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Herkenning Eristalis abusiva 
 

Over de herkenning van Eristalis abusiva en E. arbustorum 

 
5a Glimmend zwarte middenstreep afwezig of ten hoogste een dun lijntje  .......  6 

5b Brede glimmend zwarte middenstreep aanwezig  ...............................  7 

 

Zo luidt de vraag, uit de Eristalis-tabel op de vorige pagina, die abusiva/arbustorum moet 

onderscheiden van de rest. Maar: hoe breed mag dat dunne lijntje precies zijn?  

Ik vraag me dat natuurlijk af omdat ik zelf met deze soorten de boot in ging, bv op 27 augustus 1997 

in de Grote Polder bij Zoeterwoude (vlakbij Leiden) waar ik twee Eristalis nemorum mannetjes ving 

die door de grote oranje zijvlekken en de enigszins wollige beharing op het achterlijf sterk aan abusiva 

of arbustorum deden denken. Ik had me inderdaad laten misleiden door de smalle zwarte 

middenstreep op het gezicht. Alle kenmerken wezen verder op E. abusiva. 

 
 Antenneborstel met korte haartjes, “ruig” in Van der Goot termen. 

 Ogen net van elkaar gescheiden door een tussenruimte, die bij mijn beesten zo breed is als 2,5 a 3 facetjes. 

 Grote zijvlekken op de segmenten 2 en 3.  

 De genitalien kwamen overeen met de figuur 404 in Van der Goot. 

 

Het enige wat vreemd is voor E. abusiva is de zwarte middenstreep op het gezicht. Volgens 

Barendregt (1991) en Lankreijer (1997) komt zo‟n smal middenstreepje soms wel voor bij arbustorum 

en abusivus, maar alleen bij oude, afgevlogen dieren, die te herkennen zijn aan de happen uit de 

achterrand van de vleugels. Ik heb echter eerder het idee dat dat afslijten zo ongeveer in de eerste 

levensdag van de vlieg plaatsvindt, want het is zeer gebruikelijk om beesten te vinden die er perfect 

uitzien, met fonkelverse vleugels, maar toch een een smal zwart middenstreepje hebben. Misschien 

geldt dit vooral voor abusiva, waarvan ik meer exemplaren gecheckt heb.  

Gelukkig is de streep die dan ontstaat (bij mijn weten) wel duidelijk smaller dan bij de andere Eristalis 

soorten. 

 

 

Ik heb 7 exemplaren bekeken van de groep die wèl en géén middenstreep hoort te hebben. 

Conclusie: Het zwarte middenlijntje is bij abusiva/arbustorum smaller dan 1/7 van de breedte van het 

gezicht; bij de andere soorten minstens iets breder dan 1/5 van het het gezicht. Er is gelukkig geen 

overlap in de breedte van de zwarte middenstreep. 

 

Bart Achterkamp 
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Figuur 8 Eristalis abusiva mn, 27-VIII-1997, 

Zoeterwoude, Grote Polder, kop van voren 

Figuur 7 Eristalis nemorum mn, 28-V-1998, 

Haren, Biologisch Centrum, kop van voren 


