten gesleept worden, dat
vi1 zeggen, je slaat op goed geluk met een stevig net in de begroeiing. De grotere Lozocera-soorten
zijn evenwel goed in het veld te herkennen en knnnen gerirht verzameld worden, evenaLs de twee Psila
soorten. Wa.armee wortelvliegen zich voeden is me nooit duidelijk geworden en in de literatuur vond
ik daarover geen gegevens.

Zoals de naam al zegt leven de larven van wortelvliegen in verdikte worteldelen en vreten deze uit.
Omdat de mens verdikte wortels vaak kweekt vanwege hun voedingswaarde komen telers van derge
lijke gewassen de wortelvliegen vaak in aantal in hun velden tegen. Zo zijn enkele Chamaepsila-soorten
schadelijk op peentjes, sla, koolrasp, selderij, peterselie, bieten, karwij en witlof, ook op Chrysanthe
mum. De schadelijke C. rosae (Fabr) is in Nederland wel bekeken, maar aan de andere soorten is
de laatste vijftig jaar weinig nf niets gedaan. Dat komt omdat beroepsentomologen ziris niet met de
Nederlandse vliagenfauna bazighouden. De laatste die dit deed was prof. De Meijere, overleden in
1946. Ret komt ook omdat liefhabbers een behnorlljke determineertabel nodig hebben om aan de slag
te gaan. Ret is dos duidelijk dat nog veel gedaan moet worden om de vindplaatsen, vliegtijden, gene
raties en verspreiding in Nederland van de wurtelvliegen vast te stellen. Daarom staat in de tabel ook
vaak ‘verspreid’ als schatting van de talrijkheidswaards. Er is nog te weinig verzameld om de toestand
nauwkeurig te kunnen weergeven.

1k hoop dat de gebruikers van de determineertabel een opleving in de studie van de Nederlandse
wortelvliegen bewerkstelllgen. Mijn dank aan Dr. L. Lyneborg (Zohlogisch Museum, Kopenhagen)
voor zijn toestemming voor het gehruik van zijn Deense determineertahel, die als grondslag diende.

4.1 het prepareren

Ret prepareren van de grotere soorten wortelvliegen kan met een roestvrijstalen insektespeld nummer
0. Pootjes strekken en vleugeltjes wegspelden van het achterlijf en zo laten drogen. De Chansaepsila
soorten zijn 3-6 mm en moeten op een minutienaaldje gezet worden, na het drogen op een stukje
polyporus en daardoor heen een zwartgelakte (goedkopere) speld 2 of 3. Alle dieren dien je te voorzien
van sen etiket met de vindplaats, datum en naam van de vinder.

4.2 wat is een wortelvlieg ?

Een vilag is een wortelvlieg als:

1. De vleugeladering is als in figuur 20 en 31 . De vleugel is glashelder of heeft een iets berookt
topje.

2. In de vleugeladering zit in de vleugelvoorrand een onderhrekinkje, waarin loodrecht een flauw
getint lintje nitmondt (bet overblijfsel van de top van ader sc): figuur. 22 : de onderbreking
in de visugelvoorrand is te zien an het laatste deal van het stippellijntje, tussen ader sc en de
ondsrbrsking gaaft da plaats van het llntje weer. Behalve wortalvliagsn hebban ook boorvlisgan

zo’n loodracht lintjs aan de visugalvoorrand. Reeft aeo vliag san adar sc die zwart en duidelljk
in da vleugalvoorrand uitkomt, dan is hat geen wortelvlieg.

3. Da kruioborstals zijn afwezig of staan nit elkaar gericht (figuur. 23 , horstels pvt arhter de punt
oogjas). Bij boorvliagan staan de kruinborstsls of evenwijdig of naar elkaar toe. Bij de geslarhtan
staat verdar sen korte basrhrijving die hat harkanoan van die wortalvlisgan gsmakkalijksr ioaakt.

4.3 RECEPT: voor het uitkoken en prepareren van de mannetjes-genitaliën.

Breng in sen 100cc vourvast bakarglassja dat met 3-4 cm water gevuld is en dat op en kooktamper
plaatja staat het water aan da kook. Plaats daarin een buisja waarin 3 cm 10% KOH met daarin san
achterlijfspunt met de mannatjas-genitalidn. Deza arhterlijfspunt is athmnstig van san opgeweekt of
vers vliegje, waarvan da topheift van hat achterlijf met san klein, spitspuntig schaartje is afgsknipt. De
gasvlam moet laag gastald worden omdat, bij fel kokend water, watarspatten in het buisje met KOR
vallen en daze da KOR verdunnan. hetgeen de inwarking van de KOR op de genitallhn varmindert. Er
moet een klein bakarglaasje genoman worden, zodat hat buisje daar behoorlijk rechtop in kan staan
met de buisopening hoog boven de watarspiagel in het bakerglaasje.

Hat watarbadje in hat bekerglaasja 10 minuten laten kokan. Dan KOR plus da achtarijfstop in
aen bakerglaasje deals gavuld mat kraanwatar overgietan. Daar da achtarlijfstop den minout in latan
afschrikkan. Varvolgans mat san zacht knijpenda veranstaal pincat da (zachta !) achterlijfstop over
bcangan in 70% alkohol. Daarin kunnen da ganitalihn even bawaard wordan.

Voor hat uitprepararan da achtarlijfstop in aen glazan bakja mat glycerine overbrangan an dat under
de stareosnicroscoop (binoc) zettan under 40x op san witte achtergrund (val papier under hat glazan
bakja). Achtarlijfstop mat da rugplaatjas naar benadan draaian, da buikplaatjas dus bovan. No hat
laatsta achtarlijfsrugplaatja varwijdaran. Dat zit vast aan da vourgaanda rugplaat met da voorrand,
da naar da hoik omgaslagan zijrandan zittan mat vliasjas vast a.an da zijranden van da ganitalidn an
da achtaccand van hat rogplaatja zit mat san vliasja varhondan aan da achtarrand van da ganitalien.
l{at varwijdaran van hat laatsta rngpla.atje gaschiadt door da zijrandan los ta schauran van da gani
tahdn mat twas minutianaaldjas. Omgaslagan. losgeschaurda rugplaatzijstakjas naar opzij platlaggan.
Nu ligt hat rugplaatja dos plat ace wordt in stokjas waggaschaurd dour oudarlangs da ganitalidn naar
da achtarlijfstop toe da stnkjas wag te trakkan. Als hat rugplaatja zo nngavaar waggaschaurd is, zijn
da ganitalièn vrijgakoman voor ondarzoak an daterminatia (under bOx in goad licht), maar daze gani
talidn zittan nog via da bnikplaatjas aan da achtarlijfstop vast en kunnen dos niat zo makkelijk znak
rakan.

Preparearnaaldan zijn in de handel, maac zijn paperduur. Batar is aen luciferhoutja ta namen,
daarin hat stomps aind van san minotianaaldje ta drukkan an suet wat kit vast te zattan. Ean mino
tianaaldje mat omgakrolda punt voldoat hat haste als losschaurdar. Sanianvattand zijn nodig:

klein gasvlammatja fljn, spitspuntig schaartja
kuoktemperplaatje zachtknijpanda pincet
100 cc bakerglaasje 10% KOR, 70% alkuhol an glycerine
twaade bakarglaasja voor tweedarda gavuld glazan bakje
mat kraanwatar
twaa lucifarhoutjas met daarin sninntianaald- derda bakerglaasja met wat alkohol 70%
jas
staceomicroscoop met da vargrotingan 40x an buisja om in 100 ml bekarglas te zattan
lOOx

Wil ja de achtarlijfspunt mat da ganitalidn bawaran dan zijn er klaine buisjas mat rubber stupjas
te krijgan. Daarin san druppeltja glycerine doan met ar in da achtarlijfstop. Da insaktaspeld dour da
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Figuur 20, Ghyliza annulipes, vrouwtje.

rubber stop van bet buisje prikken en de genitalilo zitten bij de vlieg aan de speld. Dit rerept is ook te

gebruiken voor andere vliegen, zoals zweefvliegen, slakkendoders en zo voort. FIst uitprepareren gaat

dan uiteraard anders.

22

Figuur 21-22, 21- Chamaepsila-soort, bnrststuk van boven. Verkiaring van de borstelafknrtingen in
de tekst. 22- Ghamaepszla rosae, visugeiwortel. De gestippelde lijn geeft de zwakheidszone in de
vleugelwortel aan.

tie). De achterkop staat meer bol. Noon breder: meer dan 1/3 van de ooghoogte (figuur 31).
Len of twee paar srhildjesborstels 3

3 Sluipwespachtige vilegen en vliegjes met lange sprieten: derde sprietlid zeer lang (figuur 24). 4-
12 mm Loxocem Meigen (p. 27)

4.4 Tabel tot de geslachten

Naar de tabel van L.Lyneborg (in het Deens) in Ent.Meddr. 32:367-377, 1964 met enkele toevoegingen

en wijzigingen. opmerking: de borstels van de kleine soorten zie je pas goed bij 20x-40x, dus met een

stereomirrosroop.

1 De afsluiting van de anaalcel staat bol. Op de borststukrug twee dwarsnaadkuilborstels (figuur.

21, borstel n, daar dus Mn) en Mn middenzijplaatborstel op de borststukzijkant
Strongylophthalmyia Heller (p. 22)

Van dit geslarht ziju twee soorten. die ook in Europa voorkomen. S.prctrpes Frey

bereikt vanuit bet oosten Noord-Finland. S.ostulata (Zetterstedt) (4.5-6 mm) zit in

Finland en Zweden en bier en dear in de gebergten van Midden-Foropa. Aangezien

deze soort nooit in Denemarkeu en Noord-Duitsland is gevonden komt ze vrijwel zeker

niet in Nederland voor.

— De afsluiting van de anaalcel is recht (zoals in figuor 22 , de vleugelcel waarin Cu2 staat). Ten

hoogste Mn dwarsuaadkuilborstel en geeo middenzijplaatborstel 2

2 Kop van opzij: gezirht staat iets ho! (figour 20), naar beneden vormt de gezirhtslijn een rerhte

boek (pijltje) met de mondraud.. Arhterkop recbt of ho!. Noon (bet deel onder bet oog, naar

de koponderrand achter de zuiger, van opzij gezien) smaller: minder dan 1/3 van de ooghoogte.

Vrijwel steeds drie paar schildjesborstels (flguur 21 ,borstels sc, daar Mn paar)
Chyliza Fallen (p. 24)

— Kop van opzij: bet gezicht wijkt in eeu vrijwel rechte tot wat bolle lljn sterk scisuin naar arhter

(figour 24 en 31), gezicbtslijn en mondrandlljn staan vrijwel in elkaars verlengde (figuor 24 , pijl

— Vllegen en vllegjes van iset gewone type: derde sprietlid veel korter (flguur 31) 4

4 Geen dwarsnaadkuilborstels. Bij het msunetje is dij 3 gekromd en verdikt (flguur 30). Gee!
bruine vllegjes van 5-6 mm. Geen kruinborstels Psrlosoma Zetterstedt (p. 29)

— Edo dwarsnaadkoilborstel. Bij bet mannetje is dij 3 normaal S

5 Geen kruinborstels (flguur 23, borstels pvt achier de puntoogjes). Edo paar srhildjesborstels. .6

Kruinborstels aanwezig, a! zijn ze bij Tetrapsila (twee paar srhuldjesborstels) klein 7

6 Borststokrug: geen middenrugborstels (figour 21, borstelleugterijen dc. daar drie pass). Achier
lljf vrijwel geheel zwart. borststukzijden gee!, borststokrug roodarhtig. 7-8 mm

Osypsila Frey (p. 23)

Met slerhts Mn soort in Midden-Europa en Italld, dos vrij zeker niet in Noordwest
Europa. Kop gee!, op de arhterkop eeu bruine baud, voorhoofd eveneens mm of
meer brnin. Derde sprietlld verdonkerd langs de bovenrand. Arbterlljf zwart, soios
roodarhtig !angs de zijnaad. Poten geel Oxypsilo abdominolis (Schummel,1844)

— Borststukrug met voor bet srhildje Mn paar middenrugborste!s. Edn paar schildjesborste!s.
Flinke roodarhtige vliegen van 8-9 mm, vee!al op b!aderen van bogs dichts kruidsn, zoals brand
nstsls, op beschaduwde p!aatsen Psila Meigen (p. 30)

7 Twss paar srhildjssborstsls. !toodarhtigs vileg van 6-7 mm
Chornaspsilo obscuritarsis (Losw, 1856)

4 2!
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Figossr 23-24, 23- Clsainaepaila-soort, kop van boven. Verklaring van de borstelathortingen in de tekst.
24- Loxocera aristata, kop.

ondergeslacht Tctrapsila Frey.

vliegtijd: NL: half juni tnt half angustns.

vnorkomen: Midden-Enrnpa, D K en aangrenzend Noord-Dnitsland.

NL: ZL: Colmont (Vrakelberg), Vijienerbos.

Noordwest-Eurnpa: zie hnven

— Eén paar schildjesborstels. Vliegjes van 3-6 mm van allerlei kleur (rood tot geheel zwart) die op
het bezit van borstels op soort gebracht worden. Dit gaat uitslnitend hi] 40x (stereomicroscoop)
en soms mneten zelfs de mannetjes-genitalidn uitgekookt en geprepareerd worden

Chamaepsilo Hendel s.s. (p. 31)

Chyliza Fallen

Voor jeugdbonders is het mneilijk om de Chyliza’s nit de veelheid van slanke donkere vliegjes van
5-6 mm te halen. Bekijk daarvoor goed flguur 20. Heeft een vliegje dnnkere ringetjes op alle dijen
van de overigens gele poten, dan is er veel kans np Chyliza en dan is het C. annulipes Macq. Deze
zeldzame snort heeft glaaheldere vleugeltjes of een zwak verdonkerd vleogeltopje. De Nederlandse
exemplaren van de gewooere Ghyliza-soorten hebben alle eeo doidelijk verdookerd vleogeltopje en gele
poten (geen witte horststukranden). Als je hi] nauwkeoriger kijken met de loep vervolgens drie paar
schildjesborstels net, heb je een Chyliza gevonden. Bat kan niet missen.

Voislagen uitsloitsel geeft het melkwitte handje, een overblijfsel van ader sc dat loodrerht in de
vleogelvoorrand moodt (stereomicroscoop 20x) ter hoogte van het onderbrekinkje in die vleogelvoor
rand: figoor 20 en 22, in de laatste afheelding ter hoogte van de stippellijn: het laatste stokje stippellijo
oitmondend in het onderbrekinkje van de vleogelvoorrand geeft de plaats van het melkwitte bandje
aao, tossen de dikke ader en de voorrand.

1 Derde sprietlid verlengd, bovenrand hol; spriethorstel met een dichte zwarte behariog. De vileg
is geheel zwart. Poten geel, dij 3 met een brede broine ring voor de top; hi] de Nederlandse
exemplaren zijn de poten of geheel geel of di] 3 met eeo heetje broio voor de top. 5-6 mm.

Chyliza extenooto (Rossi, 1790)

leveoswijze : Be larven zitten oset enige bijeeo in het verdikte, ooderste deel van de
hremraapbloeistengel. Gekweekt nit Grote Bremraap en (Stohbs, in Ott., 18-IX-1989,
GB) nit Centaoriebremraap (Orobaoche elatior).
vliegtijd : NL: half jnni tot half joli.

voorkomen : Jo Middeo- en Zoid-Europa.

Nb: Leiden, Bergen op Zoom, Golpen, Epen (ZL). Van deze vier vindplaatseo het
laatst gevaogeo in 1910. Verder ZL: St. Pietersherg, Keuterberg hi] Wylre.

Noordwest-Eoropa: GB, F, B, Noord-Doitsland.

— Derde spriethid van de gewooe leogte en vorm en de sprietborstel met naowelljks waarneembare
hehariog (figour 20) 2

2 Borststokrug en borststokzijden vrijwel geheel zwart. Voorhoofd overwegend zwart 3
— Borststokrog geel met zwarte lengtestrepeo of vlekken van verschihlende nitbreiding. Voorhoofd

overwegeod geel, verder zwart. Achterlljf bruioig zwart. Poteo geel. 5-6 mm
Chyliza eittata Meigeo, 1826

Orchideewortelvileg.

levenswi]ze : De larve is gevooden in de wortel van de orchidee Vogelnestje en werd
later in Nederland gekweekt oit de wortel van Orchia.
vliegtijd : NL: eiod mel tot half johi, dos den generatie.

voorkomen : In geheel Eoropa.

NL: verspreid in Do en ZL. In het Ku van Amsterdam, Amstelpark, Lelystad en van
Bir van Assel (Gid.) en Hilversum,

Noordwest-Eoropa: GB, F, B, D, BK.

3 Dijess met duidelijke donkere ring voor de top (figour 20). Borststok en achterhijf zwart. Schildje
zwart met broine top. Met oitzoodering van de dijringeo zijn de poten geel. 5-7 mm

Jhyiiza anoaiipes Macquart, 1835

Boooswoodwortelvlieg.

hevenswijze: Lyneborg (1987, Ent. Meddr. 55: 27-29) schrijft dat de larven hevets in
gangen in de rand van wooden in stamioen van den en spar samen met ropsen van
Cydia-soorten (vinders, bladrollers). Het valt nog te bezien of deze madeo schadelijk
zijo voor de bomeo omdat ze de wooden vergroten. Het kan ook zijo dat de maden
zich bezighooden oset bet wegeten van zacht, enigzina rot materiaal in de vondran
den, dat ze zodoende de woodraodeo van infekties ontdoen en de geneziog van de stam
bevorderen.

vhiegtijd : NL: begin mei tot begin joni.
voorkomen : Jo geheel Europa.

Nb: Do: ‘s Gravendoin te Hoek van Holland, Wasseoaar, Naaldenveld te Bentvehd; Ku:
Robbenoordbos, Olterterp (Fr.); Dir: Lage Mierde (NBc.), Vughtse Baan (N.Br.), in
een bus hi] Wageningen, Heelsum; Zb: Geulle, Boveoste Bus hi] Terziet.

Noordwest-Europa: GB, F, B, B, BK.

— Dijen ddnkleurig geel 4

‘ii

Bremraapwortelvlieg.
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a

Fignur 25-26, 25- Chyliza leptogaster, deel van scheen 1 (iSOx vergroting), 26- Chyliza nova, idem.

4 Microscoop lOOx: mannetje met een nj kleine, zwarte, etaande dorentjee op de vnnrnnderzijde
van scheen 1 (figuur 25). Derde sprietlid tamelijk lang, epnietborstelbeharing eveneens tamelijk
lang. Bij bet mannetje is bet voorste gedeelte van bet vnorlsoofd geel, de krnin is zwart en de
voorhoofdsstreep is geelbruin of mm of meer verdonkerd. Gezicht geel, achterkop donkerder.
Sprieten geel, slechts bet eerste en tweede lid some liclitbruin. Aclsterlijf zwart, poten geel. Bnik
plaatjes 2-5 van dezelfde breedte, buikplaatje 6 met verspreid zittende dorentjes en met 5-6 zeer
dikke, korte dorens op bet midden van de achterrand. Bij het vrouwtje is het voorhoofd in de
regel donkerder, sprieten (vooral het derde lid) grater en meer brnin gekleurd. 4-6 mm

Chyliza leptogaster (Panzer, 1798)

Galwortelvlieg.

levenswijze De larven werden gevonden in walnnntgrote gallen in de takken van de
struik Sneenwbalspiraea (Spiraea npsilifnlios) en in galien van Forsytlsia (Grijpma Ii
Van Aclsterberg, 1991) en André van Erk kweekte de snort nit een gal van Frambons
(Udenhout, De Brand).

vliegtijd NL: begin ruei tot begin september.

vnnrkomen In gebeel Enropa en in Noord-Afrika in Algiers en TuneslI.

NL: In bet gehele laud, behalve in Do. Verspreid.

Noordwest-Enropa: GB, F, B, B, DK.

— Microscoop bOx: mannetje met een nj zwarte, kleine, dirbt tegen bet oppervlak gedrnkte doren
tjes op de voornnderzijde van scheen 1 (figunr 26). Derde sprietlid korter, sprietborstelbeharing
korter. Bij bet mannetje is bet voorste deel van bet voorhnofd breder geel en de voorhoofdsstreep
is in de regel minder verdonkerd. Buikplaatje 5 veel breder dan bnikplaatje 2; buikplaatje 6 met
dirist opeen geplaatste dorentjes. Bij bet vronwtje is het voorhoofd in de regel duidelijker geel
en oak de sprieten bebben een zoiverder gele klenr. 5-6 mm Chyliza nova Collin, 1944

vliegtijd NL: half mei tot begin augustus.

voorkomen : Slerhts bekend van GB, DK en Europees Rusland (rentrnm).

NL: Dn: Zwarte Veld te Vogelenzang; ZL: St. Pietersberg. Alleen mannetjes, vronw
tjes zijn niet goed te determineren.

Fignor 27-29, 27- Lnzncera hnffsnannseggi, spriet, 28- Lnzncera sylvatica, spriet, 29- Lnxncera albiseta,
spriet.

Loxocera Meigen

Dit zijn, eenmaal gevonden, voar jengdbonders gemakkelijke vliegen die meteen met het blote nag
als Lnrncern’s herkend worden. Men vindt de sluipwesparlstige dieren op bladeren laag haven de grand
of ze warden gesleept. Verreweg bet merendeel van de verzamelde exemplaren behnort tot L. albiseta
Schrank, een snort van Pitrns.

1 Alle drie sprietleden verlengd; sprietborstel verdikt en ingeplant in ongeveer bet midden van bet
derde sprietlid (figonr 27). Sprietborstel witarhtig met gelig begin. Kop, borststnk en achterlijf
glanzend bruinig zwart, erhter de eerste drie tot vier arhterlijfsringen roodbrnin. Pnten geel
broin, de dijen zijn bet donkerst geklenrd Be vlieg lijkt sprekend op een grate roodzwarte
slnipwesp. 10-12 miii Lnxncern hnffmanuseggi Meigen, 1826

Wespwortelvlieg.

vliegtijd : NL: half juli tot half september. Be meeste van eind augustus—september.

voorknmen : West- en Midden-Eoropa, Italid.

NL: Ku: Lage Zwaluwe; Bir: Venlo, Erht, Vlodrop; FL: Bouderbos, Reerlen.

Nnordwest-Eoropa: F, B, B, BK. Niet in GB.

— Slechts bet derde sprietlid verlengd; sprietborstel slechts verdikt op bet begin en ingeplant nabij
bet begin van bet derde sprietlid. (fignur 28 en 29 ) 2

2 Sprietborstel met een korte, snet de loep niet zichtbare beharing (figuur 24 en 28). Gezicht zwart
of tenminste met een zwart nsiddengedeelte 3

— Sprietborstel met een langere, staande, met de loep zirhtbare beharing (figunr 29) Gezirht
geheel geel 6

3 Grotere soorten: 7-10 mm. Ret derde sprietlid vrijwel even lang als zijn sprietborstel. Vlak voor
bet schildje geen middenrugbonstels 4

— Kleinere soorten: 4-6 mm. Ret derde sprietlid veel langer dan zijn sprietborstel. Wel midden

25
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nugborstels, namelijk Mn paar vlak voor bet schildje S
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4 Hop zwart, de konen met een jets liebter plekje, op het voorhoofd vermeldt men een geel
bruine middendriehoek, maar bij Nederlandse exemplaren is het voorhnofd zwart. Achterlijf
zwart, zelden langs de zijnaad wat bruin. Borststuk geelbruin, maar het voorste stuk van de
borststukrug zwart. Pnten geel. 7-10 mm Lnxncere ariatate (Panzer, 1801)

levenswijze : De Meijere kweekte de v[ieg np uit een grasznde.
vliegtijd : NL: half mel tnt begin nktober.
vonrkomen In geheel Europa.

NL: In het gehele land, vnnral van Ho. Verspreid. Waddeneilanden: Texel, Ter
scheDing, Schiermonnikong.

Noordwest-Eurnpa: GB, F, B, D, DK.

— Hop nok zwart met gele middendriehoek op bet vonrhnnfd, maar de knoen geel. Achterlijf zwart,
op het begin geel en met gele strnken langs de zijnaad. Overigens als L. aristata. In Gront
Brittannid wnrdt deze snort beschnnwd als een varidteit van L. nristate. 8-9 mm

Lnzncere maculate Rnndani, 1876

vnnrknmen : In de bergen van Midden-Europa en Italib.
Nnnrdwest-Enrnpa: Schntland.

5 Schnuderknnbbels geel. Vnnrhnofd met laisgwerpige, gele driehoeken aan weerszijden van de
zwarte vnnrhnnfdsmiddendriehnek; gezicht gelig met sen zwarte middenstreep. Nones breder,
geel, evenals de nnderhelft van de achterknp. Bnrststnk geel met sen zwarte viek vnnrnp de
bnrststukrug. Arhterlijf bruinig zwart. Pnten geel. 4-6 mm. . . Lnxncere aylvaticn Meigen, 1826

vliegtijd : Nb: half mei tot half augustus.

vnnrknmen : In geheel Europa, behalve het zniden.
Nb: Winterswijk, Hnuthens, van deze twee vindplaatsen bet laatst gevangen in 1926.
Verder Rijrkhnlt, Savelsbns, op Grnte veldbies.

Nnnrdwest-Eurnpa: GB, F, B, D, DK.

— Srhnuderknnbbels dnnksr. Vnnrhnnfd geheel zwart of tenminste niet znals nuder de vnrige snort
aangegeven; gezirht vrijwel geheel zwart, erhter met zilverbandjes. Honen sina]ier en de onder
heift van de arhterknp verdnnkerd. Overigens gstint als ds vnrigs snort. 4-5 mm

Lnxncera fulviventris Meigen, 1826

vlisgtijd : Nb: eind mel en eind juli tot begin september.
voorkomen : Nnnrd- en Midden-Europa.

Nb: Ainstelpark en Hortus Bntanicus te Amsterdam, Hilversum, Driebergen, Hesnper
berg np de Hogs Veluwe, Tnngeren (Gld.).
Nonrdwest-Enrnpa: GB, F, B, D, DK.
Opmerking: 1k vond exemplaren met sen deels geel gezicht en met de achterkop nn
deraan overwegend geel, maar met een zwart vonrhonfd en met de schnuderknnbbels
zwart. Pit dergelijke overgangen is me duidelijk gewnrden dat bet nnderscheid tusssn
de beide vnnrgaands snnrten, dat op klsurkenmerken berust, hoogst nnzeker is -VG.

6 Grotere snort: 7-9 mm. Vnnrhnnfd geel aan weerszijden van sen zwarts middendriebnek. Srhildje
geel. Hop nverigens geel, maar bet bnvendeel van de achterknp is zwart. Sprietbnrstel wit.
Bnrststuk geel, srhnnderknnbbels en bet voorste deel van de bnrststukrug zwart. Arhtsrlijf
zwart. Poten geel Lncncere elbisete (Schrank, 1803)

Ruswnrtelvlieg.

levenswijzs : barven en puparia werden door De Meijere gevnndsn in de stengel van
Pitrus in Amsterdam langs de zuidrand van de stad.
vliegtijd : Nb: eind juni tot half nktnbsr.

vnnrknmen : In geheel Europa.

Nb: In bet gehele land. Gewnnn. Waddeneilandsn: Texel, Vlieland, Terschsffing,
Schisrmnnniknog. Enkele vangtenten te Hnedijk (NH.) vingen in 1984 7.5 exemplaren.
Nnnrdwest-Eurnpa: GB, F, B, D, DK.

— Kleinere snort: 5-7 mm. Vnnrhnnfd en srhildje geheel zwart
Lnxncere nigrifrnns Macquart, 1835

vnnrknmsn: West- en Middsn-Enrnpa, maar in Eurnpees Rusland onk uit bet noorden.
Niet nit Nb.

Nnnrdwsst-Enrnpa: GB, Nnnrd-Frankrijk, B, D. Niet in Denemarken. Mngelijk loopt
de nnnrdgrens van bet verspreidingsgebisd door Belgid.

Psilosoma Zetterstedt

Het eerste maak is kennis in Nederland met de vrij grnte Psile-snorten. Zndra is daarvan kleins
exsmplaren in Znid-bimburg te pakksn krijgt most je nitkijken, want daar tossen knnnen Pailnsnme’s
zitten.

Edn paar middsnrugbnrstels vnnr bet schildje (figoor 21, borstsllengtecijen dc, daar dde paar).
Edn bnvenste nograndbnrstel (figoor 23, bnrstels ocs, daar twse, 20x). Di) 3 van bet mannetje
zondec uitsteekssltje op de nnderzijde bij bet begin (fignur 30). Hop, bnrststuk, achterijf en
pntsn geelbrnin. 5-6 mm Psilnsnnze lefcbvrei (Zstterstedt, 1835)

vnnrknmen : Nnncd- en Midden-Eurnpa.

Nonrdwsst-Eoropa: GB, F, B (tnt zeer dicht bij Zuid-bimburg), D, DH (talcijk).

— Geen middsnrugbnrstels (Inep) en gesn nngrandbnrstels (20x). Di) 3 van hut mannetje met
sen nitsteksnd tandje op de nnderzijds bij bet begin. Overigsns als de vncige snort, maar de
bnrststnkrug met vnnraan sen bruins vlsk, vanaf dszs vlek lopen twee nf dcie bruine lengtestrepen.
Achtedijf met mm of meer doidelljke broine lengtestcepen. Dij 3 met sen bruine ring bij bet
begin. 5-6 mm Psilnsnme estdnuini (Zetterstedt, 1835)

vnncknmen : Nnnrd- en Midden-Europa.

Nnnrdwsst-Eurnpa: alleen in F, D.

Fignur 30, Psilnsnnze lefebcrei, dij 3.

i
I

I
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Fignur 31, Psila rnerdaria, mannetje.

Psila Meigen

Dc twee soorten in Nederland zijn beide vrij talrijk en je komt cc op blad snel tegen. Ze wor
den wel eens verward met de eveneens roodachtige Drpornyza anilis Fallen, maar die laatste heeft
een heel ander gczicht (niet in een vrijwel rerlste lijn schuin naar achtcr terug;vijkend) en heeft ver
donkerde dwareaderen in de vlcugcl. Verder zijn er nog roodarhtigc slakkcndodcre van dczclfdc grootte
(die hebben een witachtig gezirht) en roodachtigc enestvllegsoorten (die hebben cchter grote gekromde
mondhoekborstele onder op het gezicht aan de mondrand en hebben veel borstels np de pnten en zijn
vaak ook hang (Psila’s zijn op het eenste gczicht kaal)).

1 Derde spnietlid met de loep duidelijk ziclstbaar donkerder gekicurd np de buitcnzijde bij de in-
planting van de spnietborstel (ligusir 32). Het derde sprietlid is kleiner dan dat van de volgende
snnrt. Mirroscoop: de haren onderop het tweede sprietlid tenminste half zn lang als het derde
sprietlid; heharing np de bovenzijde van de sprietbnrstcl duidelijk langer dan de sprietborsteldikte
aan bet begin. Bnrststukrug met den paar middcnrugbnrstcls De vlicg is rnodachtig tnt geel
bruin, bet achterlijf is lets dnnkerder. 8-9 mm Psila fimetarsa (Linnaeus, 1761)

levenswijze De vliegen zijsi te vinden np bladeren van hnge krniden, bijvnnrbeeld
brandnetels, vnnral in de srhaduw. De larve znu zijn gekweekt nit een zeggesnnrt.

vllegtijd : NL: half mei tnt half auguetns, bet meeste in juni.

vnnrkomen Geheel Eurnpa en in Nnnrd-Afrika uit Algiers.

NL: in het hele land, vcrspreid. Wnrdt blijkbaar niet dnnr vangtenten verzameld.

Nnnrdwest-Europa: GB, F, B, D, DK.

— Derde spnietild ellen geel op de buitenzijde (figuur 33) en groter dan dat van de vnrige soort.
Mirrnsrnnp: de haren nndernp bet tweede sprietlid duiddijk minder dan half zn lang ale bet
derde eprietlid; bebaring np de bnvenzijde van de eprictbnretel nngeveer even lang ale de epriet
bnreteldikte aan bet begin. Boretele en lichaamekleur ale bij de vnrige snort. 8-9 mm

Psila inerdaria Cohn, 1944

voorknmcn : Er is blijkbaar weinig op deze eoort gelet, want cc is elcrhte bekend van
GB, DK, CS, B en van bet noordelijk deel van Europece Rueland.

NL: in bet hele land, verepreid.

Nnordweet-Europa: zie boven, Komt waarechijnlijk in bet gebele gebied voor.

Chamaepsila Hendel
Dit zijn geen jcugdbondevlicgen, maar bet is beter in deze tabel een determinatictabel van deze

klelne vlicgjce te publiceren. Ze zijn met een loep wel te berkennen ale wnrtelvliegen aan bet echuin
naar arbteren wijkende gezicht (vergelijk fignur 31). Maar de eoortbepaling geecbiedt op bet wel of
niet aanwezig zijn van boreteltjee en bij de kleinete exemplaren van 3 mm is dan een vergroting van
40x gewenet. Tot nvermaat van ramp moat bij verreweg de talrijkete snort van de mannetjee bet ge
elarhteorga.an nitgeknnkt wnrden en under eterke vergroting bekeken wurden. Zie daarvnnr bet rerept
eldere in dit boekje. Snrcee!!

1 Boretetnkrng geel of ten boogete met dunkere etrepen. Noolt donker met elerbte de echonder
knobbele en de zijranden geel 2

— Bnretetnkrng geheel zwart of elerhte geel up de erhnnderknnbbele en lange de zijranden 6

2 Edn paar middenrughuretele (fignur 21, bnretellengterijen dr, daar drie paar), arhterlijf zwart of
tenminete niet geel 3

— Twee paar middenrugboretele, dan arhtenlijf zwart tnt geel. Indien den paar middenrughoretele,
dan arhtcrlijf gccl 4

3 Buvcnrand en top van bet dcrdc epricthd en dc top van dc tasters vcrdnnkcrd. Boretetukrug
vooraan met ccn bruinc vlck. Boretzijplaat ddnklcurig gccl. Ovcnigcne de kop, buretetuk en puten
gccl. Arhtcnlijf zwart tot bruinig zwart. 4-5 mm Clsarnacpsila biculur (Mcigcn, 1826)

lcvcnewijzc : Dc larf brcngt erhadc toe aan Chrpsanthcmuns.

voorkumcn : In gcbccl Europa.

Nict in NL.

Nnnrdwcet-Enropa: GB, F, DK, D.

32

Figunr 32-33, 32- Psila fimetaria, epnict, 33- Psila merdaria, epnict.

vliegtijd : NL: begin mci tot bcgiis jnli. Vrijwcl ale vangetcn nit mci.
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— Derde sprietlid en tasters zuiver geel. Bnrststokrog vnoraan in bet midden zonder een bruine

viek. Borstzijplaat met een brnine viek. Verder ala de vorige snnrt. 4-5 mm
Chamaepsila nigromacolata (Strobl, 1909)

vnorkomen : West- en Midden-Europa.

Niet in NL.

Nonrdwest-Europa: GB, F, DK.

4 Slechts édn bovenste ongrandbnrstel (figuur 23, ors, da.ar twee), twee verticaalborstels (figuur

23, Vt) en op de borststokrug den paar middenrughorstels. Hop, borststok, achterlijf en poten

broinig gee!. Borststnkrog vooraan met twee smalle donkere lengtestreepjes. 4-6 mm
Clsamaepsila rofa (Meigen, 1826)

voorkomen : In West-Europa van Zweden tot in Spanje.

NL: een vangst in het Artis-insectarium te Amsterdam, 12 job 1933. Twijfelachtig

inheems.

Noordwest-Europa: D, DK. Niet in GB (Godfrey, in !itt., 13-IX-1991).

— Twee bovenste oograndborstels, drie verticaalborstels en twee paar middenrughorstels 5

5 Derde sprietlid bepaald groot en geheel geel. Sprietborstel met langere haren. Ooghoogte groter

dan de oogbreedte. Borstels geel. Kop en borststok gee!, maar de achterlijfskleor wisselt van

geel via broin naar zwart. 4-5 mm Chnmaepsila pallida (Fallen, 1820)

vllegtijd NL: half mei tot half aogostos.

voorkomen : In Europa beha!ve in het zoiden.

NL: vooral in Do en Ku (10 vindp!aatsen). Verder Bir: Wageningen, Neerijnen en

Eerde (Ov.).

Noordwest-Eoropa: GB, F, B, B, BK.

— Berde sprietlld kleiner en smaller en aan de top verdonkerd. Sprietborstelbeharing korter. Ogen

even hong als breed. Lichaam geheel gee!, maar achterbjf vaak deels broin. 4 mm
Chamaepsila loteola (Cohn, 1944)

voorkomen slechts bekend van Groot-Brittannid.

6 Slechts den ps.ar middenrughorstels en als regel slechts den hovenste oograndborstel (figuur 23,

ors, daar 2) 7

— Twee tot vier paar middenrogborstels (figour 21, borstellengterijen dc, daar drie paar) en als

regel twee bovenste nograndborstels 8

7 Als regel drie verticaalborstels (flguur 23, vt). Alle borstels licht gekleurd. Berde sprietlid gee!,

maar de bovenrand en de top dofzwart. Knp geelbruin. Borststuk zwart, sums slechts een smal

verticaal strookje boven heup 1 geelbruin tot bruin, vaak zijn onk de schnuderknobbels broin tnt

geelbruin, de borststukzijden kunnen nok mm of meer broinachtig zijn en zelfs nok de zijranden

van de borststukrug. Poten gee!. 4-6 mm Chamaepsila lzmbatella (Zetterstedt, 1847)

levenswijze : de larf brengt schade toe aan Chrysanthemom.

vliegtijd : NL: een najaarssoort: eind augustus tot eind september.

voorkomen : Noord- en Midden-Europa.

NL: oorspronkelljk een enkele vangst van Ben Haag, 1894. In 1977 vingen echter enkele
vangtenten te Nunspeet 49 stoks. Toch we! ze!dzaam.

Noordwest-Europa: GB, B. DK.

— In de regel slechts twee verticaalborstels. Alle borstels zwart. Berde sprietlld dofzwart. Kop van
bet mannet.je bruinachtig tot zwart, onderkant lichter. Bij bet vrouwtje is de knp meer geelbruin,
maar de bovenhelft van de achterknp en bet voorhnnfd zijn ecbter altijd donkerbruin. Bnrststuk
geheel zwart, Pnten bij bet mannetje overwegend bruin tot bruinig zwart op dijen en schenen,
bij bet vrouwtje geelbruin met zwak verdonkerde dijen. 4-6 mm

Charnaepsiia gracilis (Meigen, 1826)

!evenswijze : larven in de wortels van Rode Kiaver.

vhegtijd : NL: eind aprll tot begin september. Verreweg de meeste vangsten uit mei
en de rest voornamelijk uit augustus. In Denemarken twee generaties: van de !aatste
week van mei tot in juni en dan van juli tot de eerste decade van augustus.

voorknmen : Europa, behalve in bet zuiden.

Nb: in bet gehele land: 20 vindp!aatsen. Vermoedelijk verspreid. Waddeneilauden:
Texel.

Noordwest-Europa: GB, F, B, B, BK.

8 Slechts twee paar middenrugborstels. Poten geel. Borstels gee! 9
— Brie tot vier paar middenrugborstels. Meestal de dijen donker en de borstels zwart. Zeer zelden

poten gee! en borste!s gee! 13

9 Borststukzijden nverwegend geelbruin, borststukrug zwart, schouderknobbels en zijranden gee!
bruin. Hop gee!bruin, kruin en bovenstuk van de acbterknp bruinig zwart. Derde sprietild mm of
meer dofiwart, maar steeds gellg op bet begin, dit bet meest bij bet mannetje. Poten bleekgee!.
Borste!s gee!. 3-4 mm Chamaepsila pectoralis (Meigen, 1826)

vliegtijd : NL: half mei tot ha!f juli, maar nit job slechts den exemplaar.

voorkomen : Noord- en Midden-Europa.

Nb: in bet gehele land, mass s!ecbts 14 vindp!aatsen. ‘vVasrschijnlijk verspreid.

Noordwest-Furopa: GB (zie opmerking under C.humerahs :lOa), F, B, B, BK.

— Borststukzijden zwart, sums vat gee! op bet smalle, verticale strookje tussen beup 1 en de schou
derknobbel 10

10 Scbouderknobbels roodachtig. Borststukzijde zwart. Poten gee!. Borste!s gee!. 3.5-4 mm
Ghamaepsila hstmeralis (Zetterstedt, 1847)

voorkomen : Als verspreiding wordt opgegeven geheel Europa.

Noordwest-Europa: B, (de Harz is de mij bekende bij Nederland dichtstbijzijnde
p!aats). Cohn (1944) geeft de snort op van GB, maar gezien de kenmerken die hij
gebruikt betreft bet C.pectoralls (Mg.). De huidige soort dos niet van GB.

— Schouderkeobbels zwart 11
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NL: achterdninrand: Veizen, Bloemendaal; Ku: Beetsterzwaag, Vlagtwedde; Bir: Ru

versum, Bussum, Bergen op Zoom, Leuvenum, Nunspeet, Denekamp, Ootmareom.

Noordwest-Eoropa: GB, F ,B, D, DK.

— Twee bovenste oograndborstels. Boretels zwart, soms geel. Lirhaamskleor als de vorige soort 15

15 Borstels geel. Poten geel. Lijkt sterk op C. roaae. 3 mm. Clzamaepsila vsllosula (Meigen, 1826)

voorkomen: In Europa gevonden in A en H en in Noordweet-Europa in B, NL en DK.

NL: Nunspeet, 19 september 1977, een vrouwtje.

— Borstels zwart. Poten geheel zwart tot bruin. 4 mm... Chumuepsile mono (Zetterstedt, 1835)

voorkomen : in Noord-Enropa en de gebergten van Midden-Enropa. Niet in NL.

Noordwest-Europa: B, niet in DK.

Opmerking: Van Nederland is een exemplaar (Bussum, 12 mei 1903, verzameing

Zodlogisrb Museum te Amsterdam) van C. nigre bekend met twee bnvenste nogrand

borstels. Te herkennen ten opzichte van deze soort door de lirhtere pootkleur en vooral

door de tarskleur.

16 Mannetjesgenitalihn: de twee takken van de basaa.lplaat eindigen stomp en zijn geiijkmatig

afgerund. Vrouwtje: zevende achterlijfsring smal, vormt een deel van de telescoopvormige leg

boor. Pootkleur ale bij C.nigra (Fallen). Vlieg geheel zwart. 3-4 mm
?homeepsi1e etre (Meigen, 1826)

vliegtijd : NL: begin mei tnt begin juni.

voorkomen : Europa, behalve in het zuiden.

NL: Veizen, Beetsterzwaag, Bergen op Zoom, Hhlversum, Hoothem, Epen (ZL). Het
laatst gevangen in 1922.

Noordwest-Enropa: GB, F, B, D, DK.

— Mannetjeegenitalldn: de twee takken van de baeaalplaat eindigen in een gekromd vingervormig

oiteteeksel. Vrouwtje: zevende achterlijfsring ongeveer even breed ale ring 6, lets opgezwollen en

opzij kaal; de smalle legbonr komt te voorscleijn nit de breed afgeetnmpte acbterrand van ring 7.

Overigene ale de vorige snort. 3.5 mm Chemeepsile clenelis (Coffin, 1944)

voorkomen : In Europa nitslnitend van GB.
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40 HOOFDSTUK 5. WOLZWEVERS

tweede basaalcel

Figaor 38, Adering en cellen, wolzwever, Exoprosopa capuczna.

eerder gemeld np muren en dergelijke vnorknmt en daarom ook in steden te vinden is.
Tossen de deelgebieden blijkt een duidelijk verschil in soortsamenstelling te zijn. leder deelgebied

heeft karakteristieke soorten.

1. duinen: Hemipenlhes mono, Thynidanthrax afer, Fhthsnsa palscaria en Villa modesta (zie
kaart 2).

2. binnenland: Thynidanthrax fenestralsss, Exoprosopa capsicsna, Villa circumdata, Bombylms ma

jor (met Zuid-Limburg), Bombylias dsscolor (met Zuid-Limborg).

3. Zuid-Limborg: Bombylitss venosas (zie kaart 1), Bombylius major (met binnenland), Bombylius
discolor (met binnenland) en enkele zeldzame Bombylsszs-soorten.

5.5 wat is een wolzwever ?

Len wolzwever is een vlieg die:

1. een vleugeladening heeft als in figuur 44 en waarbij de vlieg zeer klein is.

2. en vleogeladering heeft als in figuur 45, waarbij

• of de zuigar zeer lang is,

• of de vleogels sterk gevlekt zijn (als fignor 38), de zuiger kort is en de oogachterrand een
kleine inkeping vertoond,

• of de viengels helder zijn, de zuiger kort is en de oogachterrand een kleine inkeping vertoond.

5.6 tabel tot de geslachten

1 Zuiger langer dan de kop, oogachterrand recht (figunr 39) 2
— Zoiger korter dan of hoogstens even lang als de kop, oogachterrand met een inkeping (figunr 40)5

2 Dier kleiner dan 5 mm, spaarzaam behaard. Scheen 3 zonder borstels Phthina Meigen (p. 43)
— Dier groter dan 5 mm, lang en dicht belsaard. Scheen 3 met borstels 3

3 Eerste sprietlid dik en opgeblazen, langer dan het derde lid (lignur 41)
Gonophorus Meigen (p. 44)

— Eerste sprietlid normaal, even dik als het tweede en derde lid, korter dan het derde lid (figoor
42) 4

4 Dwarsader a op 1/6 tot 1/5 van de lengte van de onderliggende cel staand, dos vlak bij de basis
van de cel (figour 43) ystoechus Loew (p. 44)

— Dwarsader a op 1/3 tot 1/2 van de lengte van de onderliggende cel staand, dos ongeveer op de
helft (figoor 44) Bombylias Linnaeos (p. 44)

5 Vlieg klelner dan 3 mm, met een afwijkende vleageladering (vergelijk figoor 43, normaal, met
fignor 45) Glabellala Bezzi (p. 47)

eerste basaalcel

voorrandcel
= cel 2

ader M1+2

56. TABEL TOT DE GESLACHTEN

39 40

dwarsader a

ader rs

dwarsader b

41

Figuor 39-40. 39- Bombylius nsajor, kop, 40- Villa modesta, kop.

dwarsader mm
schijfcel I

42

figour 41-42. 41- Conophorus virescens, spriet, 42-Bombylius major. spriet.
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Figuur 43-45. 43- Systoechus ctenopterns, vleugel, 44- Born bplios major, vleugel, 45- Glabellula arctica,

vleugel.

— Vlieg groter dan 5 mm en met een normale vleugeladering 6

6 Ader rs begint met een haakse bocht loodrecht op de nnderliggende aster 7

— Ader rs begint met een scherpe hoek en zonder knik op de onderliggende ader (figour 46)
Lornatia Meigen (p. 48)

7 Vleugel geheel doorzichtig, hoogetens de voorrand doorzichtig lichtbruin gekleurd 8

— Vleugel gedeelteijk ondoorzichtig, donker gekleurd, tenminste de voorrand van de vleugel over

2/3 van ste Iengte donker gekleurd 9

8 Dier kaal, niet geel behaard op het achterlijf Spongostplnrn Macquart (p. 51)

— Dier op bet achterlijf duideijk geel behaard Villa Lioy (p. 48)

9 Dwarsader b aanwezig (figuur 47) ExoprosopaMacquart

— Dwarsader b afwezig (fignur 48) 10

50 51

Figuur 50-52. Scbildje van vrouwtje Phthiria. 50- P. canescens, 51- P. minuta 52- P. policaria.

10 Viengel: de schijfcel geheel bruin of zwart gekleurd, maar sums vrijwel gebeel helder en dan de
tweede basaalcel ook met heldere stukken. Sprieten: derde lid plotseling versmald, aan bet einde
met een klein bosje karen (figuur 49) Anthrax Scopoli (p. 52)

— Viengel: de schijfcel your 1/5 tot 1/2 helder, maar sums ook vrijwel geheel helder en dan de
tweede basaalcel geheel gekleurd. Sprieten: derde lid uivurmig, geleideijk versmald, zunder
bosje haren 11

11 Vleugel of met venstervlekken (heldere plekken in een donkere acbtergrund) of met een zwarte
vuorrand over 2/3 van de vleugeliengte Thpridanthrax Osten-Sacken (p. 53)

— Vleogel your over de heift aaneengesloten bruin tot zwart gekleurd, zonder venstervlekken. Sums
wel de dwarsaders lichtbrnin aangezet Hernipenthes Loew (p. 53)

Phthiria Meigen, 1803

1 Kup geheel wit behaard. Vroowtje: eerste twee buikplaatjes geel en schuldje met ceo hartvormige
gele viek (fig. 50) Phthsria canescens Loew, 1846

vliegtijd: In Duitsiand juni tot augustus (Von der Dunk, 1994).
vourkumen : Niet in Nederland.
Nourdwest-Europa: D, DK.

— Kop tenminste up de bovenheift zwart beha.ard. Vrnuwtje: Abe buikplaatjes donker gekleurd en
de gele viek op het schildje is niet hartvormig 2

2 Kop geheel zwart behaard, vroowtje: schildje aan de bovenzijde vrijwel geheel geel (fig. 51). 4-
4.6 mm Phthiria rninuta Fabririus, 1805

vliegtijd: Von der Dunk (1994) geeft juni tot augustus.
vourkomen : Niet in Nederland.
Norsrdwest-Enropa: B.

— Kop op de buvenzijde zwart, op de onderzijde licht behaard, vrouwtje: schildje zwart met ovale
gele vlek (fig. 52). 4-4.5 mm Plsthiria pulicaria Mikan, 1796

levenswijze : Op zandige stukken in ste duinen. Volgens Van Aartsen (1980) komen
de dieren op een op de grond liggend net at. Dan zijn ze makkeijk te vangen. Verder
gevonden op gele composieten (Oldruyd, 1969; Wilke, 1944).
vliegtijd : NL: begin juni - eind job, pick: eind joni - begin job.

43

44

45

52

49 S
47

48

Figuur 46-49. 46- Lornatia lateralis, vleogel, 47- Exoprosopa capsscina, vleogel, 48- Thpridanthrax

fenestnstsss, vleogel, 49- Anthrax anthrax, spriet.
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voorkomen : NL: Du verspreid, plaatselijk some talrijk. Dok op de waddeneilanden

gevonden. Hi: zeldzaam.

Noordwest-Europa: GB, H, D, DK.

Conophorus Meigell, 1803

1 Dicht gel behaarde vlieg, die door bet merkwaardig dikke en lange eerste sprietlid (figour 41)

dirert opvalt. De zuiger is knrter dan bij de Bombylius-snorten en reikt tot lets voor de sprieten.

6.5-9 mm Gonophorns virescens (Fabririus, 1787)

vliegtijd: In Duitsiand van mei tot augostus (Von der Donk, 1994).

voorkomen : Niet in Nederland

Noordwest-Eoropa: B, D.

Systoechus Loew, 1855

1 Dirht geel behaarde vlieg, veel lijkend op een Bonsbylios. 5.5-lI mm
Systoechos ctenopteros (Mikan, 1796) (z S. sulphurens Mikan, 1796

levenswijze : De larven leven van de eihopen van sprinkhanen (Hull, 1973). Andere
Sysloechus-soorten leven van de eieren van treksprinkhaansnnrten.

vliegtijd : NL: half joni-begin job.

vnorkomen : NL: Venln (voor 1900): 6 exemplaren.

Noordwest-Europa: D K.

Bombylius Linnaeus, 1758

1 Vleugel met talrijke donkere viebjes en een donkere voorrand tot op 2/3 van tIe vleogellengte
(fignor 54) 2

— Vleugel of met een donkere voorrand maar dan zonder donkere vlekken (figuur 44), of geheel

helder met some sen donker aangezette basis 3

2 De boikbebaring is donker. 10-16 mm Bombpines discolor Mikan, 1796

vliegtijd : NE: eind maart - begin jnni, piek: half april - begin mei.
voorkomen : NL: ZL: verspreid, Hi: vrij zeldzaam, Do, Ku, Rv: zeldzaam (samen 4
waarnemingen).

Noordweat-Enropa: GB, H, D, DK.

— De buikbeharing is licht. 9-12.5 mm Bombylirss medics Linnaeus, 1758

levenswijze: Van Aartsen ving deze snort zwevend boven bet gras van een kalkgrasland.
vllegtijd : NE: drie ulteenlopende vangdata: half mel en half jnni.
voorkomen : NL: ZL: zeldzaam. Cadier en Hemelen.

Noordwest-Europa: H, D.

3 Vlengel met sen srberp begrensde zwarte voorrand (fig. 53, 55) 4
— Vleugel geheel helder, soms aan de basis donker getint, maar dan de grens tussen bet heldere en

bet donkere deel vaag 5

4 De zwarte voorrand volt de voorrandrel vrijwel geheel op en loopt &rnppelvormig in de on
derliggende cel cit (fignur 44). 9-11.5 mm Bombylios major Linnaeus, 1758

levenswijze : Te vinden langs bosranden en heggetjes. Met de lange zuiger kan nectar
opgenomen worden nit bloemen waar de nectar zeer diep zit, zoals slentelbloemen. Tot
no toe zijn de larven gevonden in nestsn van Andrena-soorten, solitaire bijen die hun
nest in de grond maken.

vhegtijd : NL: eind maart-halfjuni, piek: baif april-begin mel.
voorkomen : NL: ZL, Hi: verspreid, maar plaatselljk gew000, Ku: zeldzaam, 10
waarnemingen, Do, Rv: zeldzaam, 6 waarnemingen.

Noordwest-Enropa: GB, B, D, DK.

— De zwarte voorrand laat de top van de voorrandrel doorzichtig of slechts lets gekleurd, waardoor
er een geisoleerde vlsk in de cel nuder de voorrandrel ontstaat (fignur 55). 8—11 mm

Bombylins Jlmbriains Meigen, (1820)

vliegtijd: Von der Dunk (1994) geeft als vliegtijd april-mel op.
voorkomen: Niet in Nederland.

Noordwest-Europa: B.

44 IIOOFDSTUK 5. WOLZWEVERS
54 55

Figuur 53, Bombguns major.

Fignur 54-55. 54-Boinbybos discolor, vleugel. 55-Bombylins fimbrisins, vleugel.
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Kaart 1. Verspreiding Bombylins venosus in Nederland. Kielne stip: aileen vangsten voor 1960, grote

stip: (ook) vangsten na 1960.

5 Ret gehele dier zwart behaard, achterlijf met witte schilfervlekken. 6-11 mm
Bombplins ater Scopoil, 1763

voorkomen : Niet in Nederland.

Noordwest-Europa: B, D (waarnnder Rheinland-Pfalz (Hubner & Coiln. 1995)).

— Ret hele dier geel behaard, achterlijf zwart zunder schilfervlekken 6

6 bangs de oogachterrand een enkele nj zwarte haren, die te zien is ale men de kop van voren be

kijkt. Ze steken dan af tegen de gele borststukbeharing 7

— bangs de ongachterrand geen nj zwarte haren 8

7 Op bet borstetuk staan, your de viengelinplanting, twee zwarte borstels tussen de gele haren.

Deze bnrstels biljven aanwezig bij dieren die hun bnrststukbehaning venloren hebben. Knup van

het kolfje donker. 8-11 mm Bombpliets venosets Mikan, 1796

levenswijze: De vilegen worden gevnnden in graslanden en busranden,vaak in ten

reinen waar bossages en open stukken elkaar afwisselen, zoals kalkgraslanden. Daar

fourageren ze op bloemen, coals Bondsdnaf, Gewone erepnijs en Knolsteenbreek. Tegen

de avond kunnen ze in een rusthouding op stevige kruiden gevonden worden, waarbij

ze met de kop ombuog en de tong vooruit zitten.

vliegtijd : Nb: half april-eind juni, piek: half mel-begin juni.

vuorkomen: NL: zie kaart 1. Zb: gewoon; Rv: up een aantal plaatsen in de uiterwaar

den tussen de Veluwe en de stuwwal van Nijmegen: Zevenaar (meerdere exemplaren

GLABELLULA 47

in een vangtent bij de Oude Rljnstrang), Miffingerwaard (in 1993 en 1994 in aantal),
verder Ottoland; Bi: Wageningen (up grens met Ky), Gorssel.
Nnordwest-Europa: B, D.

— De horstels die voor de vleugelinplanting staan zijn geel en daardoor lastig te den. Ze steken
echter bnven de beharing uit en vailen daarduur op. Knop van het kolfje wittig. 7.5-11 mm.

Bombpliers canescens Mikan, 1796

vliegtijd : Nb: eind april-half juli, piek: begin juni.
voorkomen : Nb: Zb: zeldza.am. 17 waarnemingen,

Noordwest-Europa: GB, B, D. DK.

S Op het borststuk staan, vlak your de vleugelinplanting, twee zwarte boretels tussen de gele haren.
Knop van bet kolfje donker. 7.5-10 mm Bombplius cinerascens Mikan, 1796

vliegtijd : Nb: eind mel- begin juni.
voorkomen : Nb: Zb: zeldzaam, 4 waarnemingen, waarvan 1 in de vnrige eeuw.
Noordwest-Eunopa: B, D (waarnnder vangsten in Rheinland-Pfaltz (Bubner & Cöiln,
1995)).

—

Op bet borststuk, viak your de vleugeilnplanting, staan gele borstels. Knop van bet kolfje licbt
9

9 Dijen zwart, de uiterste top licht, your een meer of minder grout deel bedekt met witte aanslag,
zudat de zwarte kleur lastig te zien kan zijn. 7-12 mm. Bombpuns vnlpinus Wiedemann, 1820

vilegtijd : Nb: half april-begin augustus, de vangsten homogeen verdeeld over de pen
ode.

vuurkumen : Nb: Zb, Bi: zeldzaam, de twee hinnenlandwaarnemingen kumen van de
Nijmeegse stuwwal.

Nuurdwest-Europa: B, D (waarunder vangsten in Rheinland-Pfaltz (Hdbner & CoHn,
1995)).

— Dijen geel, your een meer of minder grout deel bezet met witte aanslag, verder zeer veel lijkende
up de vurige snort. 7-11 mm Bombylivs minor Linnaeus, 1758

vliegtijd: in Hungarije in juli en augustus (TOth, 1976).
vnnrknmen : Niet in Nederland

Nuurdwest-Eunopa: GB, B, DK.

Glabellula Bezzi, 1902

Klein bruin vliegje met een zeer afwljkende vleugeladering (flguur 45). bichaam kaal, lijkt niet
op de rest van de wulzwevers. 2 mm Glebellula aretica (Zetterstedt, 1838)

levenswijze : De larven leven als parasiet van de rode bosmier (Van den Gout, 1963).
Oldroyd (1969) acht bet mogeiljk dat de snort mugelijk in Engeland (Schutland) gevan
gen wurdt ale ijetijdreilct. Misschien is dat ouk de Nederlandse status van de snort.

vliegtijd : Nb: eind juil.

vuonkomen : Nb: Bi: twee waarnemingen van de Veluwe: Otterlu en Nunepeet.

Nuurdweet-Eurupa: geen gegevens.
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Lomatia Meigen, 1822

1 Klein kaal, relatief slank vliegje. Achterlljf zwart met gele dwarsbanden nver de ringen. Eerste

twee buikplaatjes rnnd. 6-10 mm Lomatia lateralis (Meigen, 1820)

voorkomen Niet in Nederland.

Nnnrdwest-Enropa: B.

Villa Lioy, 1864

De lichte schubbanden op achterlijfsring 2, 3 en 4 zijn breed en bereiken bij de zijnaad de achter
rand van de achterlljfsring. Vnnrhnnfd met gele schubharen, zijnaad van ring 7 met gels haren.

11-19 mm Villa hottentotta (Linnaeus, 1758)

levenswijze De larven zijn gevonden in rupsen van verschillende snnrten nachtvlin
ders.

voorknmen Niet in Nederland.

Noordwest-Eurnpa: B, DK.

— De llcbte schubbanden np arlsterlijfsring 2, 3 en 4 zijn of smaller en beperkt tot de voorrand van

de ringen of afwezig 2

2 De zijranden van achterlijfsring 2, 3, 5 en 6 zijn aan de achterzijde zwart behaard. Gezicht swart

behaard, met uitzondering van de schubharen. De knlfjes so dnnker als de poten. 9.5-11 mm.
Villa occulta (Wiedemann, 1820)

voorkomen Niet in Nederland

Noordwest-Eurnpa: DK.

— De zijranden van achterlijfsring 2 en 3 zijn geheel licht behaard. Gezicht met gele en zwarte

Isaren, schubisaren donker of lirht 3

3 Vrouwtjes, te herkennen door de verder van de puntongjes verwijderde ogen en het symmetrisrhe
geslarhtsorgaan met twee rijen platte borstels 4

— Mannetjes, te herkennen door de dicht tegen de puntnngjss aanllggende ogen en het asym
metriscbe geslarhtsorgaan aan de top van het achterlijf, dat kegelvormig aandoet 8

4 De Heists schubband op arhterbjfsring 4 bedekt, behalve een klein stukje op bet midden, de hele
ring, de zijnaad van ring 7 met gele haren. De borstels arhterop het srhildje zijn zwart. 9-12
mm Villa cingstlata (Meigen, 1804)

voorkomen Niet in Nederland.

Nnordwest-Eoropa: B, D, GB.

— De licbte srhubband van ring 4 bedekt hoogstens de voorheift van de ring, de zijnaad van ring 7
wit tot geelachtig wit behaard. Een deel van de borstels achterop bet scbildje is geel 5

5 De licbte srbubbanden op ring 2, 3 en 4 even breed. Randborstels van bet schildje geheel of
voornamelljk geel, in bet laatste geval swarte borstels op de top van bet schildje, gescheiden van

de gele. Voorbelft van de zijnaad van ring 7 geel bebaard 6

— De lirhte schubband op ring 3 smaller dan die op ring 2 en 4. De gele borstels achterop bet
schildje staan tot op de top van bet schildje, vermengd met de zwarts borstels. Voorheift van de
zijnaad van ring 7 wit behaard 7

6 Ret donkere gedeelte van de vuorvleugelrand bsreikt ader M1+2, geen of seer weinig zwarte
haren aan de zijkant van bet gezicht, onder de sprietinpianting

Villa circuosdata circstrndata (Meigen, 1820)
— Het donkere gedeelte van de voorvleugelrand bereikt hoogstens ader Ri, onder de sprietinpian

ting zitten ook zwarte haren op bet gezicht Villa circstrodata lougicornis Lyneborg,1965

levenswijze In Nederland wordt voor bet nserendeel de typische ondersoort circum
data gevonden. Dit kiopt met de door Lyneborg (1965) gegeven verspreiding, waarin
de typisrhe ondersoort naar bet westen toe gaat uverheersen. Parasiteert op de ropsen
van de vlinder Lyman tria dispar.

vliegtijd NL: half mei-begin september, piek: eind juli-begin augustus.
voorkomen NL: Bi: vrij zeldzaam. de laatste jaren zeldzaam met na 1960 alleen
sen vangst van de Mookerheide (1994, R. Kleukers); Du, Rv, ZL: zeldzaam (samen 4
exemplaren).

Nourdwest-Enrnpa: GB, B, D, DK.

7 Voorhoofd, boven de sprietinplanting, zwart beschnbd, hoogstens met enkele gele srhubben bij
de sprietinpianting. 11-15 mm Villa paniscus (B.ossi,1790)

levenswijze De larve leeft in vlinderrupsen.
vourkomen Niet in Nederland.

Noordwest-Europa: D.

— Vourhoofd, boven de sprietinplanting, met talrijke gele schubben bezet, die tot boven bij de
puntoogjes door kunnen lopen. 9-14 mm Villa modesta (Meigen, 1820)

levenswijze : Komt voor aan de rand van open plekken in de duinen, waar de soort
meestal dicht bij de grond sit. Ook werd de snort bij bloeiende braam aangetroffen.
vliegtijd NL: half juni-begin september, piek half juli-begin augustus.
vuorkomen zie kaart 2. Do: verspreid, in sommige jaren gewoon. Ook op de wad
deneilanden aangetroffen. Ku, Bi, ZL: zeldzaam, samen 8 exemplaren.
Noordwest-Europa: GB, B, D, DK.

8 Achterlijf met tenminste op ring 4 en vaak op meer ringen een gele schubband, die in bet midden
smal onderbroken kan zijn 9

— Achterlijf zonder gele schubbanden, hoogstens de zijkanten van ring 2, 3 en 4 met gels schubben
10

9 Achterlijfsring 3 zonder een gele schubband. Ring 5 en 6 met talrijke zwarte haren bezet. Pata
gium, de basis van de vleugelvoorrand, zilverwit behaard. 9-12 mm. Villa cingulata (Meigen)

— Achterlljfsring 3 met eec gels schubband. Ring 5 en 6 overwegend geel behaard. Patagium geel
bebaard 6.
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Exoprosopa Macquart, 1840

Kaart 2. Verspreiding van Villa mndesta in Nederland. Kleine stip: afleen vangsten voor 1960, grnte

stip: (nok) vangeten na 1960.

10 Het vnorhnnfd bnven de sprietinpianting vrijwel znnder gele schubharen, hongstens mud de

sprietinpianting enkele van deze haren aanwezig. Patagium, de basis van de vleugelvnorrand,

geel behaard, 11-15 mm illa panzscsss (Rossi)

— Ret vnnrhnofd bnven de sprietinpianting met talrijke gele schubharen. Patagium zilverwit be

haard, soms vermengd met enkele bruine baren. 9-14 mm Villa modesta (Meigen)

Vnnrrandrel geheel donker gekleurd. De gekleurde uitlnpers op de vleugel raken de acbterrand
van de vleugel (figuur 47). Achterlijf rnndbruin met een brede zwarte middenstreep. Figuur 57.
9-14 mm Exnprosopa capacina (Fabricius, 1781)

levenswijze Komt vnnr op struikheideterreinen, langs zandpaden en op open plekken.
vliegtijd : NL: begin mei-half augustus, piek: half juni-begin juli.
voorkomen : NL: Bi: verspreid, op de vindplaatsen snms talrijk.
Du: 5, ZL: 5 en Ku:1 exemplaar, dus daar zeldzaam.
Noordwest-Enropa: B, DK.

— Voorrandcel op de top helder. De gekleurde uitlopers op de vleugel bereiken de achterrand net
niet. Achterlijf zwart 2

2 Sprieten (fignur 56): eindstift even lang als het derde lid. 4-16 mm
Exoprosopa cleomene Egger, 1859

voorkomen : Niet in Nederland.

Noordwest-Eurnpa: B, D.

— Sprieten (figuur 57): eindstift 1/2 tot 2/3 maal zo lang ale het derde lid. Verder zeer veel lij
kende np de vnrige snort. 9-15 mm Exoprnsopa jacches (Fabricius, 1805)

voorkomen : Niet in Nederland. In mediterraan Europa een gewnne court.
Nnnrdwest-Enmnpa: B, D, GB.

Spongostylum Macquart, 1840

1 Vleugel geheel helder, zonder donkere vlekken. Achterijf vmijwel kaal, zwart. Ongeveer 10-20
mm Spnngnsi plum isis Meigen, 1820

Figuur 58. Exoprosopa capacina.

56 57

Figuur 56-57, 56-Exoprosopa cleomene, spriet, 57-Exoprosopa jacchus, spriet

I
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Figuur 59-61. 59-Anthrax anthrax, vleugel. 60- Anthrax trifasciata, vleugel. 61- Anthrax varia, vleugel.

voorkomen : Niet iii Nederland.

Noordwest-Europa: B.

Aiithrax Scopoli, 1763

Vleugel voor 2/3 donker gekisurd, schijfcel en basaalcellen geheel gekleurd (figuur 59), achterlijf

zwart, de ringen in de achterzijhoeken wit behaard, deze zijstukken vormen soms een dwars

bandje. 7-13 mm Anthrax anthrax (Schrank, 1781)

levenswijze : In steden is de soort te vinden op zonbeschenen muren en schuttingen,

waar de soort soms hoog langs de gevels fladdert. In Be1gi op een muurtje gevonden.

De larve leeft van de larven van metselbijen, een aantal maal gevonden bij Osmia rufa,

en die van metseiwespen (waarouder Odynerus spinipes (zie Hiibner & Cohn, 1995)).

vliegtijd NL: eind mei-half september, piek: half juni-begin job.

voorkomen : NL: Overal in Nederland vrij zeldzaam in steden, maar vooral aangetrof

fen in Ku, ZL en Bi. Regelmatig gevangen in Rotterdam en Amsterdam. Ook buiten

steden aangetroffen. -

Noordwest-Europa: B, GB, DK.

Vleugel voor hoogstens 1/3 donker gekleurd. schijfcel helder, vleugel met losstaande vlekjes

buiten de vleugelvoorrand 2

2 Dwarsader mm ongezoomd (figuur 60). Buiten de gekleurde voorrand twee vlekjes in de vleugel,

die kunnen oistbreken. 6-11 mm Anthrax trifasciata Meigen, 1804

levenswijze : De larven zijn bij solitaire wespen gevonden.

voorkomen : Niet in Nederland.

Noordwest-Europa: B, D.

— Dwarsader mm gezoomd (figuur 61). Buiten de gekleurde voorrand drie vlekjes in de vleugel.

4-11 mm Anthrax varia Fabricius, 1794

voorknmen : Niet in Nederland.

Noordwest-Europa: B, 13K.

Thyridaiit hra.x Osten-Sacken, 1886

De vleugel is voor 2/3 gekleurd, in het gekleurde deel zitten venstervlekken (flguur 48). Achter
lijf: ring 3 en 4 met een witte schilferband, die in het midden onderbroken is. 8-13 mm

Thyridanthrax fenestratus (Fallen, 1814)

levenswijze Op de droge heideterreinen met struikheide, vaak samen met Exoprosopa
capucina . Ook op andere droge terreinen te vinden. De larven leven in de grand van
de eihopen van sprinkhanen.

vliegtijd : Nb: half juni-eind augustus, piek: begin juli-eind juli.
voorkomen: NL: Bi: vrij zeldzaam, maar op bepaalde vindplaatsen talrijk (Van Aart
sea, 1980). Du, Rv: zeldzaam, samen 3 exemplaren.

Noordwest-Europa: GB, B, D, DR.

— Vleugel alleen aan de voorrand zwart geklcurd, verder helder. Borststuk aan de zijkanten met
een opvallende, wittige haarrij. Achterlijf: op ring 3 en 6 witte banden, die onderbroken kunnen
zijn. 4.5-11 mm Thyridanthrax alec (Fabricius, 1794)

levenswijze : De soort is in de duinen te vinden op droge, warms, zandige stukken,
waar ze heen en weer fladderen. In Italih vond ik de snort in droge korte vegetatie
dicht bij de grond.

vliegtijd : NL: begin juni-eind augustus, piek: begin juli-eind juli.
voorkomen : Nb: Du: vrij zeldzaam, in sommige jaren talrijker.
Noordwest-Europa: B, DK.

Hemipeiithes Loew, 1869

Ret zwart op de vleugelvoorrand loopt door tot de top, het vult de voorrandcel tot aan de top
(figuur 62) 2

— Ret zwart in de vleugelvoorrand bereikt de top niet en de top van de voorrandcel blijft helder
(figuur 63). Achterlijf zwart. 6.5-11 mm Hernipenthes mono (binnaeus, 1758)

levenswijze : In de duinen te vinden op open onbegroeide stukken, zoals zandpaden.
Als de dieren opgejaagd worden, vliegen ze een paar meter verder en gaan dan weer
zitten. De larven zijn hyperparasieten en leven in parasietvliegen (Tachinidae), die
zeif parasitair zijn. Onder de bekende gastheren bevinden zich ook in Nederland
voorkomende soorten van de geslachten Gonia en Ernestia

vliegtijd : Nb: half mei-eind augustus, piek begin juni-eind juni.
voorkomen : Nb: Du: verspreid, Bi, ZL: zeldzaam, respektieveijk 9 waarnemingen en
1 waarneming).

Noordwest-Europa: B, GB, DK.

2 Ret gekleurde deel op de vleugel loopt om de scbijfcel heen richting de achterrand van de vleugel
(figuur 62). Achterlijf met witte bandjes op de voorrand van ring 2 en 4. bangs de zijkanten van
bet borststuk loopt een wittige haarrij. 8-11 mm Hemipenthes maurus (Linnaeus, 1758)

levenswijze: In Denemarken is de snort gevonden in de duinen van Jutland (Lyneborg,
1965). De larven worden geacht hyperparasieten te zijn.

59
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62
63

Figuur 62-63. 62-Hemipenthes mauvos, vleuge]. 63- Hemipenthes mono, vleugel.

voorkomen Niet in Nederland.

Noordwest-Europa: B, DK.

— Ret gekicurde deel op de vleugel komt niet voorbij de schijfcel. Achterlijf met een wittige band

op ring 4, die onderbroken kan zijn. Borststukranden zonder wittige haarrij. .5.5-13 mm
Hemipenthes velutinus (Meigen, 1820)

levenswijze De larven zijn hyperparasieten (Hull, 1973).

voorkomen : Niet in Nederland.

Noordwest-Europa: B.
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