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Abstract: Up till now 15 species of the genus Platycheirus were known from The Netherlands (Van der Linden, 1986).
Recently several new species have been identified in Europe (Speight & Vockeroth, 1988; Goedlin de Tiefenau et al.,
1990; Vockeroth, 1990). Re-examination of specimens in some of the major Dutch collections showed that at least two
species, P europaeus and P occultus, are resident in The Netherlands. The former seems to be a rare species which is
restricted to forested areas, while the latter is more widespread and probably associated with wet peaty grounds. The
examined collections also produced some specimens of both species from the eastern parts of Belgium, from which
country they had also not been mentioned before. Furthermore, P amplus was found to occur in eastern Belgium.
Magdalena Moonsstraat 25, 2313 ZB Leiden.

Inleiding
Het genus Platycheirus Lepeletier & Serville is
een groep zweefvliegsoorten waarvan de ima¬
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peltatus gedetermineerde exemplaren in mu¬
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materiaal dat in de bovengenoemde collecties

(Meigen) en P. angustatus (Zetterstedt) lij¬

aanwezig is, van beide soorten exemplaren

kende soorten: P europaeus, P occultus en P

aan, die in België verzameld waren. In dit land

ramsarensis, welke beschreven zijn door Goed¬

is ook een derde soort verzameld, namelijk P

lin de Tiefenau et al. (1990). Ten tweede gaat

amplus. Ik adviseer daarom ook andere Syr-

het om twee soorten, die veel overeenkomsten

phiden-verzamelaars in Nederland en België

vertonen met P peltatus (Meigen): P nielseni

hun collectie op het voorkomen van deze soor¬

is door Vockeroth (1990) beschreven op basis

ten na te kijken.

van zowel nearctisch als palearctisch mate¬
riaal. P amplus Curran was al langer bekend
uit het nearctisch gebied, maar is pas recent

Herkenning van P europaeus en P occultus

aan deze zijde van de oceaan aangetroffen
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(Speigth & Vockeroth, 1988).
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als breed. Basitars 1 zonder v-vormige
insnijding.
2: Achterlijf maximaal 2,7 maal zo lang
als breed, sterniet II breder dan lang.
Op het frons minstens ook enige be¬
stuiving boven de sprietinplanting (fig.
4 of 5). ...

- 12”

12’. Notopleuron en mesopleuron geheel be¬
stoven.
$: Achterlijf hoogstens 3,8 maal zo lang
als breed, de vlekken op segment III
beslaan hoogstens 2/3 van de lengte
van dit segment (fig. 6). Alle zwarte
haren op de achterzijde van femur 1
zijn gelijkmatig gebogen (fig. 1).
2: Achterlijf met ± parallelle zijden, vlek¬
ken op segmenten II, III en IV geelach¬
tig van kleur. Segment V met (driehoe¬
kig) vlekkenpaar of paar stofvlekken
(fig. 6); 7,5-9,0 mm. .... R europaeus
— Notopleuron en mesopleuron glimmend.
$\ Achterlijf minstens 4,1 maal zo lang als
breed, de vlekken op segment III be¬
slaan minstens 4/5 van de lengte van
dit segment. Enkele van de zwarte ha¬
ren aan de achterzijde van dij 1 zijn aan
de top geknikt.
2: Achterlijf puntiger, vlekken op seg¬
menten II, III en IV meer roodachtig
Fig. 1 -2. Onderzijde van de voorpoten van mannetjes van
Plaîycheirus. 1, P. europaeus. 2, P. occultus.

van kleur. Vlekken op segment V ont¬

occulîus moet couplet 12 in de tabel van Van

12”. $: Basis van femur 1 rondom zwart. Drie¬

der Linden (1986) worden vervangen door het

hoek gevormd door de punt van tibia

breken; 6,0-8,0 mm ..............
................... R angustatus

volgende (deels gebaseerd op Speight & Goed-

1 en het dubbele zwarte streepje op de

lin de Tiefenau, 1990):

onderzijde daarvan is ± gelijkbenig.

12. Vleugelcel VI met kale plek aan de basis

Op de onderzijde van basitars 1 dicht¬

(ontbreekt soms bij $$ van R europaeus).

bij de basis een zwarte stip (fig. 2).

$\ Achterlijf meer dan 3,5 maal zo lang

Vlekken op segment III beslaan ±3/5

als breed. Basitars 1 met v-vormige in¬

van de lengte van dit segment (fig. 7).

snijding (vgl. fig. 1).
2: Achterlijf meer dan 2,7 maal zo lang
als breed, sterniet II langer dan breed.

2: Vlekken op segmenten III en IV afge¬
rond van vorm en van de voorrand van
de segmenten gescheiden, beslaan ± de

Bestuiving op het frons beperkt tot twee

helft van de lengte van deze segmenten

driehoekige vlekken (fig. 3).... -*■ 12’

(fig. 7). Kop achter de puntoogjes niet

Vleugel geheel bedekt met microtrichen

bestoven, de bestuiving boven de spriet¬

(bij 22 van R occulîus soms een kleine

inplanting is niet verbonden met de

kale plek aan de basis van vleugelcel VI).

stofvlekken langs de oogrand (fig. 4);

$\ Achterlijf hoogstens 3,6 maal zo lang

5,5-8,0 mm . R occultus
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Fig. 3-5. Bovenzijde van koppen van wijfjes van Platycheirus. 3, P europaeus. 4, P. occultus. 5, P clypeatus.

ÿ: Femur 1 met donkere veeg aan de ach¬
terzijde en (dubbele) donkere vlek op

slechts een klein deel van het totale aantal
vangsten (± 3%), terwijl op alle plaatsen waar

de onderzijde, welke onderling niet

deze soorten zijn verzameld, ook P clypeatus

verbonden zijn. De driehoek gevormd

voorkomt (vaak zijn de verschillende soorten

door de punt van tibia 1 en het dubbele

zelfs naast elkaar op één dag gevangen). Het

zwarte streepje op de onderzijde daar¬

beeld van verspreiding en vliegtijden van deze

van is ongelijkbenig. Onderzijde van

soort verandert daardoor nauwelijks.

basitars 1 zonder donkere stip nabij de

Van P europaeus zijn slechts 15 exemplaren

basis. Vlekken op segment III beslaan

aangetroffen, 6 mannetjes en 9 wijfjes. De soort

±3/4 van de lengte van dit segment.

is derhalve niet erg algemeen. De vindplaatsen

Ç: Vlekken op segmenten III en IV hoe¬

worden gekenmerkt door een bosrijke omge¬

kiger en niet van de voorrand van de

ving en liggen zowel in het oosten van het land

segmenten gescheiden, beslaan ±2/3

als langs de binnenduinrand (fig. 8). In het

van de lengte van die segmenten. Kop

West-Nederlandse klei- en veengebied, waar

achter de puntoogjes bestoven, de be¬

sommige andere soorten van het genus hun

sprietinplanting

optimum hebben (zie Van der Linden, 1986),

vormt één geheel met de stofvlekken

stuiving

boven

de

verwacht ik deze soort niet. De vliegtijd lijkt

langs de oogrand (fig. 5); 6,3-9,5 mm
.. P clypeatus

iets korter dan die van P clypeatus, namelijk
van begin mei tot eind augustus.
Van P occultus zijn in totaal 94 exemplaren

Status van P angustatus, P clypeatus,
P europaeus en P occultus in Nederland

aangetroffen, 40 mannetjes en 54 wijljes. De
vindplaatsen liggen verspreid over het hele
land: van natte duinvalleien en laagveenmoe-

Aangezien de belangrijkste door Van der Lin¬

rassen in het kustgebied tot hoogveengebieden

den (1986) gehanteerde kenmerken voor het

in het oosten (fig. 9). De soort lijkt geassocieerd

onderscheiden van P angustatus - zoals het

met natte en voedselarme veengronden. De

niet bestoven zijn van het mesopleuron - ge¬

vliegtijd loopt van half april tot begin septem¬

handhaafd zijn, blijven de met de oorspronke¬

ber.

lijke tabel gedetermineerde P angustatus tot
dezelfde soort behoren en verandert er niets
aan het beeld van verspreiding en vliegtijden
van deze soort.

P europaeus en P occultus in het buitenland
Ook tussen het Belgisch materiaal van P cly¬

Een deel van de eerder als P clypeatus ge¬

peatus in de bovengenoemde collecties werden

determineerde exemplaren blijkt nu tot twee

exemplaren van P europaeus en P occultus

andere soorten te behoren. Het betreft echter

aangetroffen: 1 wijfje van P europaeus en
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tannië (alleen P occultus). Beide soorten heb¬
ben dus een ruime verspreiding in Europa. R
europaeus wordt vooral in bos- en berggebie¬
den gevonden en P occultus vooral in moeras¬
gebieden en bergdalen.

P. amplus en P nielseni
Van deze soorten kunnen vooralsnog alleen de
mannetjes van die van R peltatus worden on¬
derscheiden. Het gaat hierbij met name om de
vorm en beharing van tibia 2 (Speight & Vockeroth, 1988; Vockeroth, 1990). Verder is P
amplus gemiddeld kleiner dan P peltatus en
zijn er kleine verschillen in vorm, tekening en
beharing van de voorpoten. Beide soorten vlie¬
gen alleen in de zomermaanden juni en juli, een
tijd dat er in ons land weinig mannetjes van R
peltatus worden aangetroffen (Van der Linden,
1986). Tussen het Nederlandse materiaal van R
peltatus heb ik dan ook geen van beide soorten
gevonden.
In het buitenlandse materiaal van de onder¬
zochte collecties bleek R nielseni echter rede¬
lijk algemeen, met exemplaren uit Noorwegen,
Groot-Brittannië, Zwitserland en Oostenrijk,
alle uit de periode 5-27 juli. De vindplaatsen
bevestigen het verspreidingspatroon dat door
Vockeroth (1990) wordt geschetst: Scandina¬
vië, Schotse Hooglanden, Wales, Harz, Voge¬
zen en Alpen. Het is de vraag in hoeverre deze
soort ook in het laagland voorkomt.
P amplus was tot nog toe alleen bekend van
(links) en wijfjes (rechts) van Platycheirus. 6, P europaeus.
7, R occultus.

Ijsland,

Ierland,

Zweden,

Zwitserland

(Speight & Vockeroth, 1988) en Schotland
(Rotheray, 1990). In de collectie van de heer

1 mannetje en 3 wijfjes van P occultus, alle

Lucas bevinden zich door T. R. Nielsen gede¬

verzameld in de omgeving van Luik. Ondanks

termineerde exemplaren uit Finland en Zwe¬

consultatie van Patrick Grootaert (Institut

den. In het ZM A vond ik naast exemplaren uit

Royale des Sciences Naturelles de Belgique,

Finland en Oostenrijk ook een op 7 juli 1987

Brussel) hebben Speight & Goedlin de Tiefe¬

in de Fagne Leveau (op 6,5 km ten zuidoosten

nau (1990) geen van beide soorten voor België

van

kunnen vermelden. Verder vond ik in de col¬

(Polygonum bistorta L.) gevangen mannetje

lecties exemplaren van R europaeus en R oc¬

van deze soort. Van dezelfde datum en plaats

Jalhay,

België)

op

adderwortel

cultus die verzameld waren in Zweden, Duits¬

is ook een wijfje dat van het gemiddelde P

land, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Italië

peltatus-wijfje afwijkt door een kleiner for¬

(beide soorten), Finland, Denemarken, Tsje-

maat, rechthoekiger vlekken op het achterlijf

choslowakije, Hongarije en Oostenrijk (alleen

en een uitgebreider bestuiving op het frons.

R europaeus), en Noorwegen en Groot-Brit-

Gezien het feit dat deze vindplaats zich op
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slechts ± 25 km van de Nederlandse grens
bevindt, kan het geen kwaad ook eens in de
Nederlandse (hoog-)veengebieden op P pelta-
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