Veranderingen in verspreiding gedurende de
tijd binnen het genus Tetanocera
(Sciomyzidae)
Aat Barendregt
Inleiding
In de natuur tonen populaties van soorten
fluctuaties, bijvoorbeeld veroorzaakt door
een extreme winter. Deze fluctuaties vertroebelen het beeld op de lange termijn ontwikkelingen, de trend in toename of afname
van soorten. Voor planten in Nederland
wordt de aanwezigheid op lange termijn
goed bijgehouden en kunnen trends aangegeven worden, meestal ook met een verklaring. Als voorbeeld, door de toename van
de stikstofdepositie is de presentie van de
rankende helmbloem de laatste decennia
sterk toegenomen. Bij vogels weten we allerlei voorbeelden te noemen. De turkse
tortel breidde 75 jaar geleden zijn verspreidingsgebied uit over heel Europa en door de
minder strenge winters zien we recentelijk
overal grote zilverreigers. Ook zijn een aantal libellensoorten door klimaatsverandering
toegenomen.
Maar hoe zit dit met de vliegen? Bij de
zweefvliegen is dat onderzocht (Reemer et
al., 2009) en is bevestigd dat mijn herinnering uit de 60-er jaren dat Platycheirus manicatus vaak present was klopt en dat dit
voorkomen achteruit gegaan is. Rond 1990
hebben we gezien dat Cheilosia illustrata
niet meer beperkt bleef tot Zuid-Limburg
maar plotseling in midden Nederland te vinden was. De complete zweefvliegfauna in
een bos bij Garderen bleek rond 1985 te
veranderen (Barendregt, 2001). Het is de
vraag of deze trends ook bij andere vliegengroepen aanwezig zijn want monitoring en/
of systematische verzameling van gegevens
ontbreekt veelal.
Bij de slakkendoders (Sciomyzidae) behoren
enkele soorten uit het genus Tetanocera tot
de algemeenste soorten van Nederland. Tegelijkertijd is de determinatie van de 11
soorten uit het genus voor velen een probleem wegens de geringe verschillen. Juist
hierdoor is het vroeger verzamelde materiaal een objectieve steekproef uit de verspreiding van de soorten aangezien ze niet
gericht verzameld zijn. Bijvoorbeeld Tetanocera arrogans en T. freyi zijn pas in 1984
opgenomen in de naamlijst (Revier, 1984),
terwijl ze reeds in de 19e eeuw present ble-

ken te zijn. De onderzoeksvraag is in hoeverre er trends aan te duiden zijn in het
voorkomen van deze soorten. Hierbij laat ik
de drie meest zeldzaam aangetroffen soorten uit het genus buiten beschouwing en
concentreer me op de acht overige (algemenere) soorten.

Methode
Deze publicatie is een voorlopige analyse
die met de hand geteld is, wetende dat nog
niet alle waarnemingen verwerkt zijn. Echter het overgrote deel van de beschikbare
waarnemingen is opgenomen en dit geldt
zeker voor de oude (museum) exemplaren.
Het databestand is arbitrair verdeeld in vier
tijdperiodes. Vanaf 1880 worden Sciomyzidae verzameld en opgenomen in de collecties. O.a. De Man, Van der Wulp en vooral
De Meijere hebben veel exemplaren verzameld in de periode 1880-1940. In de periode 1940-1980 zijn de belangrijkste verzamelaars o.a. Piet, Verhaak en vanaf 1965
(tot 2000) Van Aartsen. In de periode
1980-2000 zijn het vooral Revier & Oers en
De Rond die grote aantallen Tetanocera’s
verzameld hebben, maar er zijn in die periode ook vele meer incidentele verzamelaars. Na 2000 zijn er vele verzamelaars die
af en toe Sciomyzidae meenemen en ik heb
zelf veel verzameld verspreid over Nederland; records vastgelegd in waarneming.nl
moeten nog uitgezocht worden.
De determinatie van bijna alle exemplaren
is gecontroleerd en bij moeilijk te onderscheiden soorten is gebruik gemaakt van de
vorm van de genitaliën. De navolgende berekeningen met het databestand zijn gebaseerd op records: de aanwezigheid van een
soort op een dag in een km-hok (Amersfoort coördinaten), dus ongeacht de aantallen of geslacht. Geteld is hoe veel records
er per soort beschikbaar staan in de vier
beschreven periodes.

Resultaten
In tabel 1 zijn de basisgegevens van de
acht Tetanocera soorten vermeld per periode. Op zich zijn deze getallen moeilijk te
vergelijken omdat de vangstintensiteit/ verzamelde exemplaren in de tijd verschillen.
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verwachting onderbouwd hoe de verdeling
van de soorten bij gelijkwaardige verdeling
zou moeten zijn t.o.v. de werkelijke verde-

Juist omdat de exemplaren deels niet-soortgericht verzameld zijn (of foutief gedetermineerd waren) zijn de totale aantallen voor
de acht gelijkende soorten een goede indicatie van de te verwachten verdeling. Omrekening naar percentages levert op dat de
aantallen uit de vier perioden zich verhouden met resp. 8, 13, 46 en 32% van het totaal.

.

ling van de records Het is geen statistische
toets maar wel een eenvoudige doch heldere vergelijking.
Voor de eerste twee soorten in tabel 2 (T.
elata en T. ferruginea) kan gesteld worden
dat de verdeling over de vier perioden overeenkomt met de opgestelde verwachting in
% en derhalve geen verandering in de tijd
aangegeven kan worden. Deze uitspraak
geldt ook voor de volgende twee soorten (T.
hyalipennis en T. robusta) met de nuancering dat er in de periodes voor 1980 veel
variatie is en dat in de periode na 2000 relatief weinig records present zijn (mogelijke
indicatie van achteruitgang), maar dit kan
ook verklaard worden door het meer vangen/noteren van algemene soorten (T. ferruginea, T. arrogans) in de recente tijd. De
sommering in de twee perioden voor en na
1980 toont weinig verschil met de verwachte percentages voor T. hyalipennis en T. roTotaal
Percentage
records
per periode
Tetanocera Tetanocera

T. silvatica

T. freyi

T. arrogans

T. fuscinervis

T. robusta

T. hyalipennis

T. ferruginea

T. elata

Vervolgens zijn de aantallen records per
soort omgerekend naar percentage per periode gebaseerd op het totale aantal. Voor
Tetanocera elata zijn de 28 records voor
1940 in verhouding tot de 305 totaal-waarnemingen dus 9%. Deze 9% is vergelijkbaar met de 8% uit de verwachting voor die
periode. Deze berekening is voor alle records uitgevoerd en wordt vermeld in tabel
2. Tevens is in deze tabel een samenvoeging gemaakt van de records voor en na
1980, zodat er een compacter overzicht gegeven wordt met 21% van het totaal aan
waarnemingen uit 1880-1980 en 79% in de
periode 1980-heden. Hiermee wordt een

1880-1940

28

45

35

9

21

19

7

21

185

8,0%

1940-1980

41

126

9

36

4

54

15

28

313

13,0%

1980-2000

160

376

98

92

16

216

79

53

1090

46,0%

2000-2017

76

244

38

39

15

259

54

42

767

32,0%

305

791
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176

56

548
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2355

100,0%
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T. elata
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T. hyalipennis

Tabel 1 – Aantal records van acht Tetanocera-soorten over vier perioden.

1880-1940

8,0%

9

6

19

4

38

3

5

15

1940-1980

13,0%

13

16

5

20

7

10

10

19

1980-2000

46,0%

52

48

54

52

29

39

51

37

2000-2017

32,0%

25

31

21

22

27

47

35

29

1880-1980

21,0%

23

22

24

26

45

13

14

34

1980-2017

79,0%

77

78

76

74

55

87

86

66

Tabel 2 – Omrekening van de records van de acht soorten in 4 (resp. 2) perioden naar
verwacht % bij gelijkwaardige verdeling soorten, met in de tweede kolom de verdeling
van het totaalbestand.
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busta.
Maar hierna komen echte verschillen. Tetanocera fuscinervis is voor 1940 ruim vertegenwoordigd (38% t.o.v. de verwachte
8%) waarmee er indicatie is dat deze soort
vroeger veel algemener geweest moet zijn.
In de periode 1940-2000 zijn er relatief
weinig waarnemingen, in de periode 2000heden weer een redelijke hoeveelheid. Echter ¾ van de records na 2000 komt bij mij
zelf vandaan en ik weet T. fuscinervis gericht op specifieke plekken te vinden, zodat
over-sampling mee kan spelen. Deze waarnemingen komen uit NW-Overijssel, Naardermeer en soortgelijke plekken waar laagveenvorming onder voedselarme omstandigheden plaats vindt, bijvoorbeeld twee
weken geleden in een greppeltje binnen een
schraalgrasland in De Mieden (Fr). De soort
is dus specifiek voor echte voedselarme omstandigheden, maar wel met gebufferde bodem of water. Aangezien T. fuscinervis een
grotere verspreiding had voor 1940 is een
plausibele verklaring dat het voedselarme
milieu vanaf 1940 sterk verdwenen is.
Tetanocera arrogans is misschien wel de algemeenste Tetanocera soort op dit moment, echter dit blijkt vroeger niet zo geweest te zijn, ook gezien de ruimtelijke
spreiding. Voor 2000 zijn de aangetroffen
percentages lager dan de verwachte getallen en voor 1940 zijn er heel weinig records. Uit die periode staan wel grotere
aantallen records van (de sterk gelijkende
soort) T. ferruginea ter beschikking, zodat
minstens de verhouding tussen deze soor-

Fig. 1:verspreiding T. freyi voor 1980
open vierkant = 1880-1940
gesloten cirkel = 1940-1980

ten veranderd is. Het is aannemelijk dat T.
arrogans veel algemener geworden is en
dominant werd binnen het genus gedurende
de laatste 10 jaar.
Blijft over de twee sterk gelijkende soorten
T. freyi en T. silvatica, die tot 1963 geeneens onderscheiden werden en nog steeds
voor problemen zorgen bij de determinatie.
Beide soorten blijken reeds voor 1900 in
Nederland aanwezig te zijn echter T. silvatica was duidelijk frequenter in de tijd voor
1980. Rond 1970 lijkt er een omslag plaats
te vinden in de records, waarbij T. freyi op
komt zetten en na 1980 meer gevonden
wordt dan T. silvatica. Het lijkt er op dat de
ene soort de andere wegdrukt. Deze analyse geldt ook als alleen waarnemingen van
de mannetjes (genitaal analyse) gebruikt
worden.
Deze verandering in de soorten wordt ondersteund door een ruimtelijke analyse. Figuur 1 toont de ruimtelijke verspreiding van
T. freyi voor 1980: vooral in het Groene
Hart en nauwelijks er buiten. De verspreiding na 1980 (fig. 2) blijkt over geheel Nederland te zijn. Dit in tegenstelling tot de
verspreiding van T. silvatica die voor 1980
(fig. 3) verspreid over Nederland te vinden
is met relatief veel waarnemingen uit het
Groene Hart. Na 1980 (fig 4) wordt de soort
nog steeds verspreid waargenomen maar
lijkt het zwaartepunt in het Groene Hart
verdwenen.

Slotwoord

Fig. 2 - Verspreiding T. freyi na 1980
open vierkant = 1980-2000
gesloten cirkel = 2000-2017
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Fig. 3 verspreiding T. silvatica voor 1980
open vierkant = 1880-1940
gesloten cirkel = 1940-1980

Fig. 4: verspreiding T. silvatica na 1980
open vierkant = 1980-2000
gesloten cirkel = 2000-2017

Het aanduiden van trends in voor- of achteruitgang is niet eenvoudig met vliegengroepen die relatief slecht onderzocht zijn.
Het statistisch aantonen en bewijzen dat er
werkelijke veranderingen hebben plaatsgevonden is nog moeilijker. Echter met de
soorten uit het genus Tetanocera kan wel
waarschijnlijk gemaakt worden dat vier
soorten gedurende de laatste 130 jaar onveranderd in presentie gebleven zijn, in tegenstelling tot vier andere soorten die juist
voor- of achteruit gegaan zijn. Het geeft
aan dat de aanwezigheid van soorten geen
gefixeerd gegeven is en dat belangrijke veranderingen ook binnen de vliegenfauna optreden.

T. elata, T. ferruginea, T. hyalipennis and T.
robusta. However, it appears that T. fuscinervis was far more frequent in the period
1880-1940 and that T. arrogans was rare in
the period 1880-1940 but is nowadays the
most frequent species from this genus. T.
freyi was rare in the first period but became
more frequent in records and in distribution
during recent periods, whereas T. silvatica
was formerly more frequently distributed
and is reduced in recent times in numbers.
The research indicates that even in this family of flies prominent changes in distribution are given during last 130 years.
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Summary
Changes in distribution during time in the
genus Tetanocera (Sciomyzidae) – Many
monitored plant and animal species show an
increase or decrease in distribution during
last century. The question is whether this
also is present in Sciomyzidae in the
Netherlands. All records of the 11 species in
the genus Tetanocera (mostly from collections) are merged in one dataset that was
arbitrary subdivided in four periods: 18801940, 1940-1980, 1980-2000 and 2000present. The numbers of records of 8 species in the 4 periods are converted to percentage of the total number of the species records. This can be compared with the total
number of the whole genus and this learns
that 4 species show no real change in time:
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