
Dictya umbrarum (Sciomyzidae) 
teruggevonden

Aat Barendregt

Van de slakkendoder Dictya umbrarum (Lin-
naeus, 1758) werden in mei 1966 door Bob
van Aartsen twee vrouwtjes in de Biesbosch
gevangen. In mei 1967 ging hij terug en
ving er 21 mannetjes en elf vrouwtjes; de
soort moet daar algemeen geweest zijn.
Daarna is Dictya nooit meer gevangen en je
gaat vermoeden dat de soort uit het land
verdwenen is, zeker omdat het systeem
Biesbosch na 1970 totaal veranderd is. Af-
gelopen mei was ik in een van de resterende
zoetwatergetijdegebieden in Nederland,
langs de Oude Maas bij Rhoon (Klein Profijt)
en kon een kwartiertje vangen in een rietve-
getatie. Er vloog een klein vliegje met don-
kere vleugels waarvan ik snel twee manne-
tjes en twee vrouwtjes meegenomen heb
omdat het wel eens Dictya umbrarum kon
zijn en ik verder geen tijd meer had. Later
thuis bleek dit vermoeden correct. Ga naar
hetzelfde ecosysteem op een andere plek en
na 46 jaar vang je weer Dictya. 

Maar het verhaal gaat verder. Jaap van der
Linden maakt me attent op waarneming.nl
met een foto van een vrouwtje uit half au-
gustus door Joram de Gans van Dictya um-
brarum (fig. 1): precies dezelfde plek waar
ik in mei was. Uitstekend en het maakt dui-

delijk dat er waarschijnlijk twee generaties
per jaar van deze soort zijn. Ondertussen
had ik ook de collectie van Bob van Aartsen
kunnen bestuderen en tot mijn verbazing
stond er naast enige Biesbosch-beesten ook
een Dictya van Rouveen – Veerslootlanden
(eind april 1998) bij. Het dier heeft geen
achterlijf meer, maar de determinatie is
geen probleem. Tot 1932 was de delta van
de IJssel het tweede zoetwatergetijdegebied
in Nederland en Dictya zit dus nog steeds in
die buurt. Geen bewijs maar wel een direct
verband. Dat wordt nog versterkt door de
publicatie van Stuke (2005). Jens-Hermann
vindt Dictya in Nedersaksen alleen in de ui-
terwaarden benedenstrooms langs de Eems,
alweer een zoetwatergetijdegebied.

Verbazingwekkender wordt het verhaal als
de negen Nederlandse Dictya waarnemingen
van voor 1950 er bij gehaald worden. De
meeste zijn rond 1900 in juli gevangen door
De Meijere en de dieren komen uit Oister-
wijk, Bussum, Ankeveen, Gelderland, Doe-
tinchem en Haarlem (collectie Naturalis).
Niets uit de zoetwatergetijdegebieden en
wegens de locaties Oisterwijk en Doetin-
chem absoluut een afwijkend ecosysteem.

Figuur 1. Dytica umbrarum, 12-08-2013. Foto: Joram de Gans.
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Denk je iets te snappen van een soort, wordt
alles onder je voeten weggeslagen. Ook Stu-
ke (2005) komt met een soortgelijk signaal
dat oude waarnemingen o.a. van de Oost-
friese Waddeneilanden komen maar dat de
soort daar niet teruggevonden is. Ik kan ac-
cepteren dat een eeuw geleden Nederland er
anders uitzag onder afwijkende ecologische
omstandigheden, maar als Dictya momen-
teel ook nog eens op andere tijden en in an-
dere ecosystemen zit, wordt de interpretatie
wel moeilijk. Maar het is voor de biodiversi-
teit wel positief te melden dat in 2013 nog
steeds minstens één populatie in Nederland
present is.
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