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Naamlijst voor het genus Platypalpus Macquaert, 1824 in Nederland 
(Diptera: Empididae) 

door 

PATRICK GROOTAERT & HENK J. G. MEUFFELS 

ABSTRACT. — Checklist for the genus Platypalpus Macquart, 1824 (Diptera: Empididae) 

from the Netherlands. Forty-four species of Platypalpus are reported, 17 being new for the 

Netherlands’ fauna. 

Inleiding 

Het genus Platypalpus bestaat uit relatief kleine roofvliegjes (2-5 mm). De meeste soorten 

zijn bladlopers: ze lopen heen en weer op bladeren van bomen en struiken, wachtend op 

prooien. Deze bestaan uit kleine Diptera en Hymenoptera die ze plots bespringen. De prooi 

wordt dan vastgehouden tussen de middenpoten waarvan de femora meestal sterk verdikt zijn 

en de tibiae voorzien zijn van een eindspoor. Met hun zwaar gechitiniseerde proboscis steken 

ze een opening in de prooi die vervolgens wordt leeggezogen. 

Bij naderend gevaar rennen ze snel naar de onderkant van het blad waarop ze zich bevinden 

en slechts in uiterste nood vliegen ze bliksemsnel weg. Wellicht door dit gedrag vertonen ze 

een preferentie voor wilgen waarvan de onderkant van de bladeren donsachtig is en waaraan 

ze zich misschien beter kunnen vastklampen met hun klauwtjes dan aan die met gladde onder¬ 

kant. 

Platypalpus-soorten zijn zeer algemeen vanaf mei tot oktober en de soortenrijkdom is zeer 

groot. Meer dan 200 soorten zijn uit Europa bekend. In België werden 71 soorten vastgesteld. 

Tijdens een driejarig onderzoek werden in één enkele tuin 34 soorten gevangen met een Ma¬ 

laise val (Midden-België). Deze enorme soortenrijkdom maakt een zoögeografische studie bij¬ 

zonder moeilijk. 

Voor de Nederlandse fauna gaf De Meijere (1939) 30 species op voor het genus Platypalpus 

(= Tachydromia Meigen). De laatste decennia echter werd het genus herhaaldelijk gerevi¬ 

seerd door Collin (1961) en vooral door Chvâla (1975), zodat de taxonomie grondig door el¬ 

kaar werd gegooid. Een herziening van het Nederlandse materiaal bleek onontbeerlijk om de 

lacune op te vullen tussen enerzijds de Britse fauna (Collin, 1961) en de fauna van Fennoscan- 

dia en Denemarken (Chvâla, 1975) en anderzijds de Belgische fauna (Grootaert, 1981, in 

druk) die uit talrijke zoögeografische componenten bestaat. 

Onderstaande voorlopige naamlijst is gebaseerd op de collecties van J. C. H. de Meijere 

(Amsterdam) en van H. J. G. Meuffels naast enkele exemplaren uit de collecties van het 

K. B. I. N. (Brussel). 

agilis (Meigen, 1822) *coarctatus (Collin, 1926) 

albicornis (Zetterstedt, 1842) *collini Chvâla, 1965 

albiseta (Panzer, 1806) 

albocapillatus (Fallén, 1815) 

*analis (Meigen, 1830) 

annulatus (Fallén, 1815) 

annulipes (Meigen, 1822) 

*articulatus Macquart, 1827 

calceatus (Meigen, 1822) 

candicans (Fallén, 1815) 

ciliaris (Fallén, 1816) 

*clarandus (Collin, 1926) 

cothurnatus Macquart, 1827 

cursitans (Fabricius, 1775) 

*excisus (Becker, 1907) 

exilis (Meigen, 1822) 

flavicornis (Meigen, 1822) 

*interstinctus (Collin, 1926) 

leucocephalus (von Roser, 1840) 

longicornis (Meigen, 1822) 

*longiseta (Zetterstedt, 1842) 

*luteoloides Grootaert, 1983 
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*luteolus (Collin, 1926) 

luteus (Meigen, 1804) 

maculipes (Meigen, 1822) 

major (Zetterstedt, 1842) 

* melancholicus (Collin, 1961) 

*mikii (Becker, 1890) 

minutus (Meigen, 1804) 

nanus (Oldenberg, 1924) 

*niger (Meigen, 1804) 

nigritarsis (Fallén, 1816) 

notatus (Meigen, 1822) 

*pallidicornis (Collin, 1926) 

pallidiventris (Meigen, 1822) 

pallipes (Fallén, 1815) 

pectoralis (Fallén, 1815) 

*pygialis Chvâla, 1973 

rapidus (Meigen, 1822) 

*stabilis (Collin, 1961) 

*strigifrons (Zetterstedt, 1849) 

*verralli (Collin, 1926) 

Alle 44 soorten van deze voorlopige lijst zijn te verwachten in het atlantische laagland met 

uitzondering evenwel van P. mikii en P. collini. P. mikii is een „bergsoort” en werd dan ook in 

Nederlands Limburg gevangen. P. collini was vroeger enkel bekend uit Tsjechoslowakije en 

Joegoslavië en werd hier in 3 localiteilen gevonden (Dieren, 11. VI. 1917, 1 â ; Borkgrave, 1 S ; 

Zwammerdam, 8.VI. 1908, 1 â leg. De Meijere). Vermeldenswaardig is tevens de zeldzame 

soort P. melancholicus. 

Zeven soorten verdwijnen uit de soortenlijst van De Meijere (1939) hetzij als synoniemen: 

P. bicolor Meigen, P. fascipes Meigen en P. flavipes Fabricius, hetzij door foutieve identifica¬ 

tie, teweeggebracht door de vroegere summiere beschrijvingen: P. fasciatus Meigen, P. nigri- 

nus Meigen, P. unguiculatus Zetterstedt en P. fuscicornis Zetterstedt. Zeventien soorten, 

aangeduid met een sterretje, zijn nieuw voor de Nederlandse fauna met daarnaast nog vier 

soorten, ni. P. notatus, P. luteolus, P. albicornis en P. nanus (= Chersodromia brevicornis, De 

Meijere, 1907) die door De Meijere als synoniemen van andere soorten werden beschouwd 

maar nu toch goede soorten blijken te zijn. Merkwaardig is dat de zeer algemene soort P. niger 

(= P. doormani Theowald, 1962) niet werd herkend in Nederland en ondergebracht was bij 

P. minutus in de collectie De Meijere. 

In vergelijking met Vlaanderen ontbreken nog een aantal algemene soorten, nl. P. articula- 

toides Frey, P. aristatus (Collin), P. dessarti Grootaert, P. praecinctus (Collin), P. optivus 

(Collin), P. laticinctus Walker en P. rapidoides Chvâla. Wat betreft zeldzame soorten is het 

moeilijk een voorspelling te doen vooral dan voor Nederlands Limburg waar zeker een aantal 

Centraaleuropese soorten voorkomen. 
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