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   ,   CHALCOSYRPHUS
EUNOTUS

     (: )

Willem Renema
Al twee maal eerder werd de zweefvlieg Chalcosyrphus eunotus voor de Nederlandse
fauna gemeld. Beide keren bleek het later te gaan om een andere soort. Ditmaal kan
de soort echt aan de Nederlandse lijst worden toegevoegd. De auteur bezocht het
Hoge Bos - Bunderbos in Zuid-Limburg om zweefvliegen te fotograferen.
Naast interessante soorten als Cheilosia fasciata en Criorhina ranunculi werd er ook
een plompe, bijachtige zweefvlieg waargenomen, die leek op Brachypalpus laphriformis
en Chalcosyrphus nemorum. Na vangst bleek het te gaan om Chalcosyrphus eunotus.
Deze bijzondere soort is op de Balkan vrij algemeen, maar wordt daarbuiten alleen
sporadisch aangetroffen.


Chalcosyrphus eunotus (Loew, ) (fig. , )
spreekt tot de verbeelding van zweefvliegenkenners. Het is een fraaie soort, die weliswaar een
groot verspreidingsgebied heeft, maar overal van
maar weinig vangsten bekend is. Uit Nederland
werd de soort reeds tweemaal gemeld. Van Does-

Figuur 
Chalcosyrphus eunotus, mannetje. .., Hoge Bos –
Bunderbos, leg. W. Renema. Foto Willem Renema.
Figure 
Chalcosyrphus eunotus, male. .., Hoge Bos –
Bunderbos, leg. W. Renema. Photo Willem Renema.

burg () meldt een in  door J. Koorneef
gevangen wijfje bij Velp. Dit bleek achteraf echter
het eerste exemplaar van Criorhina pachymera
Egger,  te zijn (Van der Linden ).
In de tussentijd had Van der Goot () de soort
ook gemeld, maar de determinatie al heel snel
gerectificeerd (Van der Goot ). Ook dit bleek
te gaan om Criorhina pachymera, een soort die

Figuur 
Chalcosyrphus eunotus, vrouwtje. .., Bialowieza,
Polen, leg. W. van Steenis & L. Lankreier. Foto Menno
Reemer.
Figure 
Chalcosyrphus eunotus, female. .., Bialowieza,
Poland, leg. W. van Steenis & L. Lankreier. Photo
Menno Reemer.
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Tabel 
Waarnemingen van C. eunotus in Europa.
Table 
Records of C. eunotus in Europe.

toen net nieuw voor de Nederlandse fauna was en
nog alleen maar van de Veluwe bekend was.

 
De auteur bezocht op  april  het Hoge Bos
- Bunderbos-complex (bij Elsloo) om Zuid-Lim-



burgse voorjaarszweefvliegen te fotograferen.
Er zaten diverse interessante soorten waaronder
Criorhina ranunculi (Panzer, ) en een behoorlijk aantal zonnende Cheilosia fasciata Schiner &
Egger,  op een open stukje langs de Hemelbeek. Toen er een plompe, bijachtige zweefvlieg
ging zitten zonnen op een blad gingen de gedach-
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Chalcosyrphus eunotus onderscheidt zich van andere
soorten uit het geslacht Chalcosyrphus Curran, 
door het behaarde achterlijf met een bijachtig
uiterlijk en de vlekken op de vleugel. Het mannetje is echter in het veld al direct te herkennen aan
de houding. Het achterlijf is korter, en hij houdt
de achterpoten langs het lichaam op een voor
Chalcosyrphus karakteristieke manier. De ogen
raken elkaar slechts in een punt. Het borststuk is
witachtig grijs bestoven met donkere lengtestrepen.
De tergieten - bezitten loodkleurige vlekken.

  

Figuur 
Vindplaatsen van Chalcosyrphus eunotus in Europa.
Figure 
Localities of Chalcosyrphus eunotus in Europe.

ten in eerste instantie uit naar Brachypalpus laphriformis (Fallén, ). Het dier had een gelige beharing op het borststuk, een kort achterlijf en een
habitus vergelijkbaar met Chalcosyrphus nemorum
(Fabricius, ). Na vangst bleek het een mannetje van Chalcosyrphus eunotus te zijn.


Het meest lijkt C. eunotus op Brachypalpus laphriformis. Niet voor niets werd hij tot de revisie van
Hippa () op grond van kenmerken aan het
larvale stadium tot het geslacht Brachypalpus
Macquart,  gerekend. Brachypalpus heeft
echter een grotendeels geel gezicht, terwijl dat van
C. eunotus grijs bestoven is. Bij de mannetjes van
Chalcosyrphus heeft trochanter  geen vergroeiing
en in Brachypalpus wel. De soort is eenvoudig te
onderscheiden van Criorhina Meigen,  door
het ontbreken van een middenknobbel en het
niet sterk naar beneden verlengde gezicht (Van der
Linden ).

Het voorkomen van C. eunotus is samengevat in
figuur  en tabel . Van de Balkan zijn relatief veel
waarnemingen bekend. Daarbuiten komt de soort
in een groot gebied voor, maar er zijn maar weinig
vindplaatsen. Opvallend is dat er relatief veel
recente waarnemingen zijn en relatief veel waarnemingen kort na elkaar in hetzelfde gebied.
Kennelijk is deze soort makkelijker waar te nemen
als er een zoekbeeld voor gevormd is. Ook het
vijftal waarnemingen uit Zuidwest-Frankrijk in
, alle gedaan met Malaise-vallen, duidt erop
dat C. eunotus algemener is dan uit de geringe
hoeveelheid waarnemingen blijkt.

  
Chalcosyrphus eunotus is een voorjaarszweefvlieg,
maar heeft een redelijk lange vliegtijd. De Nederlandse waarneming is de vroegste tot nu toe.
Verreweg de meeste waarnemingen stammen uit
mei, met nog een paar waarnemingen uit juni en
een uit juli uit Spanje. Deze vliegtijd komt overeen met die in Engeland (Ball & Morris ).


De meeste meldingen van C. eunotus waar ook
biotoopinformatie bij gegeven wordt, zijn gedaan
in rijke loofbossen (Quercus-Carpinus-Ulmus
bossen) met stroompjes (Speight , pers. com.
J.-P. Sarthou ). Maibach & Goeldlin de Tiefenau
() vonden de larven in hout dat in een snel
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stromende beek lag. Schmid () toont een foto
van een vrouwtje C. eunotus op een dergelijke
boomstronk. De biotoop op de foto in Schmid
() komt overeen met de vindplaats in het
Bunderbos; langs een klein stroompje met grind
op de bodem, waar verscheidene boomstronken
en takken in het water lagen. Op de oevers
groeide gewone dotterbloem Caltha palustris aan
de ene (lage) kant, en verruigde vegetatie aan de
andere kant. Speight () beschrijft dat de
mannetjes patrouilleren langs en over kleine beschaduwde beekjes en af en toe zitten op stukken
hout die in het water liggen of bladeren langs de
kant. Vergelijkbare biotopen bestaan niet op veel
meer plaatsen in Nederland, maar mogelijk dat
gericht zoeken (hetzij naar de larven, hetzij naar
de imago’s) meer waarnemingen op kan leveren.


Met dank aan Ulrich Schmid, Wouter van Steenis,
Jean-Pierre Sarthou, Jens-Herman Stuke, Bernard
Merz en Henri Dirickx voor het beschikbaar
stellen van hun waarnemingen. Opmerkingen van
Menno Reemer verbeterden een eerdere versie van
deze tekst.
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Three times does the trick, Chalcosyrphus eunotus back on the species list of the Netherlands
(Diptera: Syrphidae)
Chalcosyrphus eunotus (Loew, ) has already been reported twice for the Netherlands, in 
and . Both times re-examination of the specimens showed that it concerned Criorhina
pachymera (Van der Goot , Van der Linden ). On April ,  a male C. eunotus was
caught near Elsloo (Limburg, the Netherlands).
The distribution, flight period and habitat of C. eunotus are summarised, and many new
European records are given. Chalcosyrphus eunotus usually occurs in deciduous forests (QuercusFraxinus-Ulmus) and is often found along the edges of small streams running through the forest
(Speight ; this paper). The larvae were found in logs and below bark of logs laying in
flowing water (Speight ).
Chalcosyrphus eunotus appears to be underrecorded. There are many recent records and once
caught in an area, often more records follow. In southern France five specimens were caught in a
Malaise-trap (pers. com. J.-P. Sarthou). It can therefore be expected that investigations in
suitable habitats will yield much more records.

W. Renema
Langegracht 
  Leiden
renema@naturalis.nnm.nl
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