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Gespreid over een periode van vijf jaar werden op 3o
dagen zweefvliegen geïnventariseerd in het
natuurreservaat De Maten nabij Genk, wat resulteerde
in een faunistische lijst van 101 soorten. Opvallend is
de ontdekking van drie soorten die in België als
uitgestorven te boek stonden: Sphaerophoria loewí,
O rtho neu r a int erm e di a en C hry s o to xum
octomaculatum,wat de natuurwaarde en de
refugiumfunctie van dit gebied illustreert. Dit artikel
geeft een overzicht van d,eze vangsten en bespreekt in
detail het voorkomen en de status van enkele
opmerkelijke soorten.

Gebiedsbeschrijving

Zweefr'liegen
Zweefvliegen (syrphidae) vormen een vaak kleurrijke, soortenrijke en
ecologisch diverse vliegenfamilie. In Betgië zijn tot op heden iets minder dan 34o soorten bekend. De grote ecotogische diversiteit van
zweefvliegen komt het best tot uiting in de larvale habitat die varieert
van zacht ptantenweefset (fytofaag), a[[erlei stadiavan rottend hout,
boomsappen, mest en rottend plantenmateriaal, (semi-)aquatisch
(moeras, poelen, natte boomho[tes), tot de nesten van sociale insecten. Door deze grote ecologische verscheidenheid en specialisatie herbergen verschillende habitatten vaak ook erg verschillende en vaak
kenmerkende soorten. Doordat ze een geïntegreerd beeld geven van
a[[e deelaspecten (microhabitatten) binnen een bepaald habitat (bv.
oud toofbos), en omdat ze relatief makketijk te determineren zijn (bv.

voed door het water van de Heiweyer- en Stiemerbeek, die het broed-

West-Europese soorten met van Veen, zoo4), worden zweefvliegen
soms gebruikt als indicatorsoorten (Sommaggio, t999; Reemer, zoo5;
Speight, zooT). Door de grote variatie aan hoogkwalitatieve, en vaak
eeuwenoude habitatten in De Maten kan verwacht worden dat dit
gebied rijk is aan zweefvliegen, Met name de aanwezigheid van eeuwenoude moerassen en heide biedt grote mogelijkheden voor typische
soorten. Het beperkt aantal historische gegevens over zweefvliegen
dat bekend is van De Maten toont dat tal van uiterst zeldzame soor-

gebied vormen van talvan zeldzame water- en rietvogels. Maar De Ma-

ten in dit gebied voorkwamen en mogelijk nog voorkomen.

Het studiegebied De Maten (getegen op het grondgebied van Genk en
Diepenbeek) vormt een van de pare[s van het Vijvergebied Midden-

Limburg. A[ 5o jaar geleden begon Natuurpu nt hier met het verwerven
van gronden waardoor tegenwoordig een gebied van meer dan 3oo
hectare van een beschermde status geniet. Een belangrijk aspect van
het gebied is de langgerekte keten van meer dan 3o ondiepe vijvers, ge-

ten

is

veel meer dan vijvers en moerasvogels.

Studiemethode
Het gebied kent een grote variatie aan biotopen, gaande van zeer nat

tot kurkdroog: voedselrijke rietruigtes rondom de vijvers (rielPhragmites australis en braam Rubus sp.), zeggenrijke vijveroevers (Carex sp.),
soortenrijke natte heide (met Dopheide EricatetraLis,Yeenp[uis Eriophorum angustifoli um, Eenjarig w ollegr as Eriopho rum v agi natum en

Zweefvtiegen werden verzameld met de hand of met een handnet. De
gegevens zijn afkomstig van 3o vangstdagen gespreid over 5 jaar, van
2oor tot en met zoo5 (zie Tabet r). Het overgrote deel van de waarnemingen gebeurde echter binnen een tijdsbestek van drie jaren .Zowel

La' in de voorjaarsperiode (mei) ats de najaarsperiode (juti-augustus)

werd frequent gevangen. Dit is een absolute vereiste voor een degelijke faunistische studie naar zweefvliegen; er zijn immers heelwat exdriebtad Menyanthes trifoliata, Moerashertsh ooi Hypericum elodes, clusieve voorjaars- of najaarssoorten. We[ zijn er weinig gegevens beBlaaszegge Carex vesicaria), nat elzen bro ekbos (Alnus glutinosa), hei- schikbaar van het vroege voorjaar (vóor half mei), zodat hier nog wat
schrale grastandjes (met veel Torm entilPotentilla erecta, Klolgesgen- soorten kunnen ontbreken. Er werd doorgaans slechts kort (maxiti aan G enti ana p neumo nanthe, H e d e karte [b lad P edi culari s sy Iv ati ca, mum r uur) specifiek naar zweefvliegen gezocht tijdens de terreinbeBlauwe knoop Succisa pratensis en Liggende vleugeltjesb[oemPoIy- zoeken; meestal werden ze tertoops genoteerd tíjdens bemonsterin-

vendetheide,4ndromeda polfolia), mooi ontwikkeld mesotroof [aagveen
grenzend aan de vijvers (met Wateraardbei Potentilla palustris,W ater-

i

gaLa serpytlífo\ia), uitgestrekte droge heide (met Struikheide

C alLuna vuL-

garis, Stekelbr em Genista anglica), kteine perceeltjes droog den nenbos
(G rove d en P i nus syLvestris) en d roog ei ken be rke n bo s (Berk Betula sp.,

Zomereik @tercus robur). Daarnaast vinden we ook in de vijvers een
grote verscheidenheid: doordat er al eeuwenlang voedselrijk en re[atief basenrijk beekwater doorheen stroomt, ontwikkelden zich - ondanks de arme zandbodem - uitbundige en diverse waterplantenvegetaties in en rondom vele poelen. Verspreid liggen echter ook enkele
vijvertjes die niet op het beeksysteem zijn aangestoten. Omwi[[e van
de zwak bufferende ondergrond ontwikkelden deze zich tot matig of

gen van aquatische invertebraten of langsheen transecten voor
Tabel r. Vangstdagen van zweefvliegen in De Maten

tijdens zoor-zoo5.

bitatten vertaalt zich in een rijke invertebratenfaunawaarbij onderandere recent nog minstens 39 [ibe[[ensoorten (Van de Meutter, zoo3),
zeldzame dagvlinders als de.H eivlinder Hipparchia semele, Heideb[auwtjePlebeius argus en de Kommavlinder Hesperiacomma, en de zeldzame
n kh aan Stethophy ma grossum werden aangetroffen.
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dagen

8

dagen

zdagen

rdag

libe[[enmonitoring. Determinaties gebeurden aan de hand van Verlinden ftgsr) en van Veen (zoo4).

bergen (cfr. 99 soorten in de Zwarte beek, Maes & Decleer, r99z). Wanneer we a[[e historische waarnemingen uit Genk bekijken (oude waar-

Resultaten

nemingen zijn vaak zonder toponiem getabetd) dan vinden we nog rl
extra soorten, die mogelijk in De Maten voorkwamen, waaronder tal
van erg zeldzame of waarschijnlijk nu in België uitgestorven soorten

Tijdens de studieperiode werden tot soorten zweefvliegen waargenomen, dit is ongeveer een derde van de Belgische fauna (Tabet z). De huidige tijst is uiteraard nog steeds onvolledig; bij het laatste terreinbezoek werden bijvoorbeeld nog drie nieuwe soorten in het gebied
aangetroffen. Toch is deze tijst vrij beperkt in vergelijking met andere
goed onderzochte gebieden (bv. Meche[s Broek-Mechelen: r34 soorten,
eigen gegevens; Rodebos-Ottenburg: r53 soorten, Van de Meutter,
zoo8). Dit is waarschijnlijk te wijten aan de specifieke aanwezige biotopen in De Maten, die sowieso een relatief lage soortenrijkdom her-

(EristaLis cry ptarum,Eumer us sabutonum,

O

rtho nev ra elegans,

P

aragus bi-

cotor).

Zoals verhoopt werden veeI en vaak zeldzame soorten van moeras en
heide aangetroffen (moeras' bv. soorten behorende totAnasimyial4l,
Orthonevral3f , P arhelophilusfzl, Sericomyialz]; heide: Chry sotoxuml4l,
SphaerophorialT]), wat duidt op een goede kwaliteit van a[ deze habi-

tatten in De Maten. Doordat deze habitatten in Vlaanderen kwalitatief onder druk staan (De Bruyn & Paelinckx, zooT), vervu[t De Maten

TabeI z. Overzicht van de waargenomen zweefvliegensoorten in De Maten tijdens zoor-zoo5. Voor elke soort is de voedselhabitat (Larv) van de larve (bo:

boomsap, ca: carnivoor Imeest Homoptera], Íy: fytophaag Iplantenweefse[], ho: hout, aq: aquatisch, mer mest en detritus, ne: in nesten van sociale insecten) en
de zeldzaamheid (Zeldz) in België gegeven. De zeldzaamheid is gebaseerd op het aantal 5x5 UTM hokken waarin de soort werd waargenomen sedert r98o (Maes

zoo4). Extinct=o ,ZZ='t.to,Z='to-zo,VZ=2o35,VA=35-7o,

t

A=7o-r5o,ZA=1lo<.

Species

Larv

Zeldz

Anasimyia contracta

aq

zz

Species

CheiLosiaillustrata

iy

A

13

CheiLosia impressa

VA

i4

Cheilosia pagd.nd

Íy
Íy

Íy

vz

35 Eristalis pertinax
36 Eristalis picea
37 EristaLissepuLchralis
38 EristaLis tenax
39 Eupeodes corolLae
4o Eupeodes lapponicus
41 EupeodeslatiJasciatus
42 Eupeodes luniger
43 Helophilus hybridus
44 Helophilus pendulus
4s HeLophiLustrivittatus
46 Leucozonalucorum
47 Eriozona erratica
48 lvLelangyna umbelLatarum
49 ll.elanostoma meLlinum

Íy

A

5o

Anasimyia interpuncta

Z

3
4
5
s
7
8
g
'ro

Anasimyia lineata

'll

Cheilosia Jraterna

Íy

vz
vz

'12

aq

7

Anasimyia transfuga
Bacchaelongata

ca

BrachypaLpoidesLentus

ho

VZ

ChaLcosyrphusnemorum

ho

VZ

fy
fy

VA

CheiLosiaalbiPiLa

Cheitosia a|bitarsis
CheiLosiacarbonaria

'r5 CheiLosiascuteLlata
r6 Cheilosia urbana
17 CheilosiavernaLis
rB MelanogasterhirteLLa
r9 Chrysogastersolstitialis
20

Z

Íy
aq
aq
aq

vtrescens

21

Chrysotoxum bicinctum

ne

22

Chrysotoxum cautum

neA
ne

23 ChrysotoxumoctomacuLatum
24 ChrysotoxumvernaLe
2s Criorhinaberberina
26 Dasysyrphus albostriatus
27 Dasysyrphus venustus
28 Epistropheeligans
29 EpistrophenitidicoLLis
30 Episyrphus baLteatus
3r EristaLisarbustorum
32 EristaLis Lineata
33 EristaLisintricaria
34 EristaLis interrupta
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A

ne
ho
caA

zz

Extinct
ZZ

VA

caA

caA
ca

VA

ca

zA
zA

aq
aq

aqz
aq

-

NorB

ZA

!il.elanostomd scdldre

5r MeliscaevaauricolLis
52 Jvl,erodonequestris
53 Jvl.icrodon analis
s4 |vlyathropaflorea
55 Neoascia dispar
s6 Neoasciainterrupta
s7 Neoascia meticuLosa
58 Neoascia podagrica
59 Neocnemodonvitripennrs
6o Orthonevrabrevicornis
6r Orthonevrageniculata
62 Orthonevraintermedia
63 Paragus haemorrhous
64 ParheLophi[us frutetorum
65 ParhelophiLus versicolor
55 PipizeLlavaripes
67 Platycheirus aLbimanus
68 Platycheirusangustatus

Larv

Zeldz

aq

zA

aq

vz

aq

VA

aq

zA
zA
z

ca
ca

ca
ca
aq
aq
aqA
ca
ca
ca
caA
caA
ca

VA
VA
VZ
ZA

VA
VZ
VZ

ZA

fvA

ne
aq
aq
aq

ZZ

ZA
VZ
ZZ

aqz
aqA
caZ

aqz
aqz
aq
ca

Extinct
VZ

aqz
aq

ZZ

ce

VZ

caA
ca

VA

een belangrijke functie als refugiumgebied en eventueel brongebied
voor natuurherste[.

Bespreking van enkele opmerkelijke taxa
Anasímyia

Met uitzondering van A.

LunuLata

werden a[[e Belgische Anasimyia

soorten waargenomen. Er bestaat weIeen historische waarneming van
deze soort u it d it gebied van meer dan een eeuw geteden (27 j uti r9o5).

Al[e soorten van dit genus hebben aquatische larven. Het is vooralsnog niet precies geweten welke factoren precies hun soortspecifieke
verspreiding bepalen, maar mogelijk spee[t de voedselrijkdom en de
zuurtegraad van het water, en het voorkomen van specifiek helofyten
(tisdodde Typha, egelskop Sparganium) een rol (Speigth zooT). Vooral
de aanwezigheidvan A. contracta is opvaltend: de soort staat in Betgië

bekend als zeer zeldzaam maar is in De Maten talrijk en wijd versp

reid.

Larv

Species

Zeldz

Sphaerophoriafatarum

caA
caZ
caA
ca
ca
ca
me
ca
caA
aq
aq
ca
ca
ca

Sphaerophoria loewi

ca

Extinct

Sphaerophoria philanta

ca
ca
ca
hoZ
me
ca
caA
caA
ho
ho
caZ
ca
me?

ZZ

69
7o
7't
72
73
74
19
76
77
78
tg
8o
8r
82
83
84
85

Platycheirus clypeatus

B6
87
88
89
go

Sphaerophoriavirgata

Platycheirus fulviventris
PLatycheiruspeLtatus
PLatycheirus perpalLidus
Pyrophaena granditarsa

Pyrophaenarosarum

nlirg:z

Figuur r. Sericomyialappona, een zeer zeldzame veenbewoner in Vlaanderen,

komt nog verspreid voor in De Maten.

campestris

Scaeva pyrastri
Scaeva seLenitica

Sericomyia[appona
Sericomyia silentis

Sphaerophoriascripta
Sphaerophoriabatava

Sphaerophoriataenidta
SpheginaeLegans

Syritta pipiens
Syrphus ribesii
Syrphus torvus

9r Syrphus vitriPennis
92 Temnostoma bombylans
93 Temnostomdves1iforme
g4 Trichopsomyta JLavitarsis
9s Triglyphus primus
96 Tropidia scita
97 Volucella bombyLans
98 Volucel[a pellucens
99 Xanthand.rus comtus
rco

XyLota segnis

to"t

XyLota sylvarum

ZZ
VA
VA

ZA
ZA
VZ
VA

ZA

Figuur z. Chrysotox4m soorten behoren tot de beste wespenmimics onder onze

VZ

i

nlandse zweefvtiegen. (Foto too nt Chrysotoxum cautum)

ZZ

:

VZ
ZZ

ZA
ZA

VZ
VA

ZZ
VZ

neA

neA
ca

ho
ho

VZ
ZA
VA

Figuur 3.Parhe|ophilus frutetorum, het kleinere broertje van de algemenere
pendelzweefvliegen (Helophilus sp.) is een vrij algemene bewoner van moeras
en vochtig bos.
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Chrysotoxum

is één van de zweefvliegen die op Europese schaal bedreigd is, en ze

Van deze prachtige wespzweefvliegen komen vier soorten voor in De

staat in de meeste landen waar ze voorkomt op de Rode Lijst. In

Maten. Bovendien werd tijdens de studieperíode op circa r km van De
Maten ook C.Jastiyum vastgesteld terwijIdeze soort hier tijdens de vorige eeuw ook meermals verzameld werd. Waarschijntijk komen dus vijf
soorten Chry soto xum sp. voor i n De Maten wat voo r Vlaanderen bijzonderveel Ís. Twee soorten hebben weinigstrikte habitatvereisten en zijn
in Betgië vrij algemeen (C. bicínctum en C. cautum); C. festivum komt
minder voor in bossen op zandgronden en de twee overige (C. vernaLe

Groot-Brittanië is het zelfs een van de weinige vliegen waarvoor een
specifiek soortbescherm i ngsplan werd opgeste[d (UK Biodiversity Plan

(http'//www.ukbap.org.uk). In De Maten werd één mannetje verzameld op 6 luli zoo4. Deze vlieg vertoonde territoriale uitvalvluchtjes
vanop de top van een ongeveer 3 m hoge Amerikaanse vogelkers (Pranus serotina),wat een typisch gedrag is voor deze soort (Spei ght, zooT)
op de overgangvan een eikenberkenbosje naar droge heide. Het is nog

en C. octomaculatum) zijn echte heidespecialisten. C. vernale is in Be[-

niet geweten welke factoren maken dat C. octomaculatum zo zeld-

gië zeer zeldzaam maar kan in de meeste betere heidegebieden aan-

zaam ís. De larvale habitat is niet bekend; andereChrysotoxumsoorten

getroffen worden. C. octomaculatumdaarenlegen was a[ een hete tijd
niet meer waargenomen (laatste Belgische waarnemingpTT), de soort
werd in Vlaanderen dan ook als uitgestorven beschouwd. Opmerketíjk
is dat z van de rz voor België bekende waarnemingen van C. octomacu-

prederen op blad[uizen (mogetijk wortelgeassocieerde) of zijn moge-

Jvlicrodon qnalis

Latumafkomstigzijnvan De Maten (27 juLily6, ro augustus 1938). Het

.ltlicrodon anaLis is een in Vlaande ren zeer zeldzame soort
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lijk geassocieerd met mieren.
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ie beperkt

is tot het noorden en oosten van de kempen. Deze atypische zweefvliegen die volgens sommige auteurs als een aparte familie kunnen beschouwd worden (Speight, zooT), tijken wel wat op wapenvliegen
(Stratyomidae) en hebben een a[ even vreemde slakachtige larve die
vooral in boomstronken leeft van eieren van de bruine wegmier (Lasius
niger).Ikvond deze vlieg bijna steeds aan zonnige bosranden, waar ze

zoetwatermeren met mattenbies (Scirpas Lacustris) en riet. Voor België
bestaan slechts twee oude gegevens en deze nieuw ontdekte populatie isdeenigegekende recentevindplaats. S.Ioewiwerd in De Maten
soms met tientatlen tegelijk aangetroffen aan één plas, maar ook aan
een groot aantaI verschi [[ende plassen, zodatdeze popu latie weerbaar

traag rondvloogtussen de vegetatie. Doordat Microdons geen bloemen
bezoeken (5peighi, zooT) worden ze makkelijkover het hoofd gezien.
Recent werd 14icrodon anaLis onderkend als een cryptisch soortencomplex. De twee andere soorten M. miki en M. maior werden nog niet in
België vastgestetd. /14. mikikon met zekerheid uitgestoten worden in
De Maten. Voor het onderscheid met M. maior is het verzamelen van
de larven gewenst.

Meer details over het voorkomen en het gedrag van S.Ioewi in De Maten zijn te vinden in Van de Meutter (zoo8).

Orthonevraintermedia
Deze noordelijke laagveenbewoner bereikt in Betgië de zuidgrens van

zijn areaal (Speight, zooT). HoeweI de soort uitgestorven gewaand
werd, werd ze in De Maten tweemaal waargenomen nabij een brede
verlandingszone met veenmo ssen (Sphagnum) aan een van de oostelijke vijvers (mei zoo3, ju[i zoo4), Voorverdere informatie verwijs ik naar
een meer uitgebreid artikel dat het huidige voorkomen en gedragvan
deze soort op drie locaties in Betgië bespreekt (Van de Meutter, zoo8).

en stabieI oogt.

Conclusie
Deze studie geeft voor het eerst een overzicht van de zweefvliegenfauna van het natuurgebied De Maten tussen Genk en Diepenbeek.
Hoewel de soortenrijkdom (ror soorten) niet bijzonder is in vergelijking
met sommige andere Vlaamse natuurgebieden, werd een groot aantalergzeldzame soorten aangetroffen, voornamelijk soorten van moeras en heidegebied. Dit toont aan dat deze habitatten nog relatief on-

geschonden zijn ín De Maten- Voor5pderophoriaLoewi enChrysotoxum
octomaculatum bevinden de enige recente populaties in België zich in
De Maten. Voor beide soorten [ijkt de toekomst binnen het reservaat
gunstig; het huidige beheer is gericht op het behoud of de uitbreiding
van hun respectievelijke biotopen, rietvelden en droge heide. Toch
blijft enige voorzichtigheid geboden, aangezien de levenswijze en precieze ecologische vereisten van deze soorten niet votled ig gekend zij n.

P

Bij toekomstige wijzigingen in het beheer

laty chei r us p er p alli dus

tijkt het aangewezen de ef-

tot

fecten op deze soorten mee op te volgen; de terreinbeheerders dragen

mesotrofe vijvers met een vaak zeggenrijke oeverbegroeiing. In Vlaanderen is ze zeer zeldzaam en zijn er slechts een handvol historische
vindplaatsen bekend (Verlinden, r99r). In Nederland is ze ook beperkt
tot vennetjes op dezandgronden, maar btijkt ze algemener dan vroeger vermoed: bij gerichte speurtochten in de geschikte habitatten
werden de voorbije jaren heelwat nieuwe populaties ontdekt (onder

immers de verantwoorde[ijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in België.

Deze zweefvlieg is een typische bewoner van vennetjes en oligo-

andere NJN, 1998). In De Maten werden z mannetjes verzametd op B
oktober zoor aan een vijver die een jaar eerder tijdetijk teeggezet was.
P. perpallidusvloog hier ver boven het water tussen een vegetatie van
jong riet (Phragmites austraLis), lisdodde (Typha sp.) en zegges (Carex sp.)
en kon slechts gevangen worden met behu[p van een waadpak. Deze
is typisch voor de soort (Speight , zooT) en

wat verborgen levenswijze

mede hierdoor kan ze nogal eens over het hoofd gezien zijn. Gericht
zoeken kan vermoedelijk ook in Vlaanderen bijkomende populaties aan
het ticht brengen.
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