Het genus Pelidnoptera (Phaeomyzidae)
in Nederland
Aat Barendregt

Systematiek en ecologie
Vroeger behoorde het genus Pelidnoptera
tot de Sciomyzidae (slakkendoders), maar
recentere publicaties plaatsen het genus in
een aparte familie, de Phaeomyzidae (o.a.
Beuk & vd Goot, 2002). Zeer recent zijn enkele publicaties (Chapman et al., 2012;
Tóthová et al., 2012) die de verwantschappen in de groep rond de Sciomyzidae onderzoeken en duidelijk aangeven dat genetische informatie toch aanduidt dat dit genus
tot de Sciomyzidae kan behoren. Ook is het
verband tussen Sciomyzidae en slakken als
de prooi van larven niet meer dogmatisch
sinds Vala et al. (2000) aantoonden dat Sepenonella nana zich voedt met borstelwormen (Oligochaetes). Bekend is dat de larve
van Pelidnoptera nigripennis (Fabr., 1794)
zich voedt met miljoenpoten (Diplopoda)
(Bailey, 1989). Van andere soorten uit het
genus is nog niet bekend hoe zij zich ontwikkelen, maar een vergelijkbare relatie is
zeker niet onwaarschijnlijk. Sueyoshi et al.
(2009) beschrijft een nieuw genus in de familie Phaeomyzidae uit Japan; dit genus
heeft geen donker lichaam en vleugels, een
indicatie dat de link met gewone slakkendoders niet door het donkere uiterlijk bij Pelidnoptera verstoord wordt. Over de verdere
ecologie van het genus is weinig bekend.
Mijn ervaring is dat de meeste vangsten uit
dit genus van vochtige halfopen bossen of
struwelen komen (waar miljoenpoten voorkomen?).

Determinatie
De soorten zijn in vergelijking met andere
slakkendoders middelmatig groot (5-7 mm
lichaamslengte) met een donkerbruin lichaam en opvallend egaal verdonkerde
vleugels. Het genus Pelidnoptera is o.a. te
herkennen aan de borstels op scheen 2 en
3: behalve de borstels aan de top van de
scheen zijn er ook nog twee of drie ongeveer op het midden. De twee Nederlandse
soorten laten zich scheiden door deze borstels. Bij P. fuscipennis (Meigen,1830) staan
deze borstels op ongeveer eenderde tot halverwege de lengte op de achterzijde. Bij P.
leptiformis (Schiner, 1864) staan deze bor-

stels juist op de voorzijde van scheen 2 en
3. Bovendien heeft P. fuscipennis een bestoven uitloper vanuit de puntoogjes-driehoek
naar de voorkant van het voorhoofd die tot
voorbij de halve lengte loopt; bij P. leptiformis komt deze uitloper ten hoogste tot halverwege. Bij twijfel kan bij de mannetjes de
bouw van de genitaliën uitsluitsel geven: de
surstyli (gonostyli) en het hele epandrium
zijn langgerekt bij P. fuscipennis, terwijl
deze kort en compact zijn bij P. leptiformis.
In Midden- en Zuid-Europa komt nog een
derde soort voor: P. nigripennis. Ten opzichte van de vorige twee soorten is het oog
veel kleiner en is de wang bijna zo breed als
het oog (i.t.t. ongeveer een half oog breed).
De ader R1 is zonder borstelhaartjes terwijl
de twee andere soorten hierop een rij borsteltjes heeft staan (zie: Revier & vd Goot,
1989). De soort is zeldzaam in Europa, aangetroffen in België (Leclercq, 1991) en zou
ook in Nederland (Zuid-Limburg!) gevonden
kunnen worden.

Verspreiding in Nederland
De gegevens uit de meeste Nederlandse collecties zijn samengenomen tot een bestand,
waarvan nu overzicht gegeven wordt. De
twee soorten zijn relatief weinig aangetroffen, maar dit heeft ook te maken met de
verzamelwoede, want ze zijn door sommige
personen locaal wel aangetroffen. Het eerste Nederlandse collectie-exemplaar van P.
leptiformis is van 16 juni 1919 en komt uit
Bunde (leg. De Meijere). De overige 35 bekende exemplaren komen allemaal uit ZuidLimburg (fig. 1); vooral een malaiseval bij
Bemelen (leg. Br. Lefebre) bleek een goede
vangstplaats.
De eerste Nederlandse collectie-exemplaren
van P. fuscipennis komen beide uit juli
1870: uit Gliphoeve – Haarlem (leg. van
Vollenhove) en uit Den Haag (leg. van der
Wulp). Tot 1925 zijn nog 27 exemplaren bekend uit de duinen, het Gooi en Zuid-Limburg (fig. 2). Van de periode na 1925 zijn
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Figuur 1 – Verspreiding van Pelidnoptera leptiformis in
Nederland (vierkant voor 1950, cirkel na 1950)

Figuur 2 – Verspreiding van Pelidnoptera fuscipennis in
Nederland (vierkant voor 1950, cirkel na 1950)

125 exemplaren bekend, het eerste volgende exemplaar na de oude serie is uit 1967
en vanaf 1982 is een continue serie aan
waarnemingen. Dit zegt vooral iets over de
interesse in Nederland voor de Sciomyzidae
die 50 jaar afwezig was. Ook deze recentere
exemplaren komen uit de duinen (Schouwen t/m Zwanenwater), het Gooi en ZuidLimburg, maar ook diverse plekken in Drenthe, de Veluwe, Amsterdam, het deel van
Noord-Holland noord van Noordzee-kanaal,
de Vechtstreek, Nieuwkoop, de Flevopolders
en ten slotte een exemplaar uit het rivieren-

gebied en een uit Twente. Bijna altijd betreft het een enkel exemplaar; het vangen
van series vindt niet plaats, een indicatie
dat de soort nooit algemeen is.

Vliegtijden
De twee soorten hebben duidelijk een enkele generatie per jaar (fig. 3), maar wel
met een groot verschil tussen de soorten:
P. leptiformis is een echt voorjaarsbeest dat
vooral in mei (eind april – eind juni) vliegt.
Dit in tegenstelling tot P. fuscipennis die typisch is voor de zomer met het optimum in

Figuur 3 – Vliegtijden van Pelidnoptera leptiformis en
P. fuscipennis in records per halve maand.
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Figuur 4 – Vliegtijden van mannetjes en vrouwtjes Pelidnoptera fuscipennis in records per halve maand.

juli (eind mei – begin september); de vroegste waarnemingen zijn uit Zuid-Limburg, de
laatste uit Flevopolders en Drente, een indicatie dat binnen Nederland ook verschillen
optreden.
Detailstudie van de verschillen in vliegtijden
tussen man en vrouw P. fuscipennis leert dat
er een gering verschil is (fig. 4): de populatieopbouw van de mannetjes is enkele weken vroeger dan die van de vrouwtjes. Dit
beeld ken ik ook bij de zweefvliegen; een
mogelijke verklaring is dat de mannetjes na
het uitkomen uit de pop enige tijd nodig
hebben om zaadcellen aan te maken, zodat
indien de vrouwtjes uitkomen de mannen
gereed zijn voor de bevruchting. Bij zweefvliegen kan ik me ook voorstellen dat het
voeren van territoriumgedrag van de mannetjes meespeelt in het eerder present zijn
van de mannen, maar voorlopig ken ik geen
waarneming van dit gedrag bij de slakkendoders.

Discussie
Wat mij betreft mag het genus Pelidnoptera
weer terug naar de Sciomyzidae. Recente
studies naar de genetische verschillen tussen de genera maken duidelijk dat er geen
groot verschil aanwezig is om de aparte familie voor Pelidnoptera te handhaven. Het
genus Salticella heeft dezelfde externe positie binnen de slakkendoders. Bovendien lijken de soorten in Pelidnoptera sterk op slakkendoders, ik houd van grote duidelijke families met flinke variatie.
De twee Nederlandse soorten blijken ieder
een eigen profiel te hebben: P. leptiformis is

in mei in Zuid-Limburg aanwezig en P. fuscipennis vooral in juli, ook in de rest van het
land. Het aantreffen van P. fuscipennis blijkt
vooral te maken te hebben met de vangstintensiteit omdat de meeste waarnemingen uit
gedegen inventarisaties te voorschijn komen. Ook worden bijna nooit meer exemplaren op een moment aangetroffen, een indicatie dat de soort niet veelvuldig aanwezig
is. De verklaring van verspreiding is niet
precies aan te geven aangezien zowel zand-,
veen- en kleigronden in vele delen van Nederland in het geding zijn. Brabant en Achterhoek ontbreken tot nu toe prominent in
de verspreiding maar dat kan dus aan het
verzamelen liggen.

Summary
The distribution of the two Dutch species in
the genus Pelidnoptera (Phaeomyzidae) is
discussed. First some arguments are mentioned to include the genus in the family Sciomyzidae. The geographical distribution of
P. leptiformis (36 specimens) is restricted to
the most southern district in the Netherlands
(South Limburg), where climate, elevation
and calcareous soils differ from other parts
in the country. The other species P. fuscipennis (150 specimens) is widely distributed
in the country, no spatial or ecological pattern could be detected because many soil
types and ecosystems are represented. Both
species are strictly univoltine, with the top in
May for P. leptiformis and in July for P. fuscipennis. Remarkable is that the males in P.
fuscipennis appeared to be present two
weeks before the females appear.
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