
Inleiding
Vliegen uit het geslacht Renocera (Sciomyzi-
dae) zijn zeker niet gewoon in Nederland,
maar afgelopen Diptera-weekend in Winters-
wijk vonden we vele exemplaren van Reno-
cera pallida (Fallén, 1820) in een kom langs
de Slinge in Bekendelle. Het was een sys-
teem met veel stilstaand ondiep water en
een vegetatie met o.a. egelskop en lisdodde.
Ook in het Korenburgerveen en bij de oever
van de Staverdense Beek op de Veluwe trof
ik dit jaar deze soort aan, maar wat is nu de
factor die het voorkomen van deze soort
verklaart? Om dit te achterhalen zal een
overzicht gegeven worden over de presentie
van het genus in Nederland waarbij alle be-
kende waarnemingen verwerkt zullen wor-
den. Hierbij dient dankzegging gegeven te
worden aan Ben Brugge (collectie Naturalis),
Laurens van der Leij (coll. NBNM Tilburg),
Wim Dimmers (coll. Alterra), Paul Beuk,
Dick Belgers, Jaap vd Linden, Joop Prijs en
Jan Velterop voor het leveren van toestem-
ming resp. van gegevens.

Herkenning van de soorten
In Nederland komen drie soorten uit het ge-
nus Renocera voor, net zoals in omliggende
landen: UK (Chandler, 1998), België (Le-
clercq, 1991), Duitsland (Stuke, 2005) en
Denemarken (Rozkosny 1984). Het genus
laat zich binnen de slakkendoders herken-
nen door de lang zwart behaarde sprietbor-
stels, de heldere vleugels en vooral door het
tweede antennelid dat heel kort is (ongeveer
een vijfde van de lengte van het derde lid).
In eerste instantie lijken de soorten een
mini-uitvoering van een Tetanocera: de helft
kleiner. De drie Renocera soorten zijn rede-
lijk eenvoudig te scheiden met Revier & vd
Goot (1989). Er is slechts één oograndbor-
stel bij R. pallida, terwijl de andere er twee
hebben. Vervolgens heeft R. striata  (Mei-
gen, 1830) een donkerbruine middenlengte
band op het voorhoofd en onder het oog een
relatief smalle ruimte, terwijl R. stroblii Hen-
del, 1900 een gele middenlengteband heeft
en onder het oog een wang die een half oog
hoog is (fig. 1). 

Levenswijze
De larven van Renocera soorten kenmerken
zich door specifiek te leven van erwtenmos-
seltjes (Berg & Knutson 1978). Dit is voor R.
pallida in detail onderzocht door Horsáková
(2003), inclusief de verwerking van alle be-
schikbare literatuur. Volwassen vliegen ko-
men in mei uit een pop waarna de vrouwtjes
spoedig 20-100 eieren individueel of in klei-
ne groepjes aan de waterkant afzetten, bij-
voorbeeld langs de bladrand van een lisdod-
de. De na 5-10 dagen uitkomende larven
begeven zich in een semi-aquatische omge-
ving  (rand water / modder, de larven leven
niet onder water) en duiken in een erwten-
mossel (Pisidium of Sphaerium) waar ze on-
geveer 5-10 dagen parasitair verblijven en
ten slotte het mosseltje opeten. In het twee-
de en derde larvestadium worden vele erw-
tenmossels opgegeten; in het derde stadium
kunnen twee mosseltjes per dag gegeten
worden. De larve moet wel tussentijds naar
het oppervlak om lucht te halen. Het tweede
stadium duurt 8-10 en het derde ongeveer
10-20 dagen. Hierna verpopt de larve zich,
15-40 dagen later sluipt de nieuwe vlieg uit.
Horsáková (2003) geeft 75 dagen voor een
complete cyclus, zodat er in principe twee
generaties per jaar kunnen zijn bij R. palli-
da; de pop overwintert. 

Het genus Renocera (Sciomyzidae) in Nederland 

Aat Barendregt

Fig. 1 – Man Renocera stroblii – Blauwe Kamer 29-IX-
2013 (foto Dick Belgers)
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Databestand en ruimtelijke spreiding in
NL
Het aantal Nederlandse waarnemingen van
de drie soorten blijkt beperkt te zijn. In ta-
bel 1 staat het overzicht; een record is de
waarneming van een soort op een dag bin-
nen een km-hok, onafhankelijk van geslacht
en aantal individuen. Er is een rangorde in
het aantal records met R. pallida als het
meest voorkomend (evenals in Nedersach-
sen, Stuke, 2005), R. stroblii als volgende
en R. striata als minst aangetroffen soort.
Opvallend is dat R. stroblii bijna altijd als
een individu per dag gevangen wordt, een
aanduiding dat de locale populatie beperkt
is; de andere twee soorten worden soms in
serie gevangen. Tevens worden veel meer
mannetjes dan wijfjes gevangen, zodat er
mogelijk verschil in gedrag (en dus vangen)
aanwezig is. Foster & Procter (1991) ver-
melden alleen mannetjes R. striata uit de
Norfolk Broads. Ook in malaisevallen in Bel-
gie werd een overmaat (87%) mannetjes R.
pallida gevonden (Mortelmans & van de
Meuter, in prep.).

Renocera pallida (fig. 2) wordt voor 1950
gevonden bij ’s-Gravenhage, in de Vecht-
streek, Zuid-Limburg, Mook en Linschoten.
De gegevens na 1950 komen ook uit Zuid-
Limburg (Elsloo), Mook (Plasmolen) en de
Vechtstreek maar er komen nu grotere se-
ries uit Twente (Vasse), Achterhoek (Win-
terswijk) en de duinen van het Zwanenwa-
ter. Daarnaast zijn er meer incidentele
waarnemingen van de Weerribben, beekda-
len op de Veluwe (Tongeren, Staverden,
Leuvenum), Deventer en Brabant (De
Brand, Udenhout). Twee opvallende feiten.
De kwaliteit en vochtigheid van het natuur-
gebied lijkt het voorkomen te bepalen want
bijna alle locaties zijn ongestoorde natte ge-
bieden. Ten tweede: uit de duinen, die over
het algemeen rijk zijn aan slakkendoders,
komen geen waarnemingen, uitgezonderd
uit het Zwanenwater, een van de natste
duingebieden van Nederland.

naam
Renocera pallida

# records
54

# ex.
103

% man
64%

Renocera striata
Renocera stroblii

22
33

45
35

65%
72%

Tabel 1 – Totaal aantal records, exemplaren en percen-
tage man (van het aantal exemplaren) voor de drie
soorten Renocera in Nederland.

Renocera striata (fig. 3) is voor 1950 vele
keren door De Meijere gevangen in Korten-
hoef en daarnaast in Bussum, Baarn en
Oisterwijk. Na 1950 komen de vangsten uit
de Vechtstreek, Ilperveld, Pannerden, twee
maal Friesland (Oudega en Paessens), En-
schede, De Brand en het Zwanenwater. Het
aantal vindplaatsen is dus heel beperkt.

Fig. 2 – Verspreiding van Renocera pallida in Neder-
land.

Fig. 3 – Verspreiding van Renocera striata in Nederland.

Legenda fig. 2-4:
- waarneming voor 1950: open vierkant
- waarneming na 1950: gesloten cirkel
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Renocera stroblii (fig. 4) werd voor 1950
nauwelijks aangetroffen: Gronsveld, Dieren
en Boxtel zijn de vindplaatsen. De laatste
decennia is de soort op een andere serie lo-
caties gevonden dan de twee voorgaande
soorten: in het westen van het land in Wa-
veroord, Abcoude, Ilperveld, Hasselt en Le-
lystad (dus geen laagveenmoeras in de
Vechtstreek), in de duinen bij Heemstede,
Kennemerland en Goedereede, langs de Rijn
bij Pannerden, Didam, Zevenaar, Neerijnen
en Rhenen/Wageningen en op verspreide lo-
caties op de oostelijke landshelft: Peizer-
diep, Enschede, Vasse, Ratum, Tongeren, de
Kampina, de Brand en St.Pietersberg. Zo ver
dit te interpreteren is, zijn de vindplaatsen
over het algemeen minder moerassig (klei,
voedselrijker?) dan bij voorgaande soorten.
Echter Stuke (2005) geeft aan dat de soort
in midden-Europa duidelijk zeldzaam is.

Vliegtijden in NL
Omdat er geen verschil tussen de vliegtijden
van man en vrouw te vinden was, zijn in de
berekeningen de geslachten samen geno-
men. Gekozen is de totale aantallen per hal-
ve maand te bepalen voor de drie soorten
en dit grafisch uit te zetten. Voor R. pallida
geeft dit een duidelijk beeld (fig. 5): de eer-
ste exemplaren verschijnen eind april, de
populatie is optimaal present rond half mei,
waarna de aantallen terug lopen en er ver-
volgens rond begin augustus weer een va-
ger tweede optimum komt. Na augustus

werd de soort niet meer aangetroffen. Voor
R. striata ontstaat een identieke grafiek (fig.
6) die slechter tot uiting komt wegens het
geringe aantal waarnemingen. Bij R. stroblii
lijkt ongeveer dezelfde grafiek (fig. 7) pre-
sent te zijn, echter in de tijd twee weken la-
ter verschoven; de laatste dieren zijn eind
september gevonden. Vergelijken we met de
data uit Horsáková (2003) dan blijkt de 75
dagen voor een complete voortplantingscy-
clus precies te passen. Alle drie de soorten
tonen twee generaties per jaar.

Fig. 4 – Verspreiding van Renocera stroblii in Neder-
land.

Fig. 5  – Aantallen gevonden vliegen van R. pallida per
halve maand.

Fig. 7 – Aantallen gevonden vliegen van R. stroblii per
halve maand.

Fig. 6 – Aantallen gevonden vliegen van R. striata per
halve maand.
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Veranderingen in de tijd
Indien de gegevens gesplitst worden in
waarnemingen voor 1 januari 1950 en na
deze datum, dan komt er uit mijn complete
bestanden voor soorten slakkendoders (nog
niet alle soorten) een verhouding van 1 : 8
uit tevoorschijn. De laatste 60 jaar zijn dus
veel meer waarnemingen verricht (door ve-
len, zoals Van Aartsen en De Rond). Bereke-
nen we de verhouding voor/na 1950 met de
drie Renocera-soorten voor het aantal re-
cords en het aantal individuen, dan blijken
grote verschillen aanwezig te zijn (tabel 2).
Het aantal recente waarnemingen van R.
stroblii blijkt zich redelijk te verhouden tot
het aantal waarnemingen voor 1950 zoals
hiervoor berekend (1 : 8). Echter R. pallida
(deels) en R. striata (vooral) blijken in de
gegevens na 1950 minder gevangen te wor-
den, dus veel zeldzamer geworden terwijl ze
al minder gewoon waren voor 1950. 

Discussie
Ondanks het geringe aantal waarnemingen
ontstaat uit de gegevens een consistent
beeld voor de drie Renocera’s: het zijn zeld-
zame soorten die op speciale moerassige
plekken in natuurgebieden aangetroffen kun-
nen worden. Dit kunnen gebieden zijn in de
duinen, laagveenmoerassen, langs de rivie-
ren, moerasjes in het oosten van het land of
in Zuid-Limburg; geografisch is er geen regio
aan te duiden waar een soort specifiek zit.
Gemeenschappelijk hebben de soorten dat
er een eerste generatie in mei is waarna in
eind juli - augustus de tweede generatie
komt. De overwintering is als pop. 

Hoewel er twee vindplaatsen zijn waar alle
drie de soorten gevonden zijn (Vasse en
Udenhout) zitten er toch kleine verschillen
tussen de soorten. De meest voorkomende
soort (R. pallida) en de zeldzaamste soort
(R. striata) hebben vooral vindplaatsen die
echt moerassig zijn, terwijl R. stroblii een
bredere verspreiding heeft, ook op minder
moerassige locaties. De vliegtijd van R.
stroblii is ook iets later dan van de andere
twee soorten. Deze tegenstelling zit tevens
in de vergelijking van waarnemingen voor en

naam
Renocera pallida

records
1 : 4,2

exemplaren
1 : 3,30

Renocera striata
Renocera stroblii

1 : 1
1 : 7,3

1 : 0,75
1 : 7,80

Tabel 2 – Verhouding aantal Nederlandse waarnemin-
gen van Renocera soorten voor : na 1 jan 1950.

na 1950. R. stroblii wordt ongeveer in de-
zelfde hoeveelheid gevonden in beide perio-
den, maar R. pallida en R. striata worden re-
cent duidelijk minder gevangen. 

Maar ik kan nog steeds niet aanduiden wat
de factor voor het aantreffen van de soorten
is. Horsáková (2003) heeft in het lab onder-
zocht hoe de larve van R. pallida leeft van de
erwtenmossel. Mijn grote twijfel is dat ik op
de vindplaatsen zoals Zwanenwater, Staver-
den en Korenburgerveen geen erwtenmos-
sels gevonden heb en ook nauwelijks kan
voorstellen dat die daar voorkomen. Dit kan
aan mijn inzicht liggen. Maar het kan ook
veroorzaakt worden doordat Renocera’s an-
dere mollusken dan erwtenmossels consu-
meren. Ook Beaver (1972) betwijfelt de re-
latie met erwtenmossels bij de soort R.
stroblii.

Wel ontstaat er nu een beter beeld over het
voortplantingsmilieu. Indien de larve niet
echt onder water kan leven, dan is er ondiep
water met een wisselende waterstand nodig
om toch mossels en/of waterslakken te be-
reiken. Overspoeling van een randzone in de
winter met het geleidelijk droogvallen in de
zomer kan ik goed voorstellen op de locaties
waar de soorten voorkomen. Dit vraagt wer-
kelijk natuurlijke omstandigheden met een
fluctuerende waterstand en met geleidelijke
oeverovergangen (geen steile oever). Moge-
lijk is dit de binding met echte natuurgebie-
den die tevoorschijn komt. Dit verklaart ook
deels waarom twee soorten duidelijk achter-
uit gegaan zijn, want zulke dynamische gra-
diënten komen steeds minder voor in Neder-
land.

Abstract
The known distribution of the three Renoce-
ra species (Sciomyzidae) in The Netherlands
is discussed. All species are uncommon, R.
pallida is relatively most present, R. striata
is the rare one. The distribution of both spe-
cies appeared not to be linked to regions in
the Netherlands but to nature areas with
real wet conditions; the distribution is scat-
tered. R. stroblii appears to be present in
different locations from the other two, per-
haps in less wet conditions. The flight period
appeared to be in middle of May and begin-
ning of August for R. pallida and R. striata;
R. stroblii is about two weeks later. The re-
sults prove the presence of two generations
a year. Compared with data before 1950 R.
stroblii is present in equal numbers; R. palli-
da and especially R. striata are less encoun-
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tered in recent times. The discussion evalua-
tes the reproduction and the relation bet-
ween larvae and small clams. In some loca-
tions the presence of Pisidium species could
not be proved, making the preferred relation
between Renocera larvae and clams doubt-
ful.
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