
Inleiding
Mijn speurtocht naar slakkendoders (Scio-
myzidae) levert zo veel nieuwe informatie
op dat hiervan overzicht gegeven moet wor-
den. Daarbij is het een gepaste start om
met de naamgever van de familie te begin-
nen, het genus Sciomyza. In het meest re-
cente overzicht van Nederland (Revier & vd
Goot 1989) staan ongeveer 25 exemplaren
van Sciomyza simplex Fallén vermeld uit
Nederland; van Sciomyza testacea Macquart
wordt een uitgekweekt exemplaar uit 1919
vermeld. Bijna 25 jaar na dit overzicht kan
daar zeker uitbreiding aan gegeven worden.
Bij het opstellen van de huidige verspreiding
verkreeg ik medewerking van Ben Brugge
(collectie Naturalis, de vroegere collectie
Amsterdam), Jan Velterop, Joop Prijs, Paul
Beuk, Jaap van der Linden, Andre van Eck
en Laurens van der Leij. Mijn dank hiervoor.

Herkenning van de soorten
De twee soorten Sciomyza worden niet mak-
kelijk in het veld herkend. Ze zijn klein, on-
bestemd bruin en onvindbaar; de meeste
exemplaren komen te voorschijn uit malai-
sevallen of uit slepen in de vegetatie. Binnen
de familie Sciomyzidae zijn ze te herkennen
aan de grote borstel op het borststuk vlak
boven de voorrand van de eerste heup, ge-
combineerd met op het einde van de voor-
scheen een tweetal borstels. Beide soorten
hebben de zijkant van het borststuk glim-
mend bruin. Bij S. simplex staan er 3 tot 4
borstels aan de achterrand van de midden-
zijplaat; het borststuk is bovenop donkerder
en bestoven. Het voorhoofd is glimmend
lichtbruin met op de voorhelft meestal een
dof gedeelte. Het dier geeft het habitus van
een normale slakkendoder met een lengte
van 6-7 mm. 
S. testacea was voor mij een probleem om
als een slakkendoder te herkennen. Later
gezegd, de genuskenmerken kloppen op
zich goed; de soort heeft geen borstels
langs de achterrand van de middenzijplaat,
het derde spietlid is donker en het borststuk
is glimmend lichtbruin om het verschil aan
te duiden met S. simplex, maar het herken-
nen van dit 4 mm kleine vliegje is niet een-

voudig. Enkele jaren hebben deze lichtbrui-
ne dieren apart in mijn collectie gestaan om-
dat ik niet zeker was over de familie. Voor
de kenners: het is een Pherbellia albocosta-
ta-achtig beest maar dan veel glimmender
en met heldere vleugels. Bijna onmogelijk
om gericht in het veld te vinden vandaar dat
ze meestal uit malaiseval-materiaal te voor-
schijn gekomen zijn. 

Sciomyza simplex
Het eerste Nederlandse exemplaar komt uit
1894 (Zwammerdam) en is verzameld door
De Meijere. Tot 1923 komen er nog 6 exem-
plaren bij (3 maal De Meijere) uit Korten-
hoef, Naardermeer, Amsterdam Zeeburg,
Zwammerdam en Amersfoort, dus in het
westen van het land. Vervolgens komen er
tussen 1950 en 1980 nog 7 exemplaren bij
uit Heusden, Neerijnen, Biesbosch, Oudega,
Oosterbierum en Nuth. Het bekende ver-
spreidingsgebied wordt dus uitgebreid met
het rivierengebied, Friesland en Zuid-Lim-
burg. Veel van deze waarneming komen van
Henk Meuffels, vermeld in Revier & vd Goot
(1989). De collectie Meuffels bevind zich in
USA (coll. Knutson) en het kaartsysteem
met de precieze waarnemingen uit Neder-
land is tot op heden niet teruggevonden. 
Tussen 1980 en 2000 wordt een grote stap
gemaakt in de kennis over de verspreiding.
Ca. 25 dieren worden gevonden in de duinen
(Egmond, Heemstede, Vogelenzang, Wes-
tenschouwen, Ouddorp, Haamstede, Hom-
pelvoet), in westelijke helft van Nederland
(Koedijk, Nederhorst den Berg, Almere, De
Wieden en Hasselt) en in Groningen, Twen-
te, Brabant en Limburg (resp. Thesinge,
Ootmarsum, De Brand, Kaaistoep,
St.Pietersberg). De vangers zijn Oers & Re-
vier, van Aartsen, Prijs, Schoen, de Rond,
Brugge, Derks & de Kraker, Lefeber en IWG-
Tilburg. Gedurende de laatste 12 jaar zijn
daar nog 9 exemplaren aan toegevoegd: Eg-
mond-Binnen, Callantsoog (Zwanenwater),
Enschede, Kampina en St.Philipsland (leg.
Beuk, Barendregt, Velterop, vd Linden,
Dek). Het aantal bekende exemplaren is in
23 jaar verdubbeld.
Overzien we de verspreiding in Nederland
(figuur 1), dan komen de duinen, het wes-

De Vliegenmepper (2011, nummer 1) 7De Vliegenmepper (2011, nummer 2) 7

Het genus Sciomyza (Sciomyzidae) in Nederland 

Aat Barendregt

De Vliegenmepper (2012, nummer 1) 7De Vliegenmepper (2013, nummer 1) 7



ten van het land en het rivierengebied in
eerste instantie naar voren met daarnaast
soms geïsoleerde waarnemingen uit Fries-
land, Groningen, Twente, Zeeland, Brabant
en Limburg. In principe lijkt de soort overal
voor te kunnen komen. Rozkosny (1984) en
Revier & vd Goot (1989) geven het voorko-
men in alle omliggende landen aan. Daar-
naast betwijfelt Rivosecchi (1992) het voor-
komen in Italië.
De spreiding van de vangsten in de tijd (fi-

guur 2) geeft een enkel exemplaar uit april,
vele waarnemingen uit mei-augustus en
hierna een enkel exemplaar uit september. 

Sciomyza testacea
De strekking over de verspreiding van S.
simplex herhaalt zich beperkter bij S. testa-
cea. Het dier is veel kleiner (ca. 4 mm) en
het aantal bekende exemplaren is ook veel
geringer. In 1919 heeft Van der Wiel een
exemplaar uitgekweekt uit aanspoelsel uit
Druten. Dit mannetje, uitgekomen in maart,
staat in de voormalige collectie Amsterdam.
In het overzicht in Revier (1982) staat één
exemplaar vermeld uit Amsterdam (23-VII-
1929), echter in Revier & van der Goot
(1989) staat slechts de vindplaats Druten
vermeld. Het dier uit Amsterdam staat niet
in de collectie, waarmee de status discuta-
bel is.
We moeten tot 1985 wachten tot een vol-
gend exemplaar aangetroffen wordt. Uit on-
gedetermineerd materiaal collectie A’dam
komt nu een man van 30-8-1985 uit Lely-
stad Zanddepot A72 (leg. J. De Rond) te
voorschijn en daarnaast nog  een man van
18-9-2000 uit de Oostvaardersplassen
(Keersluisplas, leg. De Rond / van der
Hout). Beide vliegen komen uit een malaise-
val. Ook uit een malaiseval maar dan in het
Zwanenwater (Callantsoog) komen de vol-
gende drie exemplaren: (1m 21-6-2003, 1v
26-7-2003, 1m 6-9-2003, leg. A. Ba-
rendregt). Deze val stond aan de rand van
een vochtige duinvallei grenzend aan het
Eerste Water, met zowel rietvelden, wilgen-
bosjes als vochtige duingraslanden in de di-
recte omgeving. Als laatste verrassing komt
Laurens van der Leij nog met een netvangst
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Fig. 1 – De verspreiding van Sciomyza simplex over
Nederland in 5x5 km-hokken.

Fig. 2 – Spreiding van Nederlandse waarnemingen van de Sciomyza-soorten
over de maanden. 
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van een vrouw uit de Moerputten bij ’s Her-
togenbosch (23-7-2001, coll. NBNM Til-
burg). 
Minstens weten we nu dat de soort nog in-
heems is in Nederland en dat we naast de 1
à 2 zeer oude exemplaren nog 6 recentere
waarnemingen kunnen toevoegen. Dit be-
perkte aantal heeft zeker met de herken-
baarheid van de soort te maken; mijn voor-
spelling is dat er na nauwkeurig onderzoek
meer kunnen volgen.
Bezien we de ruimtelijke verspreiding (fi-
guur 3) met het beperkte aantal exempla-
ren, dan wordt deze vergelijkbaar met S.
simplex: nadruk op het westen van het land
(duinen, Flevopolders, rand rivierengebied).
Tevens komt de spreiding in het jaar (figuur
2) van de soorten overeen, met de kantte-
kening dat de weinige waarnemingen van S.
testacea in het tweede deel van de vliegtijd
van S. simplex liggen. Roskosny (1984) ver-
meldt de soort uit heel Scandinavië van
slechts twee locaties in Zweden (Öland en
Gotland); de Baltische staten, Joegoslavië
en Frankrijk worden ook genoemd. Revier &
vd Goot (1989) melden tevens België, Duits-
land en Polen. Ricosecchi (1992) geeft geen
opgave uit Italië, waarmee een midden-Eu-
ropese verspreiding waarschijnlijk wordt.
Minstens is de soort weinig in Europa aange-
troffen.

Abstract
The distribution of the two Sciomyza species
(Sciomyzidae) in The Netherlands is discus-
sed. Sciomyza simplex is present all over
the country, with most specimens in the
western parts, including the dunes. About
50 specimens are known; the main flight pe-
riod is from May till August. Sciomyza testa-
cea was only known from 1919; 6 recent
specimens can be added, to prove that the
species is native in The Netherlands. 
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Fig. 3 – De verspreiding van Sciomyza testacea over Ne-
derland in 5x5 km-hokken.
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