
Inleiding
Binnen de Nederlandse soorten van de
slakkendodende vliegen (familie Sciomyzi-
dae) is variatie in de levenswijze van de lar-
ven. Zover bekend leeft de larve van een
flink aantal soorten carnivoor op waterslak-
ken en landslakken van het natte milieu,
maar er zijn ook enkele soorten waarvan de
larve van echte landslakken leeft. De vliegen
uit de eerste groep zul je bijna altijd in
vochtige gebieden aantreffen, maar de soor-
ten van de echte landslakken kun je ook in
droge terreinen vinden. De soorten uit de
genera Coremacera, Trypetoptera en Diche-
tophora zijn duidelijke voorbeelden van het
droge milieu (Vala et al., 2012; Murphy et
al., 2012). Aangezien een slakkenhuis uit
kalk bestaat, worden landslakken vooral op
kalkrijke bodem aangetroffen; de duinen en
Zuid-Limburg zijn goede gebieden voor
landslakken en hiermee ook voor de ge-
noemde genera.

Het genus Dichetophora wordt t.o.v. andere
Nederlandse slakkendoders  gekenmerkt
door de aanwezigheid van slechts twee bor-
stels (i.p.v. vier) op de achterrand van het
schildje en de afwezigheid van verlengde
antennen. De kop heeft van boven gezien
dezelfde cirkelronde vorm als in het genus
Euthycera. 
Het genus Dichetophora heeft in Nederland
twee vertegenwoordigers: D. obliterata (Fa-
bricius, 1805) en D. finlandica Verbeke,
1964 (Beuk & vd Goot, 2002). Het onder-
scheid tussen de twee soorten zit in de
bouw van de genitaliën en de aanwezigheid
van resp. twee borstels of een borstel op de
richel tussen de vleugelinplanting en de
voorhoek van het schildje (zie figuur 1); af-
gebroken borstels kunnen onder de binoc als
een ronde zwarte aanhechtingplaats her-
kend worden. Indien de twee soorten naast
elkaar bekeken worden, is D. finlandica iets
smaller en kleiner.

 

Figuur 1 – Schematisch beeld van borststuk-schildje
met de borstels op het achterste deel borststuk bij D.
obliterata (links) en D. finlandica (rechts).

Beide soorten zijn in hun verspreiding
beperkt tot Europa (zie: Vala, 1989). Revier
& vd Goot (1989) geven de bekende
Nederlandse vindplaatsen op moment van
publicatie; van beide soorten staat 25 jaar
later een factor vier meer aan exemplaren
bekend uit collectie-exemplaren (alle beken-
de musea en privé-collecties) en betrouwba-
re waarnemingen. Op Waarneming.nl staan
eveneens 50 records (vooral na het jaar
2009) met foto’s; in vele gevallen zijn de
genoemde borstels op het achterste deel
van het borststuk niet goed waarneembaar,
maar aangenomen is dat alle afkomstig zijn
van de algemenere D. obliterata is en niet
van D. finlandica (minstens correct voor de
determineerbare exemplaren).

Verspreiding en vliegtijd
Van Dichetophora obliterata staan 30 waar-
nemingen beschikbaar van de periode voor
1950 met als locaties (zie figuur 2) de dui-
nen en Zuid-Limburg. Na 1950 komt weer
een grote serie waarnemingen van deze
twee gebieden, maar tevens van vele loca-
ties verspreid over Nederland, met o.a. Bies-
bosch, diverse locaties in Brabant, Zeeuws-
Vlaanderen, Noord-Holland, Flevopolders en
ten slotte Groningen, Gieten, Kampen en
Teuge. De recente gegevens uit
Waarneming.nl komen voor een groot deel
uit stedelijke gebieden maar ook van vochti-
ge natuurgebieden verspreid over het land. 
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Van Dichetophora finlandica (figuur 3) zijn
vijf oude waarnemingen bekend uit 1905-
1919, alle uit de Hollandse duinen. Vanaf
1968 zijn er in totaal 35 waarnemingen uit
de duinen (inclusief de platen in Grevelin-
gen) en Zuid-Limburg, maar tevens enkele
waarnemingen uit de Ooypolder, Flevopol-
ders en Rouveen, een indicatie dat niet al-
leen echt droge gebieden het habitat vor-
men voor deze soort.

De vliegtijd van de soorten is grafisch
weergegeven met het aantal records per
halve maand. Voor D. obliterata (figuur 4)

Figuur 2 – Verspreiding van D. obliterata over Neder-
land, met open vierkant voor 1950, gesloten cirkel col-
lectie na 1950, open cirkel uit waarneming.nl (geen
meldingen voor 2006).

Figuur 3 – Verspreiding van D. finlandica over Neder-
land, met open vierkant voor 1950, gesloten cirkel na
1950.
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Fig. 4 – Aantal Nederlandse records van D. obliterata
per halve maand, uitgesplitst in collectie-materiaal
(blauw) en records uit waarnemingen.nl (rood).
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geeft dit een beeld van een twee-toppige
presentie: een eerste optimum rond juni
(totaal 50 exemplaren) en een tweede opti-
mum van half augustus tot half oktober
(met 190 exemplaren). Dit tweede optimum
is opvallend hoog t.o.v. de eerste, alsof de
effectiviteit van reproductie toeneemt in het
jaar. De enkele waarneming uit eind maart
indiceert het overwinteren als imago (vlieg).
Voor D. finlandica (figuur 5) blijkt er een bij-
na een-toppige verdeling per jaar met het
optimum van half juli tot half september,
een maand eerder dan de tweede top van D.
obliterata. Bovendien zijn bij D. finlandica
drie waarnemingen van eind april tot begin



juli present, mogelijk een aanwijzing voor
de aanwezigheid van een beperkte vroegere
generatie. 

Discussie
Overzien we de verspreiding van D. oblitera-
ta over Nederland dan zijn vooral de gebie-
den opvallend waar de soort nog nooit aan-
getroffen is: het Groene Hart en de laag-
veengebieden, de Waddeneilanden (inclusief
het Waddendistrict op de vastelandsduinen),
bijna de gehele vier noordelijke provincies
en de Veluwe. Er zijn gebieden bij die mis-
schien minder goed onderzocht zijn maar de
laagvenen, Waddeneilanden en Twente zijn
zelfs voor slakkendoders redelijk onder-
zocht. Opmerkelijk is dat het overzicht door
Stuke (2005) van Nedersaksen en Bremen
ook geen waarnemingen aandraagt uit de
aangrenzende Duitse gebieden. De gebieden
waar D. obliterata wel aangetroffen is, heb-
ben meestal een kalkrijkere zand- of kleibo-
dem, waarbij opvallend is dat er niet alleen
droge maar ook vochtige gebieden bij zijn.
Waarneming.nl geeft vele extra vindplaatsen
uit de steden of stadsranden. Dit kan het
gevolg zijn van een selectie op de woon-
plaats van de waarnemers. Mogelijk dat de
hogere temperatuur in het stedelijk gebied
ook een rol speelt, aangezien het een soort
is die vooral in zuidelijker en oostelijker lan-
den voorkomt (Vala, 1989, kaart 13).

D. finlandica is van de twee soorten duide-
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Fig. 5 – Aantal Nederlandse records D. finlandica per
halve maand.

lijk minder voorkomend en vooral beperkt
tot de echt kalkrijke bodems uit Zuid-Lim-
burg, de duinen en de Flevopolders. Slechts
de Ooypolder en Rouveen vormen de tot nu
bekende uitzonderingen. Qua ruimtelijke
spreiding zijn beide soorten aan elkaar ge-
waagd want de hoofdgebieden in versprei-
ding zijn hetzelfde, maar D. finlandica is
zeldzamer, bijna alleen van natuurgebieden.
Dat de records uit Waarneming.nl niet alle
gecontroleerd konden worden blijft een on-
zekerheid hierbij.

De ruimtelijke spreiding van de twee
soorten raken elkaar, maar de vliegtijd van
de twee soorten is verschillend. Het blijken
dus in ecologie echt verschillende soorten
te zijn. D. obliterata komt te voorschijn als
een soort met twee generaties per jaar, ter-
wijl D. finlandica slechts een generatie lijkt
te hebben. Bovendien is de top in presentie
van D. finlandica een maand eerder dan de
top in de tweede generatie van D. oblitera-
ta. Het wordt heel interessant om goede
datasets uit andere landen te vergelijken
met de Nederlandse gegevens om te testen
of dit algemeen geldende kenmerken van
de twee soorten zijn.
Summary
The distribution of the two Dutch species in
the genus Dichetophora (Sciomyzidae) is
discussed. Both species seem to be
restricted to neutral or calcareous soils;
they are absent in real wet areas. D.



obliterata is known with 250 specimens,
especially from the dunes and South-
Limburg, but also in the intermediary areas.
The species is almost absent in the north-
eastern parts of the Netherlands, including
the acid dunes of the Frisian islands. D.
finlandica is only known with 40 specimens,
most of them from dune areas. Whereas the
distribution of the two species is
comparable, the flight periods indicate
differences. D. obliterata is bivoltine with a
low peak in June and an high peak in
September; D. finlandica is univoltine with
the peak in August. 

Literatuur
Beuk, P.L.Th. & V.S. van der Goot 2002.
Family Sciomyzidae. In: Beuk, P.L.Th.,
Checklist of the Diptera of the Netherlands,
pp 251-254. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Murphy, W. L., L. V. Knutson, E. G. Chap-
man, R. J. Mc Donnell, C. D. Williams, B. A.
Foote &  J-C. Vala 2012. Key aspects of the
biology of snail-killing flies. Annual Review
of Entomology 57: 425-447.

Revier, J.M. & V.S. van der Goot 1989.
Slakkendodende vliegen (Sciomyzidae) van
noordwest-Europa. Wetenschappelijke Me-
dedeling KNNV nr. 191, Utrecht.

Stuke, J.-H. 2005. Die Sciomyzoidea
(Diptera: Acalyptratae) Niedersachsens und
Bremens. Drosera 2005: 135-166.

Vala, J-C 1989. Diptères Sciomyzidae Euro-
Méditerranées. Faune de France 72. Fédéra-
tion Française des Sociétés de Sciences Na-
turelles. Paris.

Vala, J-C., W.L. Murphy, L. Knutson & R.
Rozkošný 2012. A cornucopia for
Sciomyzidae (Diptera). Studia Dipterologica
19: 67-137. 

Aat Barendregt
Paulus Potterstraat 27
3781 EP  Voorthuizen
a.barendregt1@uu.nl

De Vliegenmepper (2014, nummer 1) 7


