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DE ZWEEFVLIEG PLATYCHEIRUS SPLENDIDUS NIEUW VOOR NEDERLAND,
BELGIË EN FRANKRIJK (DIPTERA: SYRPHIDAE)

John Smit
Zweefvliegen van het geslacht Platycheirus zijn vaak lastig op naam te brengen.
Een belangrijk determinatiekenmerk is de vorm van de tarsen van de voorpoten van
de mannetjes. In dit artikel wordt Platycheirus splendidus als nieuw voor de
Nederlandse fauna gemeld. Deze soort is pas in  onderscheiden van Platycheirus
scutatus. Hier wordt het onderscheid tussen de soorten toegelicht. De vindplaatsen in
ons land worden in kaartvorm weergegeven.


Van het genus Platycheirus s. str. waren tot voor
kort  soorten uit Nederland bekend (Barendregt
). Getuige de grote hoeveelheid recente publicaties mag duidelijk zijn dat er nog veel te ontdekken is. Nog regelmatig worden nieuwe soorten
beschreven of komt men tot nieuwe inzichten ten
aanzien van het onderscheid tussen nauw verwante soorten (Duček & Laska , Falk & Stubbs
, Goeldlin de Tiefenau et al. , Nielsen
, , , Rotheray , Speight & Goeldlin de Tiefenau , Speight & Vockeroth ,
Van Steenis & Goeldlin de Tiefenau ).
Veel van de recent beschreven taxa zijn zogenaamde cryptische soorten, nauw verwant aan reeds
bestaande soorten. Dit geldt ook voor de drie
meest recente aanwinsten voor onze fauna;
Platycheirus europaeus Goeldlin, Maibach &
Speight, , P. occultus Goeldlin, Maibach &
Speight,  (Van der Linden ) en de hier
nieuw voor Nederland, België en Frankrijk
gemelde P. splendidus Rotheray, . Platycheirus
splendidus lijkt zeer veel op P. scutatus (Meigen,
) en onderzoek van de laatste soort toonde
aan dat P. splendidus ook in Nederland voorkomt.


Vanwege het moeilijke onderscheid tussen P. scutatus
en P. splendidus en een gebrek aan betrouwbare ken-

merken ter onderscheid van de vrouwtjes is er alleen
gekeken naar de mannetjes (zie Herkenning). Het
onderzochte materiaal is afkomstig uit de volgende
collecties: Van Aartsen (’t Harde), Lucas (tegenwoordig aanwezig in het ),  (Leiden),
Reemer (Amsterdam), Renema (Leiden), Smit
(Velp), Van Steenis (Utrecht),  (Amsterdam).


De beide soorten lijken zeer veel op elkaar en zijn
in beginsel moeilijk van elkaar te onderscheiden;
vrijwel geen enkel kenmerk lijkt % betrouwbaar. Het enige kenmerk dat in alle gevallen op
lijkt te gaan is het verschil in bestuiving van het
gezicht en frons.
Onderstaande vergelijking is gebaseerd op zowel
gepubliceerde (Rotheray , Speight )
als ongepubliceerde kenmerken (pers. med.
G. Rotheray) en op eigen bevindingen. Alle kenmerken zijn getoetst aan mannetjes van zowel
P. scutatus (n = ) als P. splendidus (n = ).
Van beide soorten is ook een uit Engeland afkomstig mannetje bekeken (leg. en det. G. Rotheray).
Daarnaast is van P. scutatus nog een uit België
afkomstig mannetje bekeken en van P. splendidus
is nog een tweetal mannetjes bekeken die respectievelijk afkomstig zijn uit België en Frankrijk.
Hierbij dient vermeld te worden dat P. splendidus
alleen met vergelijkingsmateriaal zeker op naam te
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Figuur 
Poot  van het mannetje van Platycheirus albimanus
(naar Van Steenis & Goeldlin ).
Figure 
First leg of the male Platycheirus albimanus (after Van
Steenis & Goeldlin ).

Figuur 
Poot  van het mannetje van Platycheirus splendidus.
Figure 
First leg of the male Platycheirus splendidus.

Figuur 
Poot  van het mannetje van Platycheirus scutatus (naar
Van Steenis & Goeldlin ).
Figure 
First leg of the male Platycheirus scutatus (after Van
Steenis & Goeldlin ).

Figuur 
Poot  van het mannetje van Platycheirus scutatus /
P. splendidus; coxa ventraal met een staafvormig
uitgroeisel (naar Van Steenis & Van Goeldlin ).
Figure 
Second leg of the male Platycheirus scutatus / P. splendidus, coxa with an extension ventrally (after Van Steenis
& Goeldlin ).

brengen is, vandaar dat er een tweetal exemplaren
afkomstig van G. Rotheray zijn gebruikt ter vergelijking.

verder naar de top van de dij een rij lange
zwarte haren.
- Scheen  is naar de top toe verbreed met halverwege een klein bosje lange zwarte haren.
- Tars  is verbreed en geleidelijk naar de top toe
versmald, metatars  ongeveer  x zo lang als het
tweede tarslid, tarslid  van poot  is ongeveer
twee keer zo breed als lang (fig. ); metatars  is
in zijaanzicht duidelijk meer dan  x zo dik als
de volgende tarsleden (fig. ).

Een typisch mannetje van Platycheirus splendidus
is te herkennen aan een combinatie van de
volgende kenmerken:
- Het achterlijf heeft drie paar gele vlekken.
- De antennen zijn tweekleurig (van onderen licht).
- Het gezicht is licht bestoven (min of meer glanzend), de glanzende vlek op het gezicht, die vrij
is van bestuiving, is breder dan de middenknobbel, de frons is geheel onbestoven en er is een
duidelijk verschil in kleur en glans tussen het
gezicht en de frons, de frons lijkt donkerder van
kleur.
- De mondrand steekt ongeveer even ver uit als
de middenknobbel.
- De coxa van poot  bezit een staafvormig
uitgroeisel (fig. ).
- Dij  heeft een lange lichte borstelhaar aan de
basis, daarnaast een tweetal bosjes van lange
zwarte haren die aan de top omgebogen zijn en



PLATYCHEIRUS SCUTATUS

 P. SPLENDIDUS

De in tabel  uiteengezette verschillen tussen
beide soorten gelden alleen voor typische exemplaren. Per kenmerk is aangegeven wat, mijns
inziens, de betrouwbaarheid is van het betreffende
kenmerk.
Een ander, niet-morfologisch verschil is dat
Platycheirus splendidus slechts één generatie per
jaar heeft en P. scutatus twee (fig. , ). Wel dient
opgemerkt te worden dat tussen het onderzochte
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kenmerk
Kop
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P. scutatus
Ooghoek scherp tot recht,
ongeveer °.

Gezicht

Bestoven, niet glanzend.
Onbestoven, glanzende vlek
op gezicht niet breder dan
middenknobbel.
Beharing op gezicht veelal
licht gekleurd.
Frons
Bestoven, geen kleur- en
glansverschil tussen gezicht
en frons.
Mondrand Steekt minder ver naar voren.

Pootpaar
 en 
Tars 

Onderkant van poten
uitgebreid zwart.
Metatars aan top minder
breed, daardoor langwerpiger,
ongeveer  x zo lang als
tweede lid (fig. ).
Het vierde lid is minder dan
 x zo breed als lang
(meer vierkant) (fig. ).

Tars 

Metatars minder dan  x zo
dik als de volgende leden, in
zijaanzicht gelijkmatig in
dikte toe- en afnemend
(fig. ).
Basaal uitsteeksel van
parameer ongeveer even lang
als breed.

Genitaal
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P. splendidus
Ooghoek stomp, ongeveer °.

noot
Moeilijk te zien en is enigszins
variabel; er zijn exemplaren met
een ooghoek van °.
Licht bestoven, glanzend.
Dit verschil tussen beide soorten
Onbestoven, glanzende vlek op
lijkt altijd op te gaan, let echter
gezicht breder dan middenknobbel. wel op exemplaren van P. scutatus
die nat zijn geweest!
Beharing op gezicht veelal zwart.
Dit kenmerk gaat niet altijd op.
Onbestoven, duidelijk kleur- en
Dit verschil lijkt altijd op te
glansverschil tussen gezicht en frons. gaan.
Steekt verder naar voren, ongeveer
even ver als middenknobbel.

Dit zeer subtiele kenmerk lijkt
op te gaan, hoewel het soms erg
moeilijk te zien is en nooit zo
duidelijk is als getekend door
Rotheray ().
Onderkant van poten meestal geel. Dit kenmerk is zeer variabel en
absoluut niet betrouwbaar.
Metatars breder aan de top,
Ook dit kenmerk is variabel,
daardoor minder langwerpig,
maar in de regel lijkt er wel een
ongeveer  x zo lang als tweede
verschil in bouw van de metatars
lid (fig. ).
tussen beide soorten.
Het vierde lid is ongeveer  x zo
Dit kenmerk is eveneens variabreed als lang (meer rechthoekig) bel, maar ook hier geldt dat er in
(fig. ).
de regel een verschil lijkt te zijn
in bouw van het vierde tarslid,
tussen beide soorten.
Metatars meer dan  x zo dik als
Van beide soorten één exemplaar
de volgende leden, in zijaanzicht
gevonden die niet voldoen.
vrij abrupt verbreed en gelijkmatig
afnemend in dikte (fig. ).
Basaal uitsteeksel van parameer
langer dan breed.

Niet onderzocht.

Tabel 
Verschillen tussen de mannetjes van Platycheirus scutatus en P. splendidus, met per kenmerk een noot over de
betrouwbaarheid.
Table 
Differences between the males of Platycheirus scutatus and P. splendidus, with notes on the reliability of the characters.
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M
●

P. scutatus
P. splendidus

Figuur 
Tars van poot  van het mannetje van Platycheirus
scutatus.
Figure 
Tarsus of the third leg of Platycheirus scutatus.

Figuur 
Tars van poot  van het mannetje van Platycheirus splendidus.
Figure 
Tarsus of the third leg of Platycheirus splendidus.

Figuur 
Verspreiding van Platycheirus scutatus en P. splendidus in
Nederland.
Figure 
Distribution of Platycheirus scutatus and P. splendidus in
the Netherlands.

materiaal zich een tweetal mannetjes uit augustus
bevindt. Het gaat om een mannetje uit Best van
.. (leg. B. v. Aartsen, col. ) en een
mannetje uit Wassenaar, Meijendel, Bierlap van
.. (leg. M.J. Delfos, col. ). Beide
exemplaren zijn typische P. splendidus mannetjes,
behalve dat bij het exemplaar uit Best het vierde
tarslid van poot  net niet twee keer zo breed is
als lang, maar wel duidelijk minder vierkant dan
een typisch exemplaar van P. scutatus.

(Fabricius, ). Deze laatste is te herkennen aan
het feit dat er op scheen  halverwege geen bosje
zwarte haren aanwezig is maar er slechts een
tweetal lange zwarte haren staan en het tweede tot
en met het vierde tarslid van tars  anders gevormd zijn. Deze zijn meer vierkant (fig. ).

Over het algemeen is het zo dat Platycheirus splendidus er uitziet als een donker exemplaar van
P. scutatus. Let echter wel op bij exemplaren van
P. scutatus die nat zijn geweest. Bij deze exemplaren is het gezicht donkerder dan bij typische
exemplaren van P. scutatus en de bestuiving is dan
moeilijk te zien. Sommige exemplaren van
P. splendidus zien er zo donker uit dat ze gemakkelijk te verwarren zijn met P. albimanus



In de tabel van Van der Linden () kan de
soort opgenomen worden door couplet  te vervangen. Hieronder worden alleen de kenmerken
voor de mannetjes gegeven. De figuurnummers
verwijzen naar figuren in het voorliggende artikel.


-

    ‒ 

Achterlijfsvlekken grijs, borststuk blauw glimmend. mn: Metatars  is  tot  x zo lang als
het tweede tarslid. Femur  met drie zwarte
borstels (fig. ). Coxa van poot  zonder
uitsteeksel.
P. albimanus (Fabricius, )
Achterlijfsvlekken geel, borststuk groen glim-
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december

oktober

Figuur 
Vliegtijddiagram van Platycheirus splendidus.
Figure 
Flight period of Platycheirus splendidus.

november

augustus

september

juli

juni

mei

april

Het vrouwtje van P. splendidus wordt door
Rotheray () van P. scutatus onderscheiden op
basis van de volgende kenmerken: de onderkant

maart

’ Gezicht licht bestoven, min of meer glanzend.
Glanzende (onbestoven) vlek op het gezicht
breder dan de middenknobbel zelf. mn: Frons
onbestoven, glanzend. Metatars  minder
langwerpig, ongeveer  x zo lang als tweede
lid (fig. ). Vierde lid van tars  ongeveer
 x zo breed als lang (fig. ). Metatars  ruim
 x zo dik als de volgende leden (fig. ).
P. splendidus Rotheray, 
- Gezicht bestoven, niet glanzend. Glanzende
vlek op het gezicht niet breder dan de middenknobbel zelf. mn: Frons evenals het gezicht bestoven, niet glanzend. Metatars  langwerpiger,
ongeveer  x zo lang als het tweede lid (fig. ).
Vierde lid van tars  minder dan  x zo breed
als lang (fig. ). Metatars  minder dan  x zo
dik als de volgende leden (fig. ).
P. scutatus (Meigen, )

februari

mend. mn: Metatars  is  tot  x zo lang als
breed. Femur  zonder zwarte borstels (fig. 
& ). Coxa van poot  met een uitsteeksel
(fig. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’

januari
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Figuur 
Vliegtijddiagram van Platycheirus scutatus.
Figure 
Flight period of Platycheirus scutatus.

van de eerste twee pootparen is meestal geel en
het gezicht is meer glanzend met de onbestoven
vlek op het gezicht breder dan de middenknobbel zelf. Bij de mannetjes is gebleken dat alle
kenmerken, afgezien van de bestuiving van
gezicht en frons, variabel zijn. Er zijn  vrouwtjes bekeken en dat leverde zes typische en
 mogelijke exemplaren op van P. splendidus en
 min of meer typische exemplaren van
P. scutatus, waarbij er veel tussenvormen gevonden zijn. Uit deze vergelijking is gebleken dat het
verschil in glans van het gezicht bij de vrouwtjes
moeilijker vast te stellen is dan bij de mannetjes,
omdat de frons bij de vrouwtjes op dezelfde
manier bestoven is en er bij de mannetjes een
duidelijk verschil bestaat. Daarnaast zijn er bij
de mannetjes meer kenmerken waar naar
gekeken kan worden. Op basis hiervan zijn de
vrouwtjes in dit artikel verder buiten beschouwing
gelaten.


Platycheirus splendidus komt verspreid over
Nederland voor, maar lijkt te ontbreken in de
noordelijke provincies (fig. ). Beide soorten
vliegen door elkaar en hebben een voorkeur voor
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loofbos en bosranden. Platycheirus splendidus is
gekweekt uit bladluisgallen op ruwe iep Ulmus
glabra en Rotheray () vermoedt een indirecte
binding van deze soort met iepen. De soort is
eveneens gekweekt op bladluiskolonies op
dagkoekoeksbloem Silene dioica (Speight ).
Door de verwarring van P. splendidus met P. scutatus
is er nog weinig bekend over de verspreiding in
Europa. Tot op heden is P. splendidus met zekerheid bekend uit Duitsland, Groot-Brittannië en
Zwitserland (Rotheray , Speight ). In het
materiaal dat voor dit artikel is bekeken bevond
zich een exemplaar uit België;  mannetje, Bastogne,
.. (leg. & col. J.T. Smit) en een exemplaar
uit Frankrijk;  mannetje , Dept. Hautes Alpes, Pré
de Mme Carle, dal van Gironde,  m, ..
(leg. J. & W. v. Steenis, col. W. v. Steenis). Voor
beide landen is dit dus eveneens de eerste melding.


Het is duidelijk dat de kenmerken om P. splendidus
te onderscheiden van P. scutatus niet eenduidig
zijn. Er zijn verschillende exemplaren gevonden die
in een of meer kenmerken met de andere soort
overeenkomen. Er is dan ook sprake van dat P. scutatus s.l. niet uit twee maar minstens drie of vier
soorten bestaat. Gezien de variabiliteit en de deels
intermediaire exemplaren zou mij dat niet verbazen. Het is ook mogelijk dat het een zeer variabele
soort betreft. Daarentegen zijn de mannetjes van P.
scutatus en P. splendidus uiteindelijk goed van elkaar
te onderscheiden, zij het dat bepaalde kenmerken
minder betrouwbaar zijn dan andere.


G. Rotheray wordt hartelijk bedankt voor het
uitlenen van Platycheirus splendidus materiaal en
het controleren van een aantal Nederlandse exemplaren. Verder dank ik de volgende mensen voor
het beschikbaar stellen van hun gegevens:
Bob van Aartsen, Cees van Achterberg (),
Ben Brugge (), Jan Lucas, Menno Reemer,
Willem Renema en Wouter van Steenis.
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Platycheirus splendidus new for the Netherlands, Belgium and France (Diptera: Syrphidae)
Platycheirus splendidus has only recently been described as a cryptic species closely related to P. scutatus.
Re-examination of the material of P. scutatus in some of the Dutch collections revealed that P. splendidus
also occurs in the Netherlands, Belgium and France. From Belgium one male was found (Bastogne,
.., leg and col. J.T. Smit) and one male from France (Dept. Hautes Alpes, Pré de Mme Carle,
Gironde,  m, .., leg. J. & W. van Steenis, col. W. van Steenis). The Dutch records of
P. splendidus are summarized in a distribution map. The difference between the males of both species
are given in a table. Females were studied briefly, but they showed even more variability than the males.
Therefore they were not taken into account in this study.

J.T. Smit
-Nederland
Postbus 
  Leiden
e-mail: smitj@naturalis.nnm.nl
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