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 verspreiding en vliegtijd
Palearctisch. Van West-Europa tot in West-Siberië. In Eu-
ropa van Denemarken tot Centraal-Frankrijk en Noord-
Italië en van Zuidoost-Engeland tot in Rusland, Roemenië 
en Bulgarije.
In Nederland vrij zeldzaam in het binnenland, vooral langs 
de Duitse grens. Recent zijn er ook waarnemingen verder 
van de grens gedaan. Er is een oude vondst uit Leersum (ut, 
1920). Op de vindplaatsen vaak talrijk. Toegenomen sinds 
1950.
Waarschijnlijk een generatie. De talrijkheid verschilt sterk 
tussen jaren.

 ecologie
Vochtige bossen en beekdalen (WASSCHER 1991). Chrysotoxum 
verralli komt voor op open plekken in vochtige loofbossen, 
zoals broekbossen.
De vliegen bezoeken regelmatig bloemen en lijken een 
voorkeur te hebben voor witte schermbloemen. Ze vliegen 
vrij rustig van scherm naar scherm. Wasscher (1991) ver-
meldt de hoogste aantallen bij half tot volledig bewolkt 
weer; andere Chrysotoxum-soorten vliegen vooral bij zon-
nig weer.
De larve is gemeld uit een nest van de wegmier (DIxON 1960), 
maar de determinatie is onzeker.

 Summary – Rare. Increased since 1950. Open areas in or 
along moist forests and river valleys. 

 Criorhina
 Woudzwevers wr

Middelgrote tot grote zweefvliegen (8-19 mm), lijken op 
hommels of andere bijen. Kop enigszins naar onderen ver-
lengd, gezicht met middenknobbel, antenneborstel onbe-
haard.

In Engeland alleen aan de zuidkust.
In Nederland vrij algemeen in Zuid-Limburg en het bin-
nenland. Zeldzaam in de duinen, waar alle waarnemingen 
met uitzondering van een waarneming bij Voorne (zh) van 
voor 1990 zijn. Afgenomen sinds 1950.
Een generatie. Enkele late waarnemingen duiden eventueel 
op een kleine tweede generatie.

 ecologie
Droge heide en kruidenrijk grasland, soms ruderale gebie-
den, meestal op zandgrond.
Chrysotoxum vernale vliegt vaak vlak boven de vegetatie en 
zit daar regelmatig. Mannetjes vertonen zweefgedrag op 1-2 
meter hoogte. Eileggende vrouwtjes vliegen langzaam en 
laag door de vegetatie.
De eitjes worden afgezet op grassprieten (een ei per gras-
spriet), circa twee centimeter boven de grond. Dit is waar-
genomen aan het eind van de middag bij een laag staande 
zon. Er liepen mieren van het genus Lasius door het gras, 
maar of dit met de eileg te maken had is onduidelijk (REEMER 

& GOUDSMITS 2004). Over de larvale levenswijze is niets be-
kend.

 Summary – Scarce. Decreased since 1950. Dry heathland 
and herbaceous grassland, mostly on sandy soil, sometimes 
on wasteground. 

 Chrysotoxum verralli
 Saksische fopwesp wr

Kleine gele Chrysotoxum. Net als C. octomaculatum met 
derde antennelid korter dan eerste twee samen, maar zwart 
langs voorrand van rugplaatjes 3-4 niet onderbroken door 
smal geel streepje langs zijnaad. In het veld goed te herken-
nen door het korte brede achterlijf met witte pluizige haren. 
Lengte 10-13 mm.
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werd waargenomen. Na 1990 is de soort veel vaker over het 
hele Nederlandse verspreidingsgebied waargenomen.
Een generatie.

 ecologie
Oude loofbossen, met name vochtige bossen op zandgrond 
en bossen op leem, löss en mergel, over het algemeen met 
een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag en dood hout.
Criorhina asilica wordt vaak op bloemen en in bosranden 
gezien. Mannetjes patrouilleren rond bloeiende struiken. 
Ze kunnen ook op Brachyopa-achtige wijze zweven in de 
buurt van boomstronken die geschikt zijn voor eileg (STUBBS 

1989), maar dit is in Nederland niet waargenomen. De paring 
duurt vrij lang en gebeurt zittend op bladeren in afwisse-
lend kop-kop- en touwtrekhouding. Het lijkt erop dat de 
kop-kophouding vooral wordt aangenomen bij verstoring. 
zie hoofdstuk 3 fig. 21.
De larve is opgekweekt uit rottend hout in een beuken-
stronk (SCHUHMACHER 1968). Tevens zijn er poppen gevonden 
bij een berkenstronk (ROTHERAy & STUKE 1998). 

 Summary – Rare. No apparent trends. Old deciduous 
forest, mainly moist forest on sand or clay, with well-devel-
oped shrub- and herb-layer.

 Criorhina berberina
 kleine woudzwever wr

Kleine, relatieve brede hommelachtige Criorhina met geel 
behaard borststuk. De ‘typische’ variant heeft een zwart be-
haard achterlijf met wit behaarde punt, variatie oxyacanthae 
heeft een geheel geel behaard achterlijf. Lengte 8-13 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Palaearctisch, van West-Europa tot in Oost-Turkije. In Eu-
ropa van Engeland tot in Europees Rusland en van Zuid-
Zweden tot de Pyreneeën.
Criorhina berberina komt in vrijwel heel Nederland voor. 
Algemeen in Zuid-Limburg en vrij algemeen in het bin-
nenland en duingebied, maar vrij zeldzaam in het kustge-
bied, Drenthe en Groningen. Hoewel de ene kleurvorm 
lokaal soms veel talrijker is dan de andere, zit er geen geo-
grafisch patroon in de verspreiding van de kleurvormen.
Mogelijk twee generaties. Het kleine aantal waarnemingen 
in augustus zou kunnen duiden op een zwakke of faculta-
tieve tweede generatie, of op late of langvliegende exempla-
ren van de eerste generatie.

 Taxonomie en determinatie
De soorten zijn met alle gangbare tabellen zonder moeite te 
determineren.

 Verspreiding
Holarctisch, met zeven palearctische en veertien Noord-
Amerikaanse soorten. In Nederland vijf soorten.

 Ecologie
De vliegen zijn vaak onderaan oude bomen te vinden. Veel 
soorten bezoeken bloeiende struiken. De larven (hoofdstuk 
4, fig. 14) leven in rottend hout, vaak in rottende wortels van 
levende bomen. Echter, de schijnbaar gezonde bomen waar 
in het begin van de jaren 1990 meerdere soorten Criorhina 
vlogen (RENEMA 1993) waren in 2005 allemaal dood. De larven 
van de Nederlandse soorten worden beschreven door Rothe-
ray & Stuke (1998; met uitzondering van C. pachymera).

 Criorhina asilica
 bij-woudzwever wr

Vrij kleine, bijachtige Criorhina met roodbruin behaard, 
dof borststuk en donker achterlijf met smalle onderbroken 
lichtgekleurde bandjes op rugplaatjes 2-3. Het vrouwtje is te 
verwarren met vrouwtjes C. pachymera, die smaller en gro-
ter zijn, en met Chalcosyrphus eunotus, die kleiner is en 
waarvan de beharing korter en donkerder is. 
Lengte 12-15 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Europees. Van Noord-Scandinavië tot Noord-Spanje, Oe-
kraïne en de Balkan.
In Nederland vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en in het bin-
nenland, met veel recente waarnemingen in de IJsselvallei, 
de noordhoek van Twente en in Zuid- en Midden-Limburg. 
Criorhina asilica is sinds 1942 op de Friese stuwwallen waar-
genomen. Tot 1980 kwamen de meeste waarnemingen uit 
Zuid-Limburg, hoewel hij al over zijn hele huidige areaal 
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hoek). Criorhina floccosa is voor het eerst in 1954 in Zuid-
Limburg waargenomen. Pas in 1982 heeft hij zich uitgebreid 
tot in het binnenland (Achterhoek) en vanaf eind jaren 
1980 tot in Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 1998 is C. floccosa een 
aantal jaren achtereen waargenomen bij Wassenaar in de 
Zuid-Hollandse binnenduinrand.
Een generatie.

 ecologie
Oude loofbossen, met name vochtige loofbossen op zand-
grond en weelderige loofbossen op leem, löss en mergel. 
Voorwaarde, naast oude loofbomen, is een goed ontwik-
kelde struiklaag.
Mannetjes patrouilleren rond de voet van oude bomen. 
Hierbij vliegen ze rondom verschillende bomen en jagen ze 
mannelijke soortgenoten weg, maar ze negeren andere Cri-
orhina-soorten (RENEMA 1993). Bloembezoek is vooral waarge-
nomen op bloeiende struiken (onder andere meidoorn). 
Net als andere Criorhina-soorten vliegt en zit C. floccosa 
meestal op enkele meters hoogte op en rond struiken en 
bomen. Zonnende exemplaren op bladeren worden dan 
ook gemakkelijk gemist.
De larven zijn gevonden in rottende plekken in de stam en 
rottende wortels van zowel levende als dode esdoorn, beuk 
en iep. In een stronk zijn zowel grote als kleine larven tege-
lijk aangetroffen, hetgeen erop duidt dat de larven meerja-
rig zijn (ROTHERAy 1991).

 Summary – Scarce. Less common before 1950, increased 
since. Old deciduous forest, mainly moist forest on sand or 
clay soil with well-developed understory.

 Criorhina pachymera
 populierenwoudzwever wr

Grote bijachtige Criorhina. Mannetje is onmiskenbaar van-
wege de zeer dikke achterdijen; deze zijn bij vrouwtje min-
der sterk verdikt. Lengte 13-19 mm.

 ecologie
Bossen en struwelen. Criorhina berberina komt met name in 
loofbos en struwelen met een goed ontwikkelde struik- of 
hoge kruidlaag voor, maar is ook in naaldbos waargenomen. 
Heel droge biotopen worden vermeden.
Hij vliegt door het struikgewas, maar zit ook kort op blade-
ren (meestal van struiken). Mannetjes patrouilleren vaak 
nabij struiken en jagen andere mannetjes weg. De vliegen 
worden veel op bloemen waargenomen en zijn daarbij niet 
kieskeurig: ze bezoeken zowel (hogere) kruiden als struiken.
Vrouwtjes leggen meerdere eitjes op de grond, of op takjes 
in de buurt van beuken en eiken, of aan de basis van een 
boomstam (pers. obs. W. Renema). De larven zijn ook ge-
vonden in rottend hout van andere loofbomen, bijvoor-
beeld berk (ROTHERAy 1991). Ze leven zowel in rottende boven-
grondse delen van bomen als in de wortels (pers. med. G.E. 
Rotheray).

 Summary – Fairly common. No apparent trends. Forest 
with well-developed shrub- and herb-layer. Mainly in de-
ciduous, sometimes in coniferous forest, but not in very dry 
forests. 

 Criorhina floccosa
 pluimwoudzwever wr

Vrij grote, hommelachtige Criorhina met roodachtige beha-
ring en geelwitte haarbossen aan de voorhoeken van het 
achterlijf. Verschilt hierin van relatief bredere C. berberina 
var. oxyacanthae. Achterlijf zeer zelden uitgebreid zwart be-
haard. Lengte 12-15 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Palearctisch, van West-Europa oostelijk tot en met de 
Kaukasus. In Europa van Zuid-Zweden tot aan de Pyre-
neeën. 
In Nederland vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en het zuid-
oostelijke binnenland (oostelijk Noord-Brabant, Achter-
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daarna is de soort meer in het binnenland gevonden.
Een generatie. 

 ecologie
Vooral loofbos op voedselrijke grond. In tegenstelling tot de 
andere Criorhina-soorten komt C. pachymera niet uitslui-
tend in oude bossen voor, maar ook op geïsoleerde groei-
plaatsen van populieren in cultuurlandschap, zoals populie-
renlanen in landbouwgebied.
Mannetjes verdedigen een plek aan de voet van bomen (in 
ieder geval van beuken en populieren); hierbij kan zich aan 
weerszijde van een stronk een mannetje bevinden. Bezoekt 
soms in groot aantal tegelijk de hoogste bloemen van bloei-
ende struiken (vaak meidoorn). Op de Meinweg, Midden-
Limburg, is talrijk bloembezoek op 3-4 kilometer van ge-
schikte eilegplekken waargenomen (RENEMA 2000A). Een copu-

 verspreiding en vliegtijd
Europees. Van Nederland tot de Pyreneeën, oostelijk tot in 
Griekenland en Roemenië.
In Nederland vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en de zuide-
lijke helft van het binnenland. De oudste waarneming 
(1942) komt van de Veluwe, maar het grootste deel van de 
waarnemingen van voor 1980 komt uit Zuid-Limburg. Pas 

Mannetje Criorhina floccosa  
onderhoudt territoria aan de 
voet van loofbomen, in dit 
geval een populier. 
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mend geluid en zijn dan op enige afstand te horen.
Mannetjes zijn zeer territoriaal en beschouwen soms zelfs 
een hele bloeiende struik of een boom als territorium. Ter-
ritoriale mannetjes zitten aan de voet van een boom, vliegen 
vervolgens in een verticale, spiraalvormige vlucht met af-
hangend achterlijf rond de stam omhoog, om een paar mi-
nuten later op dezelfde plaats aan de voet van de stam terug 
te komen (RENEMA 1993). De paring vindt plaats in touwtrek-
houding op de stammen van bomen. Ook hierbij maken de 
vliegen veel geluid. 
De larven leven in rottend hout aan de voet van berk, 
beuk, eik en iep (ROTHERAy 1991). De precieze ontwikkelings-
duur is niet bekend, maar waarschijnlijk bedraagt deze een 
of twee jaar.

 Summary – Rare. No apparent trends. Old deciduous 
forest, mainly on clay soil but also on moist sandy soil. 
Most records from Quercus-Carpinus forests. 

 Dasysyrphus
 Wimperzweefvliegen mr

Middelgrote zweefvliegen (7-12 mm) met gele boog- of 
streepparen op het zwarte achterlijf, die bij sommige soor-
ten verbonden kunnen zijn tot dwarsbanden. Kenmerkend 
zijn de dicht behaarde ogen in combinatie met een geel 
schildje en een niet opgezwollen voorhoofd. Pterostigma 
lang en zwartachtig.

 Taxonomie en determinatie
Op basis van de bouw van de mannelijke genitaliën zijn er 
vier soortgroepen te onderscheiden, die alle in Nederland 
vertegenwoordigd zijn: de albostriatus-groep (D. albostria-
tus), de pinastri-groep (D. lenensis, D. pauxillus, D. pina-
stri), de tricinctus-groep (D. tricinctus) en de venustus-groep 
(D. friuliensis, D. hilaris, D. venustus) (VOCKEROTH 1969).
De taxonomie van Dasysyrphus is nog aardig in beweging. 
Enkele soorten zijn recent van naam veranderd en onder de 
nu bekende soorten van de venustus-groep gaan meer dan 
drie soorten schuil, die vermoedelijk ook in Nederland voor-
komen (pers. med. D. Doczkal, J. van Steenis).
De nu bekende soorten worden op naam gebracht met 
Van Veen (2004). Bij gebruik van Barendregt (2001) of 
Verlinden (1991) moeten tevens Doczkal (1996a) of Reemer 
(2002) worden geraadpleegd voor het onderscheiden van 
D. lenensis.

 Verspreiding
Voornamelijk Holarctisch genus met 23 soorten. In het 
Neotropische gebied twee soorten. Uit het palearctisch ge-
bied zijn negentien soorten bekend, waarvan er tien in 
Europa voorkomen. Acht hiervan zijn uit Nederland be-
kend.

 Ecologie
De volwassen dieren zijn over het algemeen in of nabij bos-
sen te vinden, waar ze regelmatig bloemen bezoeken. De 
larven voeden zich met bladluizen in bomen en struiken. 
Ze zijn ’s nachts actief in bladluiskolonies en rusten overdag 

latie duurde wel zeseneenhalf uur (pers. obs. J. Velterop).
Eileg is waargenomen tussen bladeren rond stammen van 
beuk. De larve is nog onbekend, maar leeft waarschijnlijk 
in rottend hout.

 Summary – Scarce. Less common before 1950. Mainly 
deciduous forest on rich soil. Unlike other Criorhina-spe-
cies not just in old forests, but also in isolated stands of 
Populus in cultivated areas. 

 Criorhina ranunculi
 Hommelwoudzwever wr

Grote donkere Criorhina met rood of wit behaarde achter-
lijfspunt. In zeldzame gevallen geheel geelachtig grijs be-
haard. Lengte 14-18 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Europees. Van Zuid-Zweden en Zuid-Noorwegen tot Zuid-
Spanje en van Ierland tot in Europees-Rusland.
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, zeldzaam in het binnen-
land. In het binnenland komt C. ranunculi vooral voor in 
het oostelijke deel, zoals op de stuwwallen bij Nijmegen en 
het Montferland. De meest noordelijke waarneming betreft 
een geheel geelachtig grijs behaard paartje bij Zwolle.
Een generatie. 

 ecologie
Oude loofbossen op leem, löss en mergel, in mindere mate 
ook vochtige loofbossen op zandgrond. De meeste waarne-
mingen komen uit eiken-haagbeukenbossen. Vaak houden 
de vliegen zich in het bos op, maar soms worden ze langs 
bosranden, op struiken of bij solitaire bomen in het open 
veld gevonden.
De vliegen bezoeken, vaak aan het einde van de dag, met 
name de bovenste bloemen van bloeiende struiken (wilg, 
sleedoorn of meidoorn). Ook zitten ze vaak op bladeren in 
de zon, meestal hoog in het bos. Soms maken ze een zoe- Criorhina ranunculi
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