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Anasimyia lunulata (Mei-
gen, 1822) nog steeds  
inheems! 
 

John Smit 
 

 

In tegenstelling tot het negatieve beeld dat werd ge-

schetst in de voorlopige atlas („Vermoedelijk uitge-

storven‟), blijkt Anasimyia lunulata toch nog in 

Nederland gevangen te kunnen worden. Op 6 mei 

1995 werd een mannetje van deze soort verzameld 

met een malaiseval in het gebied de Wieden. Zowel 

de Wieden als de Weerribben zijn potentiële leef-

gebieden die een populatie van deze soort kunnen 

huisvesten. A. lunulata stelt hogere eisen aan zijn 

biotoop dan de overige soorten van het genus Ana-

simyia. In Duitsland wordt vermoed dat de soort 

gebonden is aan veen. 

A. lunulata is goed herkenbaar; het gezicht steekt 

vrij ver naar voren uit, evenwel niet zo ver als bij A. 

lineata (!), tergiet V is zwart behaard, bij het man-

netje heeft de zwarte figuur op tergiet IV de vorm 

van een omgekeerde V of Y (sommige A. inter-

puncta‟s lijken ook een soortgelijk gevormd figuur 

te hebben!). Een goed kenmerk ter aanvulling voor 

het onderscheid tussen A. lunulata en A. interpunc-

ta is dat bij de laatst genoemde de vlekken op de 

tergieten III en IV aan de zijnaad iets terugwijken 

naar voren (figuur 1). 

 

 
 
fig. 1 Achterlijfstergieten III en IV van de mannetjes van 
Anasimyia  interpuncta en A. lunulata. Met de pijltjes is het 
verschil in vlekkentekening aangegeven. Dit kenmerk dient 
louter als aanvullend kenmerk ter onderscheiding van A. 
lunulata. Deze figuren zijn afkomstig uit Stubbs, A.E. & 
S.J. Falk (1983) British Hoverflies, p 96. 

 

 
Figuur 2: De verspreiding van Anasimyia lunulata in Ne-
derland, met als enige recente waarneming de Wieden in 
1995 (bron: Databank Nederlandse Zweefvliegen). 

 

 

Hierbij wil ik een oproep plaatsen aan eenieder die 

dit jaar, of de komende jaren, in de buurt van de 

Wieden of de Weerribben komt: kijk uit naar deze 

soort! Probeer tevens, als het enigszins mogelijk is, 

een en ander over de biotoop en het gedrag te note-

ren. 
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