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Inhoud



• Behoren tot de orde van de Diptera of Tweevleugeligen
• Twee subordes:

• Muggen
• Vliegen

• Wat is het verschil
• Vliegen hebben meestal kortere antennen, vaak met vergroot 

3de lid en minder dan 10 leden
• Muggen hebben draad- of parelsnoerachtige antennen, meer 

dan 6 leden
• Vliegen zijn meestal iets ‘zwaarder’ gebouwd dan muggen
• Maar zoals altijd, … er zijn uitzonderingen op deze regels

Vliegen, een korte kennismaking



• In totaal zo’n 5.000 soorten voor België
• De grootste orde voor ons land

• Meer soorten dan de bijen & wespen, vlinders of kevers
• Maar een minder goed bestudeerde orde

• Aantal soorten voor Zeeland wordt geschat op 1.500
• Stekene / Sint-Gillis-Waas, 400 soorten waargenomen

• Info van waarnemingen.be

• Van 56 families zijn er waarnemingen genoteerd

Vliegen, een korte kennismaking



• Er zijn geen ‘geen leuke’ vliegen
• Wel, leuke vliegenfamilies – wie zijn ze

• Makkelijk herkenbaar als familie
• Goede (nederlandstalige) determinatiewerken

• Zo’n 700 soorten behoren tot de ‘leuke vliegenfamilies’ 
die vandaag aan bod komen

• Maar 14% van alle diptera

Wat zijn leuke vliegen



• Zweefvliegen
• Wolzwevers
• Wapenvliegen
• Bastvliegen
• Blaaskopvliegen
• Roofvliegen
• Houtvliegen
• Dazen
• Boorvliegen

Leuke vliegenfamilies in de kijker



• 384 soorten, 112 soorten waargenomen
• Grootte: 4 – 25 mm
• Vaak met kleurpatroon zoals bijen, wespen of hommels 

(mimicry), maar ook soms volledig zwart (gitjes)
• Geen wespentaille en korte antennen
• Goed kenmerk (loepe) is de vena spuria of valse ader

Zweefvliegen



• Kan je aantreffen in alle mogelijke biotopen, vaak wel op 
bloemen (o.a. schermbloemigen zijn populair)

• Larven met zeer diverse levenswijze
• Voeden zich met bladluizen
• Leven in planten, bloembollen of paddenstoelen
• Leven in nesten van mieren of wespen
• Aquatisch levend
• Levend in vermolmd hout
• …

• Een kort foto overzicht van de grote diversiteit

Zweefvliegen



• Stadsreus & doodskopzweefvlieg

Zweefvliegen

Stadsreus is onze grootste soort, 
wordt tot 25 mm groot en wordt 
meer en meer gezien



• Grote narcisvlieg & enkele-bandzweefvlieg

Zweefvliegen



• Grof gestippelde platbek & weidevlekoog

Zweefvliegen



• Snorzweefvlieg & gewone citroenzweefvlieg

Zweefvliegen



• 20 soorten, 3 soorten waargenomen
• Parasiteren voornamelijk op bijen en wespen
• Zijn warmteminnaars (duinen, kalkgraslanden, heide)

• Kleine kans op 1 of 2 extra soorten

• Voeden zich met nectar
• Grootte: 5 tot 19 mm
• Vertonen zweefgedrag – kolibrie-achtig

Wolzwevers



• Gewone wolzwever
• Is een voorjaarssoort

Wolzwevers



• Gewone wolzwever
• Larven leven in nesten van zandbijen
• Schieten eitjes af in de nestingang van zandbij

• eerst zand verzamelen om eitjes mee te omhullen (extra gewicht)
• Wijfjes hebben hiervoor een speciaal orgaan, een soort kam

Wolzwevers



• Muurrouwzwever

Wolzwevers



• Muurrouwzwever
• Parasiteert op metselbijen (o.a. rosse, en gehoornde metselbij)
• Frequenteert ook wel bijenhotels hiervoor
• Vaak te zien in meer urbane omgeving
• Vliegt van mei tot juli

Wolzwevers



• Hottentottenvilla

Wolzwevers



• Hottentottenvilla
• Grote soort (11 tot 19 mm)
• Een nieuwe (zuidelijke) soort, sinds 2018 met regelmaat 

waargenomen
• Wordt in gans België waargenomen, nog maar 2 

waarnemingen (Steengelaag, Stropers) bij ons

Wolzwevers



• 45 soorten, 12 soorten waargenomen
• Grootte: 2 – 17 mm
• Metaalglanzend groen, geheel zwart of zwart met gele 

vlekjes
• Doen wat aan zweefvliegen denken, maar vleugeladering

is specifiek (ronde discaalcel)

Wapenvliegen



• Van waar de naam wapenvlieg
• De tandjes die op uiteinde van het schildje staan
• 2, 4 of meer tandjes
• Soms ook geen tandjes

Wapenvliegen



• Terrestische of aquatische levenswijze van de larven
• Aquatisch: stilstaand of stromend water, en ook in brak water
• Terrestisch: bladafval, composthoop, achter losse boomschors

• Larven voeden zich met rottend materiaal
• Volwassen insect voedt zich met nectar en stuifmeel 

(bloembezoeker)
• Kijk ook op bladeren, een aantal soorten lopen of zitten 

hier graag op

Wapenvliegen



• Prachtwapenvlieg (Chloromyia formosa)

• Met stip de meest algemene
• Meestal in graslanden en kruidenvegetaties
• Larve leeft in de strooisellaag

Wapenvliegen



• Groene glimwapenvlieg (Microchrysa polita)

• Kleine moeraswapenvlieg (Oplodontha viridula)

Wapenvliegen



• Bronlangsprietwapenvlieg (Stratiomys potamida)

Wapenvliegen



• Bronlangsprietwapenvlieg (Stratiomys potamida)

• Larve leeft in water (wordt regelmatig gevonden)
• Soort die toeneemt, vroeger beperkt tot Zuid-Limburg (NL)
• De gewone langsprietwapenvlieg is nog niet waargenomen

Wapenvliegen



• Herfstmetaalwapenvlieg (Sargus bipunctatus)

Wapenvliegen

Oranje vlekken op 
achterlijf  vrouwtje



• Herfstmetaalwapenvlieg (Sargus bipunctatus)

• Late soort, piek in september / oktober
• Kan ook wel in juni worden waargenomen (lage aantallen)
• Wordt vaak in tuinen en parken gezien
• Meer zuidelijke soort, door klimaatopwarming is areaal 

verschoven

Wapenvliegen



• Zwarte soldatenvlieg
• Soort die leeft in het zuiden van de USA

Wapenvliegen



• 1 soort, 1 soort waargenomen, de dikdijbastvlieg
• Grootte: 6 à 11 mm
• Verwant aan de wapenvliegen

Bastvliegen



• 37 soorten, 6 soorten waargenomen
• Grootte: 3 – 20 mm groot, slank gebouwd
• Kop is groot en wat opgeblazen
• Vaak geel-zwart gekleurd, maar niet allemaal
• Voeden zich met nectar

• Hebben een lange tong, zijn ook op lipbloemigen te vinden

• Parasiteren op hommels, bijen, wespen
• Gebruiken hiervoor een specifiek orgaan, het klampje

Blaaskopvliegen



• Klampje is soort grijp- en snijorgaan
• Kunnen in de vlucht hun gastheer mee vastnemen en rug 

open snijden om eitje af te zetten
• Larve groeit op in lichaam van gastheer

Blaaskopvliegen



• Meest algemene is roestbruine kromlijf (Sicus ferrugineus)

• Parasiet van hommels en koekoekshommels (Bombus)

Blaaskopvliegen



• Myopa’s zoals het bont blaaskaakje (Myopa buccata) zijn 
voorjaarssoorten

• Op wilg, sleedoorn, meidoorn

Blaaskopvliegen



• Zilveren blaaskop (Conops quadrifasciatus)

Blaaskopvliegen



• Slanke blaaskop (Conops scutellatus)

Blaaskopvliegen

Slanke blaaskop



• 49 soorten, 11 soorten waargenomen
• Grootte: 5 tot 30 mm
• Voeden zich met andere insecten, die ze in de vlucht 

vangen. Vaak vanuit een uitkijkpost
• Zijn vaak stevig gebouwd en voorzien van nogal wat 

haren en borstels

Roofvliegen



• Gewone en zwarte bladjager (Dioctria hyalipennis en atricapilla)

Roofvliegen



• Bosgeelvlekbladjager (Dioctria linearis)

Roofvliegen



• Grasjager (Leptogaster cylindrica)

Roofvliegen



• Roodbaardroofvlieg (Eutolmus rufibarbis)

Roofvliegen



• Bosrandroofvlieg (Neoitamus cyanurus)

Roofvliegen



• Zandroofvlieg (Philonicus albiceps)

Roofvliegen



• Gewone roofvlieg (Tolmerus atricapillus)

Roofvliegen



• Borstelroofvlieg (Dysmachus trigonus)

Roofvliegen



• Ringpootroofvlieg (Tolmerus cingulatus)

Roofvliegen



• 1 soort, 1 soort waargenomen
• Grootte: 8 tot 15 mm
• 36 Waarnemingen in België sinds 2005

Houtvliegen



• Volwassen vlieg leeft maar kort (mei)
• Larven leven onder houtschors en jagen daar op larven 

van boktorren en vuurkevers
• Eén waarneming (eigen tuin) van een wijfje op stam van 

een es

Houtvliegen



• 39 soorten, 10 soorten waargenomen
• Grootte: 6 tot 24 mm
• Soms ambetante beestjes, maar vaak wel erg mooi

Dazen



• Meest algemene soorten is de gewone regendaas

Dazen



• gewone goudoogdaas

Dazen



• Langsprietdaas

Dazen



• kleine runderdaas

Dazen



• 83 soorten, 19 soorten waargenomen
• Grootte: 2 tot 6 mm
• Planteneters
• Veel soorten zijn specifiek voor één waardplant (soort of 

genus)
• Slechts enkele soorten zijn polyfaag

Boorvliegen



• Meidoornboorvlieg

Boorvliegen



• Akkerdistel- vederdistel- en speerdistelboorvlieg

Boorvliegen



• brandnetelboorvlieg

Boorvliegen



• Grote schermbloemboorvlieg

Boorvliegen



• Biggenkruidboorvlieg & groot streepzaadboorvlieg

Boorvliegen



• Heelblaadjesboorvlieg & kleine knoopkruidboorvlieg

Boorvliegen



• Bijvoetboorvlieg & gele klitboorvlieg

Boorvliegen



• Literatuur
• De Europese families van muggen en vliegen (Diptera), KNNV (2005)
• Vliegen en muggen in Zeeland, Fauna Zeelandica (2016)
• Veldgids zweefvliegen, KNNV (2019)
• Veldtabel Wolzwevers van de Benelux, jeugdbondsuitgeverij (2017)
• Veldgids voor de roofvliegen van Nederland en België, 

Jeugdbondsuitgeverij (2017)
• De roofvliegen van Nederland, KNNV, nr 216 (1996)
• De Nederlandse boorvliegen (Tephritidae), Entomologische tabellen (Nr. 

5/2010)

Nuttige websites en literatuur



• Websites / Digitale determinatiewerken
• Zweefvliegen

• https://www.diptera-in-beeld.nl

• http://www.syrphidae.com
• http://syrphidae.insects.pl

• Wolzwevers - Wapenvliegen - Bastvliegen – Blaaskopvliegen - Dazen
• https://www.eis-nederland.nl/veldtabellen

• Roofvliegen
• http://www.robberflies.info/keyger/htmle/vorwort.html

• https://waarneming.nl/download/fotogidsAsilidae.pdf

Nuttige websites en literatuur



• Foto’s :
• Brigitte Van Passel, 
• Marc Bogaerts (houtvlieg) 
• Dirk Baert (dikdijbastvlieg)


