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 Pipiza
 platbekken tz

Kleine tot middelgrote, overwegend zwarte zweefvliegen (5-
10 mm) met een vlak gezicht. Achterlijf met doorgaans een, 
soms geen of twee paar gele (soms wittige) vlekken op rug-
plaatjes 2(-3) en buikplaatje 2 vaak geel. Vleugels veelal met 
een donkere vlek in het midden. Antennes donker, het 
derde lid nooit verlengd. Voorhoofd bij de antenne-inplan-
ting vooruitspringend en bij de vrouwtjes meestal met dui-
delijke stofvlekken.

 Taxonomie en determinatie
Determinatie van Pipiza-soorten is berucht, omdat veel soor-
ten uitsluitend op kleurkenmerken gedetermineerd kunnen 
worden die sterk variabel blijken te zijn. Daarbij komt dat 
verschillende auteurs elkaar op sommige punten tegenspre-
ken. Een praktisch probleem is dat bij verse exemplaren de 
verdonkering op de vleugeleen belangrijk determinatieken-
merkvaak nog afwezig is. Anders dan bij andere Pipizini bie-
den ook de mannelijke genitaliën weinig uitkomst.
Deze problemen hebben ons ertoe gebracht determinaties 
van Pipiza volgens een eigen tabel te verrichten (BARENDREGT 

& ZEEGERS 2005), die gebaseerd is op Van der Goot (1981); voor 
mannetjes is deze gebaseerd op Violovitsh (1985), aange-
vuld met Stubbs & Falk (2002) (P. fenestrata). Vijf min of 
meer zeldzame inheemse soorten bleken bij herdetermina-
tie goed herkenbaar, te weten P. austriaca, P. festiva, P. lugu-
bris, P. luteitarsis en P. quadrimaculata. Pipiza fenestrata is 
volgens ons een goede soort. Tenslotte lijkt er tussen de 
algemeenste soorten P. bimaculata en P. noctiluca niet meer 
dan een diffuse grens te trekken. Verlinden (1991) geeft van 
alle soorten goede figuren van naar onze mening karakte-
ristieke exemplaren. Onze interpretatie van de diverse 
soorten lichten wij bij de soortbesprekingen toe. Taxa die 
wij niet als soorten erkennen zijn P. signata en P. notata 
(naar onze mening vermoedelijk beide synoniemen van P. 
bimaculata).
Met de opname van veldwaarnemingen (niet ondersteund 
door collectie-exemplaren) zijn we terughoudend geweest: 
alle veldwaarnemingen van zeldzame soorten buiten het be-
kende verspreidingsgebied of de bekende vliegtijd zijn niet 
opgenomen.

 Verspreiding
Holarctisch genus, met in het palearctisch gebied 20-25 
soorten. Hiervan zijn zo’n tien soorten alleen uit Siberië 
bekend (VIOLOVITSH 1985) en vijf soorten uitsluitend uit Japan 
(PECK 1988). Een uit Siberië beschreven soort (P. accola Violo-
vitsh, 1985) is inmiddels in Europa gevonden (WOLFF 1998A). 
Uit Noord-Amerika zijn elf soorten bekend (COOVERT 1996), 
uit Europa ongeveer tien, uit Nederland acht.

 Ecologie
De vliegen zitten met de vleugels in een V-vorm gespreid op 
bladeren van bomen en struiken, of ook, maar minder, tus-
sen kruiden en op bloemen. Er worden meer vrouwtjes dan 
mannetjes waargenomen. Zweefgedrag is alleen bekend van 
P. luteitarsis. Mannetjes van andere soorten maken snelle, 
grillige patrouillevluchten langs struiken of dicht boven de 

bloeien maar weinig bloemen in de vliegperiode van P. tri-
cincta; het voorkomen (en zeker het vinden) zou daarom 
wel eens bepaald kunnen worden door de plaatsen waar 
bloemen staan. Pelecocera tricincta vliegt laag tussen de ve-
getatie en bezoekt gele komposieten of bloeiende struikhei. 
Mannetjes zitten op de kroonblaadjes met de kop naar het 
hart van de bloem te wachten tot er een vrouwtje komt 
eten. Dan bespringen een of meerdere mannetjes het 
vrouwtje (zie ook KEHLMAIER 2002A). De paring vindt plaats op 
de bloem. Zowel mannetjes als vrouwtjes rusten regelmatig 
met de kop omlaag op grassprieten. Eileg is nooit waarge-
nomen.
De onvolwassen stadia zijn onbekend.

 Summary – Scarce. More common before 1950, no trend 
since. Dry coniferous forest and heathland. Most records 
from yellow Asteraceae.

Vier exemplaren van Pelecocera 
tricincta op de bloem van een 
gele composiet. Twee ervan laten 
de maaltijd even links liggen 
voor een paring. Deze soort  
kan vrij talrijk zijn bij heide en 
naaldbos, maar het is nog geheel 
onbekend waar de larven leven.
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De soort wordt vooral op bladeren van bomen en struiken 
gevonden, maar er zijn waarnemingen van bloembezoek op 
diverse plantensoorten, relatief vaak op schermbloemen (DE 

BUCK 1990).
De larve is gekweekt als predator van wolluizen, maar ook 
van de bladluis Cavariella op gewone berenklauw (ROTHERAy 

1993). Goeldlin de Tiefenau (1974) vermeldt de soort van 
bladluizen op gele gentiaan, Bombosch (1963) vermeldt de 
soort van wikke.

 Summary – Scarce. Less common before 1950, no trend 
since. Deciduous forest on rich soil and calcareous grass-
lands.

 Pipiza bimaculata
 Fijngestippelde platbek tz

Kleine slanke Pipiza met donkere tarsen, heldere vleugels 
en doorgaans kleine vlekken op achterlijf. Mannetje met 
donkerbehaard gezicht en doorgaans grotendeels donkerbe-
haard achterlijf (inclusief merendeel van rugplaatje 2). Ver-
schil met P. noctiluca niet altijd duidelijk. Lengte 5-8,5 
mm.

 verspreiding en vliegtijd
Palearctisch. Van Ierland tot in Mongolië. In heel Midden- 
en Noord-Europa, uit het Middellandse-Zeegebied slechts 
bekend uit Spanje en Joegoslavië.
In Nederland vrij algemeen in lage aantallen in de duinen, 
Zuid-Limburg en in grote delen van de binnenlandse zand-
gronden. In het kustgebied zeldzaam.
Twee generaties.

 ecologie
Vooral in loofbos en aan bosranden en dan met name van 
loofbossen op mineraalrijke bodem met kruidenrijke on-
dergroei. Uit armer loofbos (zoals eiken-berkenbos) zijn 
weinig vondsten bekend. 

grond. Ze doen hierbij denken aan groefbijtjes van het ge-
nus Lasioglossum.
De larven leven als predatoren van wolluizen (families Pem-
phigidae en Adelgidae), vooral op bomen (DUšEK & KRIšTEK 1959, 

ROJO & MARCOS-GARCíA 1997, ROTHERAy 1987, 1993), maar ze zijn ook 
gevonden bij gewone bladluizen (ROTHERAy 1993). Mogelijk heb-
ben sommige soorten Pipiza een veel breder prooispectrum 
dan men vroeger dacht. In gevangenschap zijn waarnemin-
gen bekend van Pipiza-larven die zich voedden met larven 
van Epistrophe- en Syrphus-soorten (pers. obs. M. Reemer & 
W. van Steenis).

 Pipiza austriaca
 knobbeldijplatbek tz

Grote donkere Pipiza met kort breed derde antennelid, dui-
delijke vlek in vleugel die aan de kant van de vleugeltop niet 
scherp begrensd is en knobbel onderaan knotsvormig uit-
einde van achterdij. Achterlijf overwegend licht behaard en 
uniform zwart of met kleine vlekken op rugplaatje 2. Leng-
te 8-10 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Palearctisch. Van West-Europa tot in Japan. In Europa van 
Scandinavië en de Britse Eilanden tot in Bulgarije. In 
Groot-Brittannië aanzienlijk algemener dan bij ons (BALL & 

MORRIS 2000) en ook in België wijd verspreid (VERLINDEN 1991).
In Nederland vrij zeldzaam in Zuid- en Midden-Limburg, 
lokaal vrij talrijk. In de rest van het zuidoosten van ons land 
zeldzaam en in lage aantallen. Er zijn incidentele waarne-
mingen uit de duinen.
Twee generaties.

 ecologie
Pipiza austriaca is gevonden in loofbossen op mineraalrijke 
bodem en op kalkgraslanden. Hij lijkt zich daarbij vooral 
op de overgangen van bos met grasland op te houden, net 
als in Engeland (STUBBS & FALK 2002).
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Zuid-Limburg komen de soorten naast elkaar voor. De 
vindplaatsen zijn vaak mineraalrijk. 
Eén generatie in het voorjaar, mogelijk een kleine tweede 
generatie in de nazomer.

 ecologie
Pipiza fenestrata wordt gevonden in loofbossen op mineraal-
rijke bodem zoals hellingbossen en elzenbroekbossen en wordt 
vooral op bladeren van struiken waargenomen. De soort kan 
dieper in het bos voorkomen dan andere Pipiza-soorten.
De onvolwassen stadia zijn onbekend.

 Summary – Scarce. No apparent trends. Deciduous forest 
on rich soil.

 Pipiza festiva
 Geelbuikplatbek tz

Grote Pipiza. Rugplaatje 2 met grote heldergele vlekken, 
soms tot band versmolten. Voortarsen geheel geel, overige 
tarsen overwegend geel. Vrouwtje met duidelijke vlek in 
vleugel, achterlijf opvallend goudgeel behaard, bij het man-
netje met weinig zwarte haren. Lengte 9-10 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Palearctisch. Van West-Europa tot aan de Stille Oceaan. In 
Europa van Nederland tot de Middellandse Zee, het tal-
rijkst in het zuiden.
In Nederland zeldzaam en in zeer lage aantallen in de Hol-
landse duinen en langs de Maas in Limburg. Daarnaast en-
kele geïsoleerde vondsten verspreid over het land.
Mogelijk twee generaties.

 ecologie
Vochtige bossen met loofbomen, incidenteel ook in gras-
landen. Bloembezoek is waargenomen op gewone beren-
klauw.
De larve is gevonden bij wolluizen van het genus Pemphi-

De imago’s zitten op zonbeschenen bladeren van struiken. 
Als bloembezoek worden zowel bloeiende bomen en strui-
ken als kruiden gemeld.
Drie larven zijn op 1 mei 2007 gevonden in het Amster-
damse Bos bij bladluiskolonies op gewone vogelkers. Tij-
dens het opkweken van de larven negeerden deze de aange-
boden bladluizen, terwijl vier keer is vastgesteld dat ze 
Epistrophe-larven aanvielen en leegzogen. Eén van de larven 
kwam uit op 10 mei 2008, de andere twee kwamen niet uit 
(pers. obs. M. Reemer).

 Summary – Fairly common. No apparent trends. Decid-
uous forest, mainly on rich soil.

 Pipiza fenestrata
 vliegerplatbek tz

Grote lichtgekleurde Pipiza die qua kenmerken tussen P. 
noctiluca en P. festiva in staat. Achterlijf met een paar grote, 
hoekige, witgele vlekken met vaak daarachter nog een smal-
ler tweede paar. Voortarsen geel met laatste een of twee 
leedjes donker. Vleugels helder of (bij vrouwtjes) met vage 
donkere vlek. Mannetjes te onderscheiden van P. noctiluca 
aan wit behaard gezicht en uitgebreide lichte beharing op 
rugplaatje 2, vrouwtjes door vliegervormige achterlijf. Voor-
rand van rugplaatje 4 niet of nauwelijks zwart behaard (BA-

RENDREGT & ZEEGERS 2005). Lengte 9-10,5 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Europees. Verspreiding moeilijk te geven vanwege verschil-
lende interpretaties van de soort. De verspreiding lijkt be-
perkt tot Midden-Europa, van Groot-Brittannië tot aan 
Oostenrijk.
Pipiza fenestrata is in ons land minder zeldzaam dan tot 
voor kort werd gedacht. De grootste dichtheden worden 
gevonden in Zuid-Limburg, de binnenduinrand en in min-
dere mate het rivierengebied. Op veel plaatsen waar P. fenes-
trata voorkomt ontbreekt P. noctiluca en vice versa, maar in 
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 Pipiza luteitarsis
 Slanke platbek tz

Middelgrote, slanke donkere Pipiza. Relatief eenvoudig 
herkenbaar aan gele voortarsen, heldere vleugels en niet-
verdikte achterdij. Antennes kort en breed, achterlijf met 
hooguit kleine gele vlekken op rugplaatje 2. De door Wolff 
(1998a) vermelde gelijkenis met de niet-inheemse P. accola 
Violovitsh, 1985 lijkt niet verder te reiken dan de dunne 
achterdijen. Lengte 7,5-9 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Europees. Van Ierland tot in de omgeving van Sint-Peters-
burg in Rusland en zuidelijk tot in Zwitserland.
In Nederland vrij zeldzaam en in lage aantallen in Zuid-
Limburg, de duinen en het rivierengebied. Zeldzaam in 
binnenland en kustgebied, doch soms in aantal op een lo-
catie. Vliegt in Zeeland in opvallend hoge aantallen.
Een generatie. Pipiza luteitarsis is de enige Pipiza waarvan 
als gevolg van hun opvallende gedrag meer mannetjes dan 
vrouwtjes zijn waargenomen. 

 ecologie
Vooral in halfopen terreinen: tuinen, parken en duinen. 
De soort komt ook voor in loofbossen op mineraalrijke 
bodem en bij solitaire struiken in agrarisch gebied. De 
soort wordt vrijwel altijd gevangen in de buurt van iepen. 
Ook in Groot-Brittannië is de soort niet beperkt tot bos-
sen (BALL & MORRIS 2000).
Mannetjes kunnen, als enige Pipiza-soort, vaak territoriaal 
zwevend worden aangetroffen. Daarnaast treft men deze 
soort veel zittend op bladeren. Er zijn diverse waarnemin-
gen van bloembezoek op struiken zoals meidoorn.
De larve is herhaaldelijk gevonden als predator van wol-
luizen van het genus Schizoneura, die in bladgallen op ie-
pen leven (BALL & MORRIS 2000, ROTHERAy 1987, 1993, B. Wakkie 
pers. obs.).

gus op populier (DUšEK & KRIšTEK 1959, KURIR 1949). Rojo & Mar-
cos-García (1997) vermelden de larve van kers, peer en 
pistache.

 Summary – Rare. More common before 1950, no trend 
since. Vulnerable. Moist deciduous forest, occasionally in 
grasslands.

 Pipiza lugubris
 donkere platbek tz

Middelgrote, donkere Pipiza zonder of met kleine vlekjes 
op rugplaatje 2 en kenmerkend verlengd bruinig derde an-
tennelid. Vrouwtje met aan alle kanten scherp begrensde 
donkere vleugelvlek. Lengte 7,5-9 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Palearctisch. Begrenzing van areaal niet goed bekend door 
verwarring met andere soorten. Heel Europa.
In ons land vrij algemeen en in lage aantallen in de zuidoos-
telijke helft. De hoogste dichtheden komen voor in Lim-
burg. Incidenteel in de duinen. 
Vermoedelijk twee generaties.

 ecologie
Met name gevonden in vochtige loofbossen op mineraal-
rijke bodem, soms in vochtige naaldbossen, incidenteel in 
open ruderale habitats.
De vliegen worden (voor een Pipiza) relatief vaak en ge-
makkelijk gevonden op witbloeiende schermbloemen en op 
bladeren van bomen en struiken. Er zijn waarnemingen van 
mannetjes op bladeren die met hun vleugels wapperden als 
een boorvlieg (Tephritidae).
De onvolwassen stadia zijn onbekend.

 Summary – Fairly common. No apparent trends. Moist 
deciduous forest on rich soil, occasionally in coniferous for-
est or herbaceous vegetation on disturbed soil.
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op brem, gewone esdoorn, hulst, kardinaalsmuts, vederdis-
tel, wikke, zure kers en rode bladgallen op appel (CHANDLER 

1968B, DIxON 1959, EVENHUIS 1980, ROTHERAy, 1986A, 1993, ROTHERAy & GIL-

BERT 1989).

 Summary – Common. Less common before 1950, no trend 
since. Various types of deciduous forests, most frequent in 
moist forest.

 Pipiza quadrimaculata
 korte platbek tz

Kleine Pipiza met opvallend kort en gedrongen achterlijf 
met meestal twee paar vlekken. In zijaanzicht lage inplanting 
van antennes (ter hoogte van midden van oog) karakteristiek. 
Vleugels egaal licht verdonkerd. Lengte 5-8 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Holarctisch. Van Europa via Mongolië en Siberië tot in 
Noord-Amerika. In vrijwel geheel Europa, maar niet op de 
Britse eilanden en het Iberisch schiereiland.
In Nederland vrij zeldzaam in het oostelijke deel van het 
binnenland; zeldzaam elders in het binnenland en in 
Zuid-Limburg, maar op locaties vaak in grote aantallen. 
De grootste aantallen zijn gevonden in het Fries-Drents 
grensgebied, het Rijk van Nijmegen en de Meinweg. Een 
van de weinige Pipiza-soorten die men op een vindplaats 
in aantal kon vinden, maar de soort gaat sterk achteruit en 
is de laatste jaren verdwenen uit Friesland, Noord-Brabant 
en grote delen van Gelderland. Deze achteruitgang is ech-
ter zo recent dat deze niet blijkt uit de trendanalyse over 
de afgelopen vijftig jaar. De soort dreigt uit ons land te 
verdwijnen. 
Een generatie. 

 ecologie
Karakteristiek voor natte bossen, zowel naald- als gemeng-
de bossen; in loofbossen nauwelijks waargenomen. Vaak 

 Summary – Scarce. Less common before 1950, increased 
since. Vulnerable. Mainly in half open habitats, like parks, 
gardens and dunes with shrubs. Also in deciduous forest and 
near solitary shrubs in agricultural land. 

 Pipiza noctiluca
 Grofgestippelde platbek tz

Middelgrote, zeer variabele Pipiza (hoofdstuk 1, fig. 17). Ach-
terlijf meestal met een paar duidelijke vlekken, soms zonder 
vlekken (vooral mannetjes), zeer zelden met twee paar. Vleu-
gel vooral bij vrouwtje met duidelijke maar onscherp be-
grensde vlek. Voortarsen meestal met twee gele en drie don-
kere leedjes. Gezicht bij mannetje zwart behaard. Achterlijf 
van vrouwtje niet vliegervormig (als bij P. fenestrata) en met 
meer afgeronde zijranden. In Nederland twee kleurvormen: 
geheel zwartbehaarde mannetjes op de binnenlandse zand-
gronden (Veluwe, Utrechtse Heuvelrug) en mannetjes met 
uitgebreide lichte beharing op het achterlijf op andere loca-
ties (bijvoorbeeld in Zuid-Limburg). Lengte 6,5-10 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Het gehele palearctische gebied en in geheel Europa.
In Nederland in bijna het gehele land algemeen, maar zeld-
zaam in het kustgebied.
Twee generaties.

 ecologie
Vooral aan bosranden, met name loofbos met een rijke on-
dergroei, maar ook frequent gevonden in armere en drogere 
bossen; in echt droog dennenbos komt de soort echter nau-
welijks voor.
De imago’s worden vooral aangetroffen op bladeren van bo-
men en struiken. Bloemen worden minder bezocht. Bloem-
bezoek is bekend van boterbloemen en schermbloemen, 
maar ook van bloeiende heesters als meidoorn.
De larve is gekweekt van wolluizen op bomen, van de blad-
luis Cavariella die op schermbloemen leeft en van bladluizen 
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ten voor in kalkrijke graslanden in Zuid-Limburg. 
Bloembezoek is vaak waargenomen en op zeer uiteenlo-
pende plantensoorten.
De larven zijn gevonden bij wortelluizen op schermbloe-
men zoals pastinaak en gewone berenklauw (DIxON 1960, DUS-

SAIx 2002) en op wilgenroosje (DIxON 1960).

 Pipizella annulata
 Grote langsprietplatbek jvs

Grote bronskleurige Pipizella met uitgebreide gele tekening 
op poten. Achterlijf relatief smal, antennen relatief lang. 
Vrouwtje te verwarren met lichtgekleurde P. viduata. Leng-
te 6-8 mm.

 verspreiding en vliegtijd
Europees. Van Duitsland tot in Portugal (LUCAS 1996) en Grie-
kenland (VUJIĆ ET. AL. 2000) en van België tot in Rusland. De 
soort is verspreid in dit hele gebied en iets algemener in berg-
gebieden tot een hoogte van 2100 meter (VERLINDEN 1999).
In Nederland zeldzaam, maar vrij algemeen in Zuid-Lim-
burg en op enkele vindplaatsen in Midden-Limburg. Daar-
buiten alleen eenmaal op de Veluwe gevonden. Vaak worden 
meerdere exemplaren per vindplaats aangetroffen. De soort 
is in 50% van alle waarnemingen tegelijk met P. viduata ge-
vonden.
Vermoedelijk een generatie.

 ecologie
Bloemrijke warme kruidenvegetaties zoals kalkgraslanden, 
uiterwaarden langs grindrivieren en langs de zoom van loof-
bossen op löss of mergel.
Vliegt laag bij de grond door de vegetatie op schaduwrijke 
plaatsen en zit regelmatig op zonbeschenen bladeren van 
lage kruiden (SPEIGHT 2001). Bezoekt diverse schermbloemen 
(DUSSAIx 2002, SPEIGHT 2001). Op Nederlandse kalkgraslanden 
foerageert de soort ook op marjolein, tijm en walstro.
De larve is gevonden tussen wortelluizen op gewone beren-

wordt de soort nabij water gevonden, zoals bronnen, grep-
pels en dergelijke.
De imago’s zitten op bladeren op enigszins beschaduwde 
plekken, maar bezoeken ook veelvuldig boterbloemen.
De larve is gevonden bij bladluizen op fijnspar (BASTIAN 1984).

 Summary – Scarce. Less common before 1950, no trend 
since. First recorded in 1957. Vulnerable. Recently virtually 
disappeared (too recent to be detected by trend analysis). 
Moist coniferous and mixed forest, often near water.

 Pipizella
 langsprietplatbekken jvs

Kleine zwarte zweefvliegen (5-8 mm) met vlak gezicht en 
relatief lang derde antennelid. Randader c komt onder een 
rechte hoek uit op ader 3 en het voorste vlakke deel van de 
middenzijplaat is kaal. Poten zwart met meer of minder uit-
gebreide gele tekening.
 
 Taxonomie en determinatie
Tot dertig jaar geleden bestond er onduidelijkheid over de 
indeling van de soorten in dit genus, maar sindsdien zijn er 
vele nieuwe soorten beschreven. De Nederlandse soorten 
kunnen met Verlinden (1999) worden gedetermineerd. 
Mannetjes zijn aan de hand van genitaalkenmerken te de-
termineren, maar vrouwtjes kunnen vaak niet tot op soort 
gedetermineerd worden. Tot circa 1960 werden de meeste 
Europese Pipizella’s gedetermineerd als P. virens, waardoor 
veel oude literatuurgegevens niet betrouwbaar zijn.

 Verspreiding
Palearctisch genus met ongeveer veertig beschreven soorten. 
Uit Europa zijn meer dan twintig soorten bekend, waarvan 
er zes in Nederland zijn gevonden. Pipizella maculipennis 
(Meigen, 1822) is uit België en Nedersaksen bekend, dus 
deze soort zou in Nederland kunnen opduiken. In Neder-
land zijn op een dag hoogst zelden meer dan twee soorten 
Pipizella op dezelfde vindplaats verzameld.

 Ecologie
De vliegen zijn warmteminnend en houden zich op in open 
bloemrijke gebieden. In Nederland komen de meeste soor- Pipizella annulata
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