de zwarte vlieg bibio venosus nieuw voor de nederlandse
fauna (diptera: bibionidae)
Laurens van der Leij
Zwarte vliegen behoren tot de muggen, maar door hun korte antennen doen ze
oppervlakkig aan vliegen denken. De mannetjes zien er met hun grote kop en grote
ogen heel anders uit dan de vrouwtjes, die een kleine kop met kleine ogen hebben.
In het voorjaar vormen sommige soorten opvallend grote zwermen op windluwe
plekken. Aan de 17 soorten die reeds uit Nederland bekend waren, kan er nu één
worden toegevoegd: Bibio venosus.

inleiding
De meest algemene muggen van het genus Bibio
in Nederland zijn: Bibio marci (Linnaeus, 1758),
B. lanigerus (Meigen 1818), B. johannis (Linnaeus,
1767) en in minder mate B. leucopterus (Meigen,
1804). De overige in Beuk (2002) vermelde tien
soorten komen in ons land zeldzaam of lokaal
voor. In dit artikel wordt B. venosus (Meigen,
1804) nieuw voor de Nederlandse fauna ge
presenteerd. Alhoewel Zeegers (1997) de soort
in zijn determinatietabel al opneemt, met de
opmerking ‘zeldzaam’, was er voor het schrijven

1

2

van de genoemde tabel geen materiaal uit Neder
land bekend (schrift. med. T. Zeegers).

materiaal
Op 10 mei 2013, tijdens het landelijke veldweek
end van de Sectie Diptera van de Nederlandse
Entomologische Vereniging ving André Vrijens
een mannetje B. venosus (fig. 1) in Dottinkraede
bij Winterswijk (Amersfoortcoördinaten 249-445).
Twee dagen later, op 12 mei 2013, ving de auteur
op aanwijzen van Jaap van der Linden te Beken
delle (ac 245-439) een vrouwtje (fig. 2) van deze

Figuur 1. Mannetje Bibio venosus,
Dottinkrade, 10.v.2013.
Foto Laurens van der Leij.
Figure 1. Male Bibio venosus,
Dottinkrade, 10.v.2013.
Photo Laurens van der Leij.
Figuur 2. Vrouwtje Bibio venosus,
Bekendelle, 10.v.2013.
Foto Laurens van der Leij.
Figure 2. Female Bibio venosus,
Bekendelle, 10.v.2013.
Photo Laurens van der Leij.
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Figuur 3. Bibio venosus, tibia i mannetje.
Foto Laurens van der Leij.
Figure 3. Bibio venosus, tibia i male.
Photo Laurens van der Leij.

Figuur 4. Bibio leucopterus, tibia i mannetje.
Foto Laurens van der Leij.
Figuur 4. Bibio leucopterus, tibia i male.
Photo Laurens van der Leij.

soort (fig. 5). Beide exemplaren zijn gevangen
in beekbegeleidend bos, zittend op een blad.
Het materiaal is opgenomen in de collectie van
het Natuurmuseum Brabant in Tilburg.

ongeveer van gelijke lengte. Ook zijn de poten
relatief lang, ook een kenmerk dat B. venosus
deelt met B. leucopterus.

Er zijn enkele meldingen op www.waarneming.nl
(Wrakelberg en Noordhollands Duinreservaat),
maar hiervan is geen bewijsmateriaal voorhanden.
Gezien de biotoop waarin deze waarnemingen
gedaan zijn, lijkt het niet erg waarschijnlijk dat
het hier B. venosus betrof. In Niedersachsen is de
soort alleen bekend uit loof- en gemengd bos
(Stuke 2004).

herkenning
Bibio venosus kan van de andere Bibio-soorten
onderscheiden worden door zijn lange
voorschenen (fig. 3). Bij de overige soorten zijn
die veel korter (Freeman & Lane 1985), zoals
bij B. leucopterus (fig. 4). Een ander opvallend
kenmerk van B. venosus zijn de donker gekleurde
aders in de achterste helft van de vleugels, zoals
ook B. reticulatus die heeft. Verder zijn de eind
doorns op scheen I, net als bij B. leucopterus,

gedrag
Opmerkelijk is het zeer actieve gedrag van het
mannetje in de vangbuis. Andere Bibio-soorten
zijn niet bijzonder actief, maar deze rent als een
bezetene door de buis heen. Bij het vrouwtje uit
Bekendelle is dit gedrag niet waargenomen.

biologie
Van de biologie van B. venosus is weinig bekend.
De larve is aangetroffen in rottend hout. Dat is
bekend van diverse Bibio-soorten, die dan
meestal in andere substraten gevonden zijn
(Stuke 2004, Bjelke & Struwe 2008).

verspreiding in europa
Bibio venosus wordt gemeld uit België, Duitsland
(onder andere het zuiden van Niedersachsen
(Stuke 2004)), het zuiden van Engeland
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in de beekdalbossen in het oosten en zuiden van
ons land naar de soort uit te kijken.
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voor het doornemen van een conceptversie van
het artikel.
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Figure 5. Records of Bibio venosus in the Netherlands.
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summary
Bibio venosus new to the Netherlands (Diptera: Bibionidae)
In 2013 a male and a female of Bibio venosus were found in two localities near Winterswijk
(province of Gelderland). These are the first records for the Netherlands. This brings the
number of Bibionidae for the Netherlands to 18.

L. van der Leij
Onderwijsboulevard 162
5223 dh ‘s-Hertogenbosch
lvanderleij@mac.com

van der leij ‒ bibio venosus nieuw voor de nederlandse fauna

NFM42 (06) 033-036 van der Leij.indd 35

35

12-06-14 12:07

36	   42 ‒ 2014

NFM42 (06) 033-036 van der Leij.indd 36

12-06-14 12:07

