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Naamlijst van de Nederlandse Sciomyzidae (Diptera) 

door 

J. M. REVIER 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam 

ABSTRACT. — Checklist of the Dutch Sciomyzidae (Diptera). At least 52 species occur in 

the Netherlands. Nine species are new for the Dutch fauna: Pelidnoptera leptiformis (Schiner), 

Pherbellia argyra Verbeke, P. brunnipes (feigen), Tetanocera arrogans Meigen, T. freyi 

Stackelberg, Pherbina intermedia Verbeke, Psacadina zernyi (Mayer), Limnia paludicola El- 

berg and Dichetophora finlandica Verbeke. 

Inleiding 

Vooral de laatste twintig jaar is de belangstelling voor de taxonomie, biologie en de oecolo- 

gie van de Sciomyzidae enorm toegenomen. Dit is grotendeels het gevolg geweest van de ont¬ 

dekking dat de larven van deze vliegen predatoren of parasitoïden zijn van allerlei soorten wa¬ 

ter- en landslakken, slakkeëieren en tweekleppigen. 

Wat betreft de levenswijze van de larven bestaat er een grote variatie. Enerzijds zijn er de 

typische aquatische, vrijlevende predatoren van waterslakken, anderzijds komen er hoog ge¬ 

specialiseerde parasitoïden voor van één bepaalde soort landslak. Daartussen bevindt zich een 

grote groep vliegen waarvan de larven een levenswijze vertonen die intermediair tussen deze 

twee uitersten staat (Berg & Knutson, 1978). 

Aangezien uit laboratoriumonderzoek bleek dat vooral de aquatische soorten Sciomyzidae 

in staat zijn heel wat schade aan te richten aan een slakkenpopulatie, onderkende men al vlug 

de mogelijkheid Sciomyzidae te gebruiken als biologische bestrijders van schadelijke en ziekte 

overbrengende slakken (Berg, 1964). Dit betekende een grote stimulans voor verder onder¬ 

zoek aan deze familie. De taxonomie en nomenclatuur werd herzien, en van de 472 soorten die 

nu over de gehele wereld beschreven zijn, is van 200 de biologie van de larven bekend. 

Ondanks de redelijk grote belangstelling voor de Sciomyzidae in het buitenland werd in Ne¬ 

derland nauwelijks onderzoek gedaan naar deze vliegenfamilie. De enige mij bekende publika- 

ties betreffende de Sciomyzidae bestaan uit een soortenlijst van De Meijere (1939), die 45 

soorten vermeldt, en een tweetal notities van Nienhuis (1969, 1970) die poppen van Sciomyzi¬ 

dae aantrof in slakkehuisjes. 

De hierna volgende naamlijst is gebaseerd op materiaal aanwezig in de collecties van het In¬ 

stituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam, het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

te Leiden, de Landbouwhogeschool te Wageningen en de collectie van de heer H. J. G. Meuf- 

fels. Bovendien werden deze gegevens aangevuld met de resultaten van een aantal verzamel- 

tochten in 1982 en 1983. Alle soorten konden op naam gebracht worden met behulp van de 

tabellen gepubliceerd door Knutson & Lyneborg (1965) en Rozkosnÿ & Jeremies (1977). 

In totaal konden aan de lijst van Nederlandse Sciomyzidae negen soorten toegevoegd wor¬ 

den: Pelidnoptera leptiformis (Schiner), Pherbellia argyra Verbeke, P. brunnipes (Meigen), 

Tetanocera arrogans Meigen, T. freyi Stackelberg, Pherbina intermedia Verbeke, Psacadina 

zernyi (Mayer), Limnia paludicola Elberg en Dichetophora finlandica Verbeke. Daarentegen 

moesten twee soorten van de lijst van De Meijere afgevoerd worden. De in de collecties onder 

de namen Pherbellia obtusa (Fallén) en Psacadina punctata Fabricius aanwezige exemplaren 

bleken respectievelijk te behoren tot de soorten Pherbellia argyra en Psacadina zernyi. 

Tot nu toe zijn 52 soorten Sciomyzidae bekend uit Nederland, een aantal dat waarschijnlijk 

door middel van een intensievere inventarisatie is uit te breiden. Voor Midden-Europa zijn op 

dit moment 97 soorten beschreven (Rozkosnÿ, 1980), in Engeland komen zeker 63 soorten 

voor (Knutson, 1976) en Knutson (1978) geeft aan dat nog tien andere soorten mogelijk in Ne¬ 

derland kunnen voorkomen. 
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Van 38 Nederlandse soorten is de biologie bekend. Meer gegevens over de biologie en ver¬ 

spreiding in Nederland zijn te vinden in Revier (1981) en in een Wetenschappelijke Medede¬ 

ling van de K.N.N.V., die over enige tijd zal verschijnen (Revier & Van der Goot, in druk). 

In onderstaande naamlijst zijn de laatste wijzigingen in de nomenclatuur verwerkt volgens 

Elberg & Rozkosnÿ (1978) en Rozkosnÿ (1981, 1982). De in Nederland zeldzame soorten 

(minder dan 20 exemplaren de laatste 100 jaar gevangen) zijn in de lijst voorzien van een ster¬ 

retje (*). Bovendien is, voor zover van toepassing, tussen haakjes onder de nu geldige naam de 

verouderde soortsnaam vermeld die De Meijere ( 1939) gebruikte. 

Naamlijst 

SCIOMYZIDAE TETANOCERINI 

Antichaeta 

PHAEOMYIINAE 

Pelidnoptera 

*analis (Meigen, 1830) (4) 

fuscipennis (Meigen, 1830) Renocera 

*leptiformis (Schiner, 1864) (1) * pallida (Fallén, 1820) 

{fumipennis (Zetterstedt, 1846)) *strobli Hendel, 1900 

(fuscinervis (Zetterstedt, 1838)) 

SCIOMYZINAE 

SCIOMYZINI 

striata (Meigen, 1830) 

Sciomyza Tetanocera 

simplex Fallén, 1820 arrogans Meigen, 1830 

*testacea Macquart, 1830 elata (Fabricius, 1794) 

ferruginea Fallén, 1820 

Colobaea freyi Stackelberg, 1963 (5) 

*bifasciella (Fallén, 1820) (2) fuscinervis (Zetterstedt, 1838) 

*distincta (Meigen, 1830) (unicolor Loew, 1847) 

* punctata (Lundbeck, 1923) hyalipennis von Roser, 1840 

(Ctenulus pectoralis Zetterstedt) 

Pherbellia (3) 

robusta Loew, 1847 

silvatica Meigen, 1830 

albocostata (Fallén, 1820) Dictya 

*argyra Verbeke, 1967 

(Sciomyza obtusa Fallén) 

umbrarum (Linnaeus, 1761) 

*brunnipes (Meigen, 1830) Trypetoptera 

cinerella (Fallén, 1820) 

*dorsata (Zetterstedt, 1820) 

punctulata (Scopoli, 1763) 

dubia (Fallén, 1820) Pherbina 

griseola (Fallén, 1820) coryleti (Scopoli, 1763) 

*grisescens (Meigen, 1830) 

nana (Fallén, 1820) 

*intermedia Verbeke, 1948 (6) 

pallidiventris (Fallén, 1820) Psacadina 

schoenherri (Fallén, 1820) zernyi (Mayer, 1953) (7) 
{punctata (Fabricius, 1794)) 

ventralis (Fallén, 1820) 
{Pherbina punctata (Fabricius)) 

Hydromya 
Pteromicra 

*angustipennis (Staeger, 1845) 
dorsalis (Fabricius, 1798) 

{Dichrochira glabricula Fallén) Knutsonia 
*leucopeza (Fallén, 1820) albiseta (Scopoli, 1763) 
*glabricula (Fallén, 1820) 

(Dichrochira nigrimana Meigen) 
lineata (Fallén, 1820) 
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Elgiva 

cucularia (Linnaeus, 1767) 

solicita (Harris, 1780) 

(rufa (Panzer, 1798)) 

Li mu ia 

unguicornis (Scopoli, 1763) 

paludicola Elberg, 1965 (8) 

Coremacera 

marginata (Fabricius, 1781) 

Sepedon 

sphegea (Fabricius, 1781) 

spinipcs (Scopoli, 1763) 

Euthycera 

fumigata (Scopoli, 1763) 

Dichetophora (9) 

'finlandica Verbeke, 1964 

obliterata (Fabricius, 1805) 

Noten bij de naamlijst 

1. Pelidnoptera leptiformis werd tot nu toe alleen in Zuid-Limburg gevangen. Op te merken 

valt dat het de vraag is of beide Pelidnoptera-soorten wel tot de familie Sciomyzidae gerekend 

moeten worden. Griffiths (1972), bijvoorbeeld, concludeert op grond van een aantal morfolo¬ 

gische kenmerken dat deze soorten ondergebracht dienen te worden in een aparte familie. In 

hoeverre de biologie van beide soorten afwijkingen vertoont met die van de overige Sciomyzi¬ 

dae is nog onbekend. 

2. Poppen van deze in Nederland vrij zeldzame soort werden door Nienhuis (1969, 1970) 

aangetroffen in schelpen van de waterslakken Galba truncatula (Müller) en Planorbis planorbis 

(Linnaeus). De larven van deze vlieg voeden zich namelijk gedurende het gehele larvale sta¬ 

dium met één en dezelfde slak (Knutson & Lyneborg, 1965). Deze levenswijze wordt parasi- 

toïd genoemd (Berg, 1964). 

3. De meeste Pherbellia-soorten zijn niet algemeen in Nederland, behalve P. cinerella, een 

soort die zowel in droge als in vochtige omstandigheden in grote aantallen kan worden aange¬ 

troffen. P. brunnipes werd tot nu toe uitsluitend in het duingebied van Noord-Holland gevan¬ 

gen. 

4. De larven van Antichaeta analis prederen op slakkeëieren. Deze soort is overigens zeer 

zeldzaam in Nederland. Tot nu toe werden slechts drie exemplaren verzameld. 

5. Slechts op grond van verschillen in het mannelijk genitaal is Tetanocera freyi met zeker¬ 

heid te onderscheiden van T. silvatica. T. freyi blijkt redelijk algemeen te zijn, vooral in semi- 

aquatische habitats. 

6. Pherbina intermedia is tot nu toe bekend uit het oosten van Nederland en het Noordhol- 

landse duingebied. Wellicht heeft deze soort een groter verspreidingsgebied dan tot nu toe 

werd waargenomen. 

7. Mayer (1953) onderscheidde Psacadina zernyi van P. verbekei Rozkosnÿ. Laatstgenoem¬ 

de is synoniem met de door De Meijere (1939) vermelde soort Pherbina punctata Fabricius. 

Alle in de collecties aanwezige exemplaren behoren echter tot de soort Psacadina zernyi. 

Waarschijnlijk doet zich hier dezelfde situatie voor als in Fenno-Skandinavië waar P. verbekei 

verdrongen wordt door P. zernyi (Verbeke, 1964). In de rest van Europa komen beide soorten 

gezamenlijk voor (Knutson et al., 1975). 

8. Elberg (1965) onderscheidt de soort Limnia paludicola van L. unguicornis op grond van 

kleine verschillen in het mannelijk genitaal. Leclercq (1980) meent dat ook de wijfjes van deze 

twee soorten te herkennen zijn aan de hand van kleurverschillen op het mesonotum. Op grond 

van deze gegevens is het mogelijk beide soorten in Nederland te onderscheiden. Collin (1967) 

is echter van mening dat beide soorten synoniem zijn en dat de verschillen binnen de natuurlij¬ 

ke variatie vallen. 

9. Beide Dichetophora-soorten zijn in Nederland niet algemeen. D. finlandica komt hier 

zelfs zeer sporadisch voor. Wat betreft de habitat van de adulten en de levenswijze van de lar¬ 

ven zijn nog geen gegevens voorhanden. 
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