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Het voorkomen van het genus 

Platycheirus (Diptera: Sy~phidae) 

in Nederland 

Inleiding 

Hoewel verscheidene soorten van het genus 
Platycheirus Lepeletier & Serville, 1828, tot 
de meer algemene soorten zweefvliegen van ons 
land behoren, is er nog relatief weinig over 
de oecologie van dit genus bekend. Het betreft 
een groep kleine, vaak onopvallend gekleurde 
vliegen, die ook door hun gedrag niet snel 
opgemerkt worden. 
De mannetjes zweven laag boven de grond, vlak 
boven of tussen de vegetatie, terwijl de 
wijfjes meestal op bloemen of bladeren zitten. 
Een aantal soorten vliegt alleen in het 
voorjaar en wordt alleen daardoor al snel over 
het hoofd gezien. 
Vaak worden soorten van dit genus aangetroffen 
op bloemen van windbestuivers (d.w.z. planten 
die voor hun bestuiving hoofdzakelijk zijn 
aangewezen op de wind). onderzoek naar de 
darminhoud en veldobservaties (van der Goot & 
Grabrandt, 1970; Leereveld, 1982) hebben 
uitgewezen , dat verschillende soorten (~. 
angustatus, ~· clypeatus, ~· fulviventris, P. 
immarginatus en ~· scambusl zich bijna alleen 
met het stuifmeel van weegbree (Plantago 
spp.), grassen (Gramineae) en cypergrassen 
(Cyperaceae) voeden, en wel voornamelijk in de 
vroege ochtenduren. Enkele andere soorten (~. 
albimanus, ~· manicatus, ~· peltatus en ~· 
scutatus) bleken stuifmeel van een grote 
verscheidenheid aan planten te bevatten en 
lev.en waarschijnlijk ook voor een deel van 
nectar. 
Wat deze groep nog minder toegankelijk maakt, 
is het feit dat de soorten, oppervlakkig 
gezien, nogal op elkaar lijken. De mannetjes 
zijn met behulp van goede determinatie
literatuur (bv. van der Goot, 1981) en loupe 
of binoculair vaak nog wel op de juiste soort 
te brengen vanwege hun kenmerkende voorpoten. 
De wijfjes echter leveren met de bestaande 
tabellen vaak problemen op. 

Jaap van der Linden 

Om aan deze problemen tegemoet te komen heb ik 
een nieuwe tabel samengesteld, waarbij . de 
prioriteit lag bij het met zekerheid kunnen 
determineren van de wijfjes. Alle kenmerken, 
waarvan mij is gebleken dat ze bruikbaar zijn 
om soorten te onderscheiden, zijn erin 
opgenomen. Deels betreft dit kenmerken die men 
ook in andere tabellen tegenkomt, er zijn 
echter ook een aantal nieuwe kenmerken 
toegevoegd. 
Met behulp van deze t abel heb ik in 
verscheidene openbare en particuliere 
collecties (zie tabel 1) alle exemplaren van 
Platycheirus-soorten qua determinatie 
gecontroleerd. De gegevens op de etiketten 
werden toegevoegd aan het bestand van de 
E . I.S.-Nederland. Hieruit konden per soort een 
verspreidingskaart en een vliegti jd-diagram 
gemaakt worden. Om het opnemen van verkeerd 
gedetermineerde exemplaren te vermijden heb ik 
hierbij geen literatuur-gegevens gebruikt. De 
eenheid waarmee gewerkt is, is de 
vangsteenheid (of vangst) . Dit zijn alle 
exemplaren van èèn soort en èèn geslacht, 
verzameld op èèn dag door èèn persoon en 
bewaard in èèn collectie. In totaal werden 
bijna 6200 vangsten geregistreerd. 
De kaarten en grafieken geven een inzicht, 
waar en wanneer men een soort kan verwachten. 
Ik hoop dat ze een aanleiding zullen zijn voor 
een vermeerdering van de interesse voor dit 
genus. Op een totaalkaart (fig. 28) ziet u de 
hokken waarvan ik geen of weinig gegevens van 
had: grote delen van Zeeland, Noord-Brabant, 
de Flevopolders, Overijssel en Groningen zijn 
nog niet goed onderzocht. Hoewel dit kaartje 
een enigszins verouderd beeld geeft omdat ik 
sinds het maken ervan nog de gegevens van 
enkele collecties (o.a. Hogendijk en Verhaak) 
aan het bestand heb toegevoegd, o ntvang ik 
graag meer gegevens van deze gebieden. Ook als 
men zeldzame soorten van dit geslacht in 
zijn/haar collec<;ic heeft wil ik dit gaarne 
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vernemen en indien er determinatie-problemen 
zijn kunt u gerust contact met mij - opnemen. 

·Aanwijzingen voor het gebruik van de tabel 

In deze tabel wordt per splitsing een groot 
aantal kenmerken genoemd. Het is van belang 
deze alle te bekijken, daar het, door variatie 
binnen een soort, mogelijk is dat een 
exemplaar niet alle beschreven kenmerken 
vertoont. Men dient steeds die mogelijkheid 
te kiezen, waarmee de meeste kenmerken in 
overeenstemming zijn. Vorm en beharing zijn 
over het algemeen minder variabel en dus 
betrouwbaarder dan kleurpatronen. 
Het verdient aanbeveling bij de determinatie 
gebruik te maken van een binoculair 
(vergroting 20x tot 40x), daar een aantal 
kenmerken de gewone loupe-vergroting (10x) te 
boven gaat of bij binoculair zicht beter te 
zien is. 

In deze tabel worden mannetjes en wijfjes 
niet, zoals gebruikelijk in tabellen van dit 
genus, in aparte delen behandeld. Dit heb ik 
gedaan omdat veel kenmerken voor beide 
geslachten gelden en ze vaak samen op 
èèn plaats gevangen worden. Hier worden 
steeds kenmerken, die voor beide geslachten 
gelden eerst genoemd; daarna volgen kenmerken 
die alleen mannetjes (m) of wijfjes (w) 
bezitten. De mannetjes verschillen van de 
wijfjes in het feit dat de facetogen elkaar 
bij de mannetjes bovenop de kop raken. Voorts 
hebben de mannetjes over het algemeen een 
smaller achterlijf en afgeplatte voorpoten met 
een specifieke beharing en tekening . 
Een apart geval vormen de melanistische 
dieren, die een geheel zwart achterlijf vaak 
combineren met kenmerken van mannetjes (een 
smal achterlijf) en wijfjes (gescheiden ogen). 

Tabel 1: De opgenomen col l ecties . De laatste 
gegevens zijn opgenomen eind 1983. 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 
Leiden, bevat o.a. collecties Delfos, van 
Doesburg sr. en jr., van Helsdingen, van der 
Krift (deels), van Ooststroom, Pronk, van 
der Voorn en van der Linden . 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie te 
Amsterdam, bevat o . a . collecties van der 
Goot, Kabos, de Man, de Meijere , Piet, Br. 
Theowald (deels) en van der Wulp. 

Laboratorium voor Entomologie te Wageningen, 
bevat o.a. collectie Br.Theowald (deels) . 

Natuur Historisch Museum Maastricht, bevat 
o . a. collecties Geurts en Meuffels. 

Fries Natuur Historisch Museum Leeuwarden. 
Collectie van Aartsen. 
Collectie Barendregt. 
Coll ectie Brugge. 
Collectie Lucas, bevat ook collecties Lambeek 

en van der Krift (deels) . 
Collectie Prins. 
Collectie Stobbe. 
Collectie Veltman. 
Collectie E. van der Hut. 
Nog enkele andere kleine collecties, o.a. R. 

van der Hut, Brinkkernper en Thomas . 

Vaak z1Jn de voorpoten intermediair aan die 
van mannetjes en wijfjes. over het ontstaan 
van deze afwijking is mij niets bekend . 
Melanistische exemplaren zijn door mij 
aangetroffen bij~· clypeatus (20x), ~· 
albimanus (7x), ~· scutatus (2x), ~· peltatus 
(1x) en P. fulviventris (1x). Ondanks het 
ontbreken van de achterlijfs-vlekken moet het 
mogelijk zijn deze exemplaren met de tabel te 
determineren. 
Voor het grootste dee l van de gebruikte termen 
verwijs ik naar van der Goot (1981). De poten 
heb ik in arabische cijfers genummerd, 
beginnend aan de kopzijde . De achterlijfs
segmenten zijn in romeinse cijfers genummerd, 
beginnend bij de aanhechti~g aan het 
borstst uk. Notopleuron en mesopleuron zijn 
aangegeven in fig . 10. Bestuiving is een 
beharing met zeer kleine, lichte haartjes op 
een donkere achtergrond. Deze is het best te 
zien als men er enigszins schuin op kijkt . 

Niet in deze tabel opgenomen, maar vanwege hun 
verspreiding in de omliggende landen mogelijk 
ook in Nederland te verwachten zijn P . 
fasciculatus Loew en ~· podagratus z;tt. Deze 
soorten zijn door mij niet aangetroffen in het 
Nederlandse materiaal van de onderzochte 
collecties. Van de eerste soort is aan 
Duseken Laska (1982) alleen het 
mannetje bekend, dat veel op P. manicatus 
lijkt maar zich onderscheidt door een bosje 
lichte haren dichtbij de basis van tibia 3 en 

door de vorm van metatars 1 . ~· podagratus 
lijkt het meest op ~· clypeatus en is o.a. te 
herkennen aan de zeer brede zwarte ringen om 
poten 3 en aan de kleine, bij het wijfje 
driehoekige achterlijfsvlekken (zie stubbs, 
1983) . ~· melanopsis Loew, die in 
Groot-Brittannie (Stubbs, 1983) en Frankrijk 
(Seguy, 1961) voorkomt, verwacht ik hier niet, 
daar het een echte gebergtesoort is. 

a b 

Fig. 1. Top tibia en metatars van linkerpoot 
1 van mannetjes van Platycheirus spp. in 
bovenaanzicht.- a, ~· peltatus; b, ~· 
manicatus; c, ~· clypeatus. 

c 
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P. P . 

P . P. perpallidus 

Fig. 2 . Rechtervoorpoot van mannetjes van alle in Nederland voorkomende soorten van het genus 
Platycheirus in onderaanzicht. - a, ~· ambiguus; b, P. sticticus; c, ~· albimanus; d, ~· scutatus; 
e , P. peltatus; f, ~· ovalis; g, ~· discimanus; h, P. manicatus; i, ~· tarsalis; j, ~· angustaus; 
k, p. clypeatus; 1, ~· scambus; m, ~· fulviventris; n, P. immarginatus; p, ~· perpallidus. 

5 
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p_ afflbiguus P . sticticus 

P . scutatus P . peltatus 

P . discimanus P . manicatus 

P . angustatus P . clypeatus 

P . fulviven tris P . immarginatus 

Fig. 3 , Achterlijf van wijfjes (rechts) -en mannetj es (links) 
soort en van het genus Platychei rus in bovenaanzicht.- a, ~· 

albimanus; d, ~· scutatus; e , ~· peltatus; f, ~· ovalis; g, 
tarsalis; j, ~· angustatus; k, ~· clypeatus; l, ~· scambus; 
p, ~· perpallidus. 

P . albimanus 

P . ovalis 

P . tarsalis 

P. scambus 

P. perpallidus 

van alle in Nederland voorkomende 
ambiguus; b, ~· sticticus; c, ~· 
~· discimanus; h, ~· manicatus; i, ~· 
m, ~· fulviventris ; n, ~· immarginatus; 
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Tabel voor de in Nederland voorkomende soorten 
van het genus Platycheirus 

1. Derde antennelid duidelijk tweekleurig: 
onder geel(-rood), boven zwart (bruin). 
m: Tars 1 en tibia 1 rolrond of tars 1 

verbreed en tibia 1 alleen aan de top 
verbreed (fig. 1a). 

w: Tibia 1 en 2 met (meer of minder dui
delijke) zwarte ring en basis femur 3 
geel. 

- > 2 

-Derde antennelid eenkleurig zwart (bruin) . 
m: Tars 1 (deels) verbreed, tibia 1 rolrond 

(fig. 1b) of tibia 1 vanaf de basis ver
breed (fig. 1c). 

w: Tibia 1 en 2 geheel geel of basis femur 
3 zwart. 

-> 7 

2. m: Femur 1 met aan de top een rij zwarte 
borstels,waarvan de laatste gekruld is; 
tibia 1 entars 1 rolrond (fig. 2a). 

w: Achterlijf met uitgebreide blauwglanzen
de tekening, vlekken op segment iii en 
vaak ook iv versmolten en in het midden 
met de achterrand van het segment ver
bonden (fig. 3a) . 

~· ambiguus (Fall.) 

- m: Femur 1 niet met een dergelijke rij 
borstels, top tibia 1 en tars 1 afge
plat. 

w: Achterlijf met grijzige of gele vlekken, 
die niet versmolten zijn. 

- > 3 

3. Kleiner dan 7,5 mm., kop duidelijk breder 
dan het borststuk. Achterlijfsvlekken on
opvallend, grijs. 
m: Tibia 1 en metatars 1 nauwelijks ver

breed, femur 1 met twee lange, zwarte 
borstels (fig. 2b). Gezicht en frons 
glimmend met kleine stofvlekken onder 

de ogen. 
w: Eén zwarte borstelhaar op 1/4 van de 

top van femur 1. Kop tussen de ogen ge
heel glimmend, op een smal dof lijntje 
langs de oogrand na. 

P. sticticus (Mg.) 

-Meestal groter dan 7,5 mm., kop ongeveer 
even breed als borststuk. Achterlijfsvlek
ken opvallend, grijs of geel. 
m: Top van tibia 1 en metatars 1 duidelijk 

verbreed, femur 1 anders behaard. 
Gezicht en frons bestoven op de midden
knobbel na. 

w: Femur 1 zonder borstelhaar of soms met 
meerdere borstelharen. Gezicht bestoven 
op de middenknobbel na, frons met zij
vlekken. 

-> 4 

4. m: Femur 1 met twee bosjes zwarte en enke
le witte haren aan de basis. Achterlijf 
2,8-3,8 maal zo lang als breed. Tibia 1 
met donkere ribbels aan de onderzijde 
van de top. 

w: Notopleuron niet bestoven, achterlijf 
1,9-2,3 maal zo lang als breed, met 
meestal 3, soms 4 vlekken paren. 

-> 5 

Fig. 4. Basis pootpaar 2 van mannetje P. 
scutatus, gez i en van frontaal: 
uitsteeksel op de trochanter. 

- m: Femur 1 met gelijkmatige beharing. 

7 

Achterlijf 2,3-2,5 maal zo lang als 
breed. Tibia 1 zonder donkere ribbels 
aan de onderzijde van de top. 

w: Notopleuron bestoven. Achterlijf 1,6-
1,7 maal zo lang als breed, met 4 ~lek
kenparen. 

-> 6 

5. Achterlijfsvlekken grijs, borststuk blauw 
glimmend. 
m: Metatars twee- tot driemaal zo lang 

als het tweede tarslid, femur 1 met 
drie zwarte borstels (fig. 2c). Trochan
ter 2 zonder uitsteeksel. 

w: Slechts weinig geel aan de basis van 
femur 3. Zijvlekken beslaan minder dan 
1/2 van de breedte van het frons. Vlek
ken op segment iii hoekig (fig. 3c). 

~· albimanus · (Fabr.) 

- Achterlijfsvlekken geel, borststuk groen 
glimmend. 
m· Metatars 1 vier- tot vijfmaal zo lang 

als het tweede tarslid , femur 1 zonder 

zwarte borstels (fig. 2d). Trochanter 2 
met een uitsteeksel (fig. 4). 

w: Basis-derde van femur 3 geel. Zijvlek
ken beslaan ongeveer 3/4 van de breedte 
van het frons. Vlekken op segment iii 
meestal kommavormig (fig. 3d). 

P. scutatus (Mg.) 

6. Achterranden achterlijfsvlekken schuin, 
vormen verlengd v- tjes (bij de mannetjes 
minder duidelijk, fig. 3e), 
m: Femur 1 van achter met een rij borstels, 

metatars 1 aanzienlijk breder dan het 
tweede tarslid (fig. 2e). Tibia 2 met 
een knobbel en femur 2 met een uithol
ling (fig. 5). 

w: Poten 1 en 2 geel met vage bruine vlek
ken. Zijvlekken beslaan de gehele 
breedte van het frons. Achterlijfsvlek
ken geel. 

~· peltatus (Mg.) 

Achterranden achterlijfsvlekken recht, 
liggen in elkaars verlengde (fig. 3f). 
m: Femur 1 van achter met lange haren, 

geen borstels. Metatars 1 nauwelijks 
breder dan het tweede tarslid, ze vor
men samen een ovaal plaatje (fig. 2 f). 
Poot 2 niet aldus. 

w: Poten 1 en 2 met duidelijke zwarte rin
gen, met vooral aan de basis een scher
pe grens tussen geel en zwart. Zijvlek
ken beslaan ongeveer 3/4 van de breedte 
van het frons. Achterlijfsvlekken rood
achtig. 

P. ~ Becker 
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Fig. 5. Femur en tibia van rechterpoot 2 van 
mannetje P. peltatus, gezien van frontaal . 

7. Gezicht met vooruitstekende middenknobbel 
en mondrand (fig. 6a, c ,dof e).Achter
lijfsvlekken geel of grijs. Femur 1 en 2 
voor minstens 1/3 zwart. 
m: Tibia 1 rolrond en zonder donkere rib

bels aan de onderzijde van de top . De 
eerste twee tarsleden 1 zijn duidelijk 
breder dan de tibia (fig. 4b). Achter
lijf 2,1-2,5 maal zo lang als breed. 
Metatars 3 minstens 2 · maal zo dik als 
het tweede tarslid (fig. 7). 

w: Achterlijf 1,7-2,0 maal zo lang als 
breed. 

-> 8 

-Gezicht plat (fig. 6b). Achterlijfsvlekken 
geel tot oranje. Femur 1 en 2 geheel geel 
(wijfjes) of met donkere stippen of strepen 

(mannetjes). 
m: Tibia 1 vanaf de basis verbreed en ge

leidelijk verbreed, met donkere ribbels 
aan de onderzijde van de top. De eerste 
tarsleden 1 zijn niet breder dan de ti
bia (fig. lel. Achterlijf 2,5-4,3 maal 
zo lang als breed. Metatars 3 minder 
dan 2 maal zo dik als het tweede tars
lid. 

w: Achterlijf 2,1-2,9 maal zo lang als 
breed. 

-> 11 

a 

8. Achterlijfsvlekken gr~Js. Mondrand niet 
verder uitstekend dan middenknobbel (fig. 
6a of cl. 
m: Zijvlekken op frons klein of afwezig. 

-> 9 

- Achterlijfsvlekken geel. Mondrand steekt 
duidelijk verder uit dan middenknobbel 
(fig. 6d of el. 
w: Zijvlekken bedekken de gehele breedte of 

een groot gedeelte van de breedte van 
het frons. 

- > 10 

9. Gezicht opgeblazen en geheel glimmend. 
Middenknobbel en mondrand steken ver uit 
(fig. 6c). Derde antennelid ongeveer even 
lang als breed . 

P. discimanus Loew 

- Gezicht niet opgeblazen , met een smal dof 
lijntje langs de oogrand of geheel besto
ven op de middenknobbel na. Middenknobbel 
en mondrand steken vaak minder ver uit 
(fig. 6 al. Derde antennelid duidelijk lan
ger dan breed. 

(~. sticticus of ~· albimanus) -> 3 

10. Borststukrug geheel bestoven, vaak met 
twee minder doffe lengtestrepen. Mondrand 
zeer sterk naar voren gerekt (fig. 6d). 
m: De binnenzijde van metatars 1 is duide

lijk langer dan de buitenzijde (fig. 
2 hl. De zwarte achterranden van de rug
platen zijn smal (fig . 3h). 

w: Frons geheel bestoven. Top tibia 1 en 
2 en basis femur 1 en 2 zwart. 

~· manicatus (Mg.) 

- Borststukrug glimmend, op het bestoven 
notopleuron na. Mondrand minder ver naar 
voren gerekt (fig. 6e). 
m· Beide zijden van metatars 1 ongeveer 

even lang (fig. 2i). Zwarte achterran
den van de rugplaten breed (fig. 3i). 

w: Frons glimmend met grote zijvlekken. 
Top tibia 1 en 2 licht gekleurd en 
basis femur 1 en 2 met smalle gele 
ring. 

P. tarsalis (Schumm.) 

d 

Fig . 6. Kop van wijfjes van Platycheirus spp. 
in zijaanzicht.- a, ~· ~lbimanus; b, ~· 
scambus; c, ~· discima · d, ~· manicatus; e, 
~· tarsalis. 
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11. m: Rug van achterlijfssegment v geheel 
zwart of met kleine gele vlekjes, zwar
te achterranden van rugplaten ii tot iv 
breed (fig. 3j enk). Beharing op femur 
1 naar de basis langer wordend en 
enkele witte haren aan de basis (fig. 
2j en k). 

w: Beharing op femur 1 naar de basis lan
ger wordend (fig. Sa). Rug van achter
lijfssegment vi zwart of met kleine 
vlekjes. Femur 3 met een smalle of bre
de zwarte ring. 

-> 12 

- m: Rug van achterlijfssegment v met grote 
gele vlekken, zwarte achterranden van 
rugplaten ii tot iv minder breed (fig. 

3 l,m,n en p). Femur 1 met beharing van 
gelijke lengte (fig. 2m en 'p) of met 
4-6 zwarte borstels (fig. 21 en n), met 
of zonder witte haren aan de basis. 

w: Beharing op femur 1 niet langer wor
dend naar de basis, soms enkele lange 
witte haren aan de basis. Rug achter
lijfssegment vi meestal geel. Femur 3 
geheel g'eel of met smalle zwarte ring. 

-> 13 

12. Notopleuron en roesopleuren niet bestoven. 
m· Achterlijf 4,1 -4 ,3 maal zo lang als 

breed. Vlekken op segment iii duide
lijk langer dan breed (fig. 3j). In de 
onderzijde van metatars 1 een putje 
met een donkere rand (fig. 9a). 

w: Achterlijf 2,8-3,9 maal zo lang als 
breed. Rug segment v geheel zwart 
(fig. 3j). Femur 3 alleen aan basis en 
top geel. 

~· angustatus (Zett.) 

- Notopleuron en mesopleuron bestoven. 
m: Achterlijf 2,5 maal zo lang als breed. 

Oe vlekken op segment ii ongeveer even 
lang als breed (fig. 3k). Onderzijde 
metatars 1 soms met een holte, maar 
nooit met omrand putje (fig. 9b). 

w: Achterlijf 2 , 3- 2,5 maal zo lang als 
breed. Rug segment v met vlekkenpaar 
(fig. 3k). Zwarte ring beslaat hoog
stens de helft van femur 3. 

~· clypeatus (Mg.) 

13. Onderste helft mesopleuron niet bestoven 
(fig. 10). 
m: Femur 1 van achter met 4-5 zwarte bor

stels, zonder lange witte haren aan de 
ba'sis. Twee doorlopende donkere strepen 
aan de onderzijde van tars 1, tibia 1 
met uitsnijding aan de buitenzijde 
(fig. 21). 

w: Femur 1 zonder lange witte haar aan de 
basis , femur 3 met donkere ring. 

~· scambus (Staeger) 

- Mesopleuron geheel bestoven. 
m· Femur 1 zonder borstels of met 5-6 bor

stels, enkele witte haren aan de basis. 
Tars 1 met aan de onderzijde donkere 
vlekken, die echter niet twee doorlo
pende strepen vormen, tibia 1 zonder 
uitsnijding. 

w: Femur 1 aan de basis met enkele lange 
witte haren (kunnen echter afgebroken 
zijn) en/of femur 3 geheel geel. 

-> 14 

Fig. 7. Tars 3 van mannetje P. discimanus. 

Fig. 8. Linkerfemur 1 van wijfjes van 
Platycheirus spp., bovenaanzicht.- a, P. 
clypeatus; b, P . immarginatus; c, ~· 

perpallidus. 

b a 

Fig. 9. Top tibia en metatars van rechterpoot 
1 van mannetjes van Platycheirus spp. in 

onderaanzicht.- a, ~· angustatus; b, P. 
clypeatus, -> : omrand putje. 

9 
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14 . m: Femur 1 met aan de onderzijde een don
kere streep en aan de achterzijde 
dichte zwarte beharing. Tibia 1 tot het 
midden sterk verbreed, daarna niet meer 
(fig. Sm). Femur 2 zonder naar de basis 
wijzende haren aan de top. 

w: Bestuiving boven de antenne-inplanting 
afwezig of duidelijk gescheiden van de 
(driehoekige) zijvlekken •. Derde anten
nelid duidelijk langer dan breed en 
aan de boven-voorzijde met een hoek 
(fig. 11a). Femur 1 zonder lange witte 
haren. 

P. fulviventris (Macq.) 

- m: Femur 1 met aan de onderzijde twee 
kleine donk~re vlekjes, de achterzijde 
met lichtgekleurde beharing of S-6 
zwarte borstels. Tibia 1 van basis tot 
top geleidelijk verbreed. Femur 2 met 
naar de basis wijzende haren aan de top 
(fig. 12). 

w: Bestuiving boven de antenne-inplanting 
vormt èèn geheel met de (afge-
ronde) zijvlekken. Derde antennelid 

ongeveer even lang als breed en afge
rond (fig. 11b) . Femur 1 met rnkele 
lange witte haren aan de basib (deze 
kunnen echter afgebroken zijn). 

-> 1S 

Fig. 10. Borststuk van wijfje~· scambus, 
zijaanzicht. n: notopleuron, m: mesopleuron. 

a 

Fig. 11. Antenne van wijfjes van Platycheirus 
spp. in zijaanzicht.- a, ~· fulviventris; b, 
~· immarginatus. 

1S . m: Femur 1 met S-6 zwarte borstels (fig . 
Sn). De donkere ring beslaat minstens 
2/3 van femur 3. 

w: Femur 3 meestal met donkere ring .• 
Vlekken op het achterlijf meestal vr1) 
klein (fig. 3n). Tussen de gelijkmatige 
beharing op femur 1 staat naast de 
witte haren aan de basis een rij lan
gere, borstelachtige haren (fig. Sb). 

~· immarginatus (Zett.) 

- m: Femur 1 met gelijkmatige, lichtgekleur
de beharing (fig. 2p). Femur 3 met een 
vage donkere ring of geheel geel. 

w: Femur 3 geheel geel. Vlekken op het 
achterlijf groter (fig. 3p). Alle beha
ring op femur 3 even lang, op de witte 
haren aan de basis na (fig. Sc). 

~· perpallidus Verrall 

Fig. 12 . Linkerfemur 2 van mannetje p, 
perpallidus in frontaal aanzicht. 
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Fig . 13. Platycheirus ambiguus Fig. 14 . Platycheirus albimanus 

Fig. 15. Platycheirus angustatus Fig. 16. Platycheirus clypeatus 
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Bespreking per soort 

Van e lke soort worden achtereenvolgens 
besproken: 
-de belangrijkste kenmerken , waaronder de 

lengte vanaf de kop tot de punt van het ab
domen van het k l e inste en grootste exemplaar 
dat ik gemeten heb 

-de verspreiding in Nederland 
-het habitat (n.a.v. vindplaatsgegevens, lite-
ratuur en eigen waarnemingen) 

-de v liegti jden 
-de status (algemeen of zeldzaam). 

De v liegtijden z ijn grafisch weergegeven door 
iedere maand in drie decaden op te delen en 
per decade het aantal vangsteenheden uit te 
zetten, ongeacht het jaartal. Hierdoor heeft 
de laatste decade van maart, mei, j uli, 
augustus en oktober weliswaar een dag extra, 
maar het is duidelijker om welke periode het 
gaat. 
We zien dat bi j de meeste soorten de mannetjes 
i ets eerder vliegen dan de wijfjes. De functie 
hiervan zou k u nnen zijn, dat de mannetjes zich 
tegen de tijd dat de wijfjes uit de pop 
kruipen reeds volgegeten hebben en k laar zi jn 
om zoveel mogelijk wi jfjes te bevruchten. 
De soorten van (vochtige) graslanden lijken 
e l kaar enigszins in de tijd te ontwijken (fig. 
31): we zien dat P . clypeatus het eerst in 
aantal vliegt , daarna volgt ~· scambus en dan 
~· fulviventris. Eind juni, begin juli volgt 
een stille tijd, die enigszins wordt opgevuld 
door P. angustatus. Daarna vliegt P . 
clype~tus weer als eerste in grote ~antallen 
en eind augustus zijn alle soorten redelijk 
algemeen. ~· clypeatus en ~· angustatus 
blijven nog wat langer doorvliegen dan de 
andere twee soorten. 

~· (Pachysphyria) ambiguus (Fallen, 1817) 

Figuren 2a, 3a, 13 en 30. 
Komt qua grootte (7 , 0 tot 8,7 mm) overeen met 
~· albimanus, maar daarvan onderscheidt het 
wijfje zich door de uitgebreide, 
blauw-glanzende achter l ijfstekening. Bij het 
mannetje zijn tars 1 en tibia 1 rolrond, 
waardoor hij op een Melanostoma lijkt. De rij 
borstels op femur 1 sluit echter iedere 
verwarring uit. 
Komt in Nederland slechts plaatselijk voor: 
o.a. Zuid- Limburg, de binnenduinrand van 
Noord- en Zuid- Holland en langs de zuidrand 
van de Veluwe. 
In bossen en parken, in Zuid-Limburg vooral in 
de bossen langs de Maas (Elsloo, Bunderbos) . 
over het habitat is nog weinig bekend, de 
vindplaatsen doen een voorkeur voor (vochtige) 
loofbossen vermoeden. stubbs (1983) vermeldt 
dat deze soort in de buurt van bloeiende 
Prunus spinosa gezocht moet worden. 
~oege vlie ger, van half april tot half 
mei en èèn vangst eind juni. Mogelijk is 
er dus sprake van een (kleine) tweede 
generatie. 
zeldzaam, slechts 41 vangsten. 

~· albimanus (Fabricius, 1781) 

Figuren 2b, 3b, 6a, 14 en 32. 
Deze soort met leigrijze vlekken op het 
achter l ijf is meestal groter dan ~· sticticus 
en~· discimanus (7,0 tot 9,2 mm) . Verder is 

hij daarvan te onderscheiden aan het (op de 
middenknobbel na) bestoven gezicht . Het wijfje 
kan met ~· scutatus verward worden , maar heeft 
veel kleinere zijvlekken op het frons . soms is 
de gele vlek op de onderkant van het derde 
antennelid klein . 
Komt over heel Nederland verspreid voor, 
vooral a lgemee n in de duinstreek, i n Zuid
Limburg en in Gelderland. 
Altijd te vinden in de buurt van bomen of 
struikgewas, bv. bossen, boomgaarden en 
tuinen. I n het voorjaar op bloeiende wilg. 
Vliegt van eind maart tot half oktober. 
Tijdens de eerste generatie, rond begin mei, 
is hij verreweg het talrijkst. Rond e i nd juli 
en eind augustus vliegen nog twee generaties, 
die elkaar enigzins overlappen. 
Algemeen, 1078 vang.sten . 

~· angustatus (Zetterstedt, 1843 ) 

Figuren 2j, 3j, 9a, 15 en 31. 
Lijkt vee l op ~· clypeatus, maar is vaak iets 
kleiner (6,5 tot 7,7 mm) en heeft een smal 
achterli jf met drie oranje vlekkenparen, ook 
het wijfje. De zi j kant van het borststuk is 
niet bestoven en het wijfje heeft kleine 
zijvlekken op het frons. 
Verspreid over heel Nederland gevangen, maar 
voornamelijk op die plaatsen, waar regelmatig 
verzameld is. 
Wordt vaak gevangen op graslanden, waar hij 
samen met ~· clypeatus en ~· scambus voorkomt. 
Vaker dan deze soorten ook tussen hoog 

opschietende kruiden of riet te vinden . 
Een soort die pas laat in het seizoen in het 
grootste aantal gevangen is en vliegt van eind 
april tot begin oktober. Drie generaties: rond 
begin juni, begin juli en eind augustus. De 
tweede generatie vliegt in de tijd dat de 
overige soorten van het genus (uitgezonderd P. 
scutatusl het minst talrij k zijn. 
Niet algemeen ( 4 09 vangsten), meestal in 
k l eine aantallen tegelijk ge vangen. Wordt naar 
mijn idee snel over het hoofd gezien. 

~· clypeatus (Meigen, 1822) 

Figuren 1c, 2k, 3k, Sa, 9b, 16 en 31. 
De lengte is sterk variabel: 6,3 tot 9, 5 mm . 
De achterlijfsvlekken zijn oran j e en minder 
groot dan die van bijv . P. scambus of p . 
fulviventris. Ook op pot ;n 2 en 3 bevi~dt zic h 
meer zwart dan bij deze soorten, echter niet 
zoveel als bij ~· angustatus, die ook een 
smaller achterlijf heeft . De beharing op dij 
wordt naar de basis toe langer. 
Verspreid over heel Nederland gev angen, i n 73% 
van de onderzochte hokken . 
Komt voor in v o chtige tot droge 
gras vegetaties, bv. hoo i - en weilanden, 
we gbermen en duinpannen. Daar vaak op 
bloeiende (cyper-)grassen of weegbree te 
vinden. In het oosten en zuiden van Nederland 
ook bij vennen en poeltjes . 
Vliegt van half april tot begin oktober, de 
eerste generatie rond half mei, de tweede en 
derde volgen e l kaar snel op in half juli en 
half augustus. 
De algemeenste soort van het behandelde genus 
en èèn van de algemenere zweefvliegen 
van Nederland, 1228 vangsten. 
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Fig. 17. Platycheirus discimanus Fig. 18. Platycheirus fulviventris 

Fig. 19. Platycheirus immar ginatus Fig. 20. Platycheirus manicatus 
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Fig. 21 . Platycheirus ovalis Fig . 22 . Platycheirus peltatus 

Fig . 23. Platycheirus per pallidus Fig. 24. Platycheirus scambus 
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~· discimanus Loew, 1871 

Figuren 2g, 3g, 6c, 7, 17 en 30. 
Een kleine soort (5,8 tot 7,4 mm) met een 
bolle, glimmende kop. Het achterlijf heeft 
rechthoekige grijze vlekken. Bij het mannetje 
zijn de eerste twee tarsleden breder dan de 
tibia en vormen samen een plaatje, dat wit 
afsteekt tegen de rest van· de poot. 
Slechts op enkele plaatsen gevangen, o.a. de 
Veluwerand bij Arnhem, op de Utrechtse 
heuvelrug en rond Otterlo. Bij Best en in 
Zuid-Limburg elk slechts èèn vangst. 
De verspreiding lijkt enigszins op die van ~· 
ambiguus, doch deze is in Zuid-Limburg 
talrijker en is tot op heden riiet op de 
Utrechtse heuvelrug aangetroffen. Van P. 
discimanus zijn geen vondsten uit de -
binnenduinrand bekend. Hij komt voor in 
loofbossen en tuinen, mogelijk allee~ diegene, 
die binnen korte afstand van een heide-terrein 
liggen (zie Stubbs, 1983). Verrall (1901) 
vermeldt de vondst van een pop van deze soort 
op heide. In Nederland zijn verschillende 
vangsten gedaan op wilgekatjes. 
Een vroeg-vliegende soort: van begin april tot 
begin mei. Het feit, dat het grootste aantal 
in de eerste decade van mei gevangen is en van 
de volgende decade niet èèn vangst 
bekend is, vraagt om verder onderzoek: vliegt 
de soort dan niet meer, of is er in die 
periode gewoon niet naar gezocht? 
Zeldzaam, 64 vangsten. 

~· fulviventris (Macquart, 1828) 

Figuren2m, 3m, 11a, 18 en31. 
Lengte: 7,2 tot 9,0 mm. Deze soort met zijn 
grote oranje-gele vlekken en geheel gele poten 
is niet moeilijk te herkennen. De enige 
verwisseling mogelijk is die met de zeldzame 
~· immarginatus en ~· perpallidus. Het 
mannetje onderscheidt zich daarvan o.a. door 
de vorm van zijn tibia 1, het wijfje door haar 
grote, gehoekte derde antennelid en de 
relatief kleine zijvlekken op het frons. 
Komt voornamelijk in het noorden en westen van 
ons land voor. In Noord- en Zuid-Holland het 
meest gevangen, maar wellicht ook elders 
algemeen (bv. in de Flevopolders, in zeeland 
of Friesland). In het binnenland slechts zeer 
verspreid voorkomend o.a. bij vennen. 
Prefereert vochtige of zelfs ondergelopen 
vegetaties langs meren, plassen en brede 
vaarten. Vaak in veengebieden. 
Vliegt van begin mei tot half september, is 
dus sterk aan de zomer gebonden. Dit houdt 
waarschijnlijk verband met een zuidelijk 
georienteerde verspreiding in Europa. 
Niet algemeen (407 vangsten), maar plaatselijk 
in aantal te vangen. 

~· immarginatus (Zetterstedt, 1849) 

Figuren 2n, 3n, Sb, 11b, 19 en 31. 
Het mannetje heeft zeer grote 
achterlijfsvlekken, zodat er nog maar smalle 
zwarte lijntjes overblijven. Hij lijkt 
daardoor enigszins op P. fulviventris maar 
hij is over het algeme;n kleiner (6,5

1

tot 8,9 
mm) en heeft een rij zwarte borstels op de 
achterkant van femur 1. De beharing op femur 
van het wijfje is hiervan een afspiegeling. 
Beide geslachten hebben enkele lange witte 
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haren aan de basis van femur 1. Op poten :~ en 
2 zit vrij veel zwart en het wijfje heeft vaak 
kleine achterlijfsvlekken, als bij P. 
clypeatus. Tergiet 6 is echter gehe;l geel of 
geel met een zwarte streep over het midden. 
Van deze soort was tot nog toe slechts een 
beperkt aantal vindplaatsen bekend (15 volgens 
Barendregt, 1982). Bij onderzoek van 
verschillende collecties bleek echter, dat 
deze soort op zo'n 35 lokaties verzameld is, 
maar vaak niet goed werd gedetermineerd 
(voornamelijk wijfjes) of niet werd 
gepubliceerd. De vindplaatsen liggen 
voornamelijk in het noorden en westen van het 
land, met Amerongen als uitschieter in het 
binnenland. 
Het voorkomen lijkt beperkt tot het holocene 
klei~ en veengebied en de duinen. Daar is deze 
soort te vinden op moerassige plekken, langs 
greppels, sloten en plassen, vooral in de 
buurt van groter open water. Mogelijk een 
voorkeur voor brak water (vgl. stubbs, 1983). 
Als pop overwinterend aangetroffen tussen 
rietstoppels. 
Gevangen van begin mei tot eind september, 
zonder duidelijke pieken. 
Een zeldzame soort, slechts 58 vangsten. 

~· manicatus (Meigen, 1822) 

Figuren 1b, 2h, 3h, 6d, 20 en 32. 
Een grote soort (7,4 tot 9,5 mm) met een breed 
achterlijf met gele vlekkenparen, als bij p, 
~en~· peltatus. De borststukrug -is
geheel bestoven, met langs de zijranden vaak 
een minder doffe lengtestreep. De mondrand is 
sterk naar voren gerekt en het frons is geheel 
bestoven. Bij het mannetje zijn de eerste twee 
tarsleden 1 breder dan de tibia. 
Voornamelijk gevangen in Limburg, langs de 
grote rivieren, in het kustgebied en op de 
Waddeneilanden. 
Deze soort heeft waarschijnlijk een voorkeur 
voor ruderale terreinen langs open water, 
opgespoten land (bv. nieuw-aangelegde 
IJsselmeerpolders, zie van der Goot, 1954) en 
buitendijkse pioniervegetaties. Het betreft 
voornamelijk instabiele biotopen, waar de 
soort slechts enkele jaren te vangen is. 
Evenals ~· fulviventris een aan de zomer 
gebonden vliegtijd, van eind april tot half 
september. De eerste generatie vliegt rond 
eind mei, de tweede rond begin augustus. 
Niet algemeen, 218 vangsten. 

~· evalis Becker, 1921 

Figuren 2f, 3f, 21 en 30. 
De grootste soort van het genus (9,5 tot 10,7 
mm), met een breed achterlijf. De borststukrug 
is geheel glimmend en de mondrand steekt niet 
zo ver uit als bij ~· manicatus. Verwarring 
met ~· tarsalis is mogeiijk, doch poot 1 van 
het mannetje is anders gevormd, terwijl bij 
het wijfje de basis van dij 3 geel is. P. 
tarsalis is over het algemeen ook iets -
kleiner, heeft een smaller achterlijf en 
geheel donkere antennen. Van ~· peltatus is ~· 
~ te onderscheiden aan de recht 
afgesneden, enigszins roodachtige 
achterlijfsvlekken. 
Alleen in Zuid-Limburg gevangen: o.a. 
Vijlenerbos, Malensbos, savelsbos en bij 
Cadier en Keer. 
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In bossen, meer dan R• tarsalis in het 
zuidoosten van Zuid-Limburg. van der Goot 
(1972) meldt een massaal vliegen boven bosbes 
door de mannetjes van deze soort op 18.v.1970. 
Een echte voorjaarssoort, vliegtijd van begin 
mei tot eind mei en èèn junivangst. 
Zeldzaam (38 vangsten), maar soms in aantal te 
vangen . 

R• peltatus (Meigen, 1822) 

Figuren 1a, 2e, Je, 5, 22 en 32. 
Nog een soort met een breed achterlijf, als R• 
manicatus en p, ovalis. De meeste exemplaren 
zijn vrij gro~t , er komen echter ook tamelijk 
kleine exemplaren voor (8 , 1 tot 10,1 mm). De 
achterlijfsvlekken zijn schuin afgesneden, 
waarbij de binnenste punt naar achteren wijst. 
Dij 1 van het mannetje heeft een rij zwarte 
borstels en het eerste tarslid 1 is veel 
breder dan het tweede. Het wijfje heeft weinig 
zwart op de poten. 
Is verspreid over het hele land gevangen. 
Bossen, ruigten, bermen, vochtige hooilanden 
en andere plekken met hoog opschietende 
kruiden. 
Vliegti jd van begin april tot eind oktober. De 
eerste generatie vliegt rond eind mei, de 
tweede rond half augustus. 
Algemeen, 997 vangsten. 

R• perpallidus verrall, 1901 

Tabel 2, figuren 2p, 3p, Sc, 12 en 23. 
Lengte: 7,6 tot 8,7 mm. Het mannetje heeft 
veel weg van R· fulviventris en R· 
immarginatus, maar de witte haren aan de basis 
en de gelijkmatige, lichtgekleurde beharing op 
de rest van femur 1 sluiten deze soorten uit. 
Het wijfje heeft een beharing op femur 1 die 
enigszins lijkt op die van het mannetje, veel 
bestuiving op het frons en een klein derde 
antennelid. De achterlijfsvlekken zijn 
ongeveer even groot als die van R· 
fulviventris. 
Aan de reeds bekende vindplaatsen overasselt 
en Winterswijk kan ik na controle op 
determinatie van de collectie van het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden 
nog de volgende toevoegen: Bleijenbeek en 
Lelystad (Flevostad volgens het etiket) . 
Drie van de vier vindplaatsen betreffen 
(voedselarme) vennen of veengebieden in het 
oosten van het land. De vindplaats in de 
Flevopolders valt daarbuiten, het betreft 
echter èèn mannetje, dat daar vlak na de 
drooglegging van de polders verzameld werd. 
Volgens Stubbs (1983) wordt deze soort veel op 
zegges gevonden. 
over de vliegtijden valt aan de hand van dit 
aantal vangsten weinig te zeggen. 
zeer zeldzaam, 7 vangsten. De vangsten in de 
drie opeenvolgende jaren 1958, 1959 en 1960 
doen vermoeden dat het voorkomen een 
invasie-achtig karakter draagt. Daarbij zou de 
soort zich af en toe uit West-Duitsland in 
westelijke richting kunnen uitbreiden. De 
èènmalige vondst in de Flevopolders 
ondersteunt dit vermoeden, het zou een 
"doorschieter" kunnen betreffen. Geregeld 
bezoek van voor deze soort geschikte biotopen 
is nodig om over deze kwestie wat meer 
duidelijkheid te krijgen. 

R· scambus (Staeger, 1843) 

Figuren 21, 31, 6b, 10, 24 en 31. 
Een vrij grote soort (8,4 tot 9,7 mm) met 
oranje vlekken op het achterlijf . Het mannetje 
heeft een rij zwarte borstels op femur 1 en 
lijkt daardoor op R· immarginatus. Hij is 
echter meestal groter en heeft geen witte 
haren aan de basis van femur 1, Bij mannetje 
en wi jfje is de onderste helft van het 
notopleuron niet bestoven. 
Komt in het hele land voor, maar is in het 
westen en noorden talrijker. Opvallend weinig 
vangsten in zeeland. 

Te vinden op vochtige graslanden, in bermen en 
in oevervegetaties. Daar vaak op bloeiende 
(cyper-)grassen (bv~ grote vossenstaart , 
Alopecurus pratensial of weegbree. 
Vliegt van half april tot eind september, de 
eerste generatie rond eind mei, de tweede rond 
half augustus. 
Algemeen, 603 vangsten. 

R· scutatus (Meigen, 1822) 

Figuren 2d, 3d, 4, 25 en 32. 
Heeft een smal achterlijf met gele 
vlekkenparen , waarvan het voorste vaak 
komma- vormig is. De lengte is zeer variabel: 
5,3 tot 9 ,4 mm, Bij de mannetjes is het tweede 
tarslid 1 zeer kort en breed en zit er een 
uitsteeksel op trochanter 2 . De zijvlekken op 
het frons van het wijfje raken elkaar bijna. 
Komt in het hele land voor, het meest gevangen 
in de duinstreek, in Zuid-Limburg en 
Gelderland. 
Komt voor in bossen, struikgewas, parken, 
boomgaarden en tuinen. Daar vaak samen met R• 
albimanus, waarvan het verspreidingakaartje 
dan ook veel overeenkomst vertoont met dat van 
R· scutatus. Ook op bloeiende wilg 
aangetroffen. 
Vliegt van half maart tot begin november en is 
hiermee de langst vliegende soort van het 
geslacht. De eerste generatie vliegt echter 
pas eind mei in grote aantallen, duidelijk na 
de piek van R• albimanus. Het grootste aantal 
vangsten wordt pas eind augustus bereikt, wat 
samenvalt met de (kleine) derde generatie van 
R• albimanus. Hiertussen bevindt zich nog een 
kleine tweede generatie, rond begin juli, 
welke overlap vertoont met de overige 
generaties. 
Algemeen, 970 vangsten. 

R· sticticus (Meigen, 1822) 

Tabel 2, figuren 2b, 3b en 26 . 
Een kleine (6,6 tot 7,3 mm) en onopvallende 
Platycheirus-soort met onduidelijke grijze 
achterlijfsvlekken en een naar verhouding 
grote kop. Bij het mannetje zijn de voorpoten 
nauwelijks verbreed en ~s femur 1 voorzien van 
twee lange borstels. Het wijfje heeft daar ook 
een borstelhaar. Beide geslachten hebben 
kleine stofvlekken op het voorhoofd. De gele 
vlek op de onderkant van het derde antennelid 
is soms klein of afwezig. 
Alleen in Zuid-Limburg: savelsbos, Bunderbos 
en Geulhem. 
In bossen. 
Zeer zeldzaam, 3 vangsten. 
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Fig. 25 . Platycheirus scutatus 

Fig. 27. Platycheirus tarsalis 

17 

Fig. 26 . Platycheirus sticticus 

Fig . 28 . Alle vangsten van Platycheirus: 6175 

vangsten in 339 hokken. 
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~· tarsalis (Schummel, 1836) 

Figuren 2i, 3i, Ge, 27 en 30. 
Een grote soort (7,5 tot 10,3) met gele 
achterlijfsvlekken. Het achterlijf is vaak 
minder breed dan bij overeenkomstige soorten. 
Beide geslachten zijn van P. manicatus te 
onderscheiden aan de minde; ver uitstekende 
mondrand en de glimmende borststukrug. van p, 
~ is het mannetje te onderscheiden aan
het eerste pootpaar en het wijfje aan de 
(bijna) geheel zwarte basis van femur 3 en het 
geheel donkere derde antennelid. 
Alleen in Zuid-Limburg: o.a. Elsloo, Geulle en 
Cadier en Keer. 
Komt voor in (vochtige) loofbossen, meer dan 
~· ovalis in het westen van Zuid-Limburg. 
Een echte voorjaarssoort, vliegtijd van eind 
april tot eind mei. Het exemplaar op 7 juli 
zou op een tweede generatie kunnen duiden . 
Zeldzaam, 59 vangsten, maar plaatselijk in 
aantal te vangen. 

Toe- of afname gedurende de laatste decennia 

Vanuit natuurbeschermings-oogpunt is het 
interessant met de beschiknare gegevens ook te 
onderzoeken of de soorten van het behandelde 
genus voor- of achteruit gegaan zijn in de 
loop der jaren. Het landschap van Nederland is 
in de laatste eeuw nogal veranderd en mogelijk 
hebben sommige soorten zich daardoor kunnen 
uitbreiden of zijn juist teruggedrongen of 
zelfs uitgestorven. 
omdat in de loop der jaren het aantal mensen, 
dat zweefvliegen verzamelde en de intensiteit, 
waarmee dat gebeurde, nogal wisselde, is het 
niet mogelijk het aantal vangsten in 
verschillende perioden zonder meer te 
vergelijken. Daarom vindt u in tabel 3. naast 
het aantal vangsten per soort per periode ook 
het percentage, dat dit aantal is van het 
totale aantal vangsten van het genus in die 
periode. Naarmate het totaal aantal vangsten 
toeneemt is de betrouwbaarheid groter, vandaar 
dat de perioden tussen 1870 en 1940 (met ieder 
minder dan 100 vangsten per 10 jaar) zijn 
samengevoegd. 

Het totale aantal vangsten wordt dus alleen 
afhankelijk gezien van de activiteit van de 
vangers en niet van een werkelijke toename van 
het genus als totaal. Dat dit niet helemaal 
uit de lucht gegrepen is, blijkt als we de 
verdeling van de vangsten bekijken o ver de 
perioden, die door Barendregt (1985) 
gehanteerd worden (met uitzondering van het 
jaar 1984, waarvan door mij geen gegevens zijn 
opgenomen). De totale aantallen vangsten 
verhouden zich in de perioden v66r 1900, 
1900-1930, 1930-1960 en 1960-1983 als 0,5: 
1,9: 14,1: 45,7. Dit komt dicht in de buurt 
van de verhouding tussen de aantallen van de 
Helophilus-groep in deze perioden, namelijk 1: 
2 ,3: 14: 47 (met 1984 erbij, zie Barendregt, 
1985). . 
Ook de percentages zijn echter niet geheel los 
te zien van de geschiedenis van het vangen v an 
zweefvliegen in Nederland. zo werd in de 
periode 1870-1939 voornamelijk verzameld in 
het westen en midden van het land (zie fig. 
30). Dit had een relatief groot aantal 
vangsten van soorten van vochtige milieus (P. 
c lypeatus, ~· fulviventris en ~· immarginat~s) 
en weinig van soorten als ~· albimanus, p, 
manicatus en ~· scutatus tot gevolg. Zo ;ullen 
ook in andere perioden de verhoudingen tussen 
de soorten voor een deel afhangen van de woon
en vakantieplaatsen van de verzamelaars. 
Pas in de 60-er jaren werd het vangen van 
zweefvliegen (o.a. in de jeugdbonden voor 
natuurstudie) in groter kring bekend. Er 
werden niet alleen veel meer exemplaren 
gevangen, maar er werd ook op andere tijden 
van het jaar en op andere plaatsen verzameld 
en er werd meer dan voordien op zeldzaamheden 
geaasd. Dit had tot gevolg dat vele nieuwe 
soorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame 
soorten werden ontdekt . Dit verklaart het 
grote aantal vangsten v an ~· ambiguus, p, 
discimanus, P. ovalis en p, tarsalis in-de 
60-er en 70-er jaren. -
Dit in aanmerking genomen blijven slechts drie 
soorten over waarvan de aantallen met enige 
waarschijnlijkheid in de loop der jaren 
veranderd zijn: ~· fulviventris lijkt 
t~~genomen en ~· manicatus en ~· peltatus 
l1Jken afgenomen te zijn. oe toename van p, 
fulviventris is verheugend, over de oorza;k 

Tabel 2: De vangstgegevens van de twee zeldzaamste soorten van het genus Platycheirus in 
Nederland. ex . = aantal exemplaren, gesl. =geslacht (m= mannetje, w= wijfje). 

~· perpallidus 

vindplaats datum ex. gesl. verzamelaar collectie 

Flevostad 12.v.1959 m Overduin R.M.N.H. 
Winterswijk, wooldse Veen 1.viii.1958 m van der Goot z.M.A. 
Overasselt, Merelven 24.viii.1960 2 w idem van Aartsen 

idem idem 1 w idem z.M.A. 
idem idem m idem idem 
idem idem m idem Lucas 

Bleijenbeek 6 .vii.1967 w Geijskes R.M.N.H. 

~· sticticus 

vindplaats datum ex. gesl. vanger collectie 

Bun de 16.vi.1966 m van Aartsen van Aartsen 
Geulhem 23 .vi.1946 m van Doesburg R.M.N.H. 
Rijckholt, Savelsbos 2 .v.1966 w Lucas Lucas 
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Fig. 29 . Alle vangsten van Platycheirus in de 
periode 1870-1939 
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Fig. 30 . Het aantal vangsten per periode van 10 
of 11 dagen van de voorjaarssoorten van het 
genus Platycheirus : P. ambiguus, P. discimanus, 
P. ovalis en P. tarsalis. Mannetjes boven de 
lijn, wijfes onder de lijn . 

Tabel 3: Het aantal vangsteenheden van soorten van het genus Platycheirus in 6 perioden . Tussen 
haakjes het percentage, dat dit aantal is van het totaal aantal vangsten van het genus in die 
periode. 

soort voor 1940 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1983 

R· ambi~us (0 , 3) (0 , 2) 2 (0,3) 15 (0,7) 22 ( 1 ,5) 0 (0) 
P. albimanus 36 (12,3) 137 (2 1 , 9) 125 ( 18,0) 384 ( 18 , 9) 227 ( 15,6) 158 ( 15 , 9) 
P. an~status 20 (6,8) 46 (7,3) 34 (4,9) 156 (7 17) 92 (6,3) 60 (6 ,0 ) 

R· cln~eatus 82 (28 , 0) 10 0 ( 15,9) 156 (22,5) 349 ( 17 ,2) 282 ( 19,3) 241 (24,2) 
P. discimanus 0 (0) 4 (0 ,6) (0 1 1) 26 ( 1 ,3) 30 (2 , 0) 3 (0 ,3) 
P . f ulviventris 19 (6,5) 13 (2 1 1) 29 (4,2) 106 (5,2) 144 (9 ,9) 94 (9,5) 
P . immar9:inatus 8 (2,7) 1 (0 , 2) 5 (0,7) 2 1 ( 1 ,o) 9 (0 , 6) 13 ( 1 ,3) 

~· manicatus 8 (2,7) 38 (6, 1) 32 (4,6) 75 (3 ,7 ) 36 (2,5) 24 (2,4) 
R· .ovalis 0 (0) 0 (0) 6 (0,9) 11 (0 ,5 ) 19 ( 1 1 3) 2 ( 0 1 1) 
R· Eeltatus 61 (20 , 8) 111 ( 171 7) 107 ( 15,4) 364 ( 17 ,9) 216 ( 14 , 8) 120 ( 12 1 1 ) 
P. EerEallidus 0 (0) 0 (0) 2 (0 , 3) 5 (0 ,2 ) 0 (0) 0 (0) 
P. scambus 35 ( 11 ,9) 36 (5,7) 101 (14,6) 196 (9,6) 11 0 (7 ,5 ) 120 ( 121 1) 
p, scutatus 22 (7,5) 137 (21 , 9) 94 ( 13,5) 299 (14, 7) 240 (16 , 5) 158 ( 15 , 9) 
P. sticticus 0 ( 0) 1 (0 1 1) 0 (0) 2 ( 0 1 1) 0 (0) 0 ( 0) 
P. tarsalis ( 0 ,3) 2 (0,3) 0 (0) 24 ( 1 ,2) 31 ( 2 ' 1) (0 11 ) 

Totaal 293 627 694 2033 1458 994 
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Fig . 31. Het aantal vangsten per periode van 10 
of 11 dagen van de graslandsoorten van het genus 
Platycheirus: P. angustatus, P. clypeatus, P. 
fulviventris, P. i mmarginatus en P. scambus 
(voor P. perpallidus: zie tabel 2) . Melanistische 
exempl aren gestippeld.Mannetjes boven de lijn, 
wijfjes eronder . 
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Fig. 32 . Het aantal vangsten per periode van 10 
of 11 dagen van de overige soorten van het genus 
Platycheirus: P. albimanus, P. manicatus, P. 
peltatus en P. scutatus (voor P. sticticus: zie 
tabel 2) . Melanis tische exemplaren: gestippeld . 
Mannetjes boven de li j n, wi jfjes eronder . 
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ervan valt weinig te zeggen . De afname van ~· 
manicatus is minder verheugend, deze soort 
moet zo langzamerhand tot de zeldzame soorten 
gerekend worden. En dat terwijl zijn 
(vermoedelijke) habitat, ruderale, opgespoten 

terreinen, juist meer lijkt voor te komen dan 
vroeger. Ook de afname van ~· peltatus, een 
soort die men in veel verschillende biotopen 
kan tegenkomen, roept vragen op. Deze soort 
blijft echter tot de algemenere soorten 
behoren. 
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surnrnary 

This paper concerns the recognition and 
distribution of the species of the genus 
Platycheirus Lepeletier & Serville (Di ptera: 
Syrphidae) in the Netherlands. This is a group 
of small, inconspicuous hoverflies, that are 
mostly found on grasses, trees and other 
plants with anemophilous flowers, where they 
feed on pollen. 
When using other keys, considerable problems 
can arise in determining the species, 
especially when dealing with females. This 
paper presents a new key, which not only 
contains all useful characters mentioned in 
other keys, but also some new characters. 
Ernphasis is laid on the reliability of the 
determination. In contrast with other keys 
rnales and females are not dealt with 
separately. ~· podagratus zett . , ~· 

fasciculatus Loew and ~· melanopsis Loew, 
which have been caught in surrounding 
countries, have not been recorded from the 
Netherlands and are not included in the key. 
The second part of this paper is a report on 
the distribution of the Platycheirus species 
i n the Netherlands . Distribution maps of all 
species and diagrams of the nurnber of records 
in each period of ten (sometimes eleven) days 
in the months March to November are given. 
Main characters, distribution, habitat, 
seasonal distribution and status of each 
species are discussed. The following species 
have been recorded from the Netherlands: 
~· ambiguus: a rare spring species, mainly 
caught in woodlands in the south of Limburg in 
April-May. 

~· albimanus: cornrnon, especially in woody 
surroundings in May. 
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~· angustatus: uncornrnon, but widespread, most 
specimens caught on grasslands, in August and 
September. 
~· c lypeatus : abundant on grasslands in May 
and July-August. 
~· discimanus: rare, mainly caught in the 
surroundings of Arnhem and Baarn in April-May . 
~· fulviventris: uncornrnon, but locally cornrnon 
in marshy area in the North and west in June 
and August. 
~· irnrnarginatus: rare, marshes in the coastal 
area and along rivers. May to september. 
~· manicatus: uncornrnon, pioneer-vegetations in 
the Southern parts of Limburg, the coastal 
area and along rivers, May and August. 

~· ovalis: rare, limiten to the Southern parts 
of Limburg , May. 
~· peltatus: cornrnon and widespread, May and 
August. 
~· perpallidus: very rare, found near 
oligotrophus fen in the East and one specimen 
from the Flevopolders. May, June and August. 
~· scarnbus: locally cornrnon in the North and 
West on grasslands, May and August. 
~· scutatus: cornrnon in woody surroundings, 
May-June and August. 
~· sticticus : very rare, limited to the 
Southern parts of Limburg. May and June. 
~· tarsalis: rare, limited to the Southern 
parts of Limburg, May. 
An attempt is made to deduce from the nurnber 
of records, whether the species of this genus 
have become more or less abundant during the 
last century. This is not as simple as it 
seems, because o f differences in activity of 
hoverfly collectors in each period. However, 
two of the species mentioned seem to have 
reduced in nurnbers: P. manicatus and P. 
peltatus, whereas P.-fulviventris seems to 
h~v~ become more c;rnrnon. 
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Topografische kaarten 

Ni e uwe kaarten met UTM coörd i naten 

• 

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief (16: 49) werd 
opgemerkt, is het vinden van UTM coördinaten met 
grote nauwkeurigheid niet a l tijd eenvoudig. 
Tot nu toe kon men beschikken over de nogal grove 
1 : 250 000 kaarten, waarvan grijsdrukken zijn 
opgenomen in de EIS Handleiding en Atlas. Daar
naast wordt de topografische kaart 1 : 50 000 
teven s met UTM grid uitgegeven, naast die met 
Amersfoort grid. De UTM kaarten z i jn maar op 
enkele plaatsen (zoals het Centraal Bureau) te 
raadplegen en nogal prijzig voor aanschaf t .b.v. 
eigen gebruik. Een tweetal ontwikkelingen in de 
uitgaven van de Topografische Dienst maken dat 
deze problemen nu grotendeels opgelost zijn, en 
het voor we i nig geld nu voor iedereen mogelijk 
is de juiste UTM coördinaten met een nauwkeurig
heid van 1 x 1 km te coderen. 

Topografische kaart 1 25 000 

De "gewone" topografische kaart 1 : 25 000 wordt 
sedert ongeveer 1981 in een nieuwe uitvoering 
uitgegeven , nl. gevouwen en voorzien van een op 
de kaartrand gedrukte groene omslag met blad
indeling van de belendende kaarten. Op deze 
kaarten wordt naast het " verschoven Amersfoort 
grid" , het UTM grid vermeld door midde l van 

randcoördinaten in blauw, Met een lange lineaal 
(50 cm), kan men simpelweg voor e lk punt de UTM 
coördinaten vinden. Gebruik hiervoor alleen de 
laa t ste twee grotere ci jfers, en kijk voor de 
lettercodes in de EIS Handleiding. Vertalen naar 
EIS matrixnummers is niet nodig, e n wordt ten 
sterkste afgeraden. Wel moet men ponsformulieren 
met matrixnummers gescheiden inleveren van for
mulieren met UTM coördinaten. 
Men heeft met deze kaarten nu tevens de mogelijk
heid om van elk punt zowel de UTM als de Amers
foort coör dinaten te bepalen . 
De topografische kaarten zijn behalve bij de 
Topografische Dienst, nu ook bij veel (kantoor-) 
boekhandels te koop. De prij s bedra agt f 9 ,90 
per stuk , f 12 , 50 voor samengestelde bladen 
(zoal s van de waddeneilanden) . 
De duurdere op linnen geplakte kaarten z ijn 
niet geschikt, aangezien bij het opplakken de 
randcoördinaten weggesneden worden. 

Topografische kaart 1 100 000 

Deze nieuwe uit gave is in feite een fotogra
fi sche verkleining van de 1 : 50 000 kaarten, 
en wordt uitsluitend uitgegeven met UTM grid. 
De kaart 1 : 100 000 wordt uitgegeven i n acht 
bladen volgens b i jgaande b ladindeling, en kost 
f 15 ,00 per stuk (plano uitvoer ing). Ook 
deze kaart i s in de boekhandel gesignaleerd 
voor de iets hogere pri js van f 18,90 (gevouwen) . 
De kaarten z ijn voortreffelijk uitgevoerd, en 
tonen alle details die men ook op de 1 : 50 000 
kaart kan zien. 
Door de lage pri j s voor deze grote bladen kan . 
men nu eenvoudig alle vindplaatsen binnen zijn/ 
haar e i gen regio coderen. Voor f 120,~- plus 
porto beschikt men zelfs over een uitstekende, 
gekl eurde kaart voor heel Nederland. Aangeraden! 

Bestellen 

De kaarten worden geleverd door: 
Topografische Dienst, afd. Kaartverkoop 
Postbus 115 , 7800 AC Emmen. Telefoon: 
05910 - 96888. Bestellen geschiedt 
schriftelijk, betaling na ontvangst rekening . 
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