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In tegenstelling tot opvallende insecten zoals dagvlinders en libellen, en andere (grondiger bestudeerde) ongewervel
den zoals loopkevers en spinnen, zijn slankpootvliegen, net zoals de meeste vliegenfamilies, voor het grote publiek totaal
onbekend (en onbemind). Ze vallen Immers buiten de verzameltraditie waardoor de andere voorgenoemde groepen eco
logisch zo goed bemonsterd konden worden. Niettemin zijn de doorgaans groenglanzende slankpootvliegen met maar liefst
260 soorten vertegenwoordigd in Vlaanderen (het Palearktische Rijk telt ongeveer IJOO soorten) en vormen ze in voch
tige biotopen een belangrijk deel van de insectenfauna.

Slankpootvliegen zijn uitstekend geschikt als bio-indicatoren in het natuurbehoud. Het betreft een soortenrijke groep,
die In alle terrestrische ecosystemen voorkomt en waarvan de taxonomie stabiel is. Ze kunnen op een gestandaardiseerde
manier verzameld worden en een groot aantal soorten vertoont een uitgesproken habitatpreferentie. Bovendien zijn heel
wat soorten opvallend gevoelig voor veranderingen in hun omgeving.

De voorliggende Rode Lijst toont aan dat 57% (148 soorten) van de in Vlaanderen aangetroffen slankpootvliegen
bedreigd en/of zeldzaam is. Daarvan zijn bovendien reeds 22 soorten uitgestorven. Deze resultaten bevestigen de alarme
rende situatie die recent bij andere ongewervelden werd vastgesteld: ook bij dagvlinders (63%). libellen (60%), loopkevers
(57%) en spinnen (50%) is minstens de helft van de soorten bedreigd en/of zeldzaam in Vlaanderen. In het geval van slank
pootvliegen vormt de kwalitatieve achteruitgang van vochtige gebieden door verdroging, eutrofiëring en verruiging de voor
naamste bedreiging. Ook de kwaliteitsvermindenng van de waterlopen en hun oevers heeft bijgedragen tot het verdwijnen
van een aantal soorten.

Deze studie legde ook een aantal hiaten bloot in onze kenniS over slankpootvliegen. Van ongeveer 60% van de atlas
blokken (UTM 5x5 km) in Vlaanderen zijn geen gegevens over slankpootvliegen voorhanden en van 39 soorten is de eco
logie onvoldoende gekend. Bovendien IS niet duidelijk welke Impact habitatfragmentatie op deze groep heeft; kleine natuur
reservaten blijken immers vaak nog een grote soortendiversiteit en een groot aantal bedreigde soorten te herbergen.
Bijkomende strategische bemonsteringen kunnen dus bijzonder waardevolle informatie opleveren in dit verband en we
hopen dan ook dat deze uitgave een stimulans mag zijn voor vrijwilligers om mee te werken aan deze continue inventari
satie.

Bedreigde slankpootvliegen kunnen enkel beschermd worden via de bescherming van hun habitats. Vooral slikken en
schorren, rietlanden en andere moerassen, matig tot zeer vochtige bossen, kustduinen en vochtige heide verdienen hierbij
prioritaire aandacht. Door de vrijwaring van deze gebieden van verdere degradatie worden overigens niet alleen slank
pootvliegen maar ook andere ongewervelden en uiteindelijk volledige ecosystemen behouden voor de toekomst.

Met de publicatie van Rode Lijsten, rapporten met allerhande tel- en meetgegevens, het Natuurrapport en de
Biologische Waarderingskaart hoopt het Instituut voor Natuurbehoud bij te dragen tot de wetenschappelijke onderbouwing
van het hoogdringende gebiedsgerichte natuurbeleid.

Prof Or. Eckhart Kuijken
Algemeen directeur
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Samem atting

Een gedocumenteerde Rode Lijst van slankpootvliegen van

Vlaanderen

In tegenstelling tot goed gekende en frequent verzamelde Invertebratengroepen als vlinders, libellen, loopkevers en
spinnen zIJn de meeste vliegenfamilies waartoe slankpootvliegen of Dolichopodidoe behoren zelfs voor de meeste entomo
logen vnj ongekend. Niettemin bezit deze vliegenfamilie alle eigenschappen die ze tot een bijzonder waardevolle bio-Indi
cator maakt (grote soortenrijkdom, uitgesproken habitatgebondenheid, grote gevoeligheid voor omgevingsverandenngen).

In een eerste hoofdstuk bespreken we kort de morfologie, biologie en ecologie van deze taxonomische groep en geven
we een beknopt overzicht van de verzamelactivIteiten in België sinds de tweede helft van de 19de eeuw. Om hoofdstuk I
te besluiten geven we een korte bespreking van het doel en het gebruik van Rode Lijsten en van de rol van slankpoot
vliegen in het natuurbehoud.

In hoofdstuk II gaan we In op de herkomst en verwerking van de gegevens. Verspreidingsgegevens zIJn afkomstig uit
zowel literatuur: museumcollecties als continue verzamelcampagnes. De gebruikte methodiek voor deze Rode Lijst steunt
op de vergelijking van de verspreiding van de soorten (= zeldzaamheid), - uitgedrukt in het percentage atlasblokken waar
In de soort werd aangetroffen op het totaal aantal bemonsterde atlasblokken (UTM 5x5km) In Vlaanderen -, tussen de
periode 1850-1980 en 198/-1997 (= trend). In beide periodes werd immers een vergelijkbaar aantal atlasblokken bemon
sterd en een vergelijkbaar aantal soorten verzameld. Tot slot van dit hoofdstuk stellen we de gebruikte Rode
Lijstcategorieën en -critena voor.

Hoofdstuk 111 omvat de bespreking van de resultaten van hogergenoemde analysen op soortniveau, zowel voor België
als voorVlaanderen. In totaal werden 295 soorten met zekerheid in België vastgesteld, waarvan 260 in Vlaanderen. Een vol
ledige lijst van de Vlaamse soorten werd opgenomen. Daarvan zijn er 22 'Uitgestorven in Vlaanderen', 10 'Met uitsterven
bedreigd', 14 'Bedreigd', 16 'Kwetsbaar', 86 'Zeldzaam', 39 'Onvoldoende gekend' en 73 'Momenteel niet bedreigd'. 95 soor
ten worden in detail besproken met informatie over determ'inatiewerken, verspreiding, ecologie (habitatpreferentie), status,
bedrelglngE.::l, bescherming en relevante literatuur. Verspreidingskaarten voor alle soorten in België worden gegeven In
Bijlage 111.

In het vierde hoofdstuk wordt de Rode Lijst van de slankpootvliegen vergeleken met die van andere organismen, waar
voor recent een Rode Lijst voorVlaanderen werd opgemaakt. Ook vergelijken we de Vlaamse Rode Lijst met die van Groot
Brittannië en Duitsland. Het omvangnjkste onderdeel van dit hoofdstuk behandelt de meest bedreigde habitats voor slank
pootvliegen in Vlaanderen. Per biotooptype (slikken en schorren, moerassen, bossen, kustduinen, graslanden, heide en veen,
verstoorde milieus en oevers) worden de verschillende habitats en bedreigde/zeldzame soorten per habitat besproken. De
slankpootvliegenfauna van slikken en schorren IS veruit de meest bedreigde met 68% bedreigde en/of zeldzame soorten.
In rietlanden en andere moerassen, matig tot zeer vochtige bossen, kustduInen en vochtige helde maken bedreigde en zeld
zame slankpootvliegen steeds een derde af meer van de slankpootvliegenfauna uit wat deze biotopen tot de meest waar
devolle In Vlaanderen maakt. Nagenoeg alle bedreigde en/of zeldzame soorten in slikken en schorren zijn typisch voor dit
habitat terwijl het aandeel van habitatspecifieke soorten ongeveer de helft van deze groep bedraagt in heidegebieden en
kustduinen. Tenslotte worden een aantal concrete voorstellen geformuleerd die ontbrekende informatie over de ecologie
en verspreiding van welbepaalde faunas of soorten zou moeten opleveren. Deze Informatie moet ons in staat stellen een
periodieke actuallsenng van de voorliggende Rode Lijst door te voeren In de toekomst.

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen VII



A documented Red List of the dolichopodid flies of Flanders

In contrast to well-known and frequently collected invertebrate groups such as butterflies, dragonflies, ground beetles
and spiders most dipteran families including long-Iegged or dolichopodid flies are quite obscure, even to most entomolo
gists. Nevertheless dolichopodid flies show all features that makes this famdy especially suitable for blo-Indicatory purposes

(high species-richness, distlnct habitat affinlty. high sensitivlty to envlronmental alterations).

In chapter I the morphology. biology and ecology of this taxonomlc group are bnefly discussed and a short overview
of the sampling activitles In Belgium slnce the second half of the 19th century IS glven. Subsequently we glve a short dls

cusslon on the purpose and the use of Red Lists.

In chapter 11 we discuss the ongln and the processing ofthe data. Distribution data onglnate from both Irterature, muse
um collectlons and continuous sampling campalgns.The methodology applied for thls Red List relies on the companson of
the geographical distnbution of the species (= rarity), - expressed as the proportion of grid cells (UTM 5x5km) where the
species has been encountered to the total number of sampled grid cells In Flanders -, between time penods 1850-1980
and 1981-1997 (= trend). Indeed, In both penods a comparable number of gnd cells was sampled and a comparable num
ber of species collected. At the end of thls chapter the Red List categones and cnteria are presented.

Chapter 111 compnses the discussion of the results of the above mentloned analyses on species level, both for Belgium
and Flanders. A total of 295 species has been established In Belglum wlth certalnty of whlch 260 occur In Flanders. A com
plete species list for Flanders is given. Of these species, 22 are 'Extinct In Flanders', 10 'Critically endangered', 14 'Endangered',
16 'Vulnerable', 86 'Susceptibie or rare', 39 'Insufficlently known' and 73 are consldered 'Safe/At low risk'. For 95 species a
data sheet IS Included wlth Informatlon on Identlficatlon keys, geographlcal distributlon, ecology (habitat affinrty) , status,
threats, protection measures and relevant literature references. DistributIon maps for all species In Belgium are added in
Appendix 111.

In Chapter IV we compare the Red List of dolichopodld flies wlth those of other organlsms for whlch a Red List of
Flanders has recently been generated. Also, a comparison is made wlth the Red List of dolichopodid flies of Great Britain
and Germany The largest part of this chapter deals wlth the most threatened habltats for dolichopodlds In Flanders. Per
blotope type (mud flats and salt water marshes, marshes, woodlands, coastal dunes, grasslands, heathland and bogs, distur
bed sites and riparian biotopes) the different habitats and threatened and/or rare species are discussed. The dolichopodid
fauna of saltmarshes is by far the most threatened in Flanders with 68% of threatened and/or rare species. In reedmarshes
and other marshlands, moderately to very humld woodlands, coastal dunes and humld heathlands, threatened and rare spe
cies make up one thlrth or more of the entire dolichopodid fauna, whlch makes these habitats among the most valuable In
Flanders. Nearly all threatened and rare saltmarsh-inhabiting species are typical for thls habitat whereas characteristlC heath
land and coastal dune species make up about half of the threatened and/or rare species In these habltats. Finally, a number
of practical proposals are glven whlch should Yleld lacklng Information on the ecology and distributlon·of partlcular faunas
or species. These additional data should enable us to carry out a periodic updating of the present Red List In the future.
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Rest/me

Une liste rouge documentée des diptères dolichopodides de

Flandre

Contrairement aux groupes d'invertébrés blen étudiés et fréquemment collectionnés tels que les papillons, les libellu
Ies, les carabes ou les araignées, la plupart des Diptères sont mal connus des entomologistes. Pourtant les Dolichopodidae
constituent une familie de Diptères qui présente toutes les qualités requises pour figurer au rang des bio-indicateurs: gran
de richesse spécifique, préférences d'habitat étroites et prononcées, forte sensibilité aux modifications de I'environnement.

Dans la première partie de ce document on trouvera d'abord une description succincte de la morphologle, de la bio
logie et de I'écologle de ce groupe taxonomique, alnsi qu'un bref aperçu des activités de récolte entrepnses en Belglque
depuis la seconde moitié du 1ge slècle. Nous exposons ensuite brièvement Ie but et I'utilisatlon des listes rouges.

Le deuxième chapitre détaille I'origine ainsi que les méthodes de traitement des données. Les données de distribution
proviennent de la littérature, des collections muséologiques et de campagnes intenslves d'échantillonnage. La méthodologie
employée pour élaborer la liste rouge se fonde sur la comparaison de la distribution des espèces entre les pénodes 1850
1980 et 1981-1997, sachant que I'on exprime la distribution par Ie rapport du nombre de carrés (UTM 5x5 km) dans les
quels I'espèce a été observée sur Ie nombre total de carrés échantillonnés en Flandre durant la pénode considérée. Notons
que les nombres de carrés échantillonnés et d'espèces inventoriées durant chacune des deux périodes sont comparables.
Les catégories et les critères retenus pour I'élaboration de la liste rouge sont présentés à la fin de ce premier chapltre.

La troisième partie est consacrée à la présentation des résultats, espèce par espèce, pour la Belgique et la Flandre. Au
total, 295 espèces ont été trouvées avec certitude en Belgique, dont 260 en Flandre (Ia liste complète est énumérée dans
Ie travail). Parml celles-ci, 22 espèces sont aujourd'hui 'Éteintes en Flandre', 10 sont 'Menacées de dlspantlon', 14 sont
'Menacées', 16 sont 'Vulnérables', 86 sont 'rares', 39 sont 'Insuffisamment connues' et 73 sont 'Momentanément non
menacées'. Des fiches détaillées décnvent les critères d'identification, la distribution, les préférences d'habitat Ie statut les
menaces, les mesures de conservation et une liste de références bibliographiques pour 95 espèces. Des cartes illustrant la
distribution de chaque espèce sur Ie territoire beige sont reprises dans annex I.

Dans Ie quatnème volet les résultats globaux issus de I'élaboration de cette liste rouge sont comparés à ceux de tra
vaux similalres réalisés récemment en Flandre pour d'autres groupes systématiques. Une comparaison est également effec
tuée avec les listes rouges d'Angleterre et d'Allemagne. La plus grande partle de ce chapltre traite des habitats de
Dolichopodidae les plus menacés à I'échelle de la Flandre. Par biotope (boues et laisses maritimes, marais, f6rets, dunes lit
torales, prairies, landes, milieux perturbés et rives), nous énumérons ensuite les différents habitats ainsi que les espèces rares
et/ou menacées inféodées à ces milieux. Les communautés de Dolichopodidae des boues (<< slikkes ») et des laisses (<<
schorres ») maritimes sont de loin les plus menacées avec 68% d'espèces appartenant aux catégones 'Rare' et/ou 'Menacée'.
Plus d'un tlers des espèces de Dolichopodidae rencontrées dans les roselières et autres zones humldes, les forêts maréca
geuses, les dunes littorales et les landes humldes sont rattachées à ces mêmes catégories; ceci Indique que ces milieux ont
une valeur blologlque intrinsèque élevée.A peu près toutes les espèces rares et/ou menacées du milieu intertldal sont stnc
tement inféodées à cet habitat; dans les landes à bruyère et les dunes littorales, la part d'espèces spécifiques représente
environ la moitié des taxa récoltés. Enfin, des propositions concrètes sont formulées pour recueillir I'information qui fait
encore défaut sur I'écologie et la chorologie d'espèces ou de communautés particulières. Cette information nous permet
tra de réaliser dans I'avenir une actualisatlon pénodique de la présente liste rouge.
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Documentierte Rote Liste der Langbeinfliegen in Flandern

Im Vergleich zu den gut bekannten und oft besammelten Gruppen wirbelloser Tiere wie z. B. Tagfaltern, Libellen,
Laufkäfern oder WebspInnen sind die meisten Familien von Zweiflüglern - unter ihnen auch die Langbeinfliegen oder
Dolichopodiden - eher unbekannt geblieben und dies selbst In Entomologenkreisen. Dabei welsen die Langbeinfliegen alle
Parameter auf. die sle zu einer für die Bloindikatlon besonders geeigneten Familie machen: hohe Artenvlelfalt, deutliche

Habitatbindung, empfindliche Reaktlon auf die Veränderung vom Umweltfaktoren.

In Kapitell wird die Morphologle, Biologie und Ökologle dieses Taxons kurz dlskutiert und eln kurzer Überblick zu den
Erfassungs- und Sammelaktlvltäten In Belgien beginnend von der Mitte des vorigen Jahrhunderts gegeben. Danach werden
Zweck und Verwendung von Roten Listen kurz diskutiert.

In Kapitel 11 erfolgt eine detaillierte Darstellung der Herkunft und der Aufbereitung der Daten. Die Verbreitungsdaten
resultieren aus zwel Quellen: zum einen aus Angaben im Schrifttum und zum anderen aus den Sammlungen der Museen
sowie den Ergebnlssen zahlreicher Sammlungskampagnen In den letzten Jahren. Für die Aufnahme der Arten In die Rote
Liste spielten zwel Parameter eine entscheidende Rolie. Einerselts fand die geografische Verbreitung (Seltenheit) der Arten
Berücksichtigung. Dabei wurden die Anteile der Quadranten (UTM 5x5km), In denen die betreffende Art vorkommt mit
der Anzahl der In Flandern insgesamt besammelten Quadrate verglichen. Andererseits fanden Arten Eingang In die Liste,
wenn nachweislich eln erheblicher Rückgang der Anzahl der Funde zwischen den zwel Zeiträumen 1850-1980 einerseits
und 1981-1998 andererseits zu verzeichnen war. Voraussetzung dafür war die Tatsache, daG in diesen beiden Perioden
tatsächlich elne verglelchbare Anzahl von Quadranten besammelt wurde und auch elne gewisse Anzahl von Arten erfasst
wurde. Am Ende des Kapitels werden die Gefahrdungskategonen benannt und erk/ärt.

Das Kapitel 111 besteht im wesentlichen aus der DiskussIon' der mlt den obengenannten Methoden gewonnenen Daten
für Belgien und Flandern auf dem Artniveau. Die Anzahl der mlt SIcherheit für Belglen vermeldeten Dolichopodidenarten
beläuft sich auf Insgesamt 295 Spezies.ln Flandern beträgt deren Anzahl 260. Die In diesem Landesteil vorkommenden Arten
werden aufgellstet. Davon müssen 22 als "In Flandern ausgestorben', 10 als "vom Aussterben bedroht', 14 als "gefahrdet', 16
als "schutzbedürftig', 86 als "empfindlich oder selten', 39 als "ungenügend bekannt' und 73 Arten als "sicher/gering gefahr
det' elngeschätzt werden.

Von 95 Spezies findet sich eln Datenblatt mlt Informationen zu morphologischen Merkmalen, geografischerVerbreitung,
Ökologle (Habitatbindung), Gefahrdungsstatus und -faktoren, SchutzmaGnahmen und wichtigen Literaturhinweisen.
Verbreitungskarten aller In Belglen aufgefundener Arten sind Im Anhang zusammengestellt.

Im Kapitel IV wird die Gefahrdungssituation der Langbeinfliegen mit dem Status anderer Organismengruppen in Roten
Listen In Flandern verglichen. AuGerdem erfolgt eln Vergleich der hier vorgelegten Liste wlrd mlt den Roten Listen der
Dolichopodidae aus England und Deutschland. Der gröGte Teil des Kapltels befaGt sich mlt den am meisten gefahrdeten
Lebensräumen der Langbeinfliegen In Flandern. Die verschledenen Habitate sowie die Vorkommen gefahrdeter und seltener
Arten werden In bezug auf ihr Vorkommen In den jewelligen Biotooptypen diskutlert. Die Salzmarschen sind der mit
Abstand am meisten bedrohte Lebensraum mit elnem Anteil von 68% bedrohter und seltener Arten. Schilfröhrichte und
andere Feuchtgebiete, mittelfeuchte bis sehr nasse Waldstandorte, Küstendünen und feuchte Heidegebiete beherbergen
mehr als e'il Drittel seltener oder bedrohter Langbelnfliegenarten. Sie gehören mlt Blick auf die Dolichopodidenfauna des
halb zu den wertvollsten Blotoptypen Flanderns. In den Salzmarschen slnd nahezu alle bestandesbedrohten und seltenen
Arten als typische Faunenelemente dieses Lebensraumes zu bezeichnen. In den Heidebewohnern und den Langbeinfliegen
der Küstendünen liegt der Antei!. bei ca. 50%. AbschlieGend werden praktische Hlnweise gegeben, die es ermöglichen 5011
ten, fehlende Informationen zur Okologie undVerbreitung der Langbelnfliegenfauna zu gewinnen. Dleses Datenmaterial wird
uns befahlgen, In periodischen Abständen die Rote Liste zu aktualisleren.

x
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1. Inleiding
In tegenstelling tot spinnen en een aantal andere Insec

tengroepen zoals dagvlinders, libellen. loopkevers en
sprinkhanen, worden vliegen verhoudingsgewijs niet zo fre
quent bestudeerd In het kader van ecologisch onderzoek
en natuurbehoud. BIJ de vliegen zijn de zweefvliegen onge
twijfeld de best onderzochte familie. Mede door het feit
dat de Europese slankpootvliegen doorgaans veel kleiner
zIJn dan zweefvliegen zijn ze veel elinder tot niet gekend bij
het grote publiek. Het feit dat voor de determinatie van
deze vliegenfamilie geen Nederlandstalige IdentIficatiesleu
teis voorhanden zijn, geen enkele bestaande sleutel de vol
ledige fauna omvat en men derhalve moet terugvallen op
relatief oude standaardwerken als Assis FONSECA (1978).
BECKER (1917-1918), NEGROBOV (1977; 1978; I979a,b).
NEGROBOV & VON STACKELBERG (1971; 1972; I974a.b),
PARENT (1938) en VON STACKELBERG (1930; 1933; 1934;
194 I) heeft bijgedragen tot de ongekend- (en onbe
mlnd)heid van deze niettemin uiterst Interessante en yeel
zijdige Insectengroep.

2. Taxonomie en

karakterisering

Slankpootvliegen zijn doorgaans groen- tot bronsglan
zende vliegen met een lichaamslengte van 1-10 mm; een
beperkt aantal soorten IS niet-metallisch geel (bv.
Neurigono-soorten, bepaalde Acholcus-soorten,
Xonthochlorus-soorten). bruin of zwart gekleurd (bv.
Mlcromorphus-soorten). In tegenstelling tot vleesvliegen of
bromvliegen (Colliphondoe) waarbij bepaalde soorten ook
een opvallende groene glans vertonen, zijn slankpootvlie
gen eerder lateraal afgeplat. Andere kenmerken waarmee
de slankpootvliegen het beste kunnen onderscheiden wor
den van andere vliegen zijn:

(I) de typische vleugeladering (Fig. 1.1), waarbij de
ader MI+2 ofwel gevorkt is (in West-Europa
enkel bij SC/opus-soorten). ofwel een knik ver
toont (bv. Dolichopus-soorten) of duidelijk con
vergeert met R4+s (bv. Hercostomus-soorten,
Poecilobothrus-soorten. Medetero-soorten);

Instituut voor Natuurbehoud

(2) de vooruitstekende monddelen. die evenwel niet
uitgesproken stekend zIJn zoals biJ de nauwver
wante dansvliegen (Empldidoe);

(3) de antennes met een dorsaal, subapicaal of apI
caal ingeplante arista (antennespnet);

(4) de bijzondere orientering van het genrtaaIappa
raat bij de mannetjes van een aantal genera. In de
evolutie blijkt deze structuur Immers over 180
2700 te zijn gedraaid en onder het achterlijf
teruggeklapt.

3. Ecologie

Slankpootvliegen komen In alle terristrische biotopen
voor, maar vertonen globaal genomen toch een voorkeur
voor vochtige habitats. waar ze soms de meest abundante
vliegenfamilie uitmakenVooral in vochtige bossen. broekbos
sen, vochtige heide, slikken en schorren. duinpannen en op
allerlei oevers kunnen grote aantallen soorten abundant
worden aangetroffen. Andere soorten zijn dan weer vooral
aan bomen en andere rechtopstaande structuren gebonden
(bv. Soopus-soorten, Neurigono-soorten, Medetero-soorten);
de larven van Systenus-soorten, Acholcus melonotrichus en
een aantal Hercostomus-soorten blijken zelfs uitslurtend in
respectievelijk urtlopend boomsap en rottende houtmolm te
leven (DYTE 1959; VAILLANT 1978). VAILLANT (1978) geeft de
volgende opsomming van de larvale biotopen: tijdelijk over
stroomde graslanden met een zeer vochtige bodem nabij
open water of aan de rand van riVieren; (matig) vochtige
bodems (H. mgnpenms); uitwerpselen van zoogdieren (ver
schillende Dlophorus-soorten); vochtig hout, met water
gevulde boomoksels en uitstromend boomsap (Systenus
soorten); onder boomschors (Medetero-soorten); tussen
rotsen In de littorale kustzone (Aphrosy/us-soorten) en voch
tig zand (Mochoerium-soorten. Doltchopus /otlpenms).
Thrypticus-Iarven en Medetero-Iarven leven In moerassen in
de stengels van zeggen en grassen JUist boven het waterop
pervlak. Aan de voedselplanten van Thrypticus-Iarven voegt
DYTE (1993) Pontedenoceoe en russen toe. Larven van
bepaalde soorten lijken uiterst zouttolerant te zIJn: zo toon
den HERBST & BRADLEY (1988) aan dat larven van
Hydrophorus plumbeus in staat waren in water met zoutcon
centraties van 4's-150g/1 (opgeloste zouten) te overleven.
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Behalve Thryptlcus-Iarven worden zowel adulte als larvale
slankpootvliegen algemeen beschouwd als predatoren.
Adulten voeden zich overwegend met zachthuidige Insec
ten, mijten en kleine wormen (LAURENCE 1951; SCHLEE
1977; SMITH 1959; WHITE 1976). MIlLS (1980) beschrijft hoe
Hydrophorus oceanus zich aan Corophium-soorten
(Amphipoda) tegoed deed, terwijl anderzijds zowellarvale
als ontsluipende adulten van steekmuggen als voedsel wor
den gebruikt door Poecilobothrus nobilitatus (OLEJNICEK
1980; SMITH & EMPsoN 1955), Compslcnemus curvlpes, C.
scombus en Hercostomus-soorten (SERVICE 1973),
Dolichopus ungulotus en Syblstroma obscurellum (OLEJNICEK
1980). SERVICE (1973) berekende dat slankpootvliegen ver
antwoordelijk waren voor een sterfte van 14% onder Ult
sluipende steekmuggen (Aedes contons). Naast deze door
gaans anecdotische waarnemingen, IS er vnjwel niets
gekend over de voedingswijze van de meeste soorten, en
dit geldt tevens voor de larvale stadia. In dit opZicht ver
meldt VAILLANT (1978) evenwel dat Dolichopus- en
Tochytrechus-Iarven vooral op TubifJcidoe jagen,
Mochoenum-Iarven zich voeden met kleine wormen en
kleine kreeftachtigen, terwijl insectenlarven de belangrijkste
voedselbron voor Uancolus-Iarven vormen. De voedingse
cologie van Medetero-Iarven is daarentegen wel grondig
bestudeerd. Deze larven voeden zich voornamelijk onder
boomschors met larven van houtboorders (Scolytldoe) en
andere houtborende insecten en stellen hiermee een
potentieel economische waarde voor (GÄBLER 1954;
NUORTEVA 1956, 1959). Het genus Thrypticus is dan weer
Uitzonderlijk door het feit dat de larven fytofaag zijn en als
bladmineerders in grassen leven (DYTE 1959).
De meeste soorten slankpootvliegen kunnen aangetroffen
worden tussen eind april en half september met een plek
tussen half juni en half juli. Buiten deze periode komt
slechts een zeer beperkt aantal soorten voor. De meeste
soorten lijken één generatie per jaar te hebben (winterac
tieve soorten hebben meestal minstens 2 generaties per
jaar), maar het is niet uitgesloten dat één langgerekte acti
viteitspiek van de lente tot de vroege herfst in feite een
compilatie van opeenvolgende korte generaties voorstelt.

4. Historiek van het

onderzoek naar

slankpootvliegen in België

Tot de jaren tachtig'werden slankpootvliegen in België
stiefmoederlijk behandeld en waren de schaarse gegevens
vooral het resultaat van toevallige bijvangsten van sleep
netcollecties op andere vliegende insecten. Alhoewel
Meunier in het begin van de 20ste eeuw diverse artikels
publiceerde omtrent de faunistiek van slankpootvliegen in

België, zijn de eerste exemplaren uit de huidige Belgische
collecties reeds in de tweede helft van de 19de eeuw ver
zameld door J. Jacobs. G. Sevenn startte zijn verzamelcam
pagnes omstreeks 1900 en ging daarmee nog meer dan 32
jaar door. Uit diezelfde penode stammen ook de gegevens
van A. Tonnoir. Drie van de meest productieve verzame
laars waren ongetwijfeld M. Bequaert, A. Collart en M.
Goetghebuer van wie de verzamelperiode respectievelijk
33., 41 en 50 Jaar bestrijkt In de periode 1909-1969.
Niettegenstaande er sinds het begin van de 20ste eeuw tot
1980 continu werd verzameld, stelt het aantal verzamelde
exemplaren en gegevens niet echt veel voor.
Op het eind van de jaren zeventig kreeg het onderzoek
een nieuwe Impuls door H. Meuffels, die de Nederlandse
collecties grotendeels had doorgelicht en nu ook geïnte
resseerd raakte in de slankpootvliegen van BelgiëVanaf het
begin van de Jaren tachtig werd dan ook onder leiding van
P GROOTAERT (Departement voor Entomologie, KBIN) een
grootschalige campagne estart met als doel zoveel moge
lijk verspreidingsgegevens over vliegen te verzamelen.
Hiertoe werden Malaisevallen ingezet, die het voordeel
hebben dat ze een groot aantal soorten vangen en derhal
ve voor faunlstlsche doeleinden het meeste geschikte in
strument zijn. Een nadeel echter is de beperkte bruikbaar
heid biJ ecologisch onderzoek vooral vanwege het inter
ceptlef karakter van de val (waardoor de sterk vliegende
soorten oververtegenwoordigd zijn in de vangstopbreng
sten) en de meestal zeer grote vangstopbrengsten (waar
door het onmogelijk wordt om op een voldoende korte
tijdspanne de gevangen dieren te triëren en te identifice
ren). Een speciale vermelding verdient C. Verbeke, die in
een vnj korte penode (1978-1986) voor het eerst de aan
weZigheid van een opmerkelijk groot aantal soorten in
West-Vlaanderen aantoonde, waaronder verschillende
nieuw voor België.
Naast de voornamelijk faunlstisch en zoögeografisch geïn
spireerde verzamelcampagnes van het KBIN. startte M.
Po 11et in 1986 een eerste methodologisch onderzoek in
Wijnendalebos naar de meest geschikte techniek voor het
verzamelen van ecologische informatie over slankpootvlie
gen. Sinds 1987 werden tenslotte de eerste ecologische
inventarisaties uitgevoerd in enkele (natuur)gebieden in
Oost- en West-Vlaanderen (o.a. POLLET I992a,b; POLLET &
GROOTAERT 1994, 1996; POLLET et ol. 1989, I992a). Hierbij
werden bijna uitslUitend witte watervallen (Fig. 1.2)
gebruikt, die hun nut in het Initieel methodologisch onder
zoek hadden aangetoond (POLLET & GROOTAERT 1987,
1991).

Het doelgericht ecologisch onderzoek op West
Europese slankpootvliegen, dat momenteel voornamelijk in
Vlaanderen en in Schleswig-Holstein (H. Meyer en mede
werkers, Kiel) wordt uitgevoerd, toonde telkens opnieuw
aan dat een groot aantal soorten een duidelijke voorkeur
voor bepaalde biotooptypes vertoont en dus blijkbaar spe-
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cifieke eisen aan de habitat stelt. Niet enkel kan op basis
van de verzamelde gegevens een dUidelijk onderscheid
worden gemaakt tussen de gemeenschappen die typisch
zijn voor bossen, helde en veen, dUinen, moerassen, netlan
den, enz., maar bovendien blijkt de aanwezigheid van
bepaalde soorten bepaald te worden door een blijkbaar
noodzakelijke combinatie van factoren. Zo wordt

Hercostomus (G.) bionkoortensis enkel aangetroffen in moe
rassen (met biJ voorkeur riet) aan de rand van stilstaand
water én met boomopslag. Door hun strikte binding met
bepaalde biotooptypen leent deze groep zich derhalve uit
stekend voor blo-indicatiedoeleinden. Daar de hoogste
biodiversiteit aan slankpootvliegen in vochtige biotopen
wordt bereikt, worden ze derhalve bij voorkeur in vochti
ge gebieden in deze zin ingezet. In drogere en beboste bio
topen wordt bij voorkeur de volledige superfamilie
Empldoldeo (slankpootvliegen + dansvliegen) beschouwd
omdat dansvliegen daar hun grootste biodiversiteit bereiken.

5. De bescherming van

slankpootvliegen

Hierover kunnen we kort zijn: noch de Europese, de
Belgische of Vlaamse wetgeving reppen met enig woord
over de nood tot bescherming van slankpootvliegen of hun
biotopen. Hun heel beperkte bekendheid en de zeer
recente ecologische karakterisering zijn hier zeker niet
vreemd aan. Dit heeft bepaalde wetenschappers echter
niet weerhouden Rode Lijsten op te stellen voor deze
groep. Deze Rode Lijsten zijn evenwel meestal enkel op
het zeldzaamheidscriterium gebaseerd zonder eventuele
achteruitgang in beschouwing te nemen (Groot-Brittannië:
FALK 1991; SHIRT 1987; Duitsland: BELL5TEDT & WAGNER
1998) of leggen het accent voornamelijk op de systema
tisch (bv. holotypes) interessante soorten (Sachsen-Anhalt:
STARK 1996). In de andere West- en Midden-Europese lan
den wordt momenteel niet gewerkt aan de opmaak van
een Rode Lijst voor deze groep.
Het is evident dat vooreerst een volledige inventarisatie van
de beschikbare gegevens over een bepaalde diergroep
moet worden doorgevoerd vooraleer de status van de
afzonderlijke soorten kan onderzocht worden. Meestal star
ten dergelijke inventarisaties met de publicatie van een stan
daardlijst voor het land of regio. In dit verband werd In 1987
een eerste lijst voor België gepubliceerd (MEUFFEL5 &
GROOTAERT 1987), waarvan reeds in 199 I een geactuali
seerde versie verscheen (MEUFFELS et ol. 199 I)Verder werd
recent de 'British Check List of Diptera' herzien (CHANDLER
1998) en een eerste standaardlijst van Diptera van
Zwitserland (MERZ et ol. 1998) afgewerkt. BELL5TEDT (1997)
publiceerde een dergelijke lijst voorThüringen (Duitsland).
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6. De rol van slankpoot

vliegen in het natuur

behoud en hun bruikbaar

heid als bio-indicatoren

Rode Lijsten kunnen gezien worden als één van de
belangrijkste en de wetenschappelijk best onderbouwde
instrumenten in het moderne, offensieve natuurbehouds
beleid (MAE5 et ol. 1995). De aanwezigheid van populaties
van één of meerdere bedreigde slankpootvliegen moet de
regionale, provinciale of gemeentelijke overheid ertoe aan
zetten maatregelen te nemen ter bescherming van de leef
gebieden van deze soorten.
Het is evident dat. zeker in het geval van slankpootvliegen,
een betrouwbare identificatie aan de basis ligt van elke ver
dere stap In de bescherming van de soort. Voor het
Nederlandse taalgebied dient hier helaas nog een achter
stand te \NOrden goedgemaakt, al bieden de Engelstalige
determinatiesleuteis van A5515 FON5ECA (1978) voorlopig
toch wel enig soelaas. •
In het kader van de bepaling van de waarde van een gebied
lijken slankpootvliegen inherent beter geschikt dan bv. libel
len of dagvlinders (zie ook FALK 199 I), en dit om de vol
gende redenen:

( I) ze komen in vrijwel alle terrestrische milieus voor
(libellen zijn gebonden aan water voor de ont
wikkeling van de larven en rupsen van dagvlin
ders vereisen de aanwezigheid van (een) bepaal
de voedselplant(en) en soms zelfs andere orga
nismen);

(2) in geschikte biotopen kan een groot aantal soor
ten worden aangetroffen; het aantal libellen (DE
KNIJF & AN5ElIN 1996) en dagvlinders (MAE5 &
VAN DYCK 1996, 1999) in Vlaanderen is eerder
beperkt;

(3) In geschikte biotopen komen de meeste soorten
in relatief grote tot zeer grote aantallen voor,
waardoor het onderscheid tussen toevallige
migranten en zich voortplantende populaties
voor de meeste soorten vrij eenvoudig kan
gemaakt worden; bovendien blijkt de overgrote
meerderheid van de soorten zich vooral dicht
tegen de bodem op te houden (POLLET &
GROOTAERT 1987, 1991);

(4) slankpootvliegen kunnen op gestandardiseerde
wijze (uitsluipvallen, watervallen) bemonsterd
worden, wat een ondubbelzinnige ecologische
analyse mogelijk maakt (o.a. POLLET & GROOTAERT
19?7; POLLET et ol. 1989).
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Anderzijds werden libellen en dagvlinders vooral van
wege hun grotere afmetingen reeds veel langer en vooral
op een grotere schaal verzameld en hun vroegere en hui
dige verspreiding is derhalve beduidend beter gekend en
gedocumenteerd. Bovendien kunnen ze eenvoudiger. snel
ler en vaak ook niet-destructief op naam worden gebracht
(een hand/oupe is voor deze groepen doorgaans voldoen
de, terwijl slankpootvliegen onder de stereoscopische
microscoop dienen onderzocht te worden).
Bio-indicatoren zijn van onschatbaar belang voor de bepa
ling van de gevolgen van Ingrepen In het milieu omdat ze
op een gedetailleerde manier de lange-termijneffecten van
wijzigingen in het milieu kunnen aantonen, waar dit met de
huidige fysische en chemische analysemethoden vnjwel
onmogelijk is of aanzienlijke financiële middelen vereist.
Lucht-en bodemvochtigheid, de lichtintensiteit en de aan
wezigheid en structuur van de stroolsellaag blijken belang
rijke factoren voor de aan- of afwezigheid van een groot
aantal soorten (POllET /992a; POllET & GROOTAERT 199 I,
1996; POllET et al. /986). Het IS dan ook aannemelijk dat
een wijziging van één of meerdere van deze factoren in de
biotoop, een impact zal hebben op de geschiktheid van de
biotoop voor bepaalde soorten en bijgevolg de talrijkheid
of zelfs de aanwezigheid van de soort zal bepalen. Zo blij
ken bepaalde rietlandsoorten zeer gevoelig te zIJn aan
maaibeheer (POllET ongepubliceerde gegevens). Er werd

ook reeds aangetoond dat winteroverstromingen van riet
velden, waarbij een dikke sliblaag op de strooisellaag wordt
afgelegd, desastreuse gevolgen voor typische rietland- en
broekbossoorten kunnen hebben. Deze overstromingen
lijken zelfs een effect op lange termijn op de rietlandsoor
ten te hebben, terwijl de bossoorten na enkele jaren sys
tematisch het ondergelopen netland lijken te herkolonise
ren (POLlEr & DECLEER ongepubliceerde gegevens).
STEINBORN & MEYER (1994) toonden aan dat afhankelijk van
het bodem- en gewastype, landbouwactiviteiten een ver
schillende Invloed hadden op de dansvliegen- en slank
pootvliegenfaunas.
Anderzijds blijken diverse invertebratengroepen en -soor
ten (loopkevers, spinnen, slankpootvliegen) evenwel op
een specifieke (en soms volkomen verschillende) manier
op omgevingsverandenngen te reageren en zodoende is
het ten zeerste aangewezen zoveel mogelijk taxonomische
groepen bij een dergelijk onderzoek te betrekken (FAlK
1991). Gedocumenteerde Rode Lijsten kunnen hierbij
reeds hun nut beWijzen omdat ze, meer dan gewone soor
tenlijsten, Informatie bevatten over de mate van bedreiging
van de opgenomen soorten en dus een meer betrouwba
re baSIS bieden voor de bepaling van de 'waarde' van een
(natuur)gebied. Niettemin is een grondige bemonstering
essentieel voor het bepalen van voorgenoemde natuurlijke
waarde.

4
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en methode

1. Herkomst en verwerking

van de gegevens

De gegevens waarop de selectie van de Rode
Lijstsoorten is gebaseerd, kunnen ruwweg in 3 categorieën
worden verdeeld: literatuurgegevens, collectiegegevens en
ecologische verspreidingsgegevens van recente bemonste
ringscampagnes. Alle gegevens werden in de databank
DOLIDAT opgeslagen.
Voorgenoemde databank omvat een aantal deeldataban
ken (Fig. 11.1):
GENERAL: waann gegevens worden bijgehouden over
geografie (bv. vindplaatsen en toponiemen met bijhorende
UTM-codes), personen en Instellingen (collecties, Institu
ten, universiteiten, ...) en de ecologische karaktensenng van
habitats:
SYSTDOL: waann o.a. systematische gegevens over de
soorten die In België voorkomen, opgeslagen worden. Ook
de toewijzing van de verschillende genera aan subfamilies
volgens verschillende auteurs wordt er bijgehouden:
GEODOL (6.803 gegevens): waann zowel literatuurgege
vens als de gegevens van de omvangrijkste collecties van
slankpootvliegen in België (nI. de collecties van het KBIN te
Brussel, inclusief een aantal geïntegreerde private collecties
(o.a. C. Verbeke), de entomologische collectie van de
Landbouwfaculteit te Gembloux, alsook van een aantal
kleinere private collecties) worden opgeslagen.

Literatuurgegevens: hieronder worden alle vermeldingen
uit de literatuur verstaan over de aanwezigheid van soorten
In België, behalve de publicaties van P. Grootaert, H. Meuffels
of M. Po 11et waarvan de afzonderlijke vangstgegevens
beschikbaar waren (zie Collectiegegevens). GOETGHEBUER
(1930, 1931, 1942, 1943) publiceerde zIJn vangstresuitaten
per streek (met evenwel voorafgaandeliJke vermelding van
de onderzochte Vindplaatsen), zodat geen link voorhanden
IS tussen de soorten en de exacte Vindplaats: dergelijke
gegevens konden dan ook niet verder worden beschouwd.
In die gevallen waar de soort en Vindplaats werd vermeld
maar de verzameldatum ontbrak. werd de volgende proce
dure gevolgd om een datum toe te voegen:

(I) indien nog andere soorten, verzameld door
dezelfde auteur op dezelfde vindplaats (= vind
plaats + toponiem), In één van de collecties wer
den aangetroffen en bovendien bleek dat de

Instituut voor Natuurbehoud

auteur er blijkbaar slechts éénmalig had bemon
sterd, werd de datum zoals vermeld biJ de ande
re soorten overgenomen:

(2) in het geval de auteur meerdere malen dezelfde
vindplaats had bezocht werd als begindatum I
januan van het vroegste jaar en als einddatum 3 I
december van het meest recente Jaar geselec
teerd;

(3) indien geen collectie- of andere gegevens aanwIJ
zingen gaven omtrent de vermoedelijke vangst
datum of -periode, werd vooreerst de volledige
verzamelpenode van de betrokken verzamelaar
bepaald en als begindatum I Januan van het eer
ste verzameljaar genomen en als einddatum 3 I
december van het jaar van publicatie:

(4) biJ de vervollediging van gegevens uit Informele
soortenlijsten (zonder datum van publicatie)
werd als begindatum I Januari van het eerste
verzameljaar van de auteur en als einddatum 3 I
Januari van het laatste verzameljaar van de auteur
ingevuld:

Col/ectlegegevens: een gegeven In deze databank
bestaat uit de unieke combinatie van soortcode, vindplaats,
ev. toponiem en (eind)verzameldatum. Continue bemon
steringen (d.m.v. Malaisevallen) leveren één gegeven per
soort op door sommering van alle exemplaren voor de
volledige verzamelperiode. Voor exemplaren waarvan de
verzamelaar bekend was maar geen verzameldatum werd
vermeld, werd de bovenvermelde procedure toegepast.
ECODOL (10.472 gegevens): deze databank omvat hoofd
zakeliJk Informatie over nagenoeg alle exemplaren die M.
Po 11et Sinds 1985 heeft geïdentificeerd (1984-1997). De
reden voor een afzonderlijke opslag ligt In de verschillende
gegevensstructuur: naast de basisvelden soortcode, vind
plaats, toponiem, begln- en eindvangstdatum omvat elk
gegeven Immers een verwijzing naar een specleke
bemonstenngsplaats en een code voor de karakterisenng
van de habitat en de microhabitat waann de soort werd
verzameld. Een gegeven is dan ook de unieke combinatie
van soortcode, vindplaats, toponiem, bemonstenngsplaats,
habitat microhabitat begin- en eindvangstdatum, verzamel
methode en verzamelaar. In het geval van continue bemon
steringen (d.m.v. Malaise-, water- of bodemvallen) wordt
het aantal exemplaren gegroepeerd per verzamelmethode
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/CENERAL "
/ '"toponiemen

vindplaatsen

landen
~

'Personen '\

collecties

instituten

l~COL geb;.,," )
ECOL: habitats

\. ~

-

SYSTDOL '

gegevens

samenvatting

gegevens

samenvatting

bemonstering

bemonsteringscampagnes

bemonsterde vindplaatsen

DOL/BEL
Rode-Lijstcategorieën

Rode-Lijstcategorie - soorten

Samenvattende tabellen

(in het geval van watervallen wordt tevens een onder
scheid gemaakt naargelang de valkleur en de InstallatIe

hoogte) en vindplaats. ..
DOLIBEL: waarin zowel de verkorte gegevens voor Belgle
(9.991 gegevens: soortcode, vindplaats, UTM-hok (I Ox I0
km), jaar. aantal exemplaren) als voor Vlaanderen (7.648
gegevens: soortcode, vindplaats, atlasblok (UTM 5x5 km),
jaar. aantal exemplaren) worden bewaard en gekoppeld
aan basisgegevens uit SYSTDOL, ECODOL en GEODOL.

2. Inventarisatiegraad

Fig. 11.2 geeft een overzicht van de gekende versprei
ding van slankpootvliegen in Vlaanderen.Yooral in West-en
Oost-Vlaanderen en in mindere mate Limburg zijn schijn
bare 'biodiversiteit hotspots' te zien d.i. plaatsen waar een
groot aantal slankpootvliegensoorten werd aangetroffen.
Eerder dan een beeld van de reële verspreiding van slank
pootvliegen in Vlaanderen te geven, duidt Fig. 11.2 vooral aan
welke gebieden recent grondig werden bemonsterd (de
kuststreek, centraal West- en Oost-vlaanderen en enkele
gebieden in Limburg) en welke tot dus ver nagenoeg niet
werden onderzocht (Antwerpen,Vlaams-Brabant en zUide
lijk Limburg). Nieuwe bemonsteringsinitiatieven worden
dus bij voorkeur in de laatstgenoemde provincies opgezet.

3. Bepa ing van de criteria

voor de Rode-

LJstcategorieën

Als spildatum voor het vergelijken van de vroegere
met de huidige verspreiding werd 1980 gekozen. Uit de
verdeling van de verspreidingsgegevens in de tijd bleek
Immers dat tot en met 1980 171 atlasblokken werden
bemonsterd en vanaf 1981 167 atlasblokken. Het aantal
vindplaatsen dat In de periode 1850-1980 werd onder
zocht bedroeg 247 tegenover 183 in de periode 1981
1997. Niettegenstaande het nagenoeg identiek aantal
bemonsterde atlasblokken, blijkt het aantal gegevens uit de
laatste periode 2,4 maal groter te zijn dan in de eerste
periode. Ook werden meer soorten in de tweede periode
verzameld (226 tegenover 214 in 1850-1980), maar de
grootste discrepantie situeert zich evenwel bij het aantal
verzamelde en ge'ldentificeerde exemplaren: in de 16 jaren
tussen 1981 en 1997 werden Immers 223.205 exemplaren
verwerkt, wat bijna 40 maal meer is dan in de I30 jaar
daarvoor. Diverse voornamelijk methodologische redenen
liggen aan de basis van dit verschil:

( I) zeker in het geval van de meer algemene soor
ten vermeldt de literatuur meestal geen (exacte)
aantallen; dit zijn trouwens ook de soorten die in

6
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(4) de significantie van de waargenomen trend werd
getest met de X2-test (SOKAL & ROHLF 1981).

waarbij
act.% occp2 = effectieve procentuele versprei
ding in de periode 198 1-1997.

De meest relevante basisgegevens alsook de resulta
ten van de hierboven omschreven analysen werden opge
nomen in Bijlage I.

x 100
expo %OCCP2 - act. %OCCP2

act. %OCCP2
trend =

Zeldzaamheid: die wordt uitgedrukt als een absoluut
of relatief aantal geografische eenheden waarin de soort in
een bepaalde tijdsperiode werd aangetroffen. Als geografi
sche eenheden worden meestal vindplaatsen (DE KNIJF &
AN5ELlN 1996) of UTM-hokken (DESENDER et al. 1995;
MAE5 & VAN DYCK 1996) gebruikt. In het geval van de slank
pootvliegen in Vlaanderen werd geopteerd voor atlasblok
ken (UTM 5x5 km), uitgedrukt als het relatief aantal atlas
blokken waarin een soort recent (1981-1997) werd waar-

De Rode-Lijstcategorieën werden opgesteld volgens
MAE5 et al. (1995) en zijn gebaseerd op de internationale
categorieën van het IUCN, maar ook op de Rode
Lijstcategoneën van Duitsland (SCHNITTLER et al. 1994) en
Nederland (VAN OMMERING 1995). In Tabel 11.1 wordt een
schematisch overzicht gegeven van de indeling in Rode
Lijstcategorieën. Deze indeling in Rode-Lijstcategorieën
steunt op de volgende 2 criteria:

(3) het procentuele verschil tussen de verwachte en
de vastgestelde verspreiding In de periode 198 1
1997 duidt tenslotte een mogelijke trend aan:

4. Rode-Lijstcategorieën en

de omschrijving van de

criteria

waarbij
exp.% occp2 = verwachte relatieve verspreiding
in periode 1981-1997
act.occPI = reële verspreiding in de periode
1850-1980 (= aantal atlasblokken waarin de
soort in de periode 1850-1980 voorkwam);
tot. N Atlasbl.PI = totaal aantal bemonsterde
atlasblokken in de penode 1850-1980;
tot. NAtlasbln = totaal aantal bemonsterde
atlasblokken in de penode 1981-1997;

1981-1997 het grootste aandeel van de exem
plaren uitmaken.Ter illustratie: van 7 soorten (C
curvlpes. C scambus. C gramineus, D. ungulatus, D.
plumipes. D. popularis, G. cupreus) werden per
soort meer dan I0.000 exemplaren verzameld
en hun gezamenlijke opbrengst vertegenwoor
digt nagenoeg 44% van het totaal aantal verza
melde slankpootvliegen in 1981-1997;

(2) vóór vloeistofvallen (Malaisevallen, watervallen,
bodemvallen) werden ingezet voor het verzame
len van vliegen, was het sleepnet ongetwijfeld het
meest frequent gebruikte verzamelinstrument.
De opbrengst van deze sleepvangsten werd
doorgaans droog bewaard waarbij de dieren
meestal op insectenspelden werden geprikt. Het
lijkt meer dan logisch dat de verzamelaar niet het
nut inzag om honderden exemplaren van moge
lijk dezelfde soort en dezelfde vindplaats bij te
houden, laat staan op te spelden; jammer genoeg
werd vrijwel nooit bijgehouden wat de exacte
vangstopbrengst bedroeg;

(3) zoals reeds eerder vermeld. werd vóór 1978 in
België niet systematisch 'haar slankpootvliegen
gezocht zodat de exemplaren in de verzamelin
gen dus als eerder toevallige bijvangsten moeten
worden beschouwd;

(4) continue bemonsteringsmethodes en in het bij
zonder de vallen, waardoor vliegen worden aan
getrokken, verzamelen efficiënter en over een
veel grotere tijdsperiode dan de steekproefsge
wijze sleepvangsten.

tot. N At/atbl.PI

act.occPl
exp.%occP2= ------ x tot N At/atbl'P2

(I) per beschouwde tijdsperiode (1850-1980, 198 1
1997) werd het aantal atlasblokken waarin de
soort werd aangetroffen gedeeld door het totaal
aantal bemonsterde atlasblokken, wat een pro
centuele verspreiding in elke tijdsperiode ople
vert;

(2) als nulhypothese werd gesteld dat de versprei
ding ten opzichte van de periode 1850-1980 niet
veranderd is. Teneinde te testen of deze veron
derstelling overeenstemt met de realiteit. werd
de verwachte relatieve verspreiding in de perio
de 1981-1997 als volgt berekend:

Wegens het ontoereikend aantal gegevens, kon voor
de vergelijking van de verspreiding tussen beide tijdsperio
des de methodiek van MAE5 & VAN DYCK (1996) niet wor
den gebruikt. Analoog aan DE KNIJF & AN5ELlN (1996) werd
de volgende procedure gevolgd:

ï



Materiaal en methode

genomen. Het gebruik van een procentueel aantal atlas
blokken heeft 2 belangrijke voordelen tegenover bv. het
absoluut aantal Vindplaatsen:

( I) atlasblokken hebben een meer eenduidige
geografische dimensie dan Vindplaatsen. Een
geconcentreerde verzamelactie In dicht bijeen
gelegen Vindplaatsen kan bovendien een analyse
op basis van Vindplaatsen te zeer 'bezwaren',
waardoor een bepaalde soort die slechts lokaal
algemeen voorkomt In de totale analyse te alge
meen kan lijken;

(2) de procentuele benadenng heeft het /oordeel
dat indien accuraat gekozen, het zeldzaamhelds
critenum niet of slechts in een genng aantal
gevallen zal dienen te worden aangepast naar
mate de databank met nieuwe gegevens wordt
uitgebreid. Dit geldt voornamelijk voor de cate
gone 'Zeldzaam': indien een soort momenteel als
(zeer) zeldzaam wordt beschouwd en Inderdaad
ook (zeer) zeldzaam is, dan zal haar verspreiding
in Vlaanderen, relatief gezien, ook gering blijven,
zelfs bij toenemende bemonstenngslnspanrln
gen. Een nadeel Inherent aan deze benadenng is
het feit dat enkel de dataset voor de tweede
tijdsperiode kan aangroeien waardoor het niet
onmogelijk IS dat soorten Uit de Rode
Lijstcategorieën 'Met uitsterven bedreigd',
'Bedreigd' en 'Kwetsbaar' die momenteel een
niet-significante achteruitgang (gebaseerd op een
genng aantal waarnemingen) vertonen, bij door
gedreven bemonsteringen uiteindelijk meer wor
den teruggevonden en derhalve In de categone
'Zeldzaam' zullen terechtkomen.

Categorie 0 - Uitgestorven in Vlaanderen

Een zeer zeldzame soort komt in <2% (1-3 atlasblok
ken) van het totaal aantal recent (sinds 1981) bemonster
de atlasblokken in Vlaanderen (n= 167) voor. Een zeldzame
soort wordt gedefinieerd als een soort met verspreidings
gegevens uit 2-<5% (4-8 atlasblokken) van het totaal aan
tal bemonsterde atlasblokken, een vnj zeldzame soort
werd tot hier toe waargenomen In 5-< I0% (9-16 atlas
blokken) van de bemonsterde atlasblokken, terwijl soorten
die In 10% of meer atlasblokken werden verzameld als
niet-zeldzaam worden bestempeld. Gezien het relatief
gering aantal bemonsterde atlasblokken na 1980 (26% van
644 atlasblokken) IS de zeldzaamheid van een aantal soor
ten vermoedelijk overschat, maar dit moeten bijkomende
bemonstenngen uitwijzen. Voor een aantal soorten van
zeer speCiale milieus zoals schorren en slikken, duinpannen
en bronnen leunt de hUidige zeldzaamheidsbepaling ver
moedeliJk dichter biJ de werkelijkheid aan.

Verandenng In de verspreIding: hierbij wordt de ver
spreiding zoals hierboven gedefinieerd vergeleken tussen 2
tijdsperiodes. De vergelijkbaarheid kan op diverse manie
ren gedefinieerd worden (DE KNljF & AN5ELlN 1996; MAE5 &
VAN DYCK 1996) en de toegepaste methode is vooral func
tie van het aantal gegevens en de spreiding ervan in de tijd.
Als Crltenum voor de mate van vergelijkbaarheid van 2
periodes werd In het geval van de slankpootvliegen het
aantal bemonsterde atlasblokken geselecteerd. Daarmee
werd vermeden dat de recente Intensieve bemonsterings
campagnes in dicht bijeen gelegen vindplaatsen een grote
re impact op de keuze van het scheidingsjaar zouden vor
men, Bij de slankpootvliegen werd de trend uitgedrukt als
de relatieve wijziging in de verspreiding van een soort tus
sen 1850-1980 en 1981-1997.

Hieronder geven we de categoneën en de critena die
bij het opstellen van de Rode Lijst van de slankpootvliegen
in Vlaanderen werden gebrUikt.

IUCN - Extmá In the wild

Soorten, die zich spontaan In Vlaanderen gevestigd hebben en er zich regelmatig voorplantten, maar die recent niet meer
aangetroffen werden.

Criterium O. Soorten die zich sinds 1850 In Vlaanderen gedurende een periode van minstens 10 jaar voorgeplant hebben,
maar waarvan na 1980 geen populatie(s) meer aangetroffen werden. Op dit principe werd een uitzondering
gemaakt in het geval van Systenus feucurus en S. schaltzll.

Categorie I - Met uitsterven bedreigd IUCN - CritJcol/y endongered

Soorten die een bijzonder groot risico lopen om op korte termijn in Vlaanderen uit te sterven als de factoren, die de bedrei
gingen veroorzaken, blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.

Criteria I.a. Soorten die met minstens 76% achteruitgegaan zijn en momenteel In max. 2% van het totaal aantal bemon
sterde atlasblokken (1-3) voorkomen;

l.b. Soorten die voorkomen in slechts één of enkele sterk geïsoleerde populaties.

Instituut voor Natuurbehoud
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IUCN - Endangered

Soorten die een groot riSICO lopen om op korte termijn In de categorie 'Met uitsterven bedreigd' terecht te komen als de
factoren, die de bedreigingen veroorzaken, blijven voortduren en beschermIngsmaatregelen uitblijven.

Soorten die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie 'Bedreigd' terecht te komen als de factoren, die de
bedreigingen veroorzaken, blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.

Criteria 2.a. Soorten die met minstens 76% achteruitgegaan zijn en momenteel In 2-<5% van het totaal aantal bemon
sterde atlasblokken (4-8) werden waargenomen;

2.b. Soorten die met 51-75% achteruitgegaan zijn en momenteel In <5% van het totaal aantal bemonsterde atlas
blokken (I -8) werden waargenomen.

Categorie 3 - Kwetsbaar IUCN - VuInerobIe

Criteria 3.a. Soorten die met minstens 5 I% achteruitgegaan zijn en momenteel in 5-< 10% van het totaal aantal bemon
sterde atlasblokken (9-16) voorkomen;

3.b. Soorten die met 26-50% achteruitgegaan zijn en momenteel in < 10% van het totaal aantal bemonsterde atlas
blokken (1-16) voorkomen.

Categorie Z - Zeldzaam IUCN - Rare

Soorten die niet achteruitgegaan zijn en niet in één van de bovenstaande Rode-Lijstcategorleën Ingedeeld kunnen worden,
maar die steeds beperkt zijn geweest In hun voorkomen in Vlaanderen. Soorten uit deze categorie werden na 1980 in < 10%
van het totaal aantal bemonsterde atlasblokken (1-16) aangetroffen.

Om praktische redenen werd in deze categorie een onderscheid gemaakt tussen zeer zeldzame (zZ), zeldzame (Z) en vrij
zeldzame (vZ) soorten op basiS van de volgende criteria:

Criteria zZ.
Z.
vZ.

Soorten die na 1980 in <2% van het totaal aantal bemonsterde atlasblokken (1-3) voorkomen.
Soorten die na 1980 in 2-<5% van het totaal aantal bemonsterde atlasblokken (4-8) voorkomen.
Soorten die na 1980 in 5-< I0% van het totaal aantal bemonsterde atlasblokken (9-16) voorkomen.

Categorie ? - Onvoldoende gekend IUCN - Insufficiently known

Soorten die door gebrek aan of door de aard van de gegevens momenteel niet in één van de bovenstaande Rode
lijstcategorieën Ingedeeld kunnen worden en waarvoor meer onderzoek noodzakelijk is. Dit betekent echter niet dat deze
soorten niet bedreigd zouden zijn.

Criterium ? Soorten, die door een afWijkende biologie of levenswijze (in vergelijking met de andere soorten binnen de
bestudeerde groep) vermoedelijk onderbemonsterd zijn of waarover door hun slechts occasioneel aantreffen
geen afdoende ecologische Informatie voorhanden is.

Categorie N . Momenteel niet bedreigd IUCN - Sa(e/Low risk

Soorten die niet aantoonbaar achteruitgegaan of zelfs toegenomen zijn en momenteel niet zeldzaam zIJn of soorten die
door het voorkomen in niet-bedreigde leefgebieden weinig risIco lopen om in de categorieën 'Met uitsterven bedreigd',
'Bedreigd', 'Kwetsbaar' of 'Zeldzaam' terecht te komen.

Criterium N. Soorten die met $;25% achteruitgegaan zijn en momenteel in ~ I0% van het totaal aantal bemonsterde atlas
blokken ~ 17) aangetroffen zijn.

Instituut voor Natuurbehoud
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Tabel 11.1 geeft een overzicht van de indeling in Rode-Lijstcategorieën met behulp van het zeldzaamheids- en trend
criterium.

Zeldzaamheid Uitgestorven Zeer zeldzaam Zeldzaam Vnj zeldzaam Niet zeldzaam
%atlasblokken 0% 0-<2% 2-<5% 5-<10% ~IO%

Achteruitgang
76-100% Uitgestorven Met uitsterven bedreigd Bedreigd Kwetsbaar Achteruitgaand
51-75% Bedreigd Bedreigd Kwetsbaar Ac:hteruitgaand
26-50% Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar Achteruitgaand
Q5% Zeer zeldzaam Zeldzaam Vnj zeldzaam Momenteel niet bedreigd
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Rode !ij',( en 500rtbe prekingen

Rode lijst en soortbesprekingen

1. Resultaten voor België

Op basIs van de collecties van Jacobs, Tonnoir;
Gudlaume, Goetghebuer (en Séverin?) kon PARENT (1922)
136 soorten voor België aantonen. Twee jaar later reeds
leverden bijkomende vangsten van Bastin, Goetghebuer en
Tonnoir 26 nieuwe soorten op, waardoor het aantal
Belgische soorten op 162 kwam (PARENT 1924).
Drieënzestig jaar later publiceerden MEUFFELS & GROOTAERT
(1987) een voorlopige soortenlijst voor België met maar
liefst 279 soorten. Indien echter de 6 twijfelachtige
Belgische soorten (Doilchopus co ligatus, D. crurol1s,
Rhaphlum alblfrons, R. nigribarbatum, Syntormon luteicornis,
Xanthochlorus ultromantonus) ,synoniemen (Chrysotus angu
licornls, C. vanons) en Achalcus biltneata Frey 1915 (?) niet in
beschouwing worden genomen, bevat voorgenoemde
checklist 270 soorten. In de Catalogus van de vliegen van
België vermeldden MEUFFELS et ol. (1991) 293 slankpoot
vliegen. Dit aantal moet echter tot 289 worden vermin
derd daar Chrysotus angul1corms, C. vorions (momenteel
gesynonymiseerd met C. gromineus), C. enderleini (door
NEGROBOV (199 I) gesynonymlseerd met C. laesus) en
Argyro argente/la (door MEUFFELS et ol. (1989) gesynonymi
seerd met A. argyria; zie ook COLE 1990, 1992) nog als
afzonderlijke soorten werden beschouwd.
Op basis van ge huidige gegevens, stelden we vast dat tot
hier toe reeds 306 soorten slankpootvliegen voor België
vermeld of verzameld werden (ter vergelijking: in het
Palearktische Rijk komen in totaal ± IJOO soorten slank
pootvliegen voor)Van I I soorten worden de gegevens als
twijfelachtig beschouwd en derhalve worden deze soorten
voorlopig ook niet tot de Belgische fauna gerekend.
Daarnaast behoren tot de 295 overige soorten ook 2
Medetero-soorten, die waarschijnlijk nieuw zijn voor de
wetenschap, maar nog niet werden beschrevenTot hiertoe
werden 260 soorten aangetroffen in Vlaanderen en 'slechts'
216 in Wallonië. De lagere biodiversiteit aan slankpootvlie
gen in het Waals landsgedeeh:e is deels te verklaren door
het feit dat het noorden van ons land, met betrekking tot
vochtige habitattypes, duidelijk diverser is dan het zuidelijk
deel (bv. slikken en schorren, duinpannen, polders, vochtige
heide en rietlanden ontbreken grotendeels tot volledig in
Wallonië). Daarnaast blijkt echter ook dat nagenoeg 2,4
maal meer gegevens afkomstig zijn uit Vlaanderen dan uit
Wallonië. Er kan dus met vrij grote zekerheid worden
gesteld dat een verhoging van de bemonsteringsinspannin-
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gen in Wallonië vrij snel nieuwe soorten zal opleveren (zie
bv. de bemonstering van het natuurreservaat 'Lac de
Virelles' te Chimay in 1986, GROOTAERT et ol. 1988).
Anderzijds is het vrijwel uitgesloten dat een deel van de
exclusief Vlaamse soorten ooit in Wallonië zal worden
gevonden. Van de 295 Belgische soorten komen 74 soor
ten uitsluitend in Vlaanderen voor; 35 soorten werden
enkel in Wallonië verzameld. Uit deze globale analyse blijkt
tevens dat 30 soorten na 1980 niet meer in België werden
waargenomen, terwijl de intensivering van de verzamelac
tiviteiten vanaf 1980 resulteerde In de vondst van 5 I nieu
we soorten voor België.

2. De Rode Lijst van de

slankpootvliegen van

Vlaanderen

Daar bij slankpootvliegen tot dusver geen trekneigin
gen bekend zijn (in tegenstelling tot bepaalde libellen, vlin
ders en zweefvliegen), de meeste soorten nabij de bodem
actief zijn en bovendien sterk gebonden zijn aan specifieke
habitats, mag ervan uit gegaan worden dat alle soorten die
in Vlaanderen werden aangetroffen, er zich op een bepaald
tijdstip ook hebben voortgeplant. Soorten die na 1980 niet
meer worden teruggevonden, worden derhalve als uitge
~orven beschouwd (behalve Campslcnemus umbnpennis,
zie verder). Bij de toewijzing van de soorten aan Rode
Lijstcategorieën werd het zeldzaamheids- en trendcriteri
um strikt geïnterpreteerd, behalve in de volgende gevallen:

( I) Achalcus bimaculatus en Rhaphium bllame/latum
worden als 'Bedreigd' beschouwd vanwege het
feit dat de grootste (tot hier toe aangetoonde)
populaties van beide soorten in een momenteel
sterk bedreigd habitat werden aangetroffen;

(2) Systenus leucurus en S. scholtzii werden na 1980
niet meer in Vlaanderen aangetroffen. Ze hebben
evenwel een verborgen levenswijze en komen
vermoedelijk nog in Vlaanderen voor. Derhalve
werden ze in de Rode-Lijstcategorie 'Zeer zeld
zaam' geplaatst.
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Rode lijst en soortbesprekingen

(3) Zeer zeldzame soorten met een zoutgebonden
levenswijze (slikken en schorren) werden aan de
Rode-Lljstcategone "Met uitsterven bedreigd"
toegekend: Doi/chopus dov/pes, D. /otlpenn/s,
Mochoenum montlmoe, MusC/d,de/cus proetexto
tus, Syntormon fillger. Tochytrechus ms/gnls,
Thlnophilus ffov/polp/s, T ruficornls:

(4) Zeldzame soorten met een zoutgebonden
levenswijze (slikken en schorren) werden aan de
categorie "Bedreigd" toegekend: Doltchopus noto
tus. 0 sobtnus, 0 stng/pes, Poecilobothrus pnnotlo
lis, RhophlUm consobrtnum. SC/opus loetus en S.
mont/mus.

Op één soort na (Comps/cnemus umbnpennts) lijken
alle soorten Inheems te zijn en zich hier te kunnen voort
planten. C umbnpennis daarentegen IS een typische soort
van het hooggebergte, maar werd door J. Jacobs In augus
tus 1875 te Nieuwpoort verzameld. Zowel PARENT ( 1922)
als CalLART (/935b) stelden de betrouwbaarheid van deze
vondst sterk In vraag. Daar deze waarneming ver bUiten
het verspreidingsareaal van deze soort gesitueerd IS, trek ik
de aanwezigheid van een populatie, misschien zelfs de cor
recte etikettering van de betrokken 2 exemplaren. even
eens sterk In twijfel.
Tegenover het VriJ groot aantal schijnbaar uitgestorven
soorten staat dat 46 soorten pas na 1980 voor het eerst
in Vlaanderen zijn geconstateerd. Niettegenstaande een
aantal van deze soorten (Acho/cus vod/ontl.A. b/maculotus.A.
phrogmludis, Hercostomus (G.) si/vestris, H. (G.) b/ankoorten
sis en Hercostomus ver.bekei) pas recent werd beschreven
(BRuNHEs 1987; PallET 1990, 1993. 1996) werd geen enkel
exemplaar van deze soorten In de bestaande museumcol
lecties teruggevonden. Dit IS zelfs niet het geval met
Hercostomus (G.) sl/vestns, die voor het eerst in 1984 In het
natuurreservaat 'De Blankaart' te Woumen werd verza
meld, maar ondertussen reeds van 17 atlasblokken gekend
is. Mogelijk hebben oudere meldingen van de sterk ver
wante H. (G.) oss/mills uit Wingene. Beernem. Zedelgem en
Loppem (c. Verbeke) betrekking op deze soo:t. maar de
betrokken exemplaren konden nog niet worden gecontro
leerd.
Dertig van de 46 nieuw ontdekte soorten blijken wel zeer
zeldzaam te zIJn en werden ondanks de Intensieve bemon
steringen Uit de Jaren tachtig en negentig tot hier toe slechts
In een of enkele vindplaatsen vastgesteld. Dat ze pas zo
recent werden ontdekt staat vooral in verband met hun
heel beperkte voorkomen. hun sterke gebondenheid aan
bepaalde habitats (bv. 7 soorten werden voornamelijk In
rietlanden aangetroffen, andere soorten zIJn dan weer
typisch voor zuivere poeltjes op zandgrond.....) en het feit
dat vóór 1981 bepaalde biotopen nagenoeg niet of slecht
bemonsterd werden (bv. rietlanden, West-Vlaamse bossen.

...). Een recente opmars van zeldzame soorten via migratie
vanuit nabUrige landen ofWallonië is dus vrijwel uitgesloten.

Tot de nieuwe soorten voorVlaanderen behoren ook
I I Medetero-soorten. Zoals reeds eerder vermeld, komen
de meeste vertegenwoordigers van dit genus niet voor op
vochtige bodems of In de kruid- of struiklaag. maar zijn ze
voornamelijk op boomstammen te vinden. Bepaalde soor
ten komen zelfs UitslUitend voor op één bepaalde boom
soort wat vermoedelijk In verband staat met de prooikeu
ze van de larven, waarvan bekend IS dat ze zich hoofdza
keliJk voeden met larven van houtboorders (Sco/ytldoe).
Adulte Medetero-soorten worden dus normaliter niet ver
zameld door het afslepen van de vegetatie maar moeten,
vaak Individueel, verzameld worden met een zuigapparaat
('pooter') of een andere specifieke verzamelmethode.
Bijgevolg kan gesteld worden dat deze groep onderbe
monsterd IS en de hUidige verspreidingsgegevens een ster
ke onderschatting zIJn van het werkelijke voorkomen. Een
aantal voorbeelden lijkt deze stelling te kunnen onder
steunen:

( ) In het vr')ege voorJaar (eind april - eind mei) is
MeJetPIc) IJbstruso ongetwijfeld één van de
meest abundante Medetero-soorten op diverse
bomen (bv. populieren). Deze soort werd even-

el pas sinds 198! in Vlaanderen vastgesteld en
is slechts van I 5 atlasblokken bekend. Hetzelfde
~eldt trouVve!'s voor Medetero )ugolls, die pas in
986 voor het eerst In België werd waargeno

men 'P Lq et ol. 1987a). maar die in het voor
Jaar In vnj natuurlijke en vochtige biotopen op

rIjwei alle populieren te vinden is;
~ MfJetero ffnv,pes IS slechts van 6 vindplaatsen (en

p/ef'veel atlasblokken) gekend in Vlaandenen en
bovendien blijkt ze nog niet te zijn waargenomen
In WallOnië. Niettemin komt ze op verticale wan
del" \boomstammen, muren) abundant voor in
oe roege zomer; vooral In de Vlaamse zand
streek en vaak In sterk verstoorde omgevingen;

(3) MerJeterr] loreo IS een zeer kleine soort die in
992 voor I:et eerst In een duinstruweel binnen

het Militair Domein van LombardsiJde werd ver
zameld met witte watervallen (PallET &
GR 1OTAER.T 1996). MNS & PallET (1997) maak
te!' melding van een tweede vondst in het
natuup-eservaat 'De Maten' te Genk (1993). In
1997 trof ik tot mijn grote verrassing 4 exempla
ren aan op een okkernotenboom in mijn tuin in
De Pinte

Ik ben er evenwel van overtuigd dat enkele soorten
daadwerkelijk bedUidend zeldzamer zijn dan de andere: M.
brev/torsa bv. werd sinds zIJn beschrijVing door PARENT in
1927 vrijwel niet meer teruggevonden. In 1986 troffen wij
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de soort echter aan in Wijnendalebos te Ichtegem-Torhout
(POLLET & GROOTAERT 1987).
Daarnaast is een groot aantal Medetero-soorten vrij moei
lijk op naam te brengen wegens de sterk uniforme bouw
en grootte en het ontbreken van opvallende secundaire
mannelijke geslachtskenmerken. Voor de determinatie van
wijfjes IS geen enkele huidige determinatiesleutel toerei
kend. Voor een aantal soorten IS het daarom absoluut
noodzakelijk dat het genitaalapparaat In detail wordt bestu
deerd. Dit alles maakt deze groep uiteraard niet erg
geschikt als Rode-Lijstsoorten, al namen SHIRT (1987) en
FALK (199 I) maar liefst 16 soorten op in de Rode Lijst van
slankpootvliegen van Groot-Brittannië.

Rode lijst en soortbesprekingen

Tabel 111.1 heeft een overzicht van het aantal soorten
behorend tot de verschillende Rode-Lijstcategoneën. Van
de 260 soorten slankpootvliegen die sinds 1850 voor
Vlaanderen werden vastgesteld. werden er 22 na 1980 niet
teruggevonden en dus als uitgestorven beschouwd In
Vlaanderen. Daarnaast bleken 24 andere soorten met
>25% te zijn achteruitgegaan t.o.v. de periode tot 1980; het
betreft hier steeds zeer zeldzame tot vnj zeldzame soor
ten. Geen enkele van de vrij tot zeer algemene soorten
bleek dUidelijk minder algemeen te zijn geworden.

Tabel /11. I Overzicht van het aantal slonkpootvlJegen per Rode-Lijstcotegone In Vlaanderen (bij stnkte toepassing van zeldzoom
helds- en trendcntenum).

Toble /11. I. Overv!ew of the number of Dollchopodldoe per Red List cotegone In Flanders (by stnct oppllcot/on of ronty ond trend
cntenon).

Zeldzaamheid
% atlasblokken

Uitgestorven
0%

Zeer zeldzaam
1-<2%

Zeldzaam
2-<5%

Vrij zeldzaam
5-< 10%

Niet zeldzaam
~IO%

Totaal

Achteruitgang
76-100% 22
51-75%
26-50%
:Q5%
Onvoldoende gekend

Totaal 22

2 24
4 I I 6
8 6 2 16
33 36 33 73 175

39

47 43 36 73 260

Hieronder worden de 260 Vlaamse slankpootvliegen
per Rode-Lijstcategorie vermeld; de soorten die in de
gedetailleerde soortbespreking aan bod komen, zijn in vet
aangeduid. Soorten die op basis van hun strikte gebonden
heid aan een (sterk) bedreigd habitat in de Rode
Lijstcategorie zijn opgenomen, zIJn gemarkeerd met een '*'.

Uitgestorven in Vlaanderen

Argyro hoffmeisteri
Dlophorus dlsjunctus
Diophorus hoffmonnseggl
Dlophorus wintheml
Dolichopus cili(emoratus
Dolichopus eurypterus
Dolichopus plumltorsls
Hercostomus cheti(er
Hercostomus germanus
Hercostomus longiventris
Hydrophorus bolticus

Instituut voor Natuurbehoud

UCN - Extmct In the wild

Liancalus virens
Neurigona pallida
Orthoceratium lacustre
Poecilobothrus regalis
Rhophlum ouctum
Rhophium mgriborbotum
Rhophium quodrispinosum
Syblstromo cnnipes
Syblstromo sClophilus
Tochytrechus ommobotes
Xonthochlorus ultromontonus
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Met uitsterven bedreigd

Aphrosylus (erox
Chrysotus cûpreus
Dolichopus c/avipes*
Dolichopus latipennis*
Machaerium maritimae*

Bedreigd

Achalcus bimaculatus*
Chrysotus obscuripes
Dolichopus notatus*
Dolichopus sabinus*
Dolichopus strigipes*
Hercostomus nigripennis
Poecilobothrus principalis*

Kwetsbaar

Argyra grata
Chrysotus laesus
Chrysotus monochaetus
Diaphorus oculatus
Dolichopus acuticomis
Dolichopus longitarsis
Dolichopus migrans
Dolichopus planitarsis

Zeldzaam

Muscidideicus praetextatus*
Syntormon ftliger*
Tachytrechus insignis*
Thinophilus navipalpis*
Thinophilus ruftcomis*

Rhaphium bilame/latum*
Rhaphium brevicome
Rhaphium consobrinum*
Sciapus laetus*
Sciapus longulus
Sciapus maritimus*
Syntormon (uscipes

Hercostomus gracilis
Hercostomus rusticus
Hydrophorus albiceps
Hydrophorus oceanus
Nematoproàus distendens
Rhaphium commune
Rhaphium monotrichum
Syntormon aulicum

/UCN - Critico/ly endangered

IUCN - Endangered

/UCN - Vulnerable

IUCN - Rare

In deze categorie werd een onderscheid gemaakt tussen vnj zeldzame, zeldzame en zeer zeldzame soorten.

Zeer zeldzame soorten «2%) Very rare

Achalcus me/anotrichus
Aphrosylus ce/tiber
Campsicnemus magius
Campsicnemus pusillus
Dolichopus apicalis
Dolichopus argyrotarsis
Dolichopus lineatocomis
Dolichopus rupestris
Hercostomus (ulvicaudis
Hercostomus nigrilame/latus
Hercostomus parvilame/latus
Hydrophorus nebulosus

Zeldzame soorten (2-<5%)

Achalcus phragmitidis
Argyra atriceps
Argyra e/ongata
Argyra i/onae
Asyndetus lati(rons

14

Lamprochromus strobli
Rhaphium micans
Rhaphium nasutum
Syntormon metathesis
Syntormon tarsatum
Systenus bipartftus
Systenus leucurus*
Systenus pallipes
Systenus scholtzii*
Tachytrechus notatus
Te/maturgus tumidulus
Thrypticus smaragdinus

Medetera muralis
Medetera petrophiloides
Me/anostolus melancholicus
Poecilobothrus ducalis
Rhaphlum e/egantulum

Ins ituut voor Natuurbehoud
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Campsicnemus alpinus
Compslcnemus ormoriconus
Campsicnemus compeditus
Chrysotimus (laviventris
Dolichopus atratus
Dolichopus diadema
Dolichopus plClpes
Dolichopus signifer
Hercostomus (G.) blankaartensis
Hercostomus verbeke/

Vrij zeldzame soorten (5-< I0%)

Acho/cus Clnereus
Acholcus ~ov/coflis

Acho/cus voil/onti
Argyro orgentino
Argyro orgyno
Argyro vest/to
Compsicnemus lumbotus
Campsicnemus pumilio
Dolichopus otripes
Do!lchopus compestris
Dolichopus excisus
Dolichopus gnse/penn/s
Dolichopus urbonus
Dolichopus vitripennis
Hercostomus nigriplantis
Hercostomus pilifer
Hercostomus proeceps

Onvoldoende gekend

Compslcnemus umbnpenms
Dolichophorus kerteszi
Dolichopus ogilis
Dolichopus nlt/dus
Hydrophorus litoreus
Hydrophorus viridis
Medetero omb/guo
Medetero blsplnoso
Medetero brevitorso
Medetero copilloto
Medetero (emmmo
Medetero ~ovipes

Medetero g/oucel/o
Medetero /n(umoto
Medetero inspissoto
Medetero loreo
Medetero nitido
Medetero oSCll/ons
Medetero porentJ
Medetero perfido

Instituut voor Natuurbehoud
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Rhaphium ensicorne
Rhaphium fascipes
Rhaphium longicorne
Rhophlum nponum
Scel/us notatus
Sciopus lobipes
Syntormon monile
Teuchophorus simplex
Thrypticus torsolts

Fo/r/y rore

Hydrophorus bipunctotus
Hydrophorus proecox
Lamprochromus bifasciatus
Medetero obstruso
Medetero d/odemo
Medetero /mp/gro
Medetero jugolis
Medetero mlcoceo
Medetera p/umbel/a
Nodlcornls nodicorms
Rhophium ontennotum
RhophlUm fosClotum
Schoenophilus versutus
Teuchophorus colcorotus
Teuchophorus monoconthus
Teuchophorus nigricosto

/UCN - /nsuffiClently known

Medetero petrophi/o
Medetero pseudoopicolis
Medetero seguyi
Medetero semcu/o
Medetero sp. n.
Medetero str/oto
? Medetero tokogi
Medetero tristis
RhophlUm d/sClgerum
Rhoph/um lonceofotum
Rhophlum penicil/otum
SClOpUS contristons
Sciopus nervosus
Sciopus zonotu/us
Sybistromo discipes
ThryptJcus otomus
Thrypticus bel/us
Thrypticus divisus
Thrypticus prUinosus
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Momenteel niet bedreigd /UCN - Sofe/Low nsk

AnepslomylO fiovlventns
Argyro diophono
Argyro /eucoceph%
Argyro perp/exo
Compsicnemus armatus
Compslcnemus eurvipes
Compsicnemus /oripes
Compslcnemus picticornls
Compsicnemus scombus
Chrysotlmus mol/ieu/us
Chrysotus b/ephorosce/es
Chrysotus cilipes
Chrysotus femorotus
Chrysotus gromineus
Chrysotus neg/eetus
Chrysotus po/ustris
Chrysotus pu/chelJus
Chrysotus SUOVIS
Dlophorus mgncons
Dolichopus brevipenms
Dolichopus claViger
Dolichopus discifer
Dolichopus festJvus
Dolichopus /otilimbotus
Dolichopus /epidus
Dolichopus Iineons
Dolichopus /ongicomls
Dolichopus nubi/us
Do/ichopus pennotus
Dolichopus p/umipes
Dolichopus popu/ons
Dolichopus slgnotus
Dolichopus simplex
Dolichopus subpennotus
Do/ichopus tonythnx
Dolichopus trivia/is
Dolichopus ungu/otus

Dollchopus woh/bergl
Hercostomus (G.) oerosus
Hercostomus (G.) ongustlfrons
Hercostomus (G.) osslmilis
Hercostomus (G.) brevlcomls
Hercostomus (G.) ce/er
Hercostomus (G.) cho/ybeus
Hercostomus (G.) eupreus
Hercostomus (G.) meto/lieus
Hercostomus (G.) si/vestris
Hercostomus chrysozygos
Hercostomus nonus
Hercostomus p/oglotus
Medetero dendroboeno
Medetero JOeu/o
Medetero po/lipes
Medetero soxotills
Medetero truncorum
Mlcromorphus olblpes
Neungono quodnfosC/oto
PoeC//obothrus nobilitotus
Rhophlum oppendieu/otum
RhophlUm coligJnosum
Rhophlum crosslpes
Rhophlum lotJcome
SC/opus p/otypterus
SC/opus wledemonm
Syblstromo obseurel/um
Sympycnus desoutten
Syntormon blc%rel/um
Syntormon dentJeu/otum
Syntormon pol/ipes
Syntormon pumilum
Teuchophorus spJnigerel/us
Xonthoch/orus omotus
Xonthoch/orus tenel/us

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen

16



Uit Fig. 111.1 kan worden afgeleid dat 24% van de slank
pootvliegen die tot hier toe in Vlaanderen werden aange
troffen als bedreigd (d.i. In de Rode-Lijstcategorieën
'Uitgestorven', 'Met uitsterven bedreigd', 'Bedreigd' of
'Kwetsbaar' staat) kunnen beschouwd worden. Van 65%
van deze soorten kon het voorkomen recent worden

9%

Rode lijs/ en soortbesprekingen

aangetoond: 22 soorten werden na 1980 Immers niet
meer teruggevonden. Verder blijkt ongeveer 28% alge
meen tot zeer algemeen te zijn, terwijl de ecologie van 39
(overwegend Medetera-) soorten onvoldoende goed is
gekend om betrouwbare uitspraken te doen over eventu
ele zeldzaamheid en achteruitgang.

• Extinct in Flanders (0)

Critically endangered (I)

Endangered (2)

Vulnerable (3)

o Susceptible (rare)(Z)

o Insuffjciently known (?)

• Safe/Low risk (N)

Fig. /11. I Verdelmg van slankpootvliegen over de Rode-Lljstcategoneën In Vlaanderen.
Fig. 111. I Dlstribution of Dolichopodidae over the Red List cotegones In Flanders.

3. Bespreking van de meest

bedreigde soorten in

Vlaanderen

In dit hoofdstuk wordt een aantal aspecten van een
groot aantal van de bedreigde soorten besproken. Bij de
selectie van de te behandelen soorten werd vooreerst
nagegaan voor welke soorten voldoende ecologische
informatie voorhanden is, In een eerste fase werden 87
soorten geselecteerd die als volgt over de Rode
Lijstcategorieën zijn verdeeld: 8 soorten uit de categorie
'Uitgestorven', 10 soorten uit de categorie 'Met uitsterven
bedreigd', 14 soorten uit de categorie 'Bedreigd', 15 soor-

Instituut voor Natuurbehoud

ten uit de categorie 'Kwetsbaar', 21 soorten uit de subca
tegorie 'Zeer zeldzaam' en 19 soorten Uit de subcategOrie
'Zeldzaam'. Daarnaast werden nog 8 soorten behandeld
uit de subcategOrie 'Vrij zeldzaam' omWille van het feit dat
ze in de Britse Rode Lijst waren opgenomen, hun ver
spreiding in België beperkt is tot Vlaanderen en/of ze zelfs
in Vlaanderen een beperkte verspreiding vertonen,
Tenslotte werd beslist om de soorten van het genus
Systenus samen te bespreken wegens de heel speciale
(zeker binnen de slankpootvliegen) en sterk vergelijkbare
microhabitatniche die ze Innemen,
In totaal werden derhalve 95 van de 260 soorten behan
deld die tot hier toe in Vlaanderen werden verzameld,
Relevante informatie over elke soort wordt op de vol
gende manier gepresenteerd:
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Rode lijst en soortbesprekin8cn

Rode-Lijstcategorie (ev. subcategorie) Wetenschappelijke soortnaam

Wetenschappelijke soortnaam (Auteur en jaar van originele beschrijving)
+ eventuele synoniemen

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

18

vermelding van de standaardwerken met aanduiding van de paglnas met de Identificatiesleutel en diag
nostische figuren. In de meeste gevallen betreft dit ASSIS FONSECA (1978) en PARENT (1938); uitzonde

ringen betreffen doorgaans recent herziene genera.

Europa: lijst van Europese landen zoals vermeld door NEGROBOV (1991). met eventuele aanvullingen op
basis van sindsdien gepubliceerde verspreidingsgegevens of verkeerdelijk ontbrekende gegevens in voor
genoemde kataloog; ook het verspreidingsgebied bUiten Europa zoals opgegeven door NEGROBOV ( 199 I)
wordt vermeld. Gebruikte afkortingen: A: Oostennik. B: België. BELOR: Wit-Rusland; BUL: Bulgarije. CH:
Zwitserland. CZ: het vroegere TSJechoslovaklje. D: Duitsland. DK: Denemarken, E: Spanje. EST: Estland. F:
Frankrijk, FIN: Finland. GB: Groot-Brittannië. GR: Gnekenland, HUN: Hongarije, IRE: Ierland, I: Italië. L:
Luxemburg. N: Noorwegen, NL: Nederland, P: Portugal, PL: Polen, ROM: Roemenië, RUS: Rusland. SE:
Zweden,TUR: Turkije, UKR: Oekraïne en YUG: het vroegere Joegoslavië.
België: indien de soort In belde landshelften voorkomt wordt de verspreiding In Vlaanderen en Wallonië
steeds vergeleken aan de hand van het percentage bemonsterde UTM-hokken per landsgedeelte waar
in de soort over de volledige penode (I 850-1997) werd waargenomen, met aandUiding of de versprei
ding in beide landshelften significant verschillend IS (X2-test). Deze analyse steunt volledig op de DOLI
BEL-databank (POLLET ongepubliceerde gegevens).Verspreldingskaarten van alle soorten van België wer
den als Bijlage 111 aan deze Rode lijst toegevoegd.
Vlaanderen: eveneens op basis van de DOLIBEL-databank wordt vermeld In welke delen van Vlaanderen
het zwaartepunt van de verspreiding gesitueerd IS; In het geval van zeer zeldzame soorten wordt het aan
tal vindplaatsen vermeld.

Habitat in eerste instante wordt de voorkeurhabitat(s) zo accuraat mogelijk omschreven op basis van
mijn veldervaring en de ecologische gegevens In de ECODOL-databank. Deze gegevens worden. waar
mogelijk. getoetst aan informatie Uit de literatuur Nederlandse plantennamen zIJn volgens LAMBINON et ol.
( 1998).

FenologIe: doorgaans worden de fenologiegegevens van de soort in België vergeleken met de activiteits
periode zoals opgegeven door ASSIS FONSECA (1978) voor Groot-Brittannië, en ,ndien beschikbaar, met
andere fenologiegegevens uit de literatuur

Er wordt steeds opgegeven in hoeveel bemonsterde atlasblokken de soort na 1980 werd aangetroffen
(+ percentage op het totaal aantal bemonsterde atlasblok.1<en In Vlaanderen In de penode 1981-1997).
Indien het <6 atlasblokken betreft. worden de Vindplaatsen expliCiet vermeld. en vaak ook waar de groot
ste populaties werden gevonden. Deze Informatie wordt waar mogelijk. steeds vergeleken met de ver
spreiding van de soort in Groot-Bnttannië (AssIs FONSECA 1978) en Schotland (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemmg in Vlaanderen. Jaar (-t- Vindplaats); ,ndien de enige recente Vindplaats van de
soort reeds In één van de vonge rubrieken werd vermeld, wordt die hier niet meer herhaald.

Een opsomming van de voornaamste bedreigingen.

Een overzicht van mogelijke beschermlngs- en beheersmaatregelen.

Het standaardwerk van PARENT (1938) omvat een uitgebreide soortbeschrijving van bijna iedere soort.
maar vermeldt doorgaans bijzonder weinig ecologische gegevens. Meer faunlstische of ecologische infor
matie is beschikbaar in de hier vermelde referenties.

Instituut voor Natuurbehoud ~
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Bedreigd

Achalcus blmaculatus PaLLET 1996
~avlsslmus RaHLFIEN & EWALD 1979 (nomen nudum)

Rode lijst en soortbesprel"'lgf'n

Achalcus bimaculatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

PaLLET (1996) p. 362, fig. Sa-h

Europa: GB, 0 en B (PaLLET 1996).
België: enkel bekend van St-Jan-in-Eremo (paLLET 1992a) en Chimay (reserve naturelle de Lac de
Virelles)(GRaOTAERT et ol. 1988: vermeld als Achalcus ? vaillanti). Kaartnr. I.
Vlaanderen: enkel aangetroffen in het Meetjeslandse Krekengebied, voornamelijk in het natuurreservaat
'De Roeselarekreek', maar ook 'De Boerekreek' (St-Jan-in-Eremo, PaLLET I992a).

Habitat werd tot hier toe uitsluitend in zeggemoerassen en rietlanden gevonden. De grootste Vlaamse
populatie werd aangetroffen in een smalle strook van Oeverzegge aan de rand van een rietland in 'De
Roeselarekreek'; In het rietland was de soort 4 maal minder abundant (paLLET I992a) (Fig. 111.2).
Fenologie: eind juni - oktober met een activiteitspiek In juli-september.

Voor het eerst in 1990 in Vlaanderen aangetroffen en sindsdien van 2 atlasblokken (I %van het totaal aan
tal bemonsterde atlasblokken in Vlaanderen na 1980) gekend.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1990 (St-Jan-in-Eremo).

De habrtat langs de 'Roeselarekreek' met de enige aangetoonde populatie in Vlaanderen IS bijzonder
kwetsbaar door zijn kleine oppervlakte en de onmiddellijke nabijheid van systematisch uitbreidend akker
land (met eventuele negatieve effecten van het gebruik van pesticiden en meststoffen). Anderzijds dreigt
verruiging door het aanpalende netland. waarvoor de soort duidelijk geen voorkeur vertoont.

In dit reservaat dient de biotoop in kwestie actief te worden beschermd door de installatie van een
bufferzone tussen het akkerland en de biotoop zelf Anderzijds kan de zeggevegetatie enkel worden
behouden of mogelijk zelfs uitgebreid door een actief beheer met zomermaaien van de dichtst aanlig
gende netgordel.

PaLLET (1992a, 1996)

Instituut voor Natuurbehoud
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Rode lijst en oortbesprekingen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Achalcus melanotrichus MIK 1878

Achalcus melanotnchus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

20

ASSIS FONSECA (1978) p. 64; PARENT (1938) p. 468; POLLET (1996) p. 366. fig. 9a-h

Europa: IRE. GB. B. NL, D.A, ROM en SE (POLLET 1996).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen [in 1998 tevens in Wallonië verzameld. POLLET onge

publiceerde gegevens]. Kaartnr. 4.
Vlaanderen: voorlopig bekend van slechts 2 vindplaatsen in Oost- en West-Vlaanderen.

Habitat sterk afwijkend van andere soorten van dit genus door haar biologie. De larven leven In vochti
ge boomholtes van diverse loofboomsoorten (VAILLANT 1978) o.a. berk (SPEIGHT 1987), beuk (HOOGE
I992a: SPEIGHT 1987). olm (CHANDLER 1973; VERRALL 1912), wilde kastanje (VERRALL 1912: PARENT 1938).
linde (LAURENCE 1953). eik (ALLEN 1991; eigen observaties) en populier (eigen observaties). In Groot
Brittannië is de soort tot hier toe vooral in olm gevonden (DYTE 1959). De adulten zijn praktisch uitsluI
tend in of nabij voorgenoemde holtes te vinden (MEUFFELS 1974; STAR!<', mondelinge mededeling). De
soort is in geen geval gebonden aan bosgebieden en lijkt evenzeer in geschikte bomen in bomenrijen
(dreven. boomgaarden) voor te komen.
Fenologie: de soort vertoont in Europa één generatie per Jaar (mei-augustus) met een activiteitspiek in
het begin van juni; Assis FONSECA (1978) geeft vangstgegevens op van eind maart tot begin juli.

Voor het eerst in 1994 in België verzameld en sindsdien van 2 atlasblokken (I %) in Vlaanderen gekend
nl. Bos t'Ename (Ename, 1997) en Veldegem (1997). Meer recent werd ze biJ een Intensieve zoektocht
eveneens in De Pinte aangetroffen. ASSIS FONSECA (1978) noemde ze schaars In Groot-Brittannië.

De behandeling of verwijdering van zogenaamd ongezonde bomen; de systematische vervanging van olm
(wegens het olmvuur) door uitheemse boomsoorten.

Het behoud van dode of levende bomen met vochtige holtes; het aanplanten van olmen of andere
inheemse boomsoorten. De soort lijkt niet beperkt te zijn tot oude bossen, en derhalve houden geschik
te alleenstaande bomen (mogelijk als 'stepping stones') een grote waarde In.

POLLET (1996)

Instituut voor Natuurbehoud
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Zeldzaam (zeldzaam)

Achalcus phrogmltJdis PaLLET 1996

Rode lijst en soortbesprekingen

Achalcus phrogmltldis

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

PaLLET (1996) p. 368, fig. I Ia-h

Europa: B; van 2.194 onderzochte Achaicus-exemplaren Uit verschillende delen van West-Europa werden
slechts 19 exemplaren van deze soort ontdekt (POLLET 1996)!
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 5.
Vlaanderen: enkel bekend Uit het noorden (Meetjeslandse Krekengebied) en het midden
(Scheidebegeleidende moerassen) van Oost-Vlaanderen.

HabItat zeer vochtige netlanden en moerassen met Liesgras, meestal aan de rand van open water; in deze
habitats komt ze voornamelijk voor op plaatsen met een grondwatertafel die tijdens een gedeelte van
het jaar boven het maaiveld staat.
Fenologie: alle exemplaren werden verzameld In augustus-november en opnieuw in maart-april; daar pas
ontslopen individuen in augustus-september werden opgemerkt, overwintert de soort dus klaarblijkelijk
In het adulte stadium, wat een bijkomende verklanng kan zIJn van haar 'zeldzaamheid'.

Werd voor het eerst In 1990 ontdekt en IS Sindsdien van 5 atlasblokken (2%) gekend nl. het natuurre
servaat 'De Roeselarekreek' en 'De Boerekreek' (St-Jan-In-Eremo), 'De Vrouwkenshoekkreek' (St-Laurelns)
en het natuurreservaat 'De Molenkreek' (St-Margnete, verkeerdelijk vermeld als A. thalhammeri In PaLLET
1992a) alsook de natuurreservaten 'Het Dal' (Heurne, 1997) en 'De Langemeersen' (Petegem-aan-de
Schelde, 1997).

Uitdroging en omzetting van rietlanden in landbouwland (akker; grasland). In het natuurreservaat 'De
Roeselarekreek' kwam deze soort het talrijkst voor In een netland dat In de winter werd gemaaid en tij
dens het grootste gedeelte van het jaar overstroomd was.

Algemene bescherming van rietlanden en andere moerassen tegen verdroging. Ongetwijfeld zal ook de
waterkwalrtelt een belangnjke rol spelen bij het behoud van deze soort.

PaLLET (1992a, 1996)

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen an Vlaanderen 21



Rode lijst en <;oortoesprekinRen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Aphrosylus celtJber HALIDAY 1855

Aphrosylus ceftiber

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

22

ASSIS FONSECA (1978) p. 43, fig. 128; PARENT (1938) p.333

Europa: een zeer beperkte verspreiding In Noordwest-Europa; IRE (ODE 1969), GB en F; NL (MEUFFELS

ongepubliceerde gegevens) en B.
België: als strikt mariene soort uitsluitend van de Belgische kust bekend. Kaartnr. 8.
Vlaanderen: enkel bekend van Knokke.

HabItat een typisch mariene soort, die praktisch uitslurtend voorkomt op intertidale rotsen (MACGOWAN
1988) of harde substraten zoals golfbrekers; de larven werden reeds aangetroffen in zeepokken
(ROUBAUD 1903), maar vermoedelijk moeten ze eerder als predatoren dan als parasitoïden worden
beschouwd, daar larven van andere Aphrosylus-soorten tevens In modder en wieren voorkomen. Soorten
van dit genus zijn enkel met het geoefend oog te herkennen In het veld en bovendien zeer moeilijk te
vangen. Het is niet uitgesloten dat bij specifieke verzamelacties deze en andere Aphrosylus-soorten op
meer plaatsen aan de Belgische zeekust zullen gevonden worden.
FenologIe: Assis FONSECA (1978) geeft mei-augustus op als vliegtijd van deze soort In Engeland; in
Schotland is de soort van begin juli tot eind augustus actief (MACGOWAN 1988). In Groede-Bad (NL) heb
ik nog in september pas ontslopen individuen waargenomen en mogelijks IS er dus meer dan één gene
ratie per jaar.

De soort is slechts gekend van latlasblok «1%) in Vlaanderen; het enige exemplaar (een wijfje) werd
op 21 juni 1987 op een golfbreker ten noorden van het natuurreservaat 'Het Zwin' (Knokke) aangetrof
fen. De soort is in Nederland van het nabij gelegen Cadzand gekend. De soort lijkt relatief algemeen in
Groot-Brittannië (AssIs FONSECA 1978); In Schotland werd ze In I I van de 353 UTM-hokken aangetrof
fen (MACGOWAN 1988).

Verontreiniging van het Noordzeewater en verontreiniging of verwijdering van harde substraten (golf
brekers) in de Intertidale zone. Door het feit dat de larven van deze en andere Aphrosylus-soorten van
zeepokken en andere mariene ongewervelden leven, kan de achteruitgang van deze prooidieren door
vervuiling van het zeewater een negatieve impact op deze predatoren hebben.

Behoud van een hoge waterkwaliteit van het zeewater via de matiging/stopzetting van directe lozing van
huishoudelijk afValwater en afValwater afkomstig van industrieën en de landbouw in de zee (bv.
NIeuwpoort). Behoud van golfbrekers langs de Belgische kust.

Instituut voor Natuurbehoud
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Met uitsterven bedreigd

Aphrosylus ferox HALIDAY IN WALKER 1851

n soortbesprekrngen

Aphrosylus ferox

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 43, fig. 131; DAHL (1961) p. 2, fig. a-c; PARENT (1938) p. 334

Europa: IRE, GB, NL, B, N, E; F (noordelijke departementen, PARENT 1938; zUidelijke Bouches-du-Rh6ne,
TIMON-DAVID 1944), RUS (PARENT 1938), P (WE & POULDING 1992).
België: als strikt mariene soort uitsluitend van de Belgische kust bekend. Kaartnr. 9.
Vlaanderen: bekend van 5 vindplaatsen langs de Belgische kust (Knokke, Zeebrugge, Wenduine,
Duinbergen, Nieuwpoort).

Habitat de soort komt bijna uitsluitend voor op harde substraten zoals rotsen en golfbrekers (MERCIER &
PARENT 1925) waar ze vaak abundant wordt aangetroffen in de zeepokkenzone (WE & POULDING 1992).
Ze werd evenwel ook reeds op slijkplaten in estuaria, op het strand, in beschutte baaien en havens en
tussen zeewier in de intertidale zone waargenomen (BEQUAERT 1955; WE & POULDING 1992;
GOETGHEBUER 1942; MACGOWAN 1988). Deze soort legt eieren aan de basis van zeepokken (DAHL 1961).
PARENT (1925) vermeldt als eerste A. ferox voor België op basis van exemplaren uit Zeebrugge;
GOETGHEBUER (1942) vond de soort op de golfbrekers van Wenduine en op de pier in Nieuwpoort;
BEQUAERT (1955) geeft Knokke en Duinbergen op als vindplaatsen. In 1978 werd de soort in opvallend
grote aantallen verzameld op de pier in Nieuwpoort (VERBEKE persoonlijke mededeling)
Fenologie: mei-juli en november (AssIs FONSECA 1978). MERCIER & PARENT (1925) en BEQUAERT (1955)
geven resp. juli-oktober en Juni-september op als vliegtijd voor deze soort. De meeste Belgische exem
plaren werden In juli verzameld.

Werd na 1980 slechts In latlasblok « I%) teruggevonden en vertoont een recente achteruitgang van
80%. In Groot-Brittannië is de soort abundant waar ze voorkomt (AssIs FONSECA 1978); ook in Schotland
lijkt ze algemeen (gekend van> 10 UTM-hokken, MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1990 (Nieuwpoort).

Verontreiniging van de Noordzee (zeker in de buurt van Nieuwpoort) en vernietiging/vervuiling van
harde substraten in Intertidale zone, waardoor mogelijke prooien afsterven of tenminste in aantal ver
minderen.

Het behoud van een hoge zeewaterkwaliteit; het behoud en de eventuele uitbreiding van golfbrekers in
de intertidale zone langs de Belgische kust met aandacht voor de vestiging van zeepokken. Deponering
van harde substraten hogerop het strand (zoals in Nieuwpoort) zijn niet geschikt voor deze soort.
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (zeldzaam)

Argyro atriceps LOEW 1857

Argyro atriceps

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

24

ASSIS FONSECA (1978); PARENT (1938) p. 576, fig. 80 I

Europa: GB, B, NL, D, ROM, HUN, BUL, I, RUS; F (PARENT 1925), PL, A (PARENT 1938) en CZ (OlEJNICEK
1974). Komt In NL vrijwel uitsluitend In ZUid-Limburg voor (MEUFFELS 1978).
België: vertoont een gelijkmatige verspreiding over Vlaanderen (6%) en Wallonië (6%). Kaartnr. 12.
Vlaanderen: voornamelijk aangetroffen In Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant maar vermoede
lijk ook In het oosten voorkomend In geschikte biotopen; hjkt evenwel beperkt tot het binnenland.

Habitat vertoont een voorkeur voor rijke en gevarieerde, voedselrijke moerasvegetaties aan de rand van
vijvers of poelen met beschutting van bömen, maar wordt ook In vochtige open bossen gevonden
(gemengd bos, OLEJNICEK & BARTAK 1996). Werd tot hier toe In België het meest abundant aangetroffen
in een vochtige tuin In üttignles (MEUFFELS et ol. 1989).
Fenologie: mei-augustus (AsSIS FON5ECA 1978) wat volledig In overeenstemming IS met de discontinue
Belgische gegevens. Bij de continue bemonstering In Ottlgnies bleek de soort actief van eind mei tot begin
november met een lange plek vanaf half Juni tot begin augustus.

Werd na 1980 in 5 atlasblokken (3%) in Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De Mandelhoek'
(Ingelmunster), Elsegem, 'Bos t'Ename (Ename), Baasrode en het natuurreservaat 'Het Torfbroek' (Berg
Kampenhout). De soort wordt In Groot-Brittannië als niet algemeen en zeer lokaal omschreven (AssIs
FONSECA 1978). De enige Schotse vondst van A. atriceps dateert van 1909 (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemll1g voor Vlaanderen: 1997 (Ename).

Vernietiging van zoomvegetaties en boomgordels langs (matig) voedselrijke vijvers en poelen (steeds in
de nabijheid van loofbossen).

Behoud van zoomvegetaties en boomgordels langs mesotrofe en eutrofe vijvers en poelen.

MEUFFELS et ol. (1989); POllET et ol. (1988b, 1992a)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Argyro elongato (ZETTERSTEDT I 843)

Rode lijst en soortbesprekingen

Argyro elongata

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 70, fig. 185, 188; PARENT (1938) p. 584 fig. 810-81 I

Europa: GB, F, NL, OK, SE, FIN, RUS; ez (OlEjNICEK 1974), HUN (WEBER 1985), IRE (BLACKITH et ol. 1989),
N UONASSEN 1992), 0 (STARK & POllET 1993), eH (POlLiNI & POllET, 1998), B.
België: voornamelijk gekend van Vlaanderen (4%), slechts één melding uit Wallonië « 1%). Kaartnr. IS.
Vlaanderen: gekend van Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen.

HabItat voornamelijk vochtige netlanden. De omvangrijkste populatie werd waargenomen in het natuur
reservaat 'De Blankaart' (Woumen). Uit het bUitenland wordt de soort vooral gemeld van veengebieden
en vochtige bossen (BLACKITH et ol. 1989; RAABE et ol. 1996). Het door RAABE et ol. (1996) onderzochte
biotoop was weliswaar een elzenbroekbos, maar met een ondergroei van zeggen en Riet op een laag
veen- en overgangsveenbodem. De densiteit van A. e/ongato werd er op 1.3 individuen/m2 geschat. Ook
in 'De Blankaart' en de kreken uit het 'Meetjeslandse Krekengebied' zijn relicten van veen aangetroffen wat
mogelijk de aanwezigheid van deze soort verklaart. MEYER & HEYDEMANN (1990) noemen de soort hygro
fiel en typisch voor oevers van waterplassen en rivieren.
Fenologie: mei-juli (AssIs FONSECA 1978); In 'De Blankaart' was de soort actief van half mei tot half sep
tember met een uitgesproken plek tussen begin juni en eind juli.

Werd na 1980 in 4 atlasblokken (2%) in Vlaanderen aangetroffen, nl. het natuurreservaat 'De Blankaart'
(Woumen), de 'Boerekreek' (St-Jan-in-Eremo), de 'Vrouwkenshoekkreek' (St-Laurelns), 'Bos t'Ename'
(Ename) en het natuurreservaat 'De Oude Landen' (Ekeren).volgens LUNDBECK (1912) was ze zeer zeld
zaam In Denemarken.
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1994 (Ename).

Vernietiging, verdroging of eutrofiënng van netlanden. Een losse stroolsellaag blijkt van fundamenteel
belang te zijn voor de overleving van deze soort. Na een overstroming van het natuurreservaat 'De
Blankaart' tijdens de winter van 1984-1985, waarbij een dikke modderlaag op de strooisellaag werd afge
zet. werd de soort die voorheen abundant voorkwam, niet meer teruggevonden. Ook in 1988 leverde
een intensieve verzamelcampagne geen enkel exemplaar meer op (POllET & DECLEER ongepubliceerde

gegevens).

Behoud van rietlanden met een goed ontwikkelde strooisellaag op zand- of veenbodem. Grootschalige
overstromingen met afzet van voedselrijk slib moeten absoluut worden vermeden.

MEYER & HEYDEMANN (1990); POllET (1992a,b); RAABE et ol. (1996)
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Rode lij~t en ~oortbe~prekll1~en

Kwetsbaar

Argyro groto LOEW /857

Argyro grota

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p.72; PARENT (1938) p. 587, fig. 814

Europa: GB, F, B, NL, 0, PL,A, HUN, CZ, CH, ROM, E. RUS; Noord-Afrika: Marokko;Algerije (PARENT 1925).

België: gelijkmatig verspreid in Vlaanderen (6%) en Wallonië (7%). Kaartnr. 16.
Vlaanderen: oude meldingen van deze soort zijn vooral afkomstig uit de streek van Brussel (Zoniënwoud);
de 3 meest recente vindplaatsen situeren zich in West-, Oost-Vlaanderen en Limburg met als meest
noordwestelijke vindplaats het natuurreservaat 'De Mandelhoek' (Ingelmunster); lijkt vooral in het bin

nenland voor te komen.

Hab/tat vochtige en koele, beboste, voedselrijke moerassen met poelen, en matig vochtige bossen met
snelstromend water; In Wallonië komt deze soort ook In rijke oevervegetaties langs rivieren voor. WOOD
( 19 I 3) trof de soort aan in een rotsige rivierbedding onder overhangend struweel, terwijl ALLEN (199 I)
ze verzamelde langs een modderig beschaduwd bospad. COLLART (1935a) vermeldt ze van het KBIN-park
(Brussel). A. grata wordt regelmatig samen met A. atnceps aangetroffen.
Fenologie: juli-augustus (AssIs FONSECA 1978); In diezelfde periode werden ook de Belgische exemplaren
verzameld.

Werd na 1980 in slechts 3 atlasblokken (2%) in Vlaanderen aangetroffen, nl. het natuurreservaat 'De
Mandelhoek' (Ingelmunster), 'Bos t'Ename' (Ename) en het natuurreservaat 'De Tiendeberg' (Kanne), en
vertoont een achteruitgang van 49%. Er moet wel bij vermeld worden dat de oude en recente gegevens
niet uit dezelfde geografisch regio afkomstig zijn. In Groot-Brittannië is de soort zeer zeldzaam (AssIs
FONSECA 1978).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1997 (Kanne).

Vernietiging en verdroging van geschikte biotopen bv. het natuurreservaat 'De Mandelhoek' dat door zijn
geringe omvang en de nabijheid van de sterk vervuilde Mandel sterk bedreigd wordt, leverde 42% van
alle Belgische individuen op.

Integrale bescherming van kleinschalige moerasreservaten met geschikte biotopen voor deze soort.

POLLET et ol. (1988b, 1992a)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Asyndetus lati(rons (LOEW 1857)

Rode lijst en ~oortbe5prekingen

Asyndetus latifrons

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

PARENT (1938) p. 556, fig. 780; p. 558: fig. 781-782

Europa: F, B, NL, 0, PL, ez, A. HUN, ROM, E, I, EST, RUS (Noord-Kaukasus, Zuid-Oeral); de meest alge
mene en wijd verbreide soort van dit genus In Europa (WEBER 1980). De soort komt volgens MEUFFELS
( 1981) in Zuid-Azië tot in de Filippijnen voor.
België: lijkt algemener in Vlaanderen (4%) dan In Wallonië (I %). Kaartnr. n.
Vlaanderen: bekend van 4 vindplaatsen in Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen.

Habitat de soort is sterk gebonden aan open biotopen met een kortgrazige vegetatie op vochtige zand
grond, maar lijkt geen specifieke voorkeur te vertonen voor heidegebieden. Ze wordt hierbij vaak aan de
rand van waterplassen gevonden. Het natuurreservaat 'De Gavers' (Harelbeke) bleek bij een bemonste
ring in 1988 een zeer grote populatie te herbergen. De soort lijkt in Oost-Europa een minder strikte habi
tatbinding te vertonen en komt in Hongarije voor in bossen, tuinen, moerassen, op rivieroevers en in stuif
zandheuvels (WEBER 1980). BANKOWSKA (1981) vermeldt ze van stadsparken in Warschau en Mozavia
(Polen), terwijl OLEJNICEK (1975, 1993) ze zowel aantrof op de oevers van poelen als aan de rand van een
naaldbos in TSjechoslovakije.
Fenologie: in 'De Gavers' was de soort actief van eind mei tot half september met een dUidelijke piek in
het begin van juli.

Werd na 1980 in 4 atlasblokken (2%) In Vlaanderen aangetroffen nl. het militair depot 'Houthulstbos'
(Houthulst), het natuurreservaat 'De Gavers' (Harelbeke), de 'Donkvijvers' (Oudenaarde) en het natuur
reservaat 'De Oude Landen' (Ekeren).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1997 (Oudenaarde).

Vernietiging van de geschikte biotopen door menselijke Ingrepen en verruIging door boomopslag.
Gebieden binnen natuurreservaten (bv. 'De Gavers') genieten nog een zekere bescherming, maar bv. de
biotoop in 'De Donkvijvers' (Oudenaarde) is niet beschermd noch beheerd. Niettemin kan verruiging van
beschermde kortgrazige moerasvegetaties eveneens een negatief effect op deze soort teweegbrengen.

Vrijwaren van open zandige oevers van waterplassen; bescherming van kleinschalige biotopen van dit

type.
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (zeldzaam)

Campsicnemus alpmus (HALIDAY I833)(Fig. 11103)

Camps/cnemus alpmus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

28

ASSIS FONSECA (1978) p. 70, fig. 190; PARENT (1938)(als Ectomus alpinus (Haliday 1833)) p. 627, fig. 857; p.

628, fig. 858-859

Europa: IRE, GB, F, NL, 0, SE, FIN, A. RUS; OK. N UONASSEN 1990), eH (POlLiNI & POllET, 1998), B (PARENT

1938).
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 23.
Vlaanderen: enkel bekend uit West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg; slechts 2 oude meldingen (Heide
1923 en Kalmthout 1924), ovenge meldingen dateren van 1979 of later. Eerste melding voor België
afkomstig Uit Kalmthout (PARENT 1924).

Habitat uiterst typische soort van vochtige heide, waar ze vnjwei UitslUitend voorkomt op een zompige
nagenoeg stenele zandbodem of In een Ijle vegetatie nabij ondiepe voedselarme vennen of plassen. In de
miljtalre domeinen van Houthulstbos (Houthulst) en Vloetemveld (Zedelgem) werden tot hier toe de
grootste populaties aangetroffen. NELSON (1971) vermeldt de soort als vrij algemeen In veengebieden
met een goed ontwikkelde veenmoslaag en verspreide poelen, terwijl MACGOWAN (1988) ze als 'niet alge
meen' maar typisch voor veengebieden omschrijft. In scherpe tegenstelling hiermee beschouwen MEYER
& HEYDEMANN (1990) C. alpmus als zout- en droogteminnend In hoogveengebieden. KARl (1930) trof ze
aan In een schorre op het eiland Amrum. Dit is de enige Palearktische Campslcnemus-soort met geredu
ceerde vleugels.

Fenologie: Juli-september (AssIs FONSECA 1978) en ook MACGOWAN (1988) geeft eind juni-eind septem
ber op. Belgische exemplaren werden verzameld van Juni tot augustus.

Werd na 1980 In 5 atlasblokken (3%) In Vlaanderen aangetroffen, maar steeds In natuurreservaten ('Het
Hageven' (Neerpelt), 'De Vallei van de Zijpbeek' (Rekem), 'De Gulke Putten' (Wingene)) of militaire
depots (zie hoger). Is niet ongewoon In Groot-Brittannië. Werd door LUNDBECK (1912) in Denemarken
als zeer zeldzaam beschouwd.

Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1988 (Houthulst).

Het afgraven of uitdiepen van ondiepe poelen tijdens bodemwerken In militaire domeinen; de eutrofië
nng van vochtige helde en de vergrassing tot dichte pijpenstrootjesvegetaties; de verdroging van heide
gebieden In het algemeen.

Een gencht beheer van de (voormalige) militaire domeinen In de Vlaamse Zandstreek en de Kempen met
aandacht voor het behoud van ondiepe poelen en vennen met zwak hellende oevers; regelmatig plaggen
heeft mogelijk een gunstig effect op deze soort.

POLLET et ol. (1988a, 1989)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Campslcnemus compeditus LOEW 1857

Rode lijst en soortbesprekingen

Campslcnemus compeditus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 75, fig. 199; PARENT (1938) p. 61 I, fig. 834

Europa: IRE (SPEIGHT & MEUFFElS 1989), F (PARENT 1925), NL, 0, SE, FIN, PL, Cz. A. RUS, zUidelijke en oos

telijke SovJet-staten; CH (POlLiNI & POllET, 1998), B (POllET & GROOTAERT 1986). FREY (1915) noemt de
soort WIJd verbreid In NO-Azië. Volgens NEGROBOV & ZlOBIN (1978) wordt ze in Siberië t.e.m.
Kamschatka gevonden en IS ze heel lokaal ten ZUiden van Scandinavië en ten westen van Centraal Europa.
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 26.
Vlaanderen: in 1986 voor het eerst ontdekt In Limburg (het natuurreservaat 'De Slangebeekbron'
(Zonhoven, POllET & GROOTAERT 1986) en sindsdien ook gekend van West- en Oost-Vlaanderen.

HabItat uiterst typische soort van laagveen en vochtige heide, vaak op oevers van voedselarme vennen
of In nabijgelegen grachten. In 'De Roeselarekreek' werd ze in een zeldzame moerasvarenvegetatie met
veenmosbulten aangetroffen. De grootste populaties zIJn gekend uit 'De Teut' (Zonhoven) en
'Houthulstbos' (Houthulst). Ook in de rest van Europa lijkt ze beperkt tot (hoog)veengebieden waar ze
vaak aan venranden wordt aangetroffen (DRAKE 1987; FREY 1915; HANCOCK et ol. 1994; LAuRENCE 1995;
MACGOWAN 1988; SPEIGHT & MEUFFElS 1989). OlEjNICEK & BARTAK (1997) vermelden ze van een vochtig
valleigebied. Volgens FREY (1915) IS C. compeditus een relictsoort van koude klimaatzones.
FenologIe: Juni-juli (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld van mei tot augustus
(zie ook SPEIGHT & MEUFFElS 1989).

Werd na 1980 In 5 atlasblokken (3%) In Vlaanderen aangetroffen nl. de natuurreservaten 'De
Slangebeekbron' en 'De Teut' (Zonhoven), 'Het Hageven' (Neerpelt), 'De Vallei van de Zwarte Beek'
(Beringen), 'De Roeselarekreek' (St-Jan-In-Eremo) en het militair domein 'Houthulstbos' (Houthulst). De
soort IS in Schotland van slechts 7 UTM-hokken gekend.
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1991 (Beringen).

Eutrofiënng van vochtige heidegebieden; vernietiging van vlakke venoevers. De populatie op het tnlveen
in 'De Roeselarekreek' wordt bedreigd door overstroming van kreekwater bij vasthaken van wortels van

wilgen In de kreekbodem.

Een gencht beheer van de (voormalige) militaire domeinen en andere heideterreinen in de Vlaamse
Zandstreek en de Kempen met aandacht voor behoud van vlakke oevers van ondiepe poelen en ven
nen; regelmatig kapbeheer op trilvenen. Tegengaan van eutrofiëring van vochtige heldegebieden In het

algemeen.

MAES & POllET (1997); POllET (1992a); POllET & GROOTAERT (1986); POllET et ol. (1988b)
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Rode lij.,t en soortbe~prekingen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Campsicnemus magius (LOEW I845)(Fig. lilA)

Campslcnemus magius

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

30

ASSIS FONSECA (1978) p. 75, fig. 198; PARENT (1938) p. 617: 841; PARVU (1986) p. 108, fig. 7

Europa: GB, F, B, NL, D, A. ez, HUN, YUG, BUL, I, E, RUS; TadJiklstan, Turkmenistan, St- Helena; Sicilië;

Noord-Afrika (PARENT 1938)
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 30.
Vlaanderen: enkel gekend van het noorden van West- en Oost-Vlaanderen; oude meldingen van

Ussewege en De Panne (PARENT 1938).

Habitat typische soort van slikken en schorren, waar ze voornamelijk voorkomt op de modderige oevers
van zoute tot brakke plassen. Ze wordt evenwel zelden In grote aantallen waargenomen (BESCHOVSKI
1971; MERCIER & PARENT 1925; MEUFFElS 1981; VERRAll 1905, 1912). In Vlaanderen werd ze recent steeds
gevonden aan de rand van netlanden aan brakke en zoetwaterkreken. De soort komt ook diep In het
binnenland in zoutmoerassen voor (o.a. nabij zoutmijnen In Sachsen-Anhalt, Duitsland; BElLSTEDT &
BÄHRMANN 1989; BÄHRMANN 1993, STARK & POllET 1993) en kan na heVige zomerregens een plotse pop
ulatie-explosie vertonen (STARK persoonlijke mededeling). Het mannetje van deze soort bezit sterk ver
sierde voorpoten (Fig. lilA).
Fenologie: mei-november (AsSIS FONSECA 1978).

Werd na 1980 In 3 atlasblokken (2%) In Vlaanderen aangetroffen nl. 'De Zoutekreek' (Zandvoorde
Oostende) en de natuurreservaten 'De Oostpolderkreek' (St-Jan-In-Eremo) en 'De Molenkreek' In St
Margriete. De soort IS slechts van 5 Vindplaatsen In Groot-Brittannië bekend (AssIs FONSECA 1978).
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1990 (St-Margriete).

Organische verontreiniging van brakke binnenlandkreken, het afgraven van de zacht hellende oevers of
de verruIging van de oevers waardoor geen open slijkige microhabitats meer beschikbaar zIJn.

Integrale bescherming van binnenlandkreken, eventueel met een actief beheer met speCiale aandacht
voor het behoud van open. zacht hellende oeverbiotopen.

De soort vormt het embleem van het dipterologlsch tijdschrift 'Studia Dipterologica' van de Ampyx uit
gevenj (A. STARK & F. MENZEl, eds, HallelS., Duitsland)(Fig. 111.5)
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Zeldzaam (vrij zeldzaam)

Camps/cnemus pumillO (ZETTERSTEDT I843)
peetinulatus (Loew 1864)(Teuchophorus)

Rode lijst en soortbesprekingen

CampslCnemus pumilio

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

·Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 79. fig. 202-203; PARENT (1938) p. 621. fig. 848

Europa: GB. F, B, D. DK. SE, FIN, ez. EST. RUS; Noord-Kaukasus. Kazakhstan. Kirghlzië, Oost-Siberië; NL
(VAN DER VELDE et ol. 1985).
BelgIë: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 33.
Vlaanderen: vóór 1981 enkel niet gekend van Vlaams-Brabant recent vooral aangetroffen in West
Vlaanderen en Limburg.

Habitat open slijkige oevers van voedselarme vennen of poelen op veen- of zandgrond. De soort is vrij
wel beperkt tot vochtige heidegebieden of schrale vegetaties op zandgrond, maar vertoont in tegenstel
ling tot Campsicnemus alpmus. geen zwaartepunt in vochtige heide. VAN DER VELDE et ol. (1985) trof C.
pumilio vrij talrijk aan op drijvende bladeren van Noordelijke waterlelie, vooral in de directe oeverzone.
RAABE et ol. (1996) vonden de soort in densiteiten van I I indlviduen/m2 in elzenbroekbos op veengrond.
De soort werd ook reeds op licht gevangen (ALLEN 199 I).
FenologIe: juli-augustus (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld van begin april tot
begin oktober.

Werd na 1980 In 9 atlasblokken (5%) in Vlaanderen aangetroffen. Levensvatbare populaties van deze
soort werden met zekerheid aangetoond in het provinciaal domein 'Lippensgoed-Bulskampveld'
(Beernem) en de natuurreservaten 'Het Hageven' (Neerpelt) en vooral 'Het Stamprooiersbroek'
(Kinrooi). Assis FONSECA (1978) noemt de soort schaars en In Schotland is ze slechts bekend van 3 UTM
hokken (MACGOWAN 1988). LUNDBECK (1912) noemde de soort zeer zeldzaam in Denemarken.
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1989 (Eeklo).

Door haar sterke voorkeur voor zwak hellende oevers van vennen en poelen lijken verdroging door
wateronttrekking, verruiging van oevervegetaties met verlies van open oeverhabitats, of vernietiging van
de oevers of het volledige habitat door baggerwerken of opvulling van poelen met grondmateriaal de
voornaamste bedreigingen. Daarnaast is de eutrofiëring van heidegebieden wellicht de minst controleer
bare en remedieerbare verstoring, die niet enkel deze soort maar volledige gemeenschappen bedreigt.

Het behoud van vennen, poelen en vijvers met vlakke slijkige oevers met hoogstens een zeer schrale
vegetatie via maai- en plagbeheer. zeker in gebieden die het meest blootstaan aan eutrofiëring. In de mili
taire domeinen in West-Vlaanderen wordt een strikt maaibeheer uit veiligheidsoverwegingen uitgevoerd,
en bij overname van deze gebieden dient dit beheer onverminderd voorgezet te worden.

POLLET (199 I); POLLET et ol. (1988a)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Campslcnemus pusl1lus (MEIGEN 1824)
platypus LoEW 1857

Campsicnemus pusillus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

32

ASSIS FONSECA (1978) p. 75, fig. 196-197; PARENT (1938) p. 623, fig. 851-853

Europa: IRE, GB, SE, FIN, 0, POL, A, HUN, ITA, CZ, EST, RUS; Oost-Sibenë en de meest oostelijke SovJet

republieken (NEGROBOV 1991).Voorlopig nog niet aangetroffen in Franknjk.

België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 34.
Vlaanderen: voor het eerst ontdekt In 1988 in het natuurreservaat 'Het Torfbroek' in Berg-Kampenhout:

in 1997 aangetroffen In 'De Donkvijvers' (Oudenaarde).

Habitat komt voor op steriele of kortgrazige oevers van natuurlijke poelen en vijvers op zand- of kalk
grond. De soort werd tot nog toe enkel In zeer lage aantallen gevonden. BEllSTEDT (1984) trof de soort
aan in een kalkzandgroeve samen met Tachytrechus nototus en Schoenophl1us versutus, terwijl CROSSlEY

( 1987) tevens melding maakt van deze soort In kalkrijke moerassen. De soort blijkt evenwel ook In voch
tige heide- en veengebieden voor te komen (AssIs FONSECA 1978; DRAKE & GODFREY 1989).
Fenologie: juni-juli en november (AssIs FONSECA 1978), mei en september (BEllSTEDT 1984), oktober
(MACGOWAN 1988); Belgische gegevens werden verzameld van eind mei tot begin juli.

Werd na 1980 in 2 atlasblokken (I %) In Vlaanderen aangetroffen. Is slechts van 3 graafschappen in Groot
Brittannië gekend (AssIs FONSECA 1978). MACGOWAN (1988) vermeldt slechts 2 UTM-hokken voor deze·
soort In Schotland.

Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1997 (Oudenaarde).

Vernietiging van niet-beschermde gebieden met geschikte biotopen: verruiging van open zwak hellende
oevers van poelen op zandgrond.

Actieve bescherming van 'De Donkvijvers' en gelijkaardige kleinschalige biotopen in Vlaanderen; kapbe
heer ter vrijwaring van open, ijle oevervegetaties.

POllET (I 99 I)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Chrysotimus ffavlventns (VON ROSER I 840)

conCInnus (ZETIERSTEDT 1843)(Chrysotus)

Rode lijst en soortbesprekingen

Chrysotlmus ffavlventns

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

PARENT (1938) p. 657. fig. 91 I

Europa: GB, B. D. DK. SE, ez, HUN; RUS (PARENT 1938); PL (BANKOWSKA 1981). N UONASSEN 1985). ROM
(PARVU 1987).

BelgIë: lijkt algemener In Wallonië (5%) dan In Vlaanderen (3%). Kaartnr. 37.

Vlaanderen: slechts één oude melding (Kapelle-op-den-Bos 1922); recente waarnemingen uitsluitend Uit
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (het Zonlënwoud).

HabItat werd tot hier toe in België uitsluitend aangetroffen In droge tot matig vochtige bossen en park
landschappen op (zand)leembodems en lijkt zandgrond te mijden. Komt zoals de verwante maar veel

algemenere C. mol/ieulus voornamelijk in de kroon van bomen en struwelen voor (ALLEN 199 I ;JONASSEN

1985; OLEjNICEK 1996). De soort is uit diverse loofbostypes gekend: berk (EMEls 1964), beuk (FELDMANN
/992; MEYER & HEYDEMANN 1990). eik (BANKOWSKA 1981; MEYER & HEYDEMANN 1990; OLEJNICEK 1996) en

linde-haagbeukenbossen (BANKOWSKA 1989). FELDMANN (1992) kon evenwel een duidelijke voorkeur

voor beukenbos aantonen t.O.v. gemengd bos en jong en oud naaldbos.
FenologIe: Juni-september (AssIs FONSECA 1978; BANKOWSKA 1981); eind mei-begin augustus (FELDMANN

1992; OLEjNICEK & ROHACEK 1995). Belgische exemplaren werden voornamelijk In juli verzameld.

Werd na 1980 in slechts 4 atlasblokken (2%) in Vlaanderen aangetroffen nl. het Maria Hendrika park

(Oostende), Wijnendalebos (Ichtegem-Torhout) en het Zoniënwoud (Oudergem. Tervuren). niettegen

staande diverse boshabitats in West- en Oost-Vlaanderen intensief werden bemonsterd. De soort is

gekend van 4 UTM-hokken in Schotland (MACGOWAN 1988). In Denemarken werd ze als zeer zeldzaam

beschouwd (LUNDBECK 1912).

Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1988 (Oostende).

Onoordeelkundig rooien van onderbos en struikgewas In droge en matig vochtige bosbiotopen op

(zand)leembodems.

Behoud van struikgewas in geschikte bosgebieden.

POLLET (1986), POLLET et ol. (1988b)
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Rode lijst en <;oortbe5prckm~en

Met uitsterven bedreigd

Chrysotus cupreus (MACQUART 1827)

Chrysotus cupreus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

34

ASSIS FONSECA (1978) p. I I, fig. 28; PARENT (1938) p.529

Europa: GB, F, B, NL, DK, SE, D, ez, HUN,A, ROM,YUG, RUS; de Knm, Noord-Kaukasus; Madagascar (?);
eH (POLLINI & POLLET, 1998), L (POllET ongepubliceerde gegevens).
België: gelijkmatig verspreid over Vlaanderen (5%) en Wallonië (7%). Kaartnr. 41.
Vlaanderen: meer dan de helft van de oude meldingen is afkomstig uit de buurt van het Zoniënwoud, de
overige meldingen zijn verspreid over Oost- en West-Vlaanderen. De soort lijkt In Vlaanderen de noord

rand van haar Belgisch verspreidingsareaal te bereiken.

Habitat deze warmteminnende soort (BRUNEl 1986) vertoont een sterke voorkeur voor zonnige bioto
pen en werd tot dus ver reeds aangetroffen In bosranden, graslanden (BÄHRMANN 1993), hooilanden en
bossen (LUNDBECK 1912), tuinen (EMEIS 1964) en boomgaarden (POllET ongepubliceerde gegevens). Ze
komt meer abundant en frequent voor In droge dan In vochtige graslanden (BÄHRMANN 1993) en houdt
zich voornamelijk in de kruidlaag op (BÄHRMANN 1993; LUNDBECK 1912).
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978); half mei - half Juli en begin september (BÄHRMANN 1993).
Belgische exemplaren werden verzameld tussen eind mei en eind augustus.

Werd na 1980 slechts In latlasblok « I%) In Vlaanderen aangetroffen en vertoont een achteruitgang van
85% t.o.v. de vorige tijdsperiode. In Groot-Brittannië wordt ze 'niet ongewoon' genoemd (AssIs FONSECA
1978), maar in Schotland is ze slechts van 2 UTM-hokken gekend (MACGOWAN 1988). MEUFFElS (1981)
meldt 20 vindplaatsen voor Nederland.
Meeste recente waarnemrng In Vlaanderen: 1981 (Waarmaarde).

Verruiging van zonnige, kortgrazige habitats.

De soort vormt waarschijnlijk slechts populaties op geschikte plaatsen in de grensstreek tussen
Vlaanderen en Wallonië. In dit gebied dienen geschikte zonnige habitats langs bosranden of op zuidhel
lingen door actief maaibeheer behouden te blijven.
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Kwetsbaar

Chrysotus laesus (WIEDEMANN I8 I7)

amp1lcornis ZETTERSTEDT I849
enderfeini PARENT 1938

Rode lij~t en ~oorlbe~prekingen

Chrysotus laesus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978); PARENT (1938) p. 543. fig. 762-763

Europa: GB, SE, FIN, F, NL, OK, A, 0, ROM, CZ, PL, HUN, CH, YUG, I, RUS; verder vrijwel alle noordelijke

Sovjet-republieken tot in China; CH (POlLiNI & POllET, 1998), B (MEUFFElS & GROOTAERT 1987).
België: gelijkmatig verspreid overVlaanderen (10%) en Wallonië (8%). Kaartnr. 44.
Vlaanderen: vroeger gekend van Oost-Vlaanderen, Limburg en voornamelijkVlaams-Brabant; recente mel
dingen afkomstig van Oost- en West-Vlaanderen en Limburg.

Habitat zonnige open habitats met een kortgrazige vegetatie. Lijkt een voorkeur te vertonen voor eer

der droge habitats op zandgrond, maar kan in heidegebieden ook talrijk aan de rand van vennen worden
aangetroffen; schuwt open bostypes niet. LUNDBECK ( 19 12) trof de soort aan op struiken, lage kruiden en

grassen in bosweiden, terwijl EMEIS (1964) de soort vooral van droge biotopen zoals wegranden en zan

dige graslanden kent. Andere auteurs vermelden de soort van oevers van beken (WAGNER 1982) of rivie
ren (BRUNEl 1986) en RAFFONE & RAMPINI (1985) vermelden ze van welden op 700 m boven de zee

spiegel In Italië. C. laesus lijkt zich op de bodem of in de lage kruid laag op te houden (BANKOWSKA 1981).
Fenologie: Juni-juli (AssIs FONSECA 1978; BÄHRMANN 1993; LUNDBECK 19 12); Belgische exemplaren werden
verzameld tussen eind mei en half augustus.

Werd na 1980 in 8 atlasblokken (5%) in Vlaanderen aangetroffen maar vertoont een achteruitgang van
26%. In Wallonië is de achteruitgang nog veel opvallender (slechts één recente melding). Zowel in Groot

Brrttannië (AssIs FONSECA 1978) als in Denemarken (LUNDBECK 19 12) werd de soort als 'niet algemeen'

beschouwd. MEUFFElS (1981) meldt 17 vindplaatsen in Nederland.

Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1993 (Genk).

Verruiging van droge helschrale graslanden en heldegebieden door boomopslag of eutrofiëring.

Gericht maaibeheer van droge heischrale graslanden en beheer van qroge heide door bv. begrazing.

MAES & POllET (1997)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Kwetsbaar Chrysotus monochaetus

Chrysotus monochaetus KOWARZ 1874
? vlridifemorotus VON ROSER I 840

Determinatie ASSIS FONSECA (1978): PARENT (1938) p. 545, fig. 765-766

Verspreiding Europa: F, B, HUN, Sileslë (PARENT 1938), GB; NL (MEUFFElS 1981) en CZ (OlEJNICEK 1974).
België: lijkt algemener In Wallonië (4%) dan in Vlaanderen (2%). Kaartnr. 45.

Vlaanderen: slechts van 3 vindplaatsen bekend: Zandvoorde (Oostende), Wezembeek-Oppem en
Kalmthout. Bereikt de noordgrens van haar areaal in Vlaanderen.

Ecologie HabItat lijkt een oeversoort te zijn, die zowel langs riVieren, aan poelen en in rietmoerassen wordt gevon
den. Uit de literatuur is deze soort gekend van moerassen (VAllLANT 1978) en vochtige graslanden
(BÄHRMANN 1993).

Fenologie: juli (Ass/s FONSECA 1978); de soort werd in België verzameld van eind mei tot begin augustus.

Status Werd na 1980 slechts in latlasblok « I%) In Vlaanderen aangetroffen nl. in 'De Zoutekreek' (Zandvoorde
Oostende In 1988) en vertoont een achteruitgang van 49% (het gaat hier evenwel om zeer lage aantal
len). De soort wordt in Groot-Brittannië als 'zeldzaam' bestempeld (Ass/s FONSECA 1978). In Nederland
is de soort slechts van I vindplaats gekend (MEUFFElS 1981).

Bedreigingen Niet gekend.

Bescherming Niet gekend.

Referenties POllET et ol. (1988b)
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Bedreigd

Chrysotus obscunpes ZETTERSTEDT 1838
kowarzl LUNDBECK 19 I 2

______R_o::.-d::.-e::.-'ijst en soortbesprekingen

Chrysotus obscunpes

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 68; PARENT (1938) p. 542, fig. 760-761

Europa: IRE. GB, F, NL, D, OK, SE, FIN, RUS; tot de meest oostelijke SovJet-staten en China: B (MEUFFElS et
ol. 1989), CZ (OlEJNICEK 1997), CH (POlLiNI & POllET, 1998).
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 47.

Vlaanderen: is gekend van 5 vindplaatsen, die op St-Genesius-Rode na vooral In de Antwerpse Kempen
gesitueerd zIJn: Hoogstraten, Postel, Turnhout.

Habitat zand- en veengronden waar ze soms samen met Campslcnemus compeditus wordt aangetroffen
(HANcocK et ol. 1994); ook wel In aanpalende gemengde loofbossen (EMEIS 1964). Het enige recente
Vlaamse exemplaar werd verzameld in een Uitgedroogde dUInpanne in De Panne.

Fenologie: juli (AssIs FONSECA 1978), begin juni-begin augustus (MACGOWAN 1988); Belgische exemplaren
werden verzameld tussen eind mei en eind augustus.

Werd na 1980 In slechts latlasblok « I%) in Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De

Westhoek' (De Panne, 1989). Assis FONSECA (1978) noemt de soort 'niet algemeen' In Groot-Brittannië.
In Schotland IS ze van 9 UTM-hokken gekend (MACGOWAN 1988).

Verdroging van dUInpannes door overdreven ontwatering; recreatie In dUingebieden.

Bescherming van de resterende kustduInen en Inlandduinen; stopzetting van ontwatering In dUingebieden.
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Rode lijst en . oortbesprekll1gen

Kwetsbaar

Dlaphorus oculotus (FAllÉN 1823)
ffavocinctus MEIGEN 1824

Dlaphorus oculatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

38

ASSIS FONSECA (1978) p. I I, fig. 27; p. 16, fig. 40; PARENT (1938) p. 510, fig. 742; p. 523, fig. 748-750

Europa: IRE, GB, F, B, NL, 0, OK, SE, FIN, PL, A. ez, HUN, YUG, I, EST, RUS, BELOR; de Karpaten; eH

(POLLINI & POllET, 1998).
België: beduidend wijder verbreid in Vlaanderen (18%) dan in Wallonië (3%). Kaartnr. 55.
Vlaanderen: gelijkmatig verspreid over het volledig gebied, maar recente meldingen vooral afkomstig uit

Oost- en West-Vlaanderen en Limburg.

Habitat typische soort van vochtige loofbossen met een rijke kruiden laag, maar kan ook abundant voor
komen in aangrenzende biotopen (graslanden, rietlanden) met een voldoende ontwikkelde vegetatie.
EMEIS (1964) noemt het eveneens een typische soort van loofbos en elzenbroekbos, alhoewel hij ze ook
in pijpenstrootjesvegetaties vond. MEYER & HEYDEMANN (1990) beschouwen D. oculatus als een vocht
minnende oeversaart.
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978, LUNDBECK 19 12); Belgische exemplaren werden verzameld
tussen eind april en eind augustus.

Werd na 1980 in 14 atlasblokken (8%) in Vlaanderen aangetroffen maar vertoont een achteruitgang van
28%. Deze soort werd recent niet meer in het Zoniënwoud teruggevonden, waar ze vroeger een grote
verspreiding vertoonde.Wordt als 'niet ongewoon' beschouwd in Groot-Brittannië (AssIs FONSECA 1978).
In Schotland evenwel dateert de enige vondst uit 1907. LUNDBEcK (19 12) noemde de soort vrij zeldzaam
in Denemarken.
Meest recente waarnemmg m Vlaanderen: 1994 (Ename)

Vernietiging van vochtige bossen door te grootschalig kapbeheer. Een grote populatie van D. oculatus werd
gedetecteerd in een klein relictbosje in de vochtige graslanden van het natuurreservaat 'Bourgoyen
Ossemeersen'; het verdwijnen van dergelijke kleine landschapselementen kan het lokaal uitsterven van de
soort voor gevolg hebben.

Bescherming van vochtige bossen in het algemeen en kleine vochtige bosrelicten in het bijzonder.

POllET & GROOTAERT (1987, 1991)
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Kwetsbaar

Dolichopus acutJcorms WIEDEMANN 1817 (Fig. 111.6)

Rode lij,,! en ~oor!besprekingen

Dolichopus acuticornis

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 23, fig. 69, 74; PARENT (1938) p. 54, fig. 27-30; PARVU (1987) p. 172, fig. 2

Europa. IRE, GB, F, BEL, NL, OK, 0, SE, FIN, A, ez, HUN, RUS tot aan de Oeral (NEGROBOV 1991); N
OONASSEN 1985), ROM (PARVU 1987).

België: beduidend wijder verbreid in Vlaanderen (16%) dan in Wallonië (2%). Kaartnr. 58.
Vlaanderen: vóór 1980 blijkbaar over geheel Vlaanderen verspreid; vanaf 1981 gekend van slechts 4 vind
plaatsen buiten de kustduinen (Lochristi, Zutendaal, Balen, Postel).

Habitat typische en abundante soort voor matig vochtige tot droge duinbossen, komt veel minder alge
meen voor in duinpannes, duindoornstruwelen en andere vegetatietypes. Buiten België wordt D. acuticor
nis algemeen als een kustsoort beschouwd, en wordt vooral in schorren, op het strand, in vochtige duin
valleien en strandweiden gevonden (AssIs FONSECA 1978; EMEIS 1964; JONASSEN 1985; KARl 1930;
LUNDBECK 1912; MACGOWAN 1988, 1994). Volgens ARDÖ (1957), KARl (1930) en MEYER & HEYDEMANN
(1990) is ze zoutminnend, alhoewel dit in tegenstrijd is met het feit dat de soort ook gekend is van bos
en moerasbiotopen in het binnenland (GOETGHEBUER 1930, 1931, 1943). In Schieswig-Hoistein trof EMEIS
(1964) de soort vooral in het binnenland aan in verschillende loofbostypes en aan bosranden, maar ook
in lage aantallen in heide- en veengebieden.
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978; LUNDBECK 1912; MACGOWAN 1988); Belgische exemplaren
werden verzameld tussen half april en eind juli.

Werd na 1980 in 12 atlasblokken (7%) in Vlaanderen aangetroffen maar vertoont een achteruitgang van
35%. Deze achteruitgang is nagenoeg volledig te wijten aan het verdwijnen van de soort in het binnen
land. In geschikte biotopen in de kustduinen (bv. Het Militair Domein 'Brandaris' (Nieuwpoort)) behoort
ze momenteel evenwel tot de meest abundante slankpootvliegen. MACGOWAN (1988) vermeldt 7 UTM
hokken met deze soort in Schotland, terwijl ze volgens LUNDBECK (19 12) niet echt algemeen was in
Denemarken.
Meest recente waarneming in Vlaanderen: 1993 (Lochristi, Zutendaal).

Het verdwijnen van matig droge tot droge bossen en struwelen op zandgrond zowel in het binnenland
als in de kustduinen. Door het feit dat ze na 1980 slechts sporadisch en zeer lokaal in het binnenland

wordt teruggevonden lijkt het voortbestaan van deze soort in Vlaanderen grotendeels af te gaan hangen
van het behoud van duinbossen en -struwelen.

Bescherming van droge en matig droge bossen op zandgrond; bescherming van de kustduinen in het alge

meen.

POllET & GROOTAERT (1994, 1996); POllET et ol. (1987)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Dolichopus argyrotorsis WAHLBERG 1850

Dolichopus argyrotarsis

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties
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ASSIS FONSECA (1978) p. 21, fig. 56; PARENT (1938) p. 60, fig. 38-39

Europa: GB, F, B, NL, D, SE, FIN, ROM, HUN, RUS; UKR tot aan de Karpaten (NEGROBOV 1991); CZ

(OLEjNICEK 1974).
België: lijkt algemener in Wallonië (5%) dan in Vlaanderen (2%). Kaartnr. 62.
Vlaanderen: gekend van vindplaatsen uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg; voor het eerst waar

genomen In Vlaanderen in 1983.

Habitat rivieroevers, moerassen en vochtige loofbossen met een rijke kruidenvegetatie; de aanwezigheid
van open water en boombedekking lijken essentiële habitatverelsten van deze soort. In de literatuur
wordt ze uitsluitend gemeld van oevers van waterlopen, meestal grote rivieren (BELLSTEDT 1984; HODGE
1994; MACGOWAN 1988; OLEjNICEK & ROZKOSNY 1975).
Fenologie: eind Juni-begin juli (AssIs FONSECA 1978; BELLSTEDT 1984), begin juni - begin augustus
(MACGOWAN 1988); Belgische exemplaren werden verzameld tussen begin mei en begin augustus.

Werd na 1980 in 3 atlasblokken (2%) In Vlaanderen aangetroffen nl. Heffen, het natuurreservaat 'Het
Hageven' (Neerpelt) en 'Bos t'Ename' (Ename).ln Groot-Brittannië komt ze voor in het noorden en wes
ten (HODGE 1994) maar is enkel algemeen in Schotland (AssIs FONSECA 1978).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1994 (Ename).

Vernietiging van rijke oevervegetaties, vervuiling van waterlopen, verdroging van vochtige bossen door
drainering. Het Uitbaggeren van het vljveroever-biotoop in Ename en de daarmee gepaard gaande ver
wijdering van een deel van de oevervegetatie heeft mogelijk het lokaal uitsterven van een kleine popula
tie van deze soort tot gevolg gehad (tijdens een staalname In 1997 werd ze immers niet teruggevonden).

Behoud van rijke oevervegetaties langs rivieren, beken en vijvers; bewaking van de waterkwaliteit.
Noodzakelijk geachte Ingrepen dienen oordeelkundig te worden uitgevoerd zodat kwetsbare oeverve
getaties zo intact mogelijk kunnen behouden blijven.

POLLET et ol. (1988b)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Dolichopus atrotus MEIGEN 1824

Dolichopus atratus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 27, fig. 81; PARENT (1938) p. 61, fig. 40-42

Europa: IRE, GB, F, BEL. NL, DK, D, POL, A. ez, RUS, ESP, I; ROM (PARVU 1987), eH (POLLINI & POLLET,
1998).

België: lijkt algemener In Vlaanderen (8%) dan in Wallonië (5%); In Wallonië voornamelijk gekend van de
Hoge Venen (GOETGHEBUER 1931; PARENT 1922). Kaartnr. 63.
Vlaanderen: bUiten 3 vindplaatsen In West-Vlaanderen (Beernem,Wingene en Ichtegem-Torhout), beperkt
tot de Antwerpse en Limburgse Kempen.

Habitat uitgesproken typische soort van vochtige heide, laagveen of moerassen op voedselarme bodem;
open water lijkt essentieel. Komt in West-Vlaanderen vrijwel uitsluitend in vochtige heidegebieden voor
(het natuurreservaat 'De Gulke Putten' in Wingene, het provinciaal domein 'Llppensgoed-Bulskampveld'
(Beernem)), maar lijkt in de overwegend voedselarme gebieden in het oosten van dit landsgedeelte iets
minder kieskeurig in haar habitatkeuze en kan er ook abundant In bloemrijke hooilanden en vochtige bos
sen gevonden worden. Verrassend genoeg werd deze soort In 2 andere Intensief bemonsterde heldege
bieden in West-Vlaanderen nl. de militaire domeinen van Vloetemveld (Zedelgem) en Houthulstbos
(Houthulst) nog niet aangetroffen. In Groot-Bnttannië wordt D. atrotus vooral van helde- en veengebie
den gemeld (DRAKE 1987; HANcocK et ol. 1994; MACGOWAN 1988; WHITELEY et ol. 1994). De soort komt
evenwel ook voor In bossen en moerassen of langs nVleroevers (DRAKE 1987; LUNDBECK 19 12; VERRALL
1904). Larven leven In slijkplaten langs traagstromende nVleren en aan de oevers van meren (VAILLANT &
BRuNHEs 1980).
Fenologie: Juni-Juli (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld tussen eind mei en half
augustus, wat In overeenstemming IS met de vliegtijd die door MACGOWAN (1988) voor Schotland wordt
opgegeven.

Werd na 1980 In 7 atlasblokken (4%) in Vlaanderen aangetroffen. De soort was algemeen In Engeland
(VERRALL 1904) en IS zeer algemeen in Schotland (MACGOWAN 1988); in Denemarken werd ze als zeld

zaam beschouwd (LUNDBECK 1912).
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1992 (Beringen).

De situatie in West-Vlaanderen is veruit het meest kritisch: de soort komt blijkbaar (nog) enkel voor in
vochtige heiderelicten, die absoluut moeten gevrijwaard blijven van vermesting, verdroging, verruiging of
volledige vernietiging. In de Kempen zijn dezelfde bedreigingen van toepassing, maar hier lijkt de soort in
(suboptimale?) niet-heide habitats (o.a. vochtige voedselarme bossen, hooilanden) in vrij grote populaties

te kunnen overleven.

Integrale bescherming van heidereliden In West-Vlaanderen tegen hogergenoemde bedreigingen.

Tegengaan van eutrofiëring en verdroging In Antwerpen en Limburg.

MAES & POLLET (1997)
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Rode lijst m ~oortbesprekillgen

Uitgestorven in Vlaanderen

Dolichopus Cllifemorotus MAcQuART 1827

pseudocilifemorotus VON STACKELBERG 1933

Dolichopus cilifemorotus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

42

ASSIS FONSECA (1978) p. 21, fig. 60; BANKOWSKA (1965) p. 147, fig. I; PARENT (1938) p. 66, fig. 50-52

Europa: GB, F, B, 0, SE, FIN, A, ROM, BUL (?), I, EST, RUS; Sovjet-staten tot Sakhalin; OK (RALO 1978), PL

(BANKOWSKA 1965). CZ (OLEjNICEK 1974);Turkestan (VAILLANT 1978).
BelgIë: lijkt algemener te zijn geweest in Wallonië (2%) dan In Vlaanderen « I%); slechts één melding In

Wallonië na 1980 (Ottignies 1981). Kaartnr. 67.
Vlaanderen: slechts gekend van 2 vindplaatsen In het Scheldebekken ten oosten van Gent: Destelbergen

(1934)(COLLART 1935a) en Heusden (1944).

Habitat niet gekend in België. In de rest van Europa wordt deze dUidelijk vochtminnende soort door

gaans in vochtige graslanden en langs oevers van waterlopen gevonden (BÄHRMANN 1993; BELLSTEDT

1984; EMEIS 1964; STEINBORN & MEYER 1994; VAILLANT 1978;). Ze blijkt hierbij een speciale voorkeur te ver

tonen voor dijken (HOOGE 1994; CROSSLEY I993)Volgens laatstgenoemde auteur was D. Cllifemorotus zelfs

de meest abundante slankpootvlieg in zeer vochtige graslandbiotopen die ondiep maar permanent over

stroomd waren. COUTURIER ( 1970) trof de soort vnj talrijk aan in vnj vochtige boomgaarden. terwijl EMEIS

(1964) ze verder van vochtige bossen en randen van veengebieden meldt.

FenologIe: juli (AssIs FONSECA 1978) en half Juni - eind augustus (MACGOWAN 1988; BÄHRMANN 1993;

CROSSLEY 1993); Belgische exemplaren werden verzameld tussen eind mei en begin augustus.

Geen enkele waarneming in Vlaanderen na 1944 (de regio ten oosten van Gent werd na 1950 evenwel

nog niet extensief bemonsterd). Ook in Wallonië lijkt de soort sterk achteruit te gaan. ASSIS FONSECA

(1978) geeft slechts 2 vindplaatsen op voor Groot-Brittannië en MACGOWAN (1988) vermeldt er 3 voor

Schotland. PARENT (1938) noemde de soort lokaal abundant.

Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1944 (Heusden)

Niet gekend.

[).Jiet gekend.
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Met uitsterven bedreigd

Doltchopus c1avipes HALIDAY 1832
fusCipes HALIDAY 1832

Rode liht en ~ooftbesprekingen

Dolichopus c1avipes

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 17; PARENT (1938) p. 68, fig. 56-58

Europa: IRE, GB, B, NL, DK, D, SE, FIN, E. RUS; Azië: China, Mongolië (NEGROBOV 1991); F (PARENT 1938),
CZ (OlEjNICEK 1997; PARENT 1938), N OONASSEN 1988): UKR (OlEjNICEK & BARTAK 1997).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 69.
Vlaanderen: enkel gekend van slikken en schorren langs de Belgische kust.

Habitat zoutbehoevende soort van slikken en schorren, die slechts heel sporadisch in aangrenzende bio
topen (polders, duinpannen) voorkomt. Ook in de rest van Europa wordt D. c1avipes uitsluitend van schor
ren gemeld (BÄHRMANN 1993; MACGOWAN 1988; MERCIER & PARENT 1925) waar ze soms tot 40% van de
aanwezige slankpootvliegen-fauna vertegenwoordigt (MEYER & HEYDEMANN 1990). De soort komt alge
meen voor in de kweldergraszone in schorren aan de Waddenzeekust (Duitsland)(MEYER et ol. 1995) en
is dominant in de zwenkgrasschorren in Schleswig-Holstein (SOMMER 1978). Niettegenstaande HALIDAY
(I 832) en LUNDBECK (19 12) de soort enkel aan de kust aantroffen, komt ze ook in zoutmoerassen in het
binnenland van DUitsland en Polen voor (PARENT 1938: STARK & POllET 1993; SZADZIEWSKI 1983).
FenologIe: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978), mei-september (BÄHRMANN 1993; MACGOWAN 1988;
SOMMER 1978): Belgische exemplaren werden verzameld tussen begin juni en eind augustus.

Werd na 1980 in 3 atlasblokken (2%) In Vlaanderen aangetroffen nl. de natuurreservaten 'De
IJzermonding' (NIeuwpoort) en 'Het Zwin' (Knokke). De soort IS ook vóór 1981 enkel van deze gebie
den gekend. Niettegenstaande de aanwezigheid van een uitgestrekte kustgordel wordt de soort als 'niet
frequent' bestempeld In Groot-Brittannië (ASSIS FONSECA 1978); ze is gekend van I I UTM-hokken In
Schotland (MACGOWAN 1988). In Denemarken werd ze zeldzaam genoemd (LuNDBEcK 1912).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1992 (Nieuwpoort)

'De Ijzermonding': vernietiging door uitbreiding van de jachthaven; 'Het Zwin': verzanding door graafwer
ken voor de haven van Zeebrugge, overdreven recreatie. Door afwezigheid van 'stepping stones' (geschik
te overgangsgebieden) tussen beide schorregebieden aan de oost- en westkust is er vrijwel zeker geen
uitwisseling tussen beide populaties. Herkolonisatie bij lokaal uitsterven van één van de populaties is dus

nagenoeg uitgesloten.

Integrale bescherming en eventuele uitbreiding van het natuurreservaat 'De Ijzermonding'. Afscherming
van schorregebieden van 'Het Zwin' tegen recreatie, afdoende maatregelen tegen de verzanding van de

slikken.

POllET & GROOTAERT (1994); POllET et ol. (1987); VERBEKE (1983)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (zeldzaam)

Dolichopus diodemo HALIDAY 1832

Dolichopus diademo

Determinatie Assis FONSECA (1978) p. 22; PARENT (1938)(als MacrodolJchopus diodema) p. 127, fig. 162-164;

PARVU( I984b): p. 212, fig. IA

Verspreiding .Europa: IRE, GB, F, NL, OK, 0, PL, SE, FIN, BUL, I, E, ROM,TUR, EST. RUS (Zwarte Zeegebied); Azië: China;

Sicilië, Afrika: Egypte (LUNDBECK 1912); B.
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 70.
Vlaanderen: op één ultzondenng na momenteel volledig beperkt tot kuststrook en het uiterste noorden

van Oost-Vlaanderen; vroeger ook gekend van de Scheidemonding Clle de Saaftlngen', PAREt'JT I928a).

Ecologie HabItat zoutbehoevende soort van slikken en schorren, maar lijkt minder typisch dan DolJchopus davlpes.
Werd In Vlaanderen ook reeds aangetroffen in moerasbiotopen aan de oever van brakke kreken of zoet
watermeren. Ze komt In de rest van Europa ook uitsluitend In slikken en schorren voor (BESCHOVSKI 1967;
CROSSlEY 1996; EMEIS 1964; MACGOWAN 1988; SOMMER 1978), waar ze bijzonder abundant optreedt o.a.
in net- en zeggevegetaties (KARl 1930; LUNDBECK 1912; MEYER & HEYDEMANN 1990). Niettegenstaande ze
voornamelijk aan de kust wordt gevonden (MERCIER & PARENT 1925; VERRAll 1904), zIJn ook gegevens van
zoutmoerassen Uit het binnenland gekend (MEUFFElS 1978; STARK & POllET 1993; SZADZIEWSKI 1983). In
tegenstelling tot wat LUNDBEcK (19 12) beweerde, IS het dus geen zoutbehoevende kustsoort.
FenologIe: Juni-november (AssIs FONSECA 1978; EMEIS 1964; LUNDBECK 19 12; MACGOWAN 1988) met een
plek in Juli (SOMMER 1978). Belgische exemplaren werden verzameld tussen eind mei en begin oktober.

Status Werd na 1980 In 6 atlasblokken (4%) in Vlaanderen aangetroffen nl. 'De Ijzermonding' (Nieuwpoort),'Het
Zwin' (Knokke), 'De Oostpolderkreek' en 'De Boerekreek' (St-Jan-in-Eremo), 'Vrouwkenshoekkreek' (St
Laureins),'De Molenkreek' (St-Margriete),'HetVerdronken Land van Saeftinge' (Saeftingen) en 'De Gavers'
(Harelbeke). In een uiterst kleinschalige schorre aan de Molenkreek kwam de soort in 1990 nog abun
dant voor. De vondst In het natuurreservaat 'De Gavers' (Harelbeke) lijkt merkwaardig en zou mogelijk
In verband kunnen staan met de aanvoer van zand of ander bodemmateriaal Uit de kuststreek (Parnassla
is immers ook lokaal zeer abundant in het reservaat).
In Groot-Brittannië IS de soort wijd verbreid en abundant waar ze voorkomt (AssIs FONSECA 1978); In
Thünngen (Duitsland) is ze na 1960 niet meer aangetroffen (BEllSTEDT 1997).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 199/ (Nieuwpoort).

Bedreigingen 'De IJzermonding': vernietiging door uitbreiding van de jachthaven; 'Het ZWin': verzanding door graafWer
ken voor de haven van Zeebrugge, overdreven recreatie; de kreken van het Meetjeslandse Krekengebied:
organische verontreiniging van het kreekwater; 'Het verdronken Land van Saeftlnge'; verontreiniging door
Industriële activiteiten. In tegenstelling tot D. davipes lijkt deze soort iets toleranter en minder hoge eisen
te stellen (o.a. zoutconcentratie van de bodem) aan haar milieu. De populatie in 'De Molenkreek' schijnt
zich verrassend genoeg in stand te kunnen houden op een erg klein oppervlak (0,65 ha) en iedere
Ingreep zou dan ook desastreuse gevolgen kunnen hebben. Herkolonisatie bij lokaal uitsterven van één
van de populaties is niet volkomen uitgesloten maar toch niet eVident.

Bescherming Integrale bescherming en eventuele uitbreiding van het natuurreservaat 'De Ijzermonding'. Afscherming
van schorregebieden van 'Het Zwin' tegen recreatie, afdoende maatregelen tegen de verzanding van de
slikken. Integrale bescherming van de schorre aan 'De Molenkreek' en actief maaibeheer van het aan
grenzende rietland. Maatregelen tegen de organische verontreiniging In het Meetjeslandse krekengebied.

Referenties POllET & GROOTAERT (1994); POllET et ol. (1987)
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Zeldzaam (vrij zeldzaam)

Dollchopus exClsus LOEW 1859

Rode lijst en soortbesprekingen

Doltchopus exClsus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

PARENT (1938) p. 71, fig. 59-60

Europa: F, B, NL, D, A, HUN, ez, BUL, I, RUS, TUR; de Knm, Noord-Kaukasus, Armenië, Turkmenistan.
BelgIë: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen; voor het eerst voor België gemeld door PARENT
(1924)(Woluwe). Kaartnr. 71
Vlaanderen: zwaartepunt van verspreiding In West- en Oost-Vlaanderen, maar ook gekend van
Antwerpen en Vlaams-Brabant.Werd voor het eerst voorWest-Vlaanderen gemeld door VERBEKE (1983).

HabItat zeer vochtige, IichtnJke moerassen nabij ZUivere, mesotrofe en eutrofe waters, soms ook In zeer
vochtige broekbossen; de soort mijdt voedselarme habitats op zand- of veengrond, wat mogelijk haar
afwezigheid in Limburg verklaartVan de 4 bemonsterde biotopen in Heurne (1997) werd deze soort Uit
sluitend en bovendien abundant aangetroffen in een zeggemoeras en een aangrenzende wIjmier (wilgen
broekbos), die gedurende lange periodes van het Jaar (zelfs in de zomer) overstroomd waren. In Ename
bleek de soort enkel In de 2 moerasbiotopen voor te komen. Bijzonder weinig literatuuropgaven ver
meiden deze soort. MERCIER & PARENT (1925) vonden de soort langs zoetwaterstromen In Noord
Frankrijk. terwijl BEscHovsKI (1967) ze van moerassen In BulganJe meldt. Ze werd ook reeds aangetroffen
in slikgebieden op Texel (KABOS 1950).
FenologIe: heeft vaak 2 generaties per Jaar zoals de verwante maar meer algemene D. latilimbatus en
D. nub/lus nl. van begin mei tot half Juni en van half Juli tot begin november.

Werd na 1980 in 12 atlasblokken (7%) in Vlaanderen aangetroffen, voornamelijk gesitueerd in centraal en
zuidelijk West- en Oost-Vlaanderen; vóór 1981 waren slechts 2 gegevens voor deze soort gekend. De
grootste populaties werden vastgesteld in het natuurreservaat 'Het Dal' (Heurne) en het 'Bos t'Ename'
(Ename).
Meest recente waarnemmg mVlaanderen: 1997 (Heurne, Ename, Berlare).

Niettegenstaande het afgraven van een aanzienlijk deel van de oever In het moeras In Ename bleek
D. excisus In 1997 bedUidend talnjker te zijn dan In 1994. Via monitoring tijdens de volgende jaren zal
nagegaan worden of deze toename een puur stochastisch verschijnsel is dan wel een reflectie van een
specifieke microhabltatvoorkeur van deze soort. Wegens haar uitgesproken hygrofiele karakter kunnen
verdroging en waterverontreiniging als voornaamste bedreigingen voor deze soort beschouwd worden.

Behoud van een hoge stand van het grond- en oppervlaktewater in moerasgebieden op voedselrijke
bodems waardoor percelen bij sterke regenval overstroomd worden. Vrijwaring van oppervlaktewaters
van waterverontreiniging.

POLLET et ol. (1992a)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Met uitsterven bedreigd

Dolichopus latipennis FALLÉN I 823

Dolichopus latipenms

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

46

ASSIS FONSECA (1978) p. 23, fig. 64; PARENT (1938)(als Hygroceleuthus latlpennis) p. 128, fig. 165-167

Europa: IRE, GB, DK, D, SE, FIN, A, CZ, EST. RUS tot In Moermansk; Azië: Mongolië, China; Oost-Sibenë

(PARENT 1938); B (POLLET I992a). Wordt algemeen beschouwd als een noordelijke soort.

BelgIë: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaart 78.
Vlaanderen: werd voor het eerst in 1992 van Vlaanderen gemeld (POLLET I992a).

HabItat zoutbehoevende soort van slikken en schorren, vooral In de littorale kustzone (FREY 19 15; PARENT
1938). De soort is in België slechts bekend van een zeer kleine binnenlandschorre in het natuurreservaat

'De Molenkreek (St-Margnete). MACGOWAN (1988) vond de soort langs schorrekreken. Ze komt samen
met D. diadema voor, maar blijkt veel zeldzamer te zijn (EMEIS 1964; KARL 1930; MEYER & HEYDEMANN
1990). Enkel LUNDBECK (19 12) meldde grote abundantles In Deense kustgebieden. Larvale stadia worden

als marien oeverbewonend omschreven (VAILLANT 1978), terwijl de pop van deze soort werd aange
troffen onder rottend zeewier in de littorale kustzone (LUNDBECK 1912). In tegenstelling tot de bewering
van EMEIS (1964) en SZADZIEWSKI (1983) dat D.latipennis als een zoutbehoevende kustsoort kan worden
omschreven, werd de soort recent in zoutmoerassen in het Duitse binnenland verzameld (STARK & POLLET
1993).

Fenologie: mei-Juli (AsSIS FONSECA 1978; MACGOWAN 1988); eind mei-midden augustus (LUNDBECK 19 12).

Werd na 1980 in latlasblok « I%) In Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De Molenkreek'
(St-Margriete, 1990). ASSIS FONSECA (1978) geeft 7 gegevens op voor Groot-Brittannië. Ze is slechts van
I UTM-hok gekend in Schotland (MACGOWAN 1988).

Specifiek voor de schorre aan de Molenkreek verdroging (door verlaging van het kreekwater). vermes

ting (door organische verontreiniging van het kreekwater), verruIging (door oprukken van nabijgelegen
rietkraag), totale vernietiging (door opname In landbouwland of intensieve begrazing).

Integrale bescherming van voorgenoemde schorre (zie ook D. diadema) en gelijkaardige habltats langs de
kust.

POLLET (1992a)
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Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Dolichopus Imeatocornls ZETTERSTEDT I 843

Rode lijst en~oortbe~prekingell

Dolichopus IineatocornJs

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 27. fig. 75; PARENT (1938) p.48

Europa: GB, DK. D, SE, FIN, ez, EST, RUS tot Kazakhstan; B (POllET ongepubliceerde gegevens). Lijkt een
arktische soort te zijn (FREY 1915).

België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 8 I .
Vlaanderen: werd voor het eerst in 1987 in België ontdekt en is slechts van één vindplaats bekend.

Habitat D. Imeatocornls werd samen met de veel algemenere D. populans, D. ungulatus. D. plumlpes en D.
brevlpennis aangetroffen in een witte waterval op grondniveau In een lisdoddegordel rond een duinpoel.
Niettegenstaande het feit dat dit niet het typische biotoop voor deze soort is, kan ze toch als een oever
soort van beboste habitats worden omschreven. Ze werd tot hier toe enkel van vochtige bossen (ber
ken-vuilboomstruwelen, EMEIS 1964) en moerasbossen (OlEJNICEK 1978) gemeld. In Finland werd ze voor
al in berken- en wilgenmoerassen aangetroffen (FREY 1915). Recent werd een bijzonder grote populatie
ontdekt in broekboshabitats langs de Elbe (Duitsland, STARK. mondelinge mededeling).
Fenologie: Juni-juli (AsSIS FONSECA 1978); het enige Belgische exemplaar werd verzameld in de (verza
mel)periode 21.vii-1 8.viii. 1987.

Werd na 1980 in latlasblok « 1%) in Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De Westhoek' (De
Panne). De soort is overal in Europa heel zeldzaam; in Groot-Brittannië is ze slechts van 2 vindplaatsen
bekend.

Daar de soort in het Westhoek-natuurreservaat vermoedelijk een, weliswaar kleine, populatie heeft, lijkt
ontwatering van de duinen in het algemeen. waardoor duinpoelen volledig verdwijnen of verruigen, de
grootste bedreiging in te houden. Dergelijke duinpoelen zijn overigens heel zeldzaam langs de Belgische
kust. Overigens worden in de oevervegetatie nog andere vermeldenswaardige soorten aangetroffen o.a.
Hercostomus (G.) assimilis, die vrijwel uitsluitend in rietlanden wordt gevonden, Campsicnemus lumbatus
die vooral Uit vochtige bossen bekend is, en de typische duinsoort Dolichopus notatus.

Behoud van duinplassen met stopzetting van ontwatering, en actief maaibeheer van de vegetatiegorde ter

voorkoming van verruiging.
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Rode lijst en soortbesprekingen

Kwetsbaar

Dolichopus longitars/s STANNIUS 183 I
equestris HAUDAY 1832

Dolichopus IongitarsIs

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

48

ASSIS FONSECA (1978) p. 25; PARENT (1938) p. 84, fig. 84-86; PARVU (1984c) p. 196, fig. I

Europa: IRE, GB, F, B, NL, OK, 0, PL, SE, N, FIN, eZ,A. ROM, HUN,YUG, E, EST. RUS tot Oost-Sibenë; eH

(POLUNI & POLLET, 1998).
België: beduidend wijder verbreid in Vlaanderen (8%) dan In Wallonië (2%). Kaartnr. 83.
Vlaanderen: de vindplaatsen zijn gelijkmatig verspreid overVlaanderen, maar vroeger lijkt de soort een gro

tere verspreiding te hebben gekend In de Brusselse agglomeratie (o.a. Zoniënwoud).

Habitat voornamelijk netlanden, maar ook moerassen en vochtige graslanden In bossen. De soort werd
abundant aangetroffen op drijftillen met een njke moerasvegetatie onder een wilgenstruweel in het
natuurreservaat 'De Roeselarekreek' (St-Jan-in-Eremo, POLLET I992a). De soort blijkt een voorkeur te ver
tonen voor voedselarme beboste moerassen (EMEIS 1964); volgens LUNDBECK (1912) was D. longltars/s
relatief algemeen in Denemarken en werd vooral aangetroffen op lage struiken en kruidenvegetaties in
vochtige biotopen en op oevers. Ook GROVE (1990) vermeldt de soort van een beboste nvieroever.
Fenologie: Juni-begin september (AssIs FONSECA 1978; LUNDBECK 1912; MACGOWAN 1988); Belgische exem
plaren werden verzameld tussen eind mei en eind augustus.

Werd na 1980 In 5 atlasblokken (3%) in Vlaanderen aangetroffen en vertoont een recente achteruitgang
van 43%. Momenteel komt ze nog voor in de natuurreservaten 'De Roeselarekreek' (St-Jan-in-Eremo),
'Bourgoyen-Ossemeersen' (Gent), 'Het Torfbroek' (Berg-Kampenhout) en 'De Vallei van de Zwarte Beek'
(Beringen). Assis FONSECA (1978) noemt de soort niet algemeen In Groot-Bnttannlë. Ze IS gekend van 6
UTM-hokken uit Schotland (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming in Vlaanderen: 1993 (Gent).

Ontwatering van vochtige hooilanden en kreken; eutrofiëring van voedselarme moerassen door over
stromingen (zie ook Camps/cnemus compeditus); volledige verwijdenng van wllgenstruweelln moerassen;
verruIging van moerasvegetaties door oprukkend riet of wilgenstruweel.

Het is duidelijk dat deze soort een combinatie van factoren behoeft voor haar overleVing. Er moet voor
gezorgd worden dat de habitat de nodige bodemvochtigheid maar tevens zijn voedselarme aard behoudt.
de moerasvegetatie blijft domineren en een beschaduwing door struwelen wordt verzekerd. Dit vereist
een oordeelkundig beheer, dat momenteel gelukkig ook gevoerd wordt In 'De Roeselarekreek' vla Jaar
lijks maaien van de rietvegetatie en het onder controle houden van het wilgenstruweel.

POLLET (1992a)
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Kwetsbaar

Doltchopus mIgrans ZETTERSTEDT I 843

Rode lijst en soortbesprekingen

Doltchopus migrons

Determinatie
SB

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONS~CA (1978) p. 16. fig. 49; PARENT (1938) p. 88. fig. 90-92; PARVU (1992) p. 126. fig. 4; p. 127, fig.

Europa: GB, F. B. NL. DK. D. PL, SE. FIN. A HUN. CZ (SlovakIJe. OLEJNICEK 1993). I, EST; BELOR, UKR tot
Oost-Siberië. Kuril Eilanden; ROM (PARVU 1992)

België: lijkt algemener in Vlaanderen (6%) dan In Wallonië (3%). Meest recente melding Uit Wallonië: Ethe
Buzenol (1981). Kaartnr. 85.

Vlaanderen: vóór 1981 gekend van de kuststreek, Gent en omstreken en de Antwerpse en Limburgse
Kempen. Buiten Millegem (1980) dateert de meest recente melding uit het binnenland van 1958 (Postel).
Momenteel (na 1980) uitsluitend aangetroffen in de kustduinen.

Habitat droge tot matig vochtige duinbossen en -struwelen. POLLET & GROOTAERT (1996) toonden aan
dat de soort een voorkeur lijkt te vertonen voor smalle wilgenstruwelen aan de rand van duinpannen.
Ze komt ook nog vrij algemeen in duingrasland en duindoornstruweel voor en lijkt aan zandgrond te zijn
gebonden. In Groot-Bnttannië lijkt de soort enkel op zandgronden in het binnenland voor te komen. maar
lokaal algemeen te zIJn in graslandbiotopen (AssIs FONSECA 1978). Volgens EMEls (1964) en LUNDBECK
( 19 12) vertoont ze evenwel een uitgesproken voorkeur voor zandige kusthabitats. terwijl de laatste
auteur ook wel aangeeft dat ze ook op droge plaatsen In het binnenland voorkomt zoals In droge heide
en naaldbosaanplantingen. FELDMANN (1992) schatte de densiteit van deze soort In dennenbos op 3 Indi
vlduen/m2.

Fenologie: juni-Juli (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld tussen begin Juni en half
augustus.

Werd na 1980 In 5 atlasblokken (3%) In Vlaanderen aangetroffen. nl. De Haan, Westende. Wenduine, het
militair domein 'Brandans' (NIeuwpoort) en het natuurreservaat 'De Westhoek' (De Panne). en vertoont
een achteruitgang van 49%. Deze achteruitgang IS volledig te wijten aan het verdwijnen van deze soort
In het binnenland, terwijl momenteel nog grote populaties in de kustduinen voorkomen.
Meest recente waarnemIng In Vlaanderen: 1992 (Nieuwpoort).

Kustduinen: vernieling van duinbossen en -struwelen door onoordeelkundig beheer of ongecontroleerde

recreatie. Verdroging van duinpannen door ontwatering. Binnenland: de belangrijkste oorzaak voor het
stelselmatig verdwijnen van deze soort uit het binnenland is vermoedelijk het verdwijnen van de droge
loofbossen en heidegebieden door omzetting in landbouwgronden. Dit fenomeen werd tevens opge
merkt bij D. acut/corms en Hercostomus grocilts, die vergelijkbare habitatvereisten vertonen.

De integrale bescherming van de kustduInen met hun mozaïek van microhabltats; het behoud van droge
loofbossen en heidegebieden in het binnenland door middel van actief beheer (heidevelden).

POLLET & GROOTAERT (1994. 1996)
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Rode lij:.t en soortbesprekingen

Bedreigd

Dol1chopus notatus STAEGER 1842
punctlcorms ZETTERSTEDT 1843
notabilis ZETTERSTEDT I843

Dolichopus notatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

50

ASSIS FONSECA (1978) p. 22; PARENT (1938) p.94, 100-10 I

Europa: GB, F, B, NL, DK, D, PL, SE, FIN, EST. CZ, HUN, RUS; Noord-Kazakhstan, Noord- en Oost-Siberië,

Sakhalin eiland; Azië: Iran; ROM (PARVU 1987), CH (POLLINI & POLLET, 1998).
BelgIë: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 87.
Vlaanderen: vóór 1981 voornamelijk verspreid in de kustduinen en de Antwerpse Kempen. Buiten één
vindplaats in Heffen (1983), lijkt de soort momenteel vrijwel uitsluitend in de kuststreek voor te komen.

Habitat het meest abundant in vochtige kalkrijke graslanden in de kustduInen, minder talrijk in schorren
(kust) en in rietlanden (binnenland). In Groot-Brittannië IS de soort vaak abundant In duinpannen en 
graslanden (CROSSLEY 1987); ALLEN (199 I) trof ze aan op waterplanten. LUNDBECK ( 19 12) vermeldt ze van
beboste vochtige habitats uit zowel de kuststreek als het binnenland, terwijl EMEIS (1964) D. notatus daar
entegen hoofdzakelijk kende uit veengebieden en oeverhabitats uit de kust. Laatstgenoemde auteur geeft
bovendien aan dat deze soort dominant optreedt in slikken en schorren.
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978; LUNDBECK 1912; MACGOWAN 1988); Belgische exemplaren
werden verzameld tussen half mei en eind juli.

Werd na 1980 in 7 atlasblokken (4%) in Vlaanderen aangetroffen. De grootste populaties werden in de
zeer kwetsbare (zie verder) kortgrazige graslanden van de Noordpanne in het natuurreservaat 'De
Westhoek' aangetroffen. Haar typische karakter wordt bevestigd door het feit dat ze tot nog toe nog niet
in NIeuwpoort werd aangetroffen, niettegenstaande intensieve bemonsteringen tussen 1989 en 1992
(POLLET & GROOTAERT 1994). Assis FONSECA (1978) vermeldt D. notatus van 7 graafschappen in Groot
Brittannië en noemt ze zeldzaam en zeer lokaal. MACGOWAN (1988) trof de soort in slechts 3 UTM-hok
ken in Schotland aan.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1990 (St-Jan-in-Eremo).

Kustduinen: verdroging door ontwatering, verruIging door dUIndoornstruweel. vernieling door recreatie
van vochtige duingraslanden, die overigens zeer zeldzaam zijn aan onze Belgische kust. Binnenland: ver
droging door ontwatering of drainering van vochtige graslanden en moerassen op zandgrond; eutrofië
ring door overbemesting.

De vochtige duingraslanden In de Noordpanne van 'De Westhoek' kunnen enkel door actief maaibeheer
behouden blijven, waarbij ook de duindoornstruwelen binnen de perken moeten gehouden worden.
Verder wordt dit zeer kwetsbare gebied bij voorkeur gesloten voor recreatie en moet een voldoende
bodemvochtigheid verzekerd worden door stopzetting van ontwateringsactiviteitenVoor de bescherming
van de geschikte habitats (zie hoger) in het binnenland, verwijzen we naar de bespreking van andere soor
ten.
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Kwetsbaar

Dollchopus planltarsls FALLÉN I823

Rode lijM en soortbesprekinqen

Doltchopus planitarsis

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 16, fig. 44; p. 27, fig. 79; PARENT (1938) p. 103, fig. I 18-121

Europa: IRE, GB, F, B, NL, DK, D, CH, PL, SE, FIN, A. ROM, CZ, HUN, E. I, EST, BELOR, RUS tot het Altal
gebergte.

België: beduidend wijder verbreid In Vlaanderen (8%) dan in Wallonië (I %); in Wallonië werd recent een
grote populatie in het natuurreservaat 'Lac de Virelles' (Chlmay) aangetroffen (GROOTAERT et ol. 1988).
Kaartnr. 92.

Vlaanderen: vroeger voornamelijk van Oost-Vlaanderen gekend (GOETGHEBUER 1930, 1943); momenteel
waargenomen in West- en Oost-Vlaanderen, nog niet gevonden in Limburg.

Habitat hygrofiele soort van voedselrijke moerassen, vochtige graslanden en rietlanden. Bij een gelijktijdi
ge bemonstering van 2 habitats in het natuurreservaat 'De Langemeersen' (Petegem-aan-de-Schelde),
bleek D. planltarsis een dUidelijke voorkeur te vertonen voor het rietland t.O.V. het nabij gelegen vochtige
grasland. In de literatuur wordt ze zowel van moerassen als open vochtige bossen vermeld (EMEIS 1964;
LUNDBECK 1912).

Fenologie: april-juni (AssIs FONSECA 1978), mei-begin Juli (CROSSLEY 1993; LUNDBECK 1912; MACGOWAN
1988). Belgische exemplaren werden tussen begin mei en begin juli verzameld. STAEGER (1842) vermeldt
2 generaties 171. in mei en augustus.

Werd na 1980 in 5 atlasblokken (3%) in Vlaanderen aangetroffen en vertoont een achteruitgang van 43%.
Recente Vindplaatsen zijn: 'Wijnendalebos' (Ichtegem-Torhout), de natuurreservaten 'De Gulke Putten'
(Wingene), 'De Langemeersen' (Petegem-aan-de-Schelde), 'De Damvallei' (Destelbergen) en Afsnee.
Gekend van 10 graafschappen In Groot-Brittannië en als niet algemeen en lokaal bestempeld (AssIs
FONSECA 1978). In Schotland is de soort daarentegen zeer algemeen (MACGOWAN 1988). De zeldzaam
heid van deze soort wordt ongetwijfeld ten dele verklaard door haar vroege vliegtijd (FREY 1915; VERRALL
1904).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1997 (Petegem-aan-de-Schelde).

Vernietiging van rIetstroken in voedselrijke moerassen; eutrofiëring van vochtige graslanden door ver
mesting of intensieve begrazing. Verdroging door doorgedreven drainering.

De soort werd tot hier toe nog niet in de uitgestrekte rietlandgebieden van het Meetjeslandse
Krekengebied aangetroffen maar blijkt in de onderzochte rietlanden In 'De Langemeersen' en 'Lac de
Virelles' dan wel weer algemeen voor te komen. Blijkbaar zijn de rietstroken In het Scheldebekken van
groot belang voor het voortbestaan van deze soort, te meer daar blijkt dat de soort een zeer lokale ver

spreiding kent.
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Rode lijst en soortbesprekingen

Bedreigd

Dolichopus sabinus HALIDAY 1838

Dolichopus sabmus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

52

ASSIS FONSECA (1978) p. 24; PARENT (1938) p. I I I, fig. 134-135

Europa: IRE. GB, F, NL, OK, 0, Plo SE, FIN, CZ, BUL, A, I, EST; UKR, RUS tot aan het Zwarte Zeegebied; N

UONASSEN 1988), ROM (PARVU 1984c, 1987).
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 98.
Vlaanderen: momenteel beperkt tot de kuststrook, de West-Vlaamse polders en het Meetjeslandse

Krekengebied; vroeger ook aangetroffen In de Scheldemonding.

Habitat zoutminnende soort van slikken en schorren, verder ook in rietlanden langs brakke tot zoetwa
terkreken te vinden. Ook In de rest van Europa wordt deze soort vrijwel Uitsluitend In slik- en schorre
habitats waargenomen en wordt als zoutminnend beschouwd (BAHRMANN 1993; CROSSlEY 1996; EMEIS
1964;JoNASSEN 1988; KABOS 1950, 1954; MEYER & HEYDEMANN 1990; VERRAll 1904). Ze komt vooral voor
aan de kust (AsSIS FONSECA 1978; LUNDBECK 1912; VERRAll 1904), alhoewel Uit het Europese binnenland
ook meldingen gekend zijn (BEllSTEDT & BAHRMANN 1989; MERCIER & PARENT 1925; STARK & POllET 1993).
D. sabinus werd in het Zwarte Zeegebied gevonden op vochtig zand en dnjvende waterplanten

(BESCHOVSKI 1967).
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978; BAHRMANN 1993; MACGOWAN 1988); Belgische exemplaren

werden eveneens verzameld tussen half Juni en eind augustus.

Werd na 1980 In 6 atlasblokken (4%) in Vlaanderen aangetroffen nl. In Ettelgem en In de natuurreserva
ten 'Het ZWin' en 'De Zwinbosjes' (Knokke), 'De Molenkreek' (St-Margriete). 'De Oostpolderkreek' (St
Jan-in-Eremo), en 'De Vrouwkenshoekkreek' (St-Laureins). Enkel in zeer kwetsbare schorren van 'De
Molenkreek' en 'Het ZWin' komen grote populaties voor. De soort werd In 1958 voor het laatst gevon
den in Doel, en sinds 1871 niet meer in 'De Ijzermonding' aangetoond. In Groot-Brittannië is de soort
niet ongewoon aan de kust; In Schotland is ze van 4 UTM-hokken gekend.
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1990 (St-Margriete, St-Laureins).

'Het ZWin'; verzanding door graafwerken voor de haven van Zeebrugge, overdreven recreatie; de kreken
van het Meetjeslandse Krekengebied: organische verontreiniging van het kreekwater. De populatie in 'De
Molenkreek' schijnt zich nog In stand te kunnen houden In een erg klein schorrehabitat (0,65 ha) en iede
re ingreep zou dan ook desastreuse gevolgen kunnen hebben. Herkolonisatie biJ lokaal uitsterven van één
van de populaties is niet volkomen uitgesloten maar toch niet evident. De soort komt mogelijk nog voor
in de polders op moddenge, vlakke oevers van brakke grachten of aan veednnkpoelen. Verdroging door
doorgedreven drainering kan deze populaties ook elimineren.

Afscherming van schorregebieden van 'Het Zwin' tegen recreatie, afdoende maatregelen tegen de ver
zanding van de slikken. Integrale bescherming van de schorre aan 'De Molenkreek' en actief maaibeheer
van het aangrenzende rietland. Maatregelen tegen de organische verontreiniging In het Meetjeslandse
Krekengebied.

POLLET (I 992a)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Dollchopus slgm(er HALIDAY 1838
punctum HALIDAY IN WALKER 1851 (verkeerde Identificatie)

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

Rode lijst en soortbesprekingen

Dollchopus slgnl(er

ASSIS FONSECA (1978) p. 17; PARENT (1938) p. I 14, fig. 141-143

Europa: IRE, GB, F, A. HUN, CZ, ROM, BUL, GR, I. E, RUS, Georgië: Noord-Afrika: Marokko: Azoren:
Afrotroplsche rijk de Republiek Congo: Turkestan (PARENT 1938): N UONASSEN 1992), PL (BANKOWSKA
1989), B (MEUFFElS et ol. 1991), D (STARK & POllET 1993); Oriëntaalse Rijk: Afghanistan (OlEjNICEK &
YADGARI 1993). .

België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 100.
Vlaanderen: beperkt tot West- en Oost-Vlaanderen. Slechts één melding vóór 1981 nl. De Panne (1931).

Habitat vochtige graslanden en moerassen met een kortgrazige vegetatie en een modderige bodem:
komt ook voor In duinpannen en is mogelijk gebonden aan zandgrond. D. slgni(er werd In 1997 in aantal
len verzameld aan de rand van met regenwater gevulde karresporen in een kortgrazig grasland ('De
Donkvijvers', Oudenaarde). Uit de rest van Europa werd de soort reeds gemeld van vlJveroevers
(OlEJNICEK & ROZKOSNY 1975) en zeggemoerassen (BESCHOVSKI 1967). Aan de kust lijkt de soort een
voorkeur te vertonen voor waterplassen UONASSEN 1988) en 'sIJpelingen' langs klippen (GRoVE 1990). In
het binnenland werd ze reeds gevangen In diverse door zout beïnvloede habitats (STARK & POLLET 1993).
Fenologie: november (HALIDAY IN WALKER 1851): september (VERRAll 1904), half juni-half augustus
UONASSEN 1992). In België werden tot hier toe 2 generaties per Jaar waargenomen nl. In mei-Juni en terug
in november.

Werd na 1980 In 7 atlasblokken (4%) In Vlaanderen aangetroffen. Recente Vindplaatsen zIJn: het militair
domein 'BrandariS' (Nieuwpoort), de natuurreservaten 'De Blankaart' (Woumen), 'De Mandelhoek'
(Ingelmunster), 'Het Dal' (Heurne), 'Bourgoyen-Ossemeersen' (Gent), Bos t'Ename (Ename) en 'De
Donkvijvers' (Oudenaarde). Assis FONSECA (1978) vermeldt slechts 3 Vindplaatsen In Groot-Brittannië en
noemt de soort zeldzaam en lokaal.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1997 (Oudenaarde, Heurne, Enarr;le).

De zeldzaamheid van deze soort kan ten dele worden verklaard door haar vroege (eerste generatie) en
late (tweede generatie) vliegtijd. Ze lijkt niet strikt gebonden te zijn aan één specifiek habitat maar vereist
wel een modderige zandbodem met een kortgrazIge vegetatie. Ieder van de voorgenoemde gebieden
waar de soort reeds werd aangetoond, kent specifieke bedreigingen. De habitat in 'De Donkvijvers' (Fig.
111.7) is bijzonder occasioneel en kan door het opvullen van de zandputten vernietigd worden. De nabij
gelegen poelen worden op geen enkele manier beschermd, maar herbergen nog andere zeldzame slank
pootvliegensoorten (o.a. Melanostolus melancholicus, CampslCnemus puslilus). De dUInpanne In
Nieuwpoort wordt bedreigd door ontwatering en door verkavelingsplannen voor het volledige militaire
domein.

In moerassen op zandgrond kan bij beheerswerken (bv. plaggen) ervoor gezorgd worden dat modder
platen langs de oever van plassen en poelen en een kortgrazige vegetatie behouden of gecreëerd wordt.
Het gebied 'De Donkvijvers' dient In zIJn geheel een beschermd statuut te bekomen, terwijl het dUinge
bied in NJeuwpoort moet gevrijwaard blijven van recreatie en de Inplanting van gebouwen.

POllET & GROOTAERT (1994); POllET et ol. (I 992a)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Bedreigd

Dolichopus strigipes VERRALL 1875

Dolichopus strigipes

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

54

PARENT (1938) p. I 17. fig. 146-147; Assis FONSECA (1978) p. 23. fig. 68; PARVU (1984a) p. 281, fig. I

Europa: GB, F, NL, YUG, I, E, RUS, UKR tot het Zwarte Zeegebied; de Balearen (PARENT 1938); ROM

(PARVU I984a).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 102.
Vlaanderen: werd voor het eerst in 1983 in Vlaanderen ontdekt (VERBEKE 1983). Beperkt tot de kuststreek

en het Meetjeslandse Krekengebied.

HabItat zoutbehoevende soort van schorren en slikken aan de Belgische kust; in het binnenland zeer
lokaal en in lage aantallen voorkomend In schorren en rietlanden langs brakke en zoetwaterkreken. Ook
in Nederland wordt ze als een typische littorale soort beschouwd (MEUFFELS 1974), terwijl D. strlglpes in
het Zwarte Zeegebied (Bulgarije) zowel in zeggemoerassen als In zoetmoerassen met Zeekraal voor
komt (BESCHOVSKI 1967). Ook van brakwaterschorren (Venlo, Nederland) werd de soort reeds gesigna
leerd, waar ze samen voorkwam met andere halobiante soorten als D. diodema, Thmophilus ruficornJs en

SC/opus laetus (MEUFFELS 1981).
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden eveneens verzameld tussen
half juni en half augustus.

Werd na 1980 in 4 atlasblokken (2%) in Vlaanderen aangetroffen nl. in de natuurreservaten 'De
Ijzermonding' (Nieuwpoort), 'Het Zwin' (Knokke). 'De Molenkreek' (St-Margriete) en 'De Roeselarekreek'
(St-Jan-in-Eremo). De enige grote populatie is bekend uit 'Het Zwin' (VERBEKE 1983). De soort is niet alge
meen en extreem lokaal in Groot-Brittannië (AssIs FONSECA 1978).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1991 (Nieuwpoort).

'Het Zwin' is het enige gebied waar de soort in aantallen is verzameld. de andere gegevens zijn gebaseerd
op hoogstens 2 exemplaren. 'Het Zwin' wordt geconfronteerd met een verzanding als gevolg van de
graafwerken voor de kust van Zeebrugge, waardoor een zandlaag op de modderige slikken wordt afge
zet en microhabitats volkomen veranderen. Soorten die aan deze slijkige ondergrond gebonden zijn voor
voedsel of paargedrag zullen slechts kunnen overleven indien schaarse slijkplaten worden gevrijwaard.
Voor deze zoutminnende soort betekent de grootste bedreiging in het Meetjeslandse Krekengebied de
verdwijning van de zeer schaarse binnenlandschorren zoals in 'De Molenkreek'.

Vrijwaren van de slikken en schorren in voldoende grote delen van 'Het Zwin'; de integrale bescherming
van de schorre in 'De Molenkreek' (zie ook onder D. diodemo en D. sabinus).

VERBEKE (1983)
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Zeldzaam (vrij zeldzaam)

Dolichopus vitripenms MEIGEN 1824

Rode lijst en :,oortbesprekingen

Dolichopus vitripennis

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

A5515 FON5ECA (1978) p. 17; PARENT (1938) p. 124, fig. 157-158; PARVU (1986) p. 102 fig. I B, p. 105, fig. 4B

Europa: IRE, GB, F, D, PL, DK, SE, N, FIN, HUN, CH, CZ, I, E, EST, RUS; Kazakhstan; B (MEUFFEL5 & GROOTAERT
1987).

België: het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het oosten van het land, nl. de Antwerpse en Limburgse
Kempen en de Hoge Venen; de soort lijkt algemener in Vlaanderen (10%) dan in Wallonië (6%). Kaartnr.
108.

Vlaanderen: momenteel enkel bekend uit Limburg, Antwerpen en enkele heiderelicten in West
Vlaanderen; de enige melding uit Vlaams-Brabant (Groot-Bijgaarden) dateert van 1893.

Habitat open habitats in vochtige heide- en veengebieden, met de grootste abundanties in vochtige heide;
ook vochtige kortgrazige graslanden en oevers van vennen. De soort mijdt sterk beboste en voedselrij
ke habitats. De geografische verspreiding is een duidelijke reflectie van de habitatvoorkeur van deze soort.
Niettegenstaande D. vitripenms in de rest van Europa doorgaans als kensoort van veengebieden wordt
beschouwd (DRAKE 1987; EMEI5 1964; MACGOWAN 1988; MERCIER & PARENT 1925; MEYER & HEYDEMANN
1990), wordt ze ook in zeggemoerassen (LAURENCE 1995; LUNDBECK 1912; VERRALL 1904) en langs laag
landrivieren (DRAKE 1987) waargenomen. LAURENCE (1995) trof ze in Norwich (Groot-Brittannië) het
meest abundant aan in een 'fen meadow' die frequent door brakwater werd overspoeld.
Fenologie: juni-juli (AssIs FON5ECA 1978; LUNDBECK 1912), midden juni-eind augustus (MACGOWAN 1988);
Belgische exemplaren werden verzameld vanaf half mei tot eind september.

Werd na 1980 in I latlasblokken (7%) in Vlaanderen aangetroffen maar is in haar verspreiding geogra- .
fisch sterk beperkt. In Groot-Brittannië is de soort vrij gewoon in moerasbiotopen (AssIs FON5ECA 1978)
en in Schotland wordt ze zeer algemeen genoemd.
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1993 (Zutendaal).

Alle bedreigingen voor vochtige heide (verdroging, eutroficatie, verruiging) kunnen als bedreigingen voor
deze soort worden beschouwd. Door het feit dat de soort vermoedelijk niet in midden-Vlaanderen voor
komt - dit is aannemelijk door het ontbreken van heidegebieden - en ze in West-Vlaanderen bovendien
beperkt lijkt tot enkele (maar niet alle) heiderelicten, lijkt er van een metapopulatie geen sprake te zijn
m.a.w. de uitwisseling van genetisch materiaal tussen de verschillende populaties is zeer onwaarschijnlijk,

wat uiteindelijk kan leiden tot genetische verarming.

De soort lijkt in de uitgestrekte heidegebieden in Antwerpen en Limburg duidelijk minder bedreigd te
zijn dan in West-Vlaanderen, alhoewel moet gewaakt worden over de vrijwaring van deze gebieden tegen
verdroging en eutrofiëring.verruiging kan worden tegengegaan door een gericht beheer. De enige 2 vind
plaatsen in West-Vlaanderen bevinden zich in militaire domeinen CHouthulstbos' (Houthulst) en
'Vloetemveld' (Zedelgem)) en de soort werd tot hier toe enkel abundant aangetroffen binnen de afge
rasterde gedeelten. Deze zeer waardevolle domeinen dienen een integrale bescherming te genieten en
bij openstelling dient het gevoerde maaibeheer onverminderd te worden voortgezet.

POLLET (1991); POLLET et ol. (1988a, 1989)

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen 55



Rode lijst en soortbesprekinfwn

Zeldzaam (zeldzaam)

Hercostomus (Gymnopternus) blankaartensls PaLLET 1990

Hercostomus (G.) blankaartenslS

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

56

PaLLET (1990a) p. 374, fig. 5

Europa: GB (PaLLET I990b), F, B, NL, HUN (paLLET I990a); 0 (STARK & PaLLET 1993), CZ (OLEjNICEK &

BARTAK 1996), CH (NAGLIS persoonlijke mededeling).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. I I 3.
Vlaanderen: werd voor het eerst beschreven door PaLLET ( I990a) op basIs van exemplaren Uit het natuur

reservaat 'De Blankaart' (VVoumen, zie naamgeving). Sindsdien teruggevonden op diverse plaatsen In

West- en Oost-Vlaanderen en één vindplaats in Antwerpen.

HabItat voornamelijk rietlanden met beschaduwlng door bomen (populieren, wilgen) of struwelen; ook

in zeer vochtige elzen- of wilgenbroekbossen met een rijke vegetatie van Riet en Liesgras (PaLLET et ol.
I992b). Slechts éénmalig aangetroffen In een praktisch uitgedroogde grachtbedding aan de rand van een
populierenaanplant en een naaldbos (Berlare).ln Groot-Brittannië IS de soort gemeld van een 'mixed fen'

(LAuRENCE 1992).
Fenologie: actief van half mei tot eind augustus met een piekactiviteit tussen half juni en eind juli.

Werd na 1980 In 7 atlasblokken (4%) In Vlaanderen aangetroffen. De overige vindplaatsen zijn de natuur

reservaten 'De Oude Stadswallen' (Damme), 'De Leiemeersen' (Oostkamp), 'De Roeselarekreek' (St-Jan
in-Eremo), 'Het Dal' (Heume), 'De Vrouwkenshoekkreek' (St-Laurelns) en op de terreinen van het SCK

(Mol). Grote populaties werden enkel aangetroffen In Woumen, St-Laurelns en Heurne.
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1997 (Heurne, Berlare).

Globaal lijken verdroging door ontwatering en waterverontreiniging de grootste bedreigingen voor deze

soort. Het onoordeelkundig verwijderen van bomen zal ongetwijfeld ook een impact hebben op de po
pulaties. De populieren in 'De Vrouwkenshoekkreek' zijn sinds 1990 gekapt (SLABBAERT mondelinge

mededeling), maar het IS jammer genoeg niet gekend In hoeverre dit een effect op de slankpootvliegen
populaties heeft gehad.

Behoud en bescherming van bomen of struwelen in rietlanden; bescherming van broekbossen tegen
grondwaterverlaging door ontwatering.

POLLET (1990a,b); PaLLET et ol. (1992b)
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Uitgestorven in Vlaanderen

Hercostomus chetJfer (WALKER 1849)
cretlfer WALKER 1849 (foutieve naam)
aluöfer (HALIDAY IN WALKER 1851 )(Dollchopus)

Rode lij t en oortbesprekingen

Hercostomus chetlfer

Determinatie Assis FONSECA (1978) p. 31; OlEjNICEK (1978) p. 15, fig. 2; PARENT (1938) p. 159. fig. 200-202; PARVU (1987)
p. 173, fig. 3

Verspreiding Europa: F (PARENT I928a); B (MEUFFElS & GROOTAERT 1987); GB, NL, D,A, SE, CZ, HUN,YUG. ROM, I, GR.
RUS (Krim, Karpaten, Noord-Kausasus), UKR; Afnka: Algerije (VAllLANT 1952); Nearctische rijk Verenigde
Staten (RoBINsoN 1964); CH (POlLiNI & POllET, 1998).

België: de enige bedreigde slankpootvliegensoort die beduidend algemener blijkt te zijn in Wallonië (8%)
dan in Vlaanderen (I %). Kaartnr. 120.
Vlaanderen: slechts bekend van 2 vindplaatsen. De soort bevindt zich in Vlaanderen dUidelijk aan de
noordrand van haar verspreidingsgebied. De soort zou volgens MEUFFElS (1974) vooral In bergachtige
gebieden voorkomen.

Ecologie HabItat bronnen en harde substraten (rotsen, overhangende takken) langs of boven snelstromende
waterlopen. Zowel aan bronnen In graslanden als In bossen aangetroffen. Minder vaak te Vinden aan
oevers van beschutte poelen. In de rest van Europa wordt ze eveneens voornamelijk langs stromend
water gevonden: bosbeken en -greppels en licht beschaduwde nVleroevers (AssIs FONSECA 1978; DRAKE
1987; DRAKE & GODFREY 1989; MEUFFElS 1981; STROBl 1893; WAG"JER 1982), nVleroevers In hooiland
(OlEJNICEK & ROHACEK 1995), bronnen (VAllLANT 1978) en In het opspattend water van watervallen
(GERSTÄCKER 1864; MEUFFElS 1974; PARENT 1938). Volgens VAllLANT (1952) behoort deze soort tot de
'faune hygropétrique'. In de buurt van watervallen gedragen de adulten zich In de vlucht als paddestoel
muggen (Mycetophllidae) of sommige dansvliegen (Emp,didae)(GERSTÄCKER 1864). In Franknjk komt ze
voortussen 250m en 470m boven de zeespiegel, In AlgenJe tussen 225m en 750m tot bijna aan de Sahara
(VAllLANT 1952). Larvale stadia van deze soort komen voor tussen mos op riVieroevers (OYTE 1959).
Fenologie: juni-augustus (AssIs FON5ECA 1978; MACGOWAN 1988; RAFFONE & RAMPINI 1985; STROBl 1893;
VAllLANT 1952). In Algerije is H. chetlfer actief van april tot juni (VAllLANT 1952). Belgische exemplare.n
werden eveneens vanaf begin juni tot eind augustus verzameld. De vondst in Beyne van 17.iv.1943 lijkt

me twijfelachtig.

Status Werd na 1980 niet meer teruggevonden en wordt derhalve als uitgestorven beschouwd. De soort werd
in 1929 in Tiegem en in 1943 In Ukkel waargenomen, hoogst waarschijnlijk nabij bronnen. De soort blijkt
zich in Wallonië goed In stand te houden (1850-1980: I I% en 1981-1997: 10% van de bemonsterde
UTM-hokken). In Centraal Europa (Tsjechoslovakije, Oostenrijk, Beieren) is de soort wijd verbreid en
soms zeer algemeen (GER5TÄCKER 1864; OlEJNICEK 1978; STROBl 1893). In Schotland IS de soort slechts

van 2 UTM-hokken gekend (MACGOWAN 1988).

Bedreigingen De voornaamste oorzaak voor het uitsterven van deze soort IS ongetwijfeld de waterverontreiniging en

de vernietiging of verwaarlOZing van bronnen.

Bescherming Het loont de moeite om, zeker In het bronnennjke gebied van de Vlaamse Ardennen, op zoek te gaan
naar deze soort, die er vermoedelijk nog wel voorkomt. Aan een bron In Wijnendaiebos (Ichtegem
Torhout) werd ze niet aangetroffen evenmin als aan een snelstromende bosbeek In Ename. De soort kan
enkel effectief beschermd worden indien de waterkwaliteit drastisch verbetert en waterlopen hun

natuurlijke loop kunnen behouden.

Referenties POllET et ol. (1988b); VAllLANT (1952)
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Rode lijst en sOOltvesprekingen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Hercostomus (ulvlcaudis (HALIDAY IN WALKER 1851)

Hercostomus (ufvicaudls

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

58

ASSIS FONSECA (1978) p. 32; PARENT (1938) p. 169, fig. 222-224; PARVU (1986) pa; 106, fig. 5

Europa: niet vermeld door NEGROBOV (1991); F (Pas-de-Calais), GB en verder Centraal- en Noord

Europa; Centraal-Azië (PARENT 1938); D (STARK & POLLET 1993); CZ (OLEJNICEK 1974); NL (MEUFFELS 1974,

1978); B (PARENT 1924).
BelgIë: lijkt wijder verbreid in Vlaanderen (3%) dan in Wallonië (I %). Kaartnr. 123.

Vlaanderen: vóór 1981 slechts gekend van Oostakker (30 Juli 1934, COLLART I935a)(maar twijfelachtig

gegeven); huidige verspreiding beperkt tot West- en Oost-Vlaanderen.

HabItat (randen van) beboste moerassen en wilgenbroekbossen met een rijke kruIdenvegetatie.

Niettegenstaande reeds een groot aantal broekbossen werden bemonsterd, werd H. (ulvlcaudls slechts

zeer lokaal aangetroffen. De soort werd tot hier toe vooral met Malaisevallen verzameld. Er is in de lite

ratuur bijzonder weinig gekend over de ecologie van deze soort. Ze wordt omschreven als hygrofiel en

is aangetroffen in weiden (MEYER & HEYDEMANN 1990), langs rivieren (OLEJNICEK & ROZKOSNY 1975) en

zelfs in een schorre-estuarium in Kent nabij een kalkbron (DRAKE 1987). GOETGHEBUER (1943) verzamel

de ze In het Lindenhoekbos (MeIIe) en PARVU (1986) ving ze op licht.

FenologIe: juli (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verza.meld tussen begin juni en half

augustus.

Werd na 1980 In 3 atlasblokken (2%) in Vlaanderen aangetroffen nl. de natuurreservaten 'De Mandelhoek'

(Ingelmunster), 'Bourgoyen-Ossemeersen' (Gent) en Bos t'Ename (Ename). Een echte populatie werd

enkel vastgesteld In 'De Mandelhoek', waar ze tijdens 2 opeenvolgende wen (1987, 1988) in relatief grote

aantallen voorkwam. ASSIS FONSECA (1978) vermeldt slechts 5 vindplaatsen voor Groot-Brittannië.

Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1994 (Ename).

Algemene bedreigingen van broekbossen en beboste moerassen: verdroging door drainering, vervuiling

door waterverontreiniging, volledige vernietiging door verkaveling. Daar de soort slechts zeer lokaal voor

komt en derhalve (nog ongekende) ecologische eisen aan haar habitat lijkt te stellen, kunnen onoordeel

kundige ingrepen In haar biotoop een grote impact op de populatie hebben. Zeker het natuurreservaat

'De Mandelhoek' staat aan een permanente bedreiging bloot door zware verontreiniging van de nabijge

legen Mandel en haar kleinschaligheid (6,5 ha). Mogelijk is de mozaïekstructuur van verschillende vegeta

tietypes in het reservaat gunstig voor de soort.

Integrale bescherming van het natuurreservaat De Mandelhoek met waterzuivering van de Mandel; actief

maaibeheer om een mozaïek van vegetatietypes te behouden. Bescherming van broekbossen en bebos
te moerassen in het algemeen.

POLLET et ol. (I 992a)
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Uitgestorven in Vlaanderen

Hercostomus germanus (WIEDEMANN I8 17)
chaerophy/li (MEIGEN 1824)(DolJchopus)

Rode lijst en -oortbe prekingen

Hercostomus germanus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 32; PARENT (1938) p. 172, fig. 231-233

Europa: IRE (SPEIGHT 1983); GB, F, NL, B, DK, D, SE, N, FIN, PL, A CH, HUN, CZ en YUG, ROM, I, E, EST.
BELOR, UKR, RUS tot de Oeral; Noord-Afrika: Spaans Marokko.
België: lijkt wijder verbreid in Wallonië (7%) dan In Vlaanderen (4%). Kaartnr. 124.
Vlaanderen: vóór 1981 bekend van centraal Oost-Vlaanderen en het Zoniënwoud; de melding van
Saeftingen lijkt twijfelachtig. De soort bereikt in Vlaanderen de noordrand van haar areaal.

Habitat eerder droge, bloemrijke bosranden, waar de soort vaak op schermbloemigen en composieten
wordt aangetroffen. Vóór 1950 werd deze soort nog in bossen en moerassen in de omgeving van Gent
aangetroffen (GOETGHEBUER 1930, 1943), terwijl ze rond de eeuwwisseling ook van Groenendaal (Vlaams
Brabant) gekend is. In Denemarken, Noord-Duitsland en Oostenrijk lijkt H. germanus heel algemeen in
uiteenlopende biotopen, zowel in open en beboste habitats en droge en vochtige plaatsen (EMEIS 1964;
LUNDBECK 1912; STROBL 1893). Ook in Italië heeft de soort een ruime habitatkeuze (RAFFONE & RAMPINI
1985). Verder werd ze tot hier toe gemeld van elzenbroekbos op veenbodem (RAABE et al. 1996) en
heide (AssIs FONSECA 1978) tot biotopen op kalksteen (SPEIGHT 1983). Overal lijkt de soort evenwel een
uitgesproken voorkeur te vertonen voor schermbloemigen (Ribzaad - LUNDBECK 19 12; Engelwortel.
Berenklauw, Kervel, Doornzaad - EMEIS 1964; Peen - VAN DER VELDE 1985) en in mindere mate compo
sieten (Tormentil - SPEIGHT 1983), waarop ook baltsgedrag werd waargenomen (LUNDBECK 1912).
Fenologie: juni-november (AssIs FONSECA 1978), juni-augustus (EMEIS 1964; GERSTÄCKER 1864; MACGOWAN
1988; RAFFONE & RAMPINI 1985; STROBL 1893), mei, juli-augustus (BÄHRMANN 1993), begin juli - begin sep
tember (LUNDBECK 1912). Belgische exemplaren werden tussen begin juni en begin september verzameld.

Werd na 1980 niet meer waargenomen in Vlaanderen en kan dus als uitgestorven worden beschouwd.
In Wallonië lijkt de soort ook sterk achteruit te gaan (weliswaar niet beduidend)( 1850-1980: 12% vs

1981-1997: 4% van de bemonsterde UTM-hokken).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1944 (Ukkel).

Verruiging van bloemrijke habitats door eutrofiëring en niet-afdoende beheersmaatregelen.

Het is niet met 100% zekerheid te stellen dat deze soort ooit populaties heeft opgebouwd in Vlaanderen.
Daar de meest recente waarnemingen nagenoeg uitsluitend afkomstig zijn uit het uiterste zuiden van

België, is de kans op herkolonisatie van geschikte biotopen In Vlaanderen vrijwel uitgesloten.
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Rode lijst en soortIJesprekingen

Kwetsbaar

Hercostomus grqcilJs (STANNIUS 183 I)
bic%r (MACQUART 1827)(DolJchopus)

Hercostomus groei/is

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

60

ASSIS FONSECA (1978) p. 32; PARENT (1938) p. 150, fig. 182-183

Europa: GB, F, B, NL, DK, D. SE, A. HUN, ez, BUL, I, E; UKR tot de Karpaten.Turkmenistan,Tadjikistan.
België: op één vindplaats na (Houyet 1928) volledig beperkt tot Vlaanderen (7% vs Wallonië: < 1%).

Kaartnr. 125.
Vlaanderen: vroeger ook aangetroffen In het binnenland (Zoniënwoud. Limburg). momenteel volledig

beperkt tot de kustduInen.

Habitat matig vochtige tot droge dUinbossen met een rijke kruid- eh struiklaag. Niettegenstaande de
soort ook In dUIndoornstruwelen en dUIngraslanden voorkomt, blijkt ze een zeer uitgesproken voorkeur
voor beboste habltats te vertonen. Ook in Frankrijk en Denemarken IS de soort algemener langs de kust
dan In het binnenland (LUNDBECK 1912; MERCIER & PARENT 1925). Ze komt uitsluitend voor op zandgrond
en wordt voornamelijk waargenomen op struiken en kruidenvegetaties In niet-noodzakelijk vochtige habi

tats (LUNDBECK 1912).
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978; LUNDBECK 19 12); Belgische exemplaren werden tussen half

Juni en begin september verzameld.

Werd na 1980 In 7 atlasblokken (4%) In Vlaanderen aangetroffen, die uitsluitend In de kuststreek gelegen
zijn. De laatste melding vanuit het binnenland dateert van 1951 (St-Genesius-Rode); in 1946 werd de
soort voor het laatst In vrij grote aantallen in het binnenland aangetroffen (Genk). Momenteel IS de soort
enkel heel abundant vastgesteld In 2 duinbosJes van Witte abeel In het militair domein 'Brandans' In
NIeuwpoort. In het veel uitgestrekter maar veel vochtiger Hannecartbos (Oostduinkerke) werd niette
genstaande een IntenSieve bemonstering In 1987 slechts één exemplaar verzameld.
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1992 (NIeuwpoort).

Bescherming van dUInbossen tegen kaalkap en verdroging door ontwatering. De enige recente grote pop
ulatie werd tot hier toe slechts in twee zeer kleine maar relatief onverstoorde duinbossen In 'Brandans'
(NIeuwpoort) aangetroffen. De vernieling van deze bosbiotopen zou het lokaal uitsterven van de soort
In de hand kunnen werken.

Behoud van dUInbossen In het militair domein 'Brandans' (Nieuwpoort) en matig vochtige en droge dUln
bossen met Witte abeel In het algemeen. Braamstruiken blijken aantrekkelijk als foerageerplaatsen.
Vermoedelijk komen populaties van deze soort in meer gelijkaardige biotopen langsheen de kust voor.

POLLET & GROOTAERT (1994, 1996)
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Uitgestorven in Vlaanderen

Hercostomus longiventns (LOEW 1857)

Rode lijst en soortbesprekingen

Hercostomus longlventns

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

PARENT (1938) p. 179. fig. 246-248

Europa: D (CASPERS & WAGNER 1982); F, NL. B, CH, CZ en YUG. A. HUN. ROM. GR, I, RUS tot de noor
deliJke Kausasus: TadJiklstan; Noord-Afrika: Marokko.
Bélglë: lijkt algemener In Wallonië (3%) dan in Vlaanderen (I %). Kaartnr. 127.

Vlaanderen: enkel bekend van een vondst In Linkebeek In 1920. De soort bereikt In Vlaanderen de noord
rand van haar Belgisch areaal.

Habitat bronnen en harde substraten (rotsen, boomtakken) langs snelstromend water. Uit de literatuur IS
H. longlventris voornamelijk gekend van oevers van snelstromende waterlopen. vaak in beboste gebieden
(MEUFFELS 1974: STROBL 1893). waar ze vaak abundant optreedt (CASPERS & WAGNER 1982). In het hoog
gebergte lijkt de soort minder habitatspecifiek (RAFFONE & RAMPINI 1985). Er wordt algemeen aangeno
men dat de larven een (seml-)aquatische levenSWIjze vertonen (CASPERS & WAGNER 1982).
Fenologie: halfJuni - eind Juli (CASPERS & WAGNER 1982; MEUFFELS 1974; RAFFONE & RAMPINI 1985). Belgische
exemplaren werden verzameld tussen eind mei en eind juli.

Werd na 1980 niet meer In Vlaanderen aangetroffen en kan dus als uitgestorven worden beschouwd.
Wegens de hUidige waterverontreiniging In Vlaanderen en de bezoedeling van het grondwater mag wor
den aangenomen dat deze soort daadwerkelijk IS uitgestorven. De soort werd recentelijk wel nog in
geschikte biotopen In de provinCie Luxemburg aangetroffen.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1920 (Linkebeek).

Waterverontreiniging, vernietiging van onverstoorde oevers met overhangende takken, bezoedeling van
bronnen.

Daar recente vangsten enkel Uit Luxemburg (St-Hubert 1989 en Ethe/Buzenol 1981/1987) bekend ZIJn,
IS herkolonisatie vrijwel Uitgesloten. De slechte waterkwaliteit In Vlaanderen laat zelfs niet toe dat een
populatie na herkolonisatie zou kunnen overleven. Ovengens wordt de soort steeds In kleine aantallen
aangetroffen.
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Rode lijst en soortbespre"ingen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Hercostomus mgri/amelfatus (MACQUART 1827)
nigrimaculatus (CURTlS 1837)(Dolichopus)
atrovlrens (LOEW I859) (Gymnopternus)

Hercostomus mgri/amelfatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

62

ASSIS FONSECA (1978) p. 33; PARENT (1938) p. 186,258-259

Europa: IRE, GB, F, NL, A. CZ, HUN,YUG, ROM, I; D (BELLSTEDT 1997); N OONASSEN 1985); B.

België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 129.
Vlaanderen: is slechts bekend van één vindplaats.

Habitat vochtige tot matig vochtige bronbossen (loofbos). In Bos t'Ename werd de soort in de grootste
aantallen verzameld op de oevers van een zeer ondiep snelstromend bosbeekje. Ook WAGNER (1982)
trof deze soort soms abundant aan langs bosbeken (Oostenrijk). De larvale stadia van deze soort zijn
beschreven van vochtige boomholten in Es en Wilg OONASSEN 1985; STARK persoonlijke mededeling;
VAILLANT 1978). JONASSEN (1985) verzamelde een pas uitgeslopen exemplaar bij het uitzeven van hout
molm uit een dergelijk microhabitat.
Fenologie: juni-juli (AssIs FONSECA 1978), juli-september (WAGNER 1982). Belgische exemplaren werden
verzameld tussen eind mei en eind juli.

Werd na 1980 in slechts latlasblok « I%) in Vlaanderen aangetroffen nl. Bos t'Ename (Ename).
Eigenaardig genoeg werden uitsluitend mannetjes verzameld. Gezien de soort sinds het begin van de
intensieve inventarisaties in Vlaanderen pas zeer recent en In slechts één gebied werd ontdekt, kan wor
den aangenomen dat de soort Inderdaad zeer zeldzaam is. Assis FONSECA (1978) noemt ze zeldzaam voor
Groot-Brittannië. De soort is gekend van 2 UTM-hokken uit Schotland (MACGOWAN 1988).

Er is momenteel relatief weinig gekend over de ecologie van deze soort. Blijkbaar zijn vermolmde bomen
essentieel voor de larven en is ondiep stromend water belangrijk voor het voorkomen van de adulten.
Specifiek voor Bos t'Ename impliceert dit dat verwijdering van dode of zieke bomen en het afdammen
van het hogergenoemde beekje negatieve effecten zouden kunnen hebben op het lokaal voortbestaan
van de soort.

Behoud van dode en zieke bomen (ook voor andere soorten uiterst belangrijk, bv. Systenus-soorten,
Achalcus melanotnchus) in vochtige loofbossen. Behoud van ondiepe snelstromende beekjes.
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Bedreigd

Hercostomus mgripenms (FAllÉN I823)

Rode lijst en soortbesprekingen

Hercostomus mgnpenms

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) pa. 33; PARENT (1938) p. 187, fig. 260-261

Europa: IRE, GB, B, NL, DK, D, SE, A. ez, I, RUS (Oeral?); F (PARENT I928a).

België: beduidend wijder verbreid In Vlaanderen (17%) dan In Wallonië (7%). Kaartnr. I 30.
Vlaanderen: vroeger wijd verspreid over geheel Vlaanderen, momenteel enkel gekend van West
Vlaanderen en één vindplaats In limburg.

Habitat helschrale graslanden in heidegebieden en In droge heide, ook maar minder abundant langs hei
schrale paden en dreven in bossen op zandgrond. De soort wordt voornamelijk aangetroffen op bloe
men van Tormentil en lijkt zich, in tegenstelling tot de meeste andere slankpootvliegen, te voeden met
nectar of stuifmeel. In Duitsland komt ze het meest frequent voor in vochtige heide tussen hoogveen en
minder in droge heide. Enkele auteurs geven H. nigripenms op uit duinvalleien in de kuststreek (EMEIS 1964;
KABOS 1950, 1954), waar ze ook in kwelder voorkomt. GOETGHEBUER (1928, 1931, 1943) vermeldt ze van
zowel duinpannes, Oost-Vlaamse bossen als de Hoge Venen, terwijl DRAKE (1987) H. mgnpenms als typisch
beschouwt voor grasland- en boshabrtats op kalksteenbodems. Net zoals H. germanus wordt ze bijzon
der vaak op bloemen (Tormentil) gevonden (EMEIS 1964; HEDSTRÖM 1969).
Fenologie: Juni-september (AssIs FONSECA 1978; LUNDBECK 19 12), eind mei-begin september (MACGOWAN
1988). Belgische exemplaren werden verzameld tussen half mei en eind augustus.

Werd na 1980 in 6 atlasblokken (4%) in Vlaanderen aangetroffen en vertoont een achteruitgang van 72%.
Behalve 'De Vallei van de Zwarte Beek' (Beringen) situeren recente vindplaatsen zich uitsluitend in de
West-Vlaamse heide- en bosrelicten nl. de militaire domeinen 'Houthulstbos' (Houthulst) en 'Vloetemveld'
(Zedelgem), het natuurreservaat 'De Gulke Putten' (Wingene), Wijnendalebos (Torhout-Ichtegem) en
Veldegembos (Veldegem). Grote populaties werden enkel aangetroffen in Houthulstbos,Vloetemveld en
De Gulke Putten. ASSIS FONSECA (1978) vermeldt tevens dat de soort in Groot-Brrttannië een wijde ver
spreiding kent maar niet echt algemeen is. De soort IS wel gewoon in Schotland (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1992 (Beringen).

Vermesting van heischrale graslanden buiten natuurreservaten en militaire domeinen; verruiging van deze
biotopen door bosvorming; onaangepast beheer waardoor het grasland een hogere en densere grasve

getatie ontwikkelt en Tormentil en andere planten met laaggroeiende gele bloemen verdwijnen.

Behoud van heischrale graslanden en dreven in bossen op zandgrond door aangepast maaibeheer; waar
bij aandacht wordt besteed aan de vrijwaring van lage planten met gele bloemen (vooral Tormentii).

POllET et ol. (1989); VERBEKE (1944)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (vrij zeldzaam)

Hercostomus mgnplantJs (STANNIUS 183 I)
subsimplicipes VERRALL 19 12

Hercostomus nlgnplantJs

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

64

ASSIS FONSECA (1978) p. 9, fig. 24: PARENT (1938) p. 188, fig. 262-263

Europa: GB, F, D, PL, SE, ROM, YUG, A, E, I, RUS; UKR, Armenië; N UONASSEN 1988), HUN (WEBER 1985),
ez (OLEjNICEK 1997; OLEJNICEK & ROZKOSNY 1975), B (POLLET et ol. I987b), eH (POLLINI & POLLET, 1998).
België: heeft een beduidend grotere verspreiding In Vlaanderen (9%) dan In Wallonië (2%). Kaartnr. I 31.
Vlaanderen: zwaartepunt van verspreiding In kustgebied, veel minder algemeen In het binnenland; niet
gekend van Vlaams-Brabant.

Habitat in de kuststreek vrijwel volledig beperkt tot matig vochtige duinbossen met een goed ontwik
kelde humus- en struiklaag, ook maar veel minder talrijk rond duinplassen en in duinpannen. De kustdui
nen zijn ook het enige gebied waar deze soort vrij tot zeer talrijk is waargenomen. In het binnenland
wordt ze meestal gevonden op vegetatieloze, vlakke, zandige of lemige oevers van doorgaans grote pias
sen. Opvallend is het voorkomen op de St-Pietersberg, wat mogelijk In verband staat met kalkaanrijking
van de bodem. Het is niet gekend (of onderzocht) of deze soort een dergelijke habitatvereiste in de kust
duinen vertoont. Uit de rest van Europa wordt deze soort gemeld van oeverhabitats (OLEJNICEK &
RozKosNY. 1975) langs grote rivieren (GERSTÄCKER /864; SHINER 1862), strand- en schorrehabitats met
Lamsoor (EMEIS 1964), tijdelijke duinpannen (GOETGHEBUER 1928), moerassen (GRovE 1990) en beuken
bossen (FELDMANN I992). Analoog aan de mogelijk verwante H. mgrilameflatus lijken de larven hun levens
cyclus in vermolmd hout door te kunnen maken (DYTE 1959; VAILLANT 1978).

FenologIe: juni-september (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden eveneens verzameld vanaf
half Juni tot begin september.

Werd na 1980 In 12 atlasblokken (7%) In Vlaanderen aangetroffen maar vertoont een sterk geaggre
geerde verspreiding In de kuststreek. Assis FONSECA (1978) noemt de soort ongewoon en lokaal in
Groot-Bnttannlë; In Schotland IS ze slechts van één vindplaats gekend (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1994 (Berendrecht).

Wegens haar typische verspreiding in het duinengebied lijken zowel verdroging als kaalkap de belangrijk
ste bedreigingen; de soort komt immers niet voor in droge bosbestanden en het verdwijnen van de
oudere bospercelen zal zonder enige twijfel een negatief effect op de aanwezige populaties van zowel H.
mgrip/antis als die van D. acutJcornis en H. grocilis hebben. Door het systematisch inkrimpen van de
Belgische duin(boss)en, lijken de essentiële verbindingselementen tussen geschikte biotopen op termijn
grotendeels te verdwijnen. Voor de populaties In het binnenland is het niet erg duidelijk wat de voor
naamste bedreigingen zijn.

Behoud van een voldoende hoge grondwatertafel en bescherming van de dUInbossen tegen kaalkap en
overmatige recreatie. Een bijzonder grote populatie werd vastgesteld In een klein wilgenbos binnen het
militair domein 'Brandans' (Nieuwpoort). Mits vnJwanng van een te grote verstonng en kaalkap lijkt deze

populatie voldoende In staat te overleven, maar andere bosgebieden of houtkanten in de dUinen (bv.
Wenduine) dienen meer actief tegen recreatie beschermd te worden.

POLLET (1991); POLLET & GROOTAERT (1994, 1995, 1996)
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Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Hercostomus parvilamellatus (MACQUART 1827)

Rode lijst en soortbesprekingen

Hercostomus parvilamellatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

A5515 FON5ECA (1978) p. 34; PARENT (1938) p. 191, fig. 266-268

Europa: GB, F, I, E; RUS (PARENT 1938); B.

BelgIë: gelijkmatig verspreid overVlaanderen (I %) en Wallonië (2%); de meeste meldingen dateren Uit de
periode na 1980. Kaartnr. 132.

Vlaanderen: voor het eerst ontdekt In 1988 en momenteel slechts bekend van 2 Vindplaatsen.

Habitat vochtige tot matig vochtige bronbossen, veel minder In beboste moerassen. De soort mijdt dui
delijk drogere loofbostypes. In Frankrijk IS ze gekend van oevers van zoetwaterplassen (MERCIER & PARENT
1925).
Fenologie: mei-juni (AsSIS FON5ECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld tussen begin mei en
begin juli.

Werd na 1980 in 2 atlasblokken (I %) in Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'Het Torfbroek'
(Berg-Kampenhout) en Bos t'Ename (Ename). A5515 FON5ECA (1978) vermeldt de soort van 10 graaf
schappen in Groot-Brittannië en noemt de soort schaars. Slechts gekend van één Vindplaats In Schotland
(MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemmg in Vlaanderen: 1997 (Ename).

Verdroging van vochtige bronbossen en beboste moerassen door ontwatering of drainering. In 2 onder
zochte droge boshabitats van het Bos t'Ename werd de soort Immers niet aangetroffen. Kaalkap van oude
populieraanplantingen, waardoor het bosgebied op zich in oppervlakte afneemt.

Bescherming van vochtige bronbossen en beboste moerassen, in het bijzonder het Bos t'Ename.

POllET (199 I); POllET et ol. (1988a)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (vrij zeldzaam) Hercostomus pllifer

Hercostomus pilifer (LOEW 1859)
grol/ator GERSTÄCKER 1864

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

66

PARENT (1938) p. 193, fig. 272-273

Europa: B, F, D, I en E (NEGROBOV 199 I); een soort met een zeer beperkt verspreidingsgebied.

België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. I 33.
Vlaanderen: voor het eerst gemeld door VERBEKE (1983). Het zwaartepunt van de huidige verspreiding IS
gesitueerd in West-Vlaanderen, met slechts enkele waarnemingen in Oost-Vlaanderen; daarbuiten enkel

gekend van het Zoniënwoud waar de soort in 1942 voor het laatst werd verzameld.

Habitat matig tot zeer vochtige donkere loofbossen met een goed ontwikkelde struik- en kruiden laag (bij
voorkeur brandnetel of braam) op overwegend zand- of lemige zandbodem; ook wel op lage kruiden in
vochtige dreven. De verspreiding van de soort in een loofbosecosysteem blijkt negatief gecorreleerd te
zIJn met stijgende lichtintensiteit (POLLET et ol. 1986). De soort komt ook voor In het duinengebied (west
kust)(GOETGHEBUER 1928), waar ze een voorkeur vertoont voor dichte zoomvegetaties van ~uinplassen

of -pannen. Vrij grote populaties werden tot hier toe aangetroffen in Wijnendalebos (Ichtegem-Torhout),
het natuurreservaat 'De Blankaart' (Woumen) en Veldegembos (Veldegem).
FenologIe: Belgische exemplaren werden verzameld tussen half Juni en eind augustus.

Werd na 1980 in I3 atlasblokken (8%) in Vlaanderen aangetroffen maar vertoont een beperkte geogra
fische verspreiding. Niet gekend in Groot-Brittannië.
Meest recente waarneming in Vlaanderen: 1993 (Lochristi).

De soort lijkt verrassend genoeg beperkt tot de West-Vlaamse bossen van het Houtland, maar komt ook
aan de kust voor. Matig en, in het bijzonder, zeer vochtige percelen vertegenwoordigen slechts een frac
tie van het bosoppervlak en drainering en kaalkap zijn dan ook de Ingrepen die de meest nadelige effec
ten voor deze soort zouden teweegbrengen. In het dUInengebied lijken de kleinere populaties enkel In de
meest vochtige en boomrijke habitats te kunnen overleven.

Integrale bescherming van de zeer vochtige loofbosbiotopen In West- en Oost-Vlaanderen met behoud
van een voldoende hoge grondwatertafel, een dicht bladerdek en een goed ontwikkelde kruid- en struik
laag. De soort werd ook reeds In tuinen verzameld maar het is niet gekend of dit een gevolg is van een
actieve dispersie dan wel de soort via getransporteerde bosgrond hier terecht is gekomen.

POLLET et ol. (1986, I987b)
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Kwetsbaar

Hercostomus rusticus (MEIGEN 1824)
relictus (MEIGEN 1824)(Doltchopus)

Rode lijst en ~oortbesfJrekln[wn

Hercostomus rust/cus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

PARENT (1938) p. 20 1.288-290

Europa: F, B. NL. D, PL. A. ez en YUG. HUN. ROM, GR. I, E. EST. BELOR, RUS; Armenië, noordelijk
Kazakhstan,West- en Oost-Siberië; eH (POLLINI & POLLET, 1998). De soort is wijd verbreid in Mldden- en
Zuid-Europa en naar het oosten toe tot in zuidwestelijk Siberië (PARVU I984b; VON STACKElBERG 1930).
De soort bereikt in Frankrijk en België de meest noordwestelijke grens van haar areaal.
België: gelijkmatig verspreid overVlaanderen (2%) en Wallonië (3%). Kaartnr. 136.
Vlaanderen: slechts gekend van 3 vindplaatsen, waarvan 2 oude meldingen Uit (de buurt van) het
Zoniënwoud.

Habitat droogteminnende soort van loofbossen en naar het zuiden gerichte beboste hellingen. In
Nederland zijn alle verzamelde exemplaren afkomstig uit ZUid-Limburg (MEUFFEl5 1978). In Oostenrijk

komt ze voor aan beken in bergwouden (STROBl 1893).
Fenologie: Belgische exemplaren werden verzameld tussen begin juni en begin augustus. BÄHRMANN (1993)

verzamelde deze soort in mei en juli.

Werd na 1980 in latlasblok « I%) in Vlaanderen aangetroffen nl. Wingene en vertoont een achteruit
gang van 49%. Het betreft hier evenwel een zeer gering aantal gegevens. In Wallonië is geen gelijkaardige

trend merkbaar.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1981 (Wingene).

Niet gekend.

Niet gekend.

POllET et ol. (1988b)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Kwetsbaar

Hydrophorus alblceps FREY I9 I5
Hydrophorus confusus FREY I9 I5

Hydrophorus albiceps

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming
I

Referenties

68

ASSIS FONSECA (1978) p. 39, fig. 123; PARENT (1938) p. 276, fig. 396-398

Europa: GB, NL, OK, SE, FIN, RUS; West- en Oost-Siberië; Azië: Mongolië (NEGROBOV 1991); B (PARENT
1924), N UONASSEN 1985), IRE (DYTE 1969; HALIDAY IN WALKER 1851); eH (POLLINI & POLLET, 1998). Een

noordelijke soort (AsSIS FONSECA 1978).
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 139.
Vlaanderen: slechts gekend van 2 vindplaatsen In de provincie Antwerpen.

Habitat vochtige helde met ondiepe vennen. Net als andere Hydrophorus-soorten kan deze schaatsend
worden aangetroffen op ondiepe vennen en heldeplassen waarbij hij soms kan worden verward met een
schaatsen~ijder (Gerris-soorten). De soort kent een grote verspreiding in Nederland en Noord-Europa
en schijnt ten zUiden van België niet voor te komen (MEUFFELS 1978). De soort is typisch voor poelen en
stromen in veengebieden (MACGOWAN 1988).
Fenologie: Juni-september (AssIs FONSECA 1978), half maart - eind september (MACGOWAN 1988).
Belgische exemplaren werden verzameld tussen half mei en half juli.

Werd na 1980 In latlasblok « I%) In Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De Kalmthoutse
Heide' (Kalmthout. tijdens 2 opeenvolgende jaren). waar ze vrij abundant voorkwam. De soort is reeds
sinds 1924 van deze vindplaáts gekend. MEUFFELS (1978) meldde de soort In 1978 als nieuw voor de
Nederlandse fauna. Assis FONSECA (1978) noemt het een niet-gewone soort voor Groot-Brittannië. waar
hij vooral in Schotland wordt gevonden.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1987 (Kalmthout).

Verruiging van de helde door ontbrekende beheersmaatregelen of eutrofiëring, waarbij Pijpenstrootje sys
tematisch de heide inpalmt en open plaatsen verdwijnen, waar in het voorjaar plassen ontstaan.

Aangepast beheer van vochtige heidegebieden met aandacht voor het vrijwaren van open vegetatieloze
plaatsen en ondiepe vennen en plassen.

POLLET et 0/. (1988a)
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Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Hydrophorus nebulosus FAllEN I823
conspersus (HALIDAY 1832)(Medeterus)

Hydrophorus nebulosus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 39, fig. 122; PARENT (1938) p. 285, fig. 413-414

Europa: IRE, GB, F, NL, DK, SE, FIN, ez, PL, EST, RUS, We'5t- en Oo'5t-Sibenë tot het uiter'5te oo'5ten van
Siberië; D (BEllSTEDT & BÄHRMANN 1989); eH (POlLiNI & POllET, 1998).
België: slechts bekend van 4 vindplaatsen, waarvan 3 (I %) In Vlaanderen en I « I%) In Wallonië (Hoge
Venen, Botrange). Kaartnr. 143.

Vlaanderen: beperkt tot de provincies Antwerpen en Limburg.

Habitat oevers van ondiepe plassen in vochtige helde en veengebieden (PARENT 1938). In 1987 werd
deze soort op 2 verschillende vindplaatsen telkens langs heidepaden met ondiepe poelen verzameld. Ook
In de re'5t van Europa IS de soort voornamelijk gekend van helde- en veengebieden, waar ze aan de rand
van poelen relatief abundant kan optreden (EMEls 1964; MACGOWAN 1988; NELSON 1971). Daarnaast IS ze
ook gemeld van dUInvalleien aan de kust (LUNDBECK 1912; KARl 1930).
Fenologie: apnl-Jull, en september (AssIs FONSECA 1978: geeft verkeerdelijk september-Juli op!), half juni en
half oktober (BEllSTEDT & BÄHRMANN 1989), midden maart-begin november (MACGOWAN 1988), Juli en
november (LuNDBEcK 19 12). In Finland werd de soort zelfs in de winter op sneeuw waargenomen (FREY
19 15). Belgische exemplaren werden verzameld tussen eind Juni en begin september.

Werd na 1980 In 2 atlasblokken (I %) In Vlaanderen aangetroffer 1 nl. In de natuurreservaten 'De
Kalmthoutse Heide' (Kalmthout) en 'De Vallei van de Zijpbeek' (Rekem). Daarvoor was de soort In
Vlaanderen enkel gekend van Heide (1924) en Kalmthout (1923). In Groot-Brittannië lijkt de soort vrij
algemeen (ASSIS FONSECA 1978).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1987 (Kalmthout, Rekem).

Verruiging van vochtige helde door het onbreken van beheersmaatregelen en/of door eutrofiënng waar
door Pijpenstrootje de Gewone dophei Inpalmt en geleidelijk vervangt.Verharden van heldepaden, waar

door de ondiepe plassen verdWIJnen.

Aangepast beheer van vochtige heidegebieden met aandacht voor het vnjwaren van open vegetatieloze
plaatsen en ondiepe vennen en plassen; behoud van zandige wegen zonder verharde ondergrond.

POllET et ol. (1988a)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Kwetsbaar

Hydrophorus oceanus (MACQUART 1838)
blsetus LOEW 1857

Hydrophorus oceanus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

70

ASSIS FONSECA (1978) p. 38; PARENT (1938) p. 286, fig. 415-416

Europa: IRE, GB, F, NL, 0, OK, SE; Noord-Afrika: Marokko; BEL (PARENT 1938). Een soort met een ver
spreiding van de Noorse tot de Spaanse kustgebieden maar die niet in het Middellandse Zeegebied voor

komt (MERCIER & PARENT 1925; BOUMEZZOUGH & VAILLANT 1986).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 144.
Vlaanderen: vroeger in de slikken en schorren aan de Belgische kust en de Scheldemonding (Saeftingen,
Doel); momenteel uitsluitend beperkt tot de West-Vlaamse kuststreek (BEQUAERT 1955).

Habitat zoutbehoevende kustsoort die volledig beperkt IS tot slikken en schorren nabij de kust. Deze
soort is vooral op het wateroppervlak van ondiepe plassen te vinden, waarop ze zich schaatsend en vlie
gend voortbeweegt (DYTE 1988; PARENT 1938). Slechts zelden wordt de soort ook In nabijgelegen pol
ders aangetroffen. Overal in Europa blijkt H. oceanus enkel langs de kust voor te komen op intertidale
estuariene modder- of modderige zandplaten en in schorren en slikken (MACGOWAN 1988; MERCIER &
PARENT 1925; MEYER & HEYDEMANN 1990; VERRALL 1905). Ze wordt doorgaans in zeer grote abundanties
aangetroffen In vegetaties van Slijkgras, Zeekraal (KARL 1930; EMEIS 1964) en Gewoon kweldergras (MEYER
et ol. 1995). In Kweldergrasverbonden vertegenwoordigt deze soort zelf 41 % van alle slankpootvliegen
(SOMMER 1978). De soort komt evenwel ook in brakwaterschorren voor, stroomopwaarts langs grote
rivieren (CROSSLEY 1996; VAILLANT 1978) of op het strand (BEQUAERT 1955). Larven komen voor in inter
tidale modder en blijken bijzonder saliniteitstolerant (16%0 t.e.m. 33%0 NaCl)(DYTE 1959). Poppen wer
den in hetzelfde habitat gevonden. H. oceanus voedt zich o.a. met Amphipoda (Corophlum volutator en C.
arenanum), alhoewel enkel prooien met een lichaamslengte van <8 mm worden aangevallen (MILLS 1981).
Fenologie: juni-september (AssIs FONSECA 1978), mei-oktober met een piek in juli (SOMMER 1978). eind
mei-eind september (MACGOWAN 1988). Belgische exemplaren werden verzameld tussen half juni en eind

september.

Werd na 1980 in 3 atlasblokken (2%) in Vlaanderen aangetroffen nl. de natuurreservaten 'De
Ijzermonding' (Nieuwpoort) en 'Het Zwin' (Knokke) en Snaaskerke. Grote populaties werden enkel waar
genomen in de voorgenoemde reservaten. In De Panne werd de soort het laatst opgemerkt in 1933, in
Zeebrugge in 1955. ASSIS FONSECA (1978) noemt de soort vrij gewoon In Groot-Brittannië, terwijl ze in
Schotland als niet algemeen wordt omschreven (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemmg m Vlaanderen: 1992 (Nieuwpoort).

'De Ijzermonding': volledige vernietiging door uitbreiding van jachthaven; 'Het Zwin': verzanding door
graafwerken voor de kust van Zeebrugge, waardoor de slijkige bodem van de slikken door zand wordt
bedekt. De soort is vooral kwetsbaar door haar zeer strikte habitatvoorkeur. maar vormt In deze habitats
doorgaans zeer grote populaties.

Absolute bescherming van 'De IJzermonding' als één van de 2 enige slikken in België. Door het feit dat

uitwisseling tussen Nieuwpoort (westkust) en Knokke (oostkust) vrijwel uitgesloten is wegens het ont
breken van tussenliggende geschikte biotopen. is herkolonisatie na lokaal uitsterven van de soort hoogst
onwaarschijnlijk. Mogelijk vertonen beide populaties reeds genetische verschillen.

POLLET & GROOTAERT (1995)
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Zeldzaam (vrij zeldzaam)

Lampr~chromusbifasClatus (MACQuART 1827)
elegans (MEIGEN 1830)(Chrysotus)
bifasClel/a (ZETTERSTEDT 1843)(Dolichopus)

Rode /IJ t (lil 50011besprekingell

Lamprochromus blfasClatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 81; PARENT (1938) p. 654, fig. 914; p. 661, fig. 915-916; PARVU (1984c) p. 205, fig.
la

Europa: GB, F, B (PARENT 1924), Nlo D, SE, N, Plo HUN, CZ, ROM, I, E, RUS.
BelgIë: lijkt Wijder verbreid in Vlaanderen (8%) dan in Wallonië (3%). Kaartnr. 147.
Vlaanderen: in 1982 (Oostkamp) voor het eerst ontdekt In Vlaanderen; momenteel bekend van vooral
West- en Oost-Vlaanderen, en van één Vindplaats (Berg-Kampenhout) in Vlaams-Brabant.

Habitat voornamelijk open voedselrijke moerassen met een uitgesproken voorkeur voor matig vochtige
rietmoerassen op zandgrond; ook wel maar in zeer lage aantallen in bron- en broekbossen waargeno
men. Tijdens een bemonstering van verschillende hooilandtypes en een rietland in het natuurreservaat
'Bourgoyen-Ossemeersen' bleek de soort enkel in het rietland voor te komen. In het natuurreservaat 'De
Blankaart' bleek een winteroverstroming (zie A. elongato) een desastreus effect op de populaties van deze
soort te hebben. Over de ecologie van deze soort IS bijzonder weinig gekend in de literatuur. In
Schleswig-Holsteln wordt L blfasClatus als een hygrofiele oeversoort beschouwd die voornamelijk voor
komt in rIetmoerassen en zegge- en vlotgrasvegetaties (MEYER & HEYDEMANN 1990). Uit Groot-Brrttannlë
IS enkel gekend dat ze aan een tUInvijver werd verzameld (AllEN 199 I).
FenologIe: juni-Juli (AssIs FONSECA 1978). Belgische exemplaren werden verzameld vanaf eind mei tot half

september.

Werd na 1980 In I 3 atlasblokken (8%) In Vlaanderen aangetroffen. In Engeland is ze gekend uit de drie
hoek Cornwall - Norfolk - Kent en wordt ze schaars en lokaal beschouwd (AssIs FONSECA 1978).
MACGOWAN (1988) vermeldt slechts één gegeven voor Schotland, terwijl GODFREY (1994) de soort voor
het eerst in Lelcestershire ontdekte. Ook in Thürlngen (Duitsland) werd ze relatief recent voor het eerst

ontdekt (BEllSTEDT 1984).
Meest recente waarnemmg m Vlaanderen: 1997 (Ename, Heurne, Petegem-aan-de-Schelde).

De soort blijkt enkel goed te gedijen in rietlanden (aangezien dit biotooptype vóór 1980 niet- of slecht

onderzocht werd, is dit mogelijk ook de reden waarom de soort niet eerder in Vlaanderen is ontdekt!)
op een matig vochtige bodem en een goed ontwikkelde en losse strooisellaag. Niet alleen het omzetten
van rietlanden in akker- of grasland maar ook ingrijpende wijzigingen in de bodem en strooiselstructuur
(door bv. winterinundaties) zijn de belangrijkste bedreigingen.

Behoud van rietlanden, onafhankelijk van de oppervlakte, met aandacht voor de bodem en strooiselIaag.
De soort blijkt zowel In uitgestrekte netbedden als In smalle rietkragen voor te komen en het behoud of
herinplanting van rietkragen als verbindingselementen tussen grotere netlanden heeft mogelijk een gun

stig effect op de overleVing en verspreiding van deze soort.

POllET (1992a,b); POllET & DECLEER (1989)

Instituut voor atuurbehoud
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Rode lij..t en soortbe..pre!..inMen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Lamprochromus strobIl PARENT 1925

Lamprochromus strobf,

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

72

ASSIS FONSECA (1978) p. 81; PARENT (1938) p. 663, fig. 920-921

Europa: F, GB, NL, D, PL, BUL (NEáoBov 1938); RUS (PARENT 1938); CZ (OLEjNICEK 1997). Britse gege
vens werden in twijfel getrokken door Assis FONSECA (1978), maar recent bevestigd door HODGE (1988,

I992c).
België: gekend van 2 vindplaatsen In zowel Vlaanderen (I %) als Wallonië (I %). Kaartnr. 148.

Vlaanderen: slechts bekend van West- en Oost-Vlaanderen.

Habitat rietlanden, minder In andere moerassen met hoge zegge- of lisdoddevegetaties. Mogelijks heeft
de soort een voorkeur voor periodiek overstroomde netlanden. Een simultane bemonstenng van 2 aan
eengrenzende biotopen in 1995 (Baasrode) wees uit dat deze soort een significante voorkeur voor riet
land vertoonde tegenover een aangrenzend wilgenbroek. Ze lijkt In bovenstaande rietlanden de verwan
te maar iets algemenere L. bifasCiatus te vervangen, die een typisch fauna-element is van de meeste riet
landen In bv. het Meetjeslandse Krekengebied. Uit de literatuur over de ecologie van L. strobli blijkt dui
delijk dat het een hygrofiele soort betreft, die in moerassen aan stromend water voorkomt. Ze werd tot
hier toe reeds gemeld van rietlanden en zegge- en vlotgrasmoerassen (MEYER & HEYDEMANN 1990), zout
moerassen (BESCHOVSKI 1967), beekoevers (BELLSTEDT 1984; OLEjNICEK & BARTAK 1996), loofbossen
(OLEjNICEK & BARTAK 1996) en beboste moerassen Cshaded fen-woodland', HOOGE 1988). In deze habl
tats IS ze voornamelijk op lage kruiden (BESCHOVSKI 1967) als Watermunt te vinden (HoOGE 1988).
Fenologie: Belgische exemplaren werden verzameld in juni-Juli (zie ook OLEjNICEK 1996).

Werd na 1980 in 2 atlasblokken (I %) in Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De Gavers'
(Harelbeke) en in uiterwaarden van de Schelde In Baasrode. De rietlanden In laatstgenoemde regio zijn
de enige vindplaatsen in België, waar de soort tot hier toe abundant werd aangetoond. De soort werd
in 1925 van HIngene gemeld (PARENT I928a), maar exemplaren werden niet in de onderzochte verza
melingen teruggevonden.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1995 (Baasrode).

Vernietiging van de netlanden In de uiterwaarden langs de Schelde door verruiging of menselijke ingre
pen; bodemverontreiniging via dagelijkse overstromingen met vervuildd Scheldewater.

Momenteel is de kwaliteit van het Scheldewater in de buurt van Baasrode zeker niet goed, maar toch
komt L. strobIl in de aangrenzende netlanden nog talrijk voor. Het loont zeer de moeite te onderzoeken
of deze soort in de rietlanden langsheen de Schelde een grotere verspreiding kent dan momenteel vast
gesteld werd. Indien echter blijkt dat ze enkel in het onderzochte biotoop abundant zou voorkomen, dient
het zo snel mogelijk een absolute bescherming te genieten met inbegrip van een maaibeheer.

HOOGE (1992c)

Instituut voo, Natuurbehoud
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Uitgestorven in Vlaanderen

L/anco/us v/rens (SCOPOLI 1763)
reg/us (FABRICIUS 1805)(Dolichopus)

Liancolus virens

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 41; PARENT (1938) p. 307, fig. 458; p. 308, fig. 459-464

Europa: IRE, F, B, NL, DK, D, PL, SE, FIN, CZ,A ROM, BUL, HUN, GR,YUG, I, E, RUS; UKR tot de noorde
lijke Kaukasus, Transkaukasische staten, ZUld-Kazakhstan, Tadjlkistan, Kirgizië; Noord-Afrika: Tunesië,
Marokko, Algerije; Madeira; GB (AssIs FONSECA 1978), CZ (OLEJNICEK 1974), CH (POLLINI & POLLET, 1998),
L (POLLET ongepubliceerde gegevens).
België: lijkt algemener In Wallonië (5%) dan in Vlaanderen (I %). Kaartnr. 149.
Vlaanderen: slechts van één vindplaats (Overijse) bekend. Bereikt In Vlaanderen de noordgrens van haar
vers~reidingsareaal.

Habitat vochtminnende soort van bronnen, watervallen, en andere plaatsen waar zuiver zoetwater langs
verticale rotswanden of andere harde substraten (pijlers van bruggen, rotsen In nvieren, ...) afdrUipt
(BOUMEZZOUGH & VAILLANT 1986; GERSTÄCKER 1864; GROVE 1990; FREY 1915; MACGOWAN 1988; MEUFFELS
1981; VAILLANT 1978; VERRALL 1905). Ze vertoont hierbij een voorkeur voor fnsse en beschaduwde plaat
sen en wordt vaak op centrale brugpijlers gevonden (COLLART 1935a; LUNDBECK 1912). Ook op rotsach
tige en beboste oevers van riVieren en beken werd ze reeds aangetroffen (DRAKE 1987; LUNDBECK 19 12;
WAGNER 1982). L. vlrens blijkt zowel in rotsachtige kustzones (COLLART 1935a; GROVE 1990) als in het
hooggebergte voor te komen (BouMEZZOUGH & VAILLANT 1986; GERSTÄCKER 1864; VAILLANT 1952). Ze
wordt beschouwd als de meest algemene soort van de bronnenfauna Cfaune hygropétnque'). In de
Franse Alpen IS ze gekend tot op een hoogte van 2 lOOm, In het Atlasgebergte (Marokko) van 700m tot
2900m, In de Anti-Atlas tot 3000m (BouMEZZOUGH & VAILLANT 1986) en in AlgenJe van 4m t.e.m. 1950m
tot aan de rand van de Sahara (VAILLANT 1952). Het praalspectrum van de soort werd door SHAW
(1974) bestudeerd.
Fenologie: is vrijwel doorheen het gehele jaar waargenomen (februari-oktober)(Assls FONSECA 1978;
MACGOWAN 1988); Belgische exemplaren werden tevens verzameld tussen eind maart en half november.

De soort IS slechts éénmalig maar toch vnj talnJk (8 exemplaren) voorVlaanderen vastgesteld nl. In 1905
In Ovenjse (COLLART I935a) en hoogst waarschijnlijk was er dus sprake van een populatie. Assis FONSECA
(1978) noemt de soort vrij gewoon in Groot-Brittannië. In Schotland IS de soort niet algemeen
(MACGOWAN 1988) en ook In Denemarken werd ze als zeldzaam beschouwd (LUNDBECK 1912). In het
hooggebergte en Zuid-Europa IS de soort duidelijk algemener en komt overal in bovengenoemde habi
tats voor (MEUFFELS 1981).
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1905 (Overijse)OAcoBS 1906).

Verontreiniging van oppervlakte- en grondwater. Jammer genoeg kan niet worden nagegaan In welk spe
Cifiek biotoop deze soort in Overijse voorkwam. In ieder geval IS de hierboven vermelde factor ook de
vermoedelijke reden voor het uitsterven van Hercostomus cheti(er en H. longiventris die vrij gelijkaardige
niches innemen.

Sinds de vondst In OvenJ~e IS de soort niet meer teruggevonden In Vlaanderen. De meest nabij gelegen
Vindplaats In Wallonië IS Gembloux, waar de soort nog in 1981 werd aangetroffen. Herkolonisatie IS niet
volledig Uitgesloten, maar enkel Indien de waterkwaliteit bedUidend verbetert en er rotsen of andere
harde substraten langs de nvieroevers voorhanden zijn. De larven leven immers In algen, plantenresten
en ander afval dat door de stroming op rotsen wordt afgezet.

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen i3



Rode lijst en soortbesprekll1gen

Met uitsterven bedreigd

Machaenum mant/moe HALIDAY 1832

Machaenum maritJmae

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. I I, fig. 29; PARENT (1938) p. 473, fig. 683; p. 475, fig. 684-685

Europa: F, GB, NL, D, DI<, RUS, E (PARENT 1938); B (VERBEKE 1983); IRE (DYTE 1969). De soort lijkt de
noordgrens van haar Europese verspreidingsareaal In Denemarken te bereiken (LUNDBECK 19 12).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 150.
Vlaanderen: voor 1981 gekend van 4 Vindplaatsen aan de Belgische kust en in de Scheldemonding;

momenteel UitslUitend voorkomend In de Belgische kuststreek.

Habitat zoutbehoevende kustsoort van mariene littorale milieus (slikken en schorren, stranden). Ze komt
in geheel Europa uitslUitend aan de kust voor (VERRAll 1905; LUNDBECK 19 12). M. mantJmae vertoont een
uitgesproken voorkeur voor intertidale slijkplaten, slikken en schorren (CROSSlEY 1996; KABOS 1954;
MERCIER & PARENT 1925; MEYER & HEYDEMANN I990).VooralIn kweldergras- (SOMMER 1978) en kwelder
gras-zeekraalverbonden (KABOS 1950) lijkt de soort abundant voor te komen, maar IS ook te vinden tus
sen wieren (Fucus-soorten) op rotsen of op vegetatie in schorren (PARENT 1938). Anderzijds is ze ook
gekend van stranden (KARl 1930), duingraslanden (voornamelijk blestarwegrasvegetaties) en vochtige dui
nen (MACGOWAN 1988). Larven komen voor In Intertldale zand- of slijkbodems van estuaria en lijken een
grote saliniteitstolerantie te vertonen (16%0-33%0 NaCl)(DYTE 1959). Poppen in cocons van zand en klei
werden reeds aangetroffen in strandhabitats (LUNDBECK 19 12).
Fenologie: juli-september (AssIs FONSECA 1978; MERCIER & PARENT 1925; SOMMER 1978); Belgische exem
plaren werden verzameld tussen begin juni en half juli.

Werd na 1980 in 2 atlasblokken (I %) In Vlaanderen aangetroffen nl. de natuurreservaten 'De
IJzermonding' (Nieuwpoort) en 'Het Zwin' (Knokke); de grootste populatie werd tot hier toe in
Nieuwpoort vastgesteld. In het binnenland werd M. maritlmae voor het laatst in 1958 (Doel) in de
Scheldemonding gevonden. Assis FONSECA (1978) vermeldt dat de soort meestal abundant wordt aan
getroffen op plaatsen waar ze voorkomt de soort is gekend van 10 UTM-hokken in Schotland
(MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemmg m Vlaanderen: 1991 (Nieuwpoort).

Water- en bodemverontreiniging zijn waarschijnlijk de voornaamste oorzaak voor het verdwijnen van M.
mantlmae in de Scheldemonding. De bedreigingen waarmee de huidige 2 vindplaatsen momenteel gecon
fronteerd worden, zijn de volgende: 'De Ijzermonding': totale vernietiging door uitbreiding van de jacht
haven; 'Het Zwin': verzanding door graafwerken voor de kust van Zeebrugge; ev. te sterke betreding van
de schorren door recreatie.

Herkolonisatie van de Scheldemonding is niet uitgesloten daar in Zeeuws-Vlaanderen nog slikken voor
komen, alhoewel het de vraag is of de haven van Terneuzen geen onoverkomenlijke hindernis vormt. In
ieder geval dient 'De Ijzermonding' integraal en volledig te worden beschermd, daar ze niet enkel deze
soort maar een volledige schorregemeenschap van thalassofiele en haloblonte soorten herbergt, die bUI
ten 'Het Zwin' nagenoeg nergens anders voorkomen in België. Ook 'Het Zwin' dient gevrijwaard te wor
den van een verregaande verzanding en een al te sterke recreatiedruk.

POllET & GROOTAERT (1995); VERBEKE (1983)

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen



Zeldzaam (zeldzaam)

Medetero petrophtloldes PARENT 1925

Rode lijst en oortbesprekingen

Medetero petrophi/oldes

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 45; PARENT (1938) p. 373, fig. 558-559

Europa: IRE, GB, F, B, NL (MEUFFELS 1978), BUL, RUS; 0 (STARK persoonlijke mededeling), CZ (OLEJNICEK
1997: OLEJNICEK & BARTAK 1997).
Be/glë: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. I 80.
Vlaanderen: nagenoeg beperkt tot de kustzone (West-Vlaanderen).

HabItat droogteminnende en zoutbehoevende soort van droge kortgrazige dUInhabitats zoals duingras
landen, korstmosvegetaties en Ijle bossen: in droge Jaren ook abundant in duinpannen (GOETGHEBUER

1928). In de literatuur wordt de soort voornamelijk gemeld van duinbiotopen (GOETGHEBUER 1928:
MERCIER & PARENT 1925; WHITLEY et ol. 1994) en slikken en schorren (BESCHOVSKI 1967; STARK & POLLET

1993). M. petrophiloides lijkt gebonden aan zoutbodems (BESCHOVSKI 1967; GOETGHEBUER 1934), maar of
de larven uitsluitend In schorren leven, zoals GOETGHEBUER (1934) postuleerde, lijkt twijfelachtig. De soort

lijkt In West-Europa een dUidelijke Atlantische verspreiding te vertonen (o.a. MACGOWAN 1988), maar

komt daarentegen abundant voor In graangewassen op de zoutvlakten nabij HallelS. (Sachsen-Anhalt,
OUltsland)(STARK mondelinge mededeling). De soort IS ook reeds verzameld op eik (ALLEN 1991).
FenologIe: Juni-augustus (AssIs FONSECA 1978; MERCIER & PARENT 1925). Belgische exemplaren werden ver
zameld vanaf begin juni tot begin september.

Werd na 1980 in 7 atlasblokken (4%) in Vlaanderen aangetroffen, die op Snellegem na, alle In de kust

duinengordel zijn gesitueerd. Recent werden grote populaties enkel in het militair domein 'Brandaris' in

Nieuwpoort vastgesteldVrij algemeen in Groot-Brittannië (AssIs FONSECA 1978). In Schotland is de soort
gekend van 4 UTM-hokken (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemmg m Vlaanderen: 1992 (Nieuwpoort).

Globale bedreigingen van de kustduInen In Vlaanderen door urtbreiding van woonkernen. De meest acute

bedreiging voor de grootste vastgestelde populatie lijken verkavelingsplannen voor het militair domein

'Brandaris' te zijn. Natuurlijke bedreigingen zijn het verdwijnen van kortgrazige vegetaties door verruiging.

Integrale bescherming van de duinen, met in het bijzonder het duinenlandschap binnen het militair

domein 'Brandaris' (Nieuwpoort). Behoud van kortgrazige vegetaties door aangepast kapbeheer van de

duindoornstruwelen.

POLLET & GROOTAERT (1995, 1996)

Instituut voor Natuurbehoud
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Rode lijr;t en '>Oortbesprekingen

Zeldzaam (vrij zeldzaam)

Medetero plumbella MEIGEN 1824

Medetero plumbella

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

76

PARENT (1938)(als Oligochaetus plumbellus) p. 383, fig. 571-572

Europa: F, B, NL, D, DK. SE, FIN, PL, CZ, HUN,A,I, E, RUS; de Krim, Armenië, Kazakhstan, Oost-Siberië; Azië:
China; Afrotroplsche nJk; werd tot nu toe nog niet aangetoond In Groot-Brittannië (DYTE persoonlijke

mededeling).
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 181.
Vlaanderen: momenteel vooral verspreid In de kuststreek en zandig West-Vlaanderen, maar vermoedelijk
algemener in Antwerpen en Limburg dan tot hier toe werd aangetoond; ontbreekt in Vlaams-Brabant.

Habitat zandminnende soort van droge, IichtnJke en kortgrazige vegetaties op zuivere zandgrond, maar
wordt ook wel in matig vochtige en ijl beboste habitats aangetroffen. De soort is vnjwel beperkt in haar
voorkomen tot de kustduInen en droge heidegebieden In het binnenland maar is geen typische heide- of
veensoort. Tijdens een bemonstenng In het militair domein 'Brandans' (Nieuwpoort) bleek M. plumbella
het meest abundant voor te komen in een zeer droge, ijle populierenopslag en in een duinpanne; geen
enkel exemplaar werd In een matig vochtig duinbos met een goed ontwikkelde humuslaag verzameld. De
voorkeur van deze soort voor habitats op zandgrond blijkt ook uit de literatuur (LUNDBECK 19 12; EMEIS
1964). Ze wordt droogteminnend genoemd en komt samen met de nauwverwante M. micacea voor in
kiezelgroeven (MEYER & HEYDEMANN 1990) en langs wegranden (EMEIS 1964; OlEJNICEK & BARTAK 1997).
Ze wordt tevens van de duinstreek gemeld (GOETGHEBUER 1928; MERCIER & PARENT 1925). Eén auteur
(BÄHRMANN 1993) vernoemt ze van schorren en treft ze niet aan in droge tot vochtige graslanden, ter
wijl GERSTÄCKER (1864) ze op boomstronken vond.
Fenologie: Juli - eind september (LuNDBEcK 19 12). Belgische exemplaren werden verzameld vanaf half Juni
tot half augustus.

Werd na 1980 In I 3 atlasblokken (8%) in Vlaanderen aangetroffen en IS beperkt In haar verspreiding tot
de kustduInen en Vlaamse zandstreek.
Meest recente waarnemmg m Vlaanderen: 1992 (Nieuwpoort, Kasterlee, Oud-Turnhout Arendonk,
Benngen).

Inkrimping van de kustduinen door voortschnJdende bebouwing en andere infrastructuurwerken; omzet
ting van droge kortgrazige biotopen en heidegebieden op zandgrond In akkers. Eutrofiëring en omzetting
in grasland lijkt niet echt een probleem, zolang de vegetatie kortgrazig blijft, de bemesting genng of begra
zing extensief IS.

Behoud van duinpannen, duingraslanden en ijle struwelen en bossen in de kustduinen; behoud van open
kortgrazige biotopen op zandgrond en droge heidegebieden In het bijzonder door gencht maaibeheer
en bescherming tegen omzetting naar landbouwland.

PARENT (1938); POLLET & GROOTAERT (1995,1996)

Instituut voor Natuurbehoud
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Zeldzaam (zeldzaam)

Melanostolus melancholicus (LOEW 1869)
dorsalis (VERRALL 1876)(Diaphorus)

Rode lijst en soorlbesprekingen

Melanostolus melancholicus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 71; PARENT (1938) p. 554, fig. 772-774

Europa: GB. F, NL, SE, FIN, CZ, HUN, YUG, RUS tot de Noord-Kaukasus: eveneens gemeld uit het
Afrotropische rijk (Kenya); IRE (SPEIGHT & MEUFFELS 1989).

België: gekend uit de Vlaamse zandstreek (4%) en het uiterste zUiden van België « 1%) (Virton
1949)(BEQUAERT 1955). Kaartnr. 194.

Vlaanderen: werd voor het eerst in 1983 van Ettelgem gemeld en is gekend van West- en Oost
Vlaanderen. Antwerpen en Limburg.

Habitat zandminnende soort van onbegroeide of zeer matig begroeide zonnige en vlakke oevers van
poelen en plassen op zandgrond, meestal In een beboste omgeving. In Ierland werd de soort in een oud
berkenbos op laagveen aangetoond (SPEIGHT & MEUFFELS 1989). De soort wordt een moerassoort
genoemd maar lijkt niet beperkt tot laagveen daar ze ook reeds werd gevonden langs greppels op de
bodem van een actieve kalkgroeve (GJBBS 1988).
Fenologie: half juli-begin augustus (AssIs FONSECA 1978; SPEIGHT & MEUFFELS 1989). Belgische exemplaren
werden verzameld in de periode eind mei - half juli.

Werd na 1980 in 5 atlasblokken (3%) in Vlaanderen aangetroffen nl. Ettelgem, Zerkegem, het provinciaal
domein 'Het Leen' (Eeklo). 'De Donkvijvers' (Oudenaarde). de terreinen van het SCK (Mol, GROOTAERT et
ol. 1986) en het natuurreservaat 'De Lozerheide' (Kaulille). Assis FONSECA (1978) vermeldt slechts 3 vind
plaatsen in Groot-Brittannië.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1997 (Oudenaarde).

Verruiging of begroeiing van de oevers, waardoor de steriele zandige plaatsen volledig overdekt raken;
vernieling van de vlakke oevers door uitbaggeren van de poelen en vijvers. In het geval van 'De
Donkvijvers' (Oudenaarde): volledige vernietiging door bv. aanleg van parking.

Behoud van vlakke steriele zandige oevers aan poelen door gericht maaibeheer; vrijwaring van vijvers
tegen baggerwerken. Het poelengebied in 'De Donkvijvers' dient dringend een beschermd statuut te krij
gen wegens het voorkomen van een opmerkelijk aantal Rode-Lijst- of zeldzame soorten (zie ook
Dolichopus signifer; Campslcnemus pusillus, Asyndetus latJfrons e.a.) en er dient een gericht beheer gevoerd
te worden met aandacht voor het behoud van de kortgrazige oevervegetaties.

BEQUAERT (1955); VERBEKE (1983)

Instituut voor Natuurbehoud
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Rode lijst en soortbesprekingen

Met uitsterven bedreigd

Muscidldeicus proetextatus (HALlOAY 1855)

MuSCldidelcus proetextatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

78

ASSIS FONSECA (1978) p. 32; PARENT (1938) p. 265, fig. 392; p. 266: 393-394

Europa: IRE. GB, F, B. NL. D. DK. E (PARENT 1938; NEGROBOV 1991). Lijkt een overwegend Westeuropese

verspreiding te kennen.
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 196.
Vlaanderen: werd voor het eerst in 1983 in België waargenomen; slechts gekend van 2 vindplaatsen aan

de Belgische kust.

Habitat zoutbehoevende kustsoort van schorren en slikken. Deze soort komt zelden In grote aantallen
voor. De afzonderlijke dieren, die op de slijkplaten In slikken te Vinden zijn, zijn zeer moeilijk te vangen met
een sleepnet door het feit dat ze doorgaans de bodem niet verlaten bij het plaatsen van het net. In Zuid
Bretagne werden ze ook waargenomen in de vochtige zones van zandstranden (persoonlijke waarne
ming). In de literatuur wordt de soort vrijwel uitsluitend vermeld van de littorale kustzone (MEUFFElS 1974;
PARENT 1938). Ze komt zowel op slijkbodems In schorren en slikken (KABOS 1954) als zandbodems van
of rotsen in voor- en buitenduinen voor (HANcocK et ol. 1994; KARl 1930). In bepaalde jaren treedt ze
uitzonderlijk abundant op in de overgangszone tussen schorren en duingebied (COlE 1988; zie ook
Sciapus mantimus). Hoogst merkwaardig is de vondst van deze soort. gezien haar strikte kustgebonden
heid. langs een kleine beschaduwde waterloop, die niet onder de invloed van de getijdenwerking stond
(HOOGE I992b).
Fenologie: juni-juli (AssIs FONSECA 1978). eind juni - eind augustus (COlE 1988). Belgische exemplaren wer
den eveneens verzameld in de periode half juni - half juli.

Werd na 1980 In 2 atlasblokken (I %) in Vlaanderen aangetroffen nl. de natuurreservaten 'De
Ijzermonding' (NIeuwpoort) en 'Het Zwin' (Knokke)Van deze soort werden tot hier toe slechts 7 exem
plaren in België verzameld.
Assis FONSECA (1978) noemt de soort zeer zeldzaam ('very scarce'). maar niettemin werd ze niet opge
nomen in de Rode-Lijstsoorten voor Groot-Brittannië (FAlK 1991). Ze is slechts van één vindplaats in
Schotland gekend (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1992 (NIeuwpoort).

Voor specifieke bedreigingen van bovengenoemde natuurreservaten. zie bespreking van Hydrophorus oce
anus.

Voor specifieke beschermingsmaatregelen ter vrijwaring van bovengenoemde natuurgebieden. zie bespre
king van Hydrophorus oceanus.

HOOGE (1992b); POllET & GROOTAERT (1995); VERBEKE (1983)
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Kwetsbaar

Nematoproctus distendens (MEIGEN 1824)

Rode lijst en soortbesprekingen

Nematoproctus distendens

Determinatie

Verspreiding

Ecologie.

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. I I, fig. 30; PARENT (1938) p. 563, fig. 786; p. 564, fig. 787-789

Europa: GB, F, B, NL, D,YUG, HUN, ROM, I, RUS, UKR; CZ (OLEjNICEK 1974); CH (POLLINI & POLLET, 1998).

België: gelijkmatig verspreid over Vlaanderen (2%) en Wallonië (2%); werd voor het eerst In 1986 In
Wallonië waargenomen (GROOTAERT et 0/. 1988; POLLET et ol. 1988b). Kaartnr. 197.
Vlaanderen: enige meldingen vóór 1981: 1924, Deurne (Antwerpen)(PARENT 1924) en 1930, Moorsel
(Oost-Vlaanderen). Recent slechts gekend van één Vindplaats In West-Vlaanderen.

Hab,tat oevers van stilstaand mesotroof water of snelstromende rivieren of beken, soms In beboste bio
topen. De soort werd in zeer grote aantallen verzameld in een rietland in het natuurreservaat 'Lac de
Virelles' (Chimay, GROOTAERT et 0/. 1988). De soort lijkt niet voor te komen in voedselarme situaties.
FenologIe: juni-juli (AssIs FONSECA 1978). Belgische exemplaren werden verzameld tussen begin mei en half
september met een piekactiviteit in de eerste helft van juni.

Werd na 1980 In slechts latlasblok « I%) in Vlaanderen aangetroffen en vertoont een achteruitgang van
49%. Het betreft hier evenwel een zeer gering aantal gegevens. De enige recente vindplaats is Poeke, waar
de auteur de soort In 1987 langs de slotgracht van het Kasteel van Poeke verzamelde. De waterkwaliteit
van deze gracht was bijzonder slecht. ASSIS FONSECA (1978) geeft slechts 4 vindplaatsen voor Groot

Brittannië maar noemt de soort niet ongewoon waar ze voorkomt.

De soort is vermoedelijk nooit echt algemeen geweest In Vlaanderen maar mogelijks heeft de slechte
waterkwaliteit van onze waterlopen niet bijgedragen tot een grotere verspreiding.

Verbetering van de waterkwaliteit van de waterlopen In voedselrijke beboste habitats. De soort moet
niet worden verwacht in de voedselarme habitats In het oosten van ons land of de brakke open polder
blotopen, waar momenteel nog zuiver water voorhanden IS, maar eerder in de Vlaamse Ardennen en

Vlaams-Brabant.

GROOTAERT et of. (1988); POLLET et 0/. (1988b)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Uitgestorven in Vlaanderen

Neurigona pollida (FALLEN 1823)

Neungona palIIda

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

80

ASSIS FONSECA (1978) p. 65; PARENT (1938) p. 498, fig. 718-719

Europa: GB, F, B, NL, D, DK, SE, FIN, PL, A HUN, CH, ROM, I. EST, BELOR, RUS; UKR, West-Siberië; CZ
(OLEJNICEK 1974); Centraal- en Noord-Europa (PARENT 1938).
België: lijkt ook vroeger algemener te zijn geweest in Wallonië (6%) dan in Vlaanderen (I %). Bereikt In
Vlaanderen de noordgrens van haar areaal. Kaartnr. 20 I.
Vlaanderen: slechts bekend van één vindplaats uit de provincie Antwerpen.

Habitat vochtige oude loofbossen of boskanten, vaak in de omgeving van snelstromende waterlopen. De
adulten van alle Neurigona-soorten zijn vrijwel uitslUitend op boomstammen of In de hogere kruIdenve
getaties te vinden. In de rest van Europa lijkt de soort eveneens vooral in bossen voor te komen. Ze werd
reeds aangetoond in zowel loofbossen (GERSTÄCKER 1864) als jonge dennenbestanden (FELDMANN 1992).
In Polen wordt ze zelfs In boomkronen In voorstedelijke gebieden aangetroffen (BANKOWSKA 1981).
Fenologie: mei-juli (AssIs FONSECA 1978; GERSTÄCKER 1864). Belgische exemplaren werden eveneens ver
zameld tussen eind mei en eind juli.

Werd na 1980 niet meer aangetroffen en wordt beschouwd als uitgestorven In Vlaanderen. De enige
vindplaats van deze soort in Vlaanderen nl. Kontich dateert van de 19de eeuw (1898). In Wallonië lijkt de
soort recent niet beduidend achteruit te zijn gegaan; tot hier toe werd evenwel slechts één grote popu
latie vastgesteld nl. in Terwagne. ASSIS FONSECA (1978) noemt ze vrij gewoon In Groot-Brittannië. In
Denemarken werd ze zeer zeldzaam genoemd (LUNDBECK 19 12).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1898 (Kontich).

De soort lijkt een typische vertegenwoordiger te zijn van een fauna van oud loofbos, zoals dit slechts In
Wallonië nog op een vnj grote schaal voorkomt. Geografisch gezien is Kontich te noordelijk gelegen om
toevallige migratie vanuit bv. het Zoniënwoud te verklaren, te meer daar de soort niet gekend IS van het
Zonlënwoud en de meest noordelijke vindplaatsen In Henegouwen en Namen gelegen zijn. Het lijkt vol
doende dat het omhakken van het bos te Kontich een lokale populatie volledig heeft vernietigd.

Behoud van vochtig oud bos in het binnenland, vooral In het grensgebied met Wallonië. Ondanks inten
sieve bemonsteringen werd de soort tot dus ver niet waargenomen in bosgebieden in West-Vlaanderen
en komt er dus hoogst. waarschijnlijk ook niet voor.
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Uitgestorven in Vlaanderen

Orthocerotlum lacustre (SCOPOLI 1763)
formosum (HALIDAY 1832)(Musca)

Orthocerotlum lacustre

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 9, fig. 16; PARENT (1938) p. 310, fig. 465-468

Europa: West- en Midden-Europa (IRE, GB, B. F. NL, OK. 0, A) tot het Middellands Zeegebied (GR.YUG.
I. E) tot BUL en UKR In het Oosten; ook bekend van Noord-Afrika (AlgeriJe, Tunesië) en Madeira.
België: enkel gekend uit Vlaanderen. Kaartnr. 205.

Vlaanderen: enkel bekend van Knokke (PARENT 1924) en het natuurreservaat 'Het Zwin' (hoogstwaar
schijnlijk werden alle exemplaren in 'Het Zwin' waargenomen). Sinds 1978 (collectie door
Landbouwfaculteit van Gembloux) niet meer waargenomen.

Habitat littorale soort die volledig beperkt is tot schorren en slikken langs de kuststreek (MEuFFELs 1981).
De soort wordt In grote aantallen aangetroffen op de Bulgaarse Zwarte Zeekusten (BECHOVSKI 1971).
Fenologie: juni-oktober (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld tussen half juni en
eind september.

Na 1980 niet meer waargenomen In Vlaanderen en derhalve als uitgestorven beschouwd. Een VriJ Inten
sieve verzamelcampagne In 'Het ZWin' tijdens 1992 (KBIN) leverde geen enkel exemplaar van deze soort
op.

Verzanding van de slijkplaten In de slikken van Het ZWin; een te hoge recreatie.

Blijkbaar IS 'Het ZWin' het enige gebied In Vlaanderen waar de soort tussen 1921 en 1978 voorkwam.
Indien er nog een kleine populatie zou aanwezig zIJn. kan enkel het behoud van het reservaat In zIJn oor
spronkelijke staat een eventuele rekolonisatie vanuit Nederland mogelijk maken.
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (zeldzaam)

PoeCllobothrus ducolis (LOEW 1857)
mfuscatus STANNIUS 183 I

Poecilobothrus ducolis

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

82

ASSIS FONSECA (1978) p. 37: PARENT (1938) p. 239. fig. 351; PARVU (1984c) p. 20 I, fig. 4

Europa: F. D, SE. ez, A, ROM, HUN, I, E, P, RUS; UKR; Noord-Afrika: Algerije (NEGROBOV 1991: beschouwt
P infuscatus en P ducolis als 2 verschillende soorten); GB (PARENT 1938); B (VERBEKE 1983).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kê1artnr. 206.
Vlaanderen: buiten één oude melding (1904) uit Ruisbroek (prov. Antwerpen), volledig beperkt tot de

West-Vlaamse polders.

HabItat vochtminnende soort van voornamelijk rietmoerassen en modderige oevers van waterlopen In
de West-Vlaamse polders; in duinmoerassen werd ze tot hier toe slechts éénmaal aangetroffen.
Niettegenstaande haar Atlantisch lijkende verspreiding in België. vormt ze één van de meest abundante
slankpootvliegen In graangewassen op de zoutvlakten nabij HallelS. (Sachsen-Anhalt). 300 km diep in het
Duitse binnenland (STARK, persoonlijke mededeling). Het lijkt er dus op dat de aanwezigheid van zout in
de bodem een bepalende factor vormt in haar verspreiding. maar een hoog zoutgehalte (bv. slikken) lijkt
ze volledig te mijden. Uit de rest van Europa is ze gekend van vochtige graslanden. waarin ze voorname
lijk nabij de bodem actief is (BÄHRMANN 1993), en van vijveroevers (OLEJNICEK & ROZKOSNY 1975).
Fenologie: juli-augustus (AssIs FONSECA 1978). begin september (BÄHRMANN 1993). Belgische exemplaren
werden verzameld In de periode eind Juni-eind augustus.

Werd na 1980 in 8 atlasblokken (5%) in Vlaanderen aangetroffen. Vóór 1981 slechts van St-Kruis (1904)
gekend uit West-Vlaanderen. Assis FONSECA (1978) meldt deze soort van slechts 4 graafschappen in
Groot-Brittannië. De soort werd slechts in één vindplaats gevonden in Schotland (1908!).
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1989 (Wulveringem).

Daar ze praktisch uitsluitend op vochtige brakke plaatsen in de West-Vlaamse polders voorkomt, is ver
droging door drainering ongetwijfeld de meest acute bedreiging. Verder vormen watervervuiling door
afvloei van vloeibare mest of pesticiden door de landbouw en grootschalige baggeractivIteiten met ver
nietiging van vlakke oevers eveneens gevaren voor het overleven van deze soort.

Het beperkt voorkomen van deze soort in Vlaanderen vereist een globale aanpak van semi-natuurlijke en
natuurlijke habitats in het West-Vlaamse polderlandschap. Er dient vooral aandacht te worden besteed
aan het behoud van vlakke modderige oevers. de waterkwaliteit en een permanente hoge vochtigheid
van de polderbodems.

PARVU (1984c); VERBEKE (1983)
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Bedreigd

PoeCi/obothrus prinCipalis (LOEW I861 )
(umlpennis (STANNIUS 1831 ) (Dolichopus)

Rode lijst en soortbesprekin~en

PoeCi/obothrus prinCIpalIs

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

Ass/s FONSECA (1978) p. 37; PARENT (1938) p. 238, fig. 350

Europa: GB, F, NL, D, PL, HUN, CZ, ROM, I. RUS; UKR, Noord-Kaukasus; B (VERBEKE 1983).
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 208.

Vlaanderen: buiten één melding uit het binnenland (Oost-Vlaanderen), voornamelijk gekend uit de kust
streek

Habitat zoutminnende soort die vrijwel uitsluitend beperkt is tot slikken en schorren; ze dringt in zeer
lage aantallen in aangrenzende biotopen (duinpannen, dUInbossen) door. De vondst van deze soort in het
natuurreservaat 'Het Dal' (Heurne) lijkt dus bijzonder raadselachtig, maar wordt mogelijk verklaard door
een inlandse migratie langs het Scheldebekken met eventuele vorming van kleine populaties op brakke
slijkplaten langs de Schelde. Dit dient echter nog onderzocht te worden. In de rest van Europa komt ze
eveneens vooral voor in open door zout beïnvloede habitats zoals littorale slijkplaten (Frankrijk; MERCIER
& PARENT 1925), graslanden (Groot-Brittannië; ALLEN 1991) en zeggemoerassen (Zwarte Zeegebied;
BESCHOVSKI 1967). In Duitsland werd ze ook gemeld van zoutmoerassen in het binnenland (STARK &
POLLET 1993).
Fenologie: juli-augustus (AsSIS FONSECA 1978; MERCIER & PARENT 1925). Belgische exemplaren werden ver
zameld in de periode half juni tot Juli.

Werd na 1980 In 5 atlasblokken (3%) in Vlaanderen aangetroffen nl. Leffinge, 'De Zoutekreek'
(Zandvoorde) en de natuurreservaten 'De IJzermonding' (Nieuwpoort), 'Het Zwin' (Knokke) en 'Het Dal'
(Heurne). De soort werd In 1978 voor het eerst ontdekt in België (VERBEKE 1983) en grote populaties
werden tot hier toe slechts In 'De Ijzermonding' en 'Het Zwin' aangetoond. Assis FONSECA (1978) noemt
de soort ongewoon In Groot-Brittannië.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1997 (Heurne).

Voor specifieke bedreigingen van bovengenoemde natuurreservaten, zie bespreking van Hydrophorus oce
anus.

Voor specifieke beschermingsmaatregelen ter vrijwaring van bovengenoemde natuurgebieden, zie bespre

king van Hydrophorus oceanus.

POLLET & GROOTAERT (1994, 1995, 1996); VERBEKE (1983)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Uitgestorven in Vlaanderen

Poecilobothrus regalis (MEIGEN 1824)

Poecilobothrus regalis

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

84

ASSIS FONSECA (1978); PARENT (1938) p. 242, fig. 356

Europa: F, B, CZ, ROM, YUG, A HUN, BUL, GR, E, I, RUS; UKR, Krim, Noord-Kaukasus, Georgië; Azië: Iran;
TUR (PARENT 1938). Soort met een overwegend Oost- en Zuid-Europese verspreiding.
België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 209.

Vlaanderen: met zekerheid slechts van één vindplaats bekend (Ruisbroek, I I Juli 1881) (COLLART 1935b;

PARENT 1922). JACOBS (1906) vermeldt de soort verkeerdelijk als P comltJalis (Kowarz) van Sint-Kruis en
bovenvernoemde vindplaats.

Habitat het betreft hier vermoedelijk een zoutminnende soort.
Fenologie: niet gekend, maar vermoedelijk een zomersaart.

Werd na 1980 niet meer in Vlaanderen aangetroffen en wordt derhalve als uitgestorven beschouwd. In

het Zwarte Zeegebied lijkt de soort abundant voor te komen (BESCHOVSKI 1971), maar In de rest van
Europa is ze nergens algemeen. In Frankrijk is ze enkel gekend van lies d'Hyères,Var, Seine, Maine-et-Loire
en Cote-d'Or (PARENT 1938). Ze ontbreekt In Groot-Brittannië (CHANDLER 1998).

niet gekend.

niet gekend.

BESCHOVSKI (197 I)
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Bedreigd

Rhophlum bilomellotum (BECKER 19 I8)
fissum LOEW I 850
tnfidum BECKER I9 I 8

RhophlUm bilomellotum

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

PARENT (1938) p. 434, fig. 633

Europo: F, A. PL (PARENT 1938); NEGROBOV (1991) synonymlseert R. bllomellotum met R. fissum, maar geeft
geen argumentatie; CZ (als fissum; OLEJNICEK 1974); NL (MEUFFELS 1978); B.
België: werd In 1989 voor het eerst ontdekt In België. Ontbreekt vooralsnog In Wallonië. Kaartnr. 21 3.
Vloonderen: IS slechts bekend van 2 Vindplaatsen In West- en Oost-Vlaanderen.

Hobitat oevervegetaties langs snelstromende zUivere beekjes in populieraanplantingen; veel minder vaak
in gelijkaardige habitats aan stilstaand water.

Fenologie: lijkt 2 generaties per Jaar te hebben (eind mei-begin juli en half augustus-half september).

Werd na 1980 In 2 atlasblokken (I %) In Vlaanderen aangetroffen nl. IngooIgem en 'Bos t'Ename' (Ename);
In beide gevallen werd een kleine populatie vastgesteld.
Meest recente woornemlng voor Vloonderen: 1994 (Ename).

In belde hogergenoemde gebieden kwam de soort In de grootste aantallen voor langs een snelstromend
beekje met relatief zUiver water. Een drastische daling van de waterkwaliteit zal hoogst waarschijnlijk een
negatief effect op deze soort hebben. De grootste bedreiging vormt evenwel het onoordeelkundig hak
ken van de populieren (vooral In het perceel in IngOOIgem), waarbij de beschutting volledig wegvalt en
de beek ongetwijfeld gedeeltelijk zal worden vernield.

Niettegenstaande de recente Intensieve bemonstenngen werd deze soort slechts In 2 Vindplaatsen vast
gesteld. Derhalve dienen belde habitats van deze soort In Vlaanderen Integraal te worden beschermd.
Voor Bos t'Ename betekent dit voornamelijk het behoud van relatief zUiver water; voor Ingooigem de

bescherming van het volledige gebied.
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Rode lijst en soortbesprekingen

Bedreigd

Rhaphlum brevicorne CURTIS 1835

Rhaphium brevicorne

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

86

ASSIS FONSECA (1978) p. 52, fig. 150; PARENT (1938) p. 436, fig. 634-635

Europa: IRE, GB, NL, F, GR, I, E, RUS; Noord-Kausasus, Tadjikistan; Noord-Afrika: Algerije; Canarische
Eilanden; Corsica (VAILLANT 1952); Orientaals Rijk Irak (OLEJNICEK et ol. 1995). Een soort met een wijde
verbreiding in Midden- en ZUid-Europa (MEUFFELS 1978).
België: vrij gelijkmatig verspreid in Vlaanderen (3%) en Wallonië (2%). Kaartnr. 214.
Vlaanderen: beperkt tot de kuststreek en de streek rond Brussel.

Habitat de soort werd het meest algemeen waargenomen in de kustduinen; BEQUAERT (1955) vermeldt
als vindplaats de oevers van een plas aan de rand van de duinen in Blankenberge alsook de duinen In
Zeebrugge. Uit de rest van Europa wordt de soort gemeld van moerassen en bronnen (VAILLANT 1978).
De larven van deze soort behoren tot de typische bronnenfauna en zijn gekend uit de Franse Alpen tot
op een hoogte van 470m en uit Algerije tot op een hoogte van 1.200m hoogte (VAILLANT 1952). In
Nederland werd de soort tot hier toe enkel In Zuid-Limburg aangetroffen (MEUFFELS 1978), terwijl ze in
Schotland een westelijke verspreiding vertoont (MACGOWAN 1988).
Fenologie: juli-augustus (Frankrijk) en maart-juni (Algerije. VAILLANT 1952); eind mei-begin september
(MACGOWAN 1988); lijkt blvoltien te zijn nl. begin mei-eind juni en begin september-begin november.

Werd na 1980 in latlasblok « 1%) in Vlaanderen aangetroffen (Wemmel) en vertoont recent een ach
teruitgang van 66%. In de duinen in Blankenberge, waar de grootste populatie werd gevonden, werd de
soort in 1958 het laatst verzameld. Assis FONSECA (1978) noemt de soort niet ongewoon In Groot
Brittannië.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1986 (Wemmel).

De biotopen in het binnenland waar de soort voorkomt, zijn niet gekend. In duingebieden blijkt de soort
(plaatselijk) algemeen geweest te zijn en vermoedelijk zijn het systematische terugdringen van de duinen
door de inplanting van woonzones en de verdroging van duinplassen door grondwaterontrekking de
voornaamste redenen voor de achteruitgang van deze soort in de kuststreek

Daar deze hygroflele soort voornamelijk in de kustzone lijkt voor te komen, kan ze enkel beschermd wor
den door het behoud van duinplassen wat impliceert dat de grondwateronttrekking wordt gestopt.

BEQUAERT (1955)
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Kwetsbaar

Rhaphlum commune (MEIGEN 1824)
Splnlcoxa LOEW I 850

Rode lij. t en soortiJesprekmgen

Rhaphlum commune

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 52, fig. 144; PARENT (1938) p. 399. fig. 591; p. 406. fig. 595-596

Europa: IRE, GB. F. B. NL. D, DK. SE. FIN, PL. CZ. HUN.YUG, ROM, I. RUS; Krim. Noord-Kausasus, Noord
Oeral. Oost-Siberië, Kamschatka; Noord-Amerika; ROM (PARVU I984c), CH (POlLiNI & POllET, 1998).
BelgIë: lijkt wijder verbreid In Wallonië (19%) dan In Vlaanderen (14%). Kaartnr. 216.
Vlaanderen: vroeger vooral gekend van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant momenteel ook gevonden
in de andere provincies, inclusief de kuststreek.

Habitat rijke oevervegetaties langs snelstromende waterlopen in matig vochtige tot vochtige bossen. min
der in parklandschappen en op de oevers van rivieren; werd ook reeds aangetroffen in duinmoerassen.
In de rest van Europa wordt. R. commune eveneens vooral aangetroffen op lage struiken en op struiken
in vochtige beboste habitats (LUNDBECK 19 12; vochtige appelboomgaarden. COUTURIER 1970; beukenbos
sen, EMEIS 1964).

Fenologie: begin juni-begin september (LUNDBECK 1912). eind april-eind mei (COUTURIER 1970). mei-augus
tus (AssIs FONSECA 1978). Belgische exemplaren werden verzameld tussen eind april en begin oktober.

Werd na 1980 in 9 atlasblokken (5%) In Vlaanderen aangetroffen en vertoont een achteruitgang van 56%.
De soort is gewoon In Groot-Brittannië (AssIs FONSECA 1978). maar slechts gekend van 4 UTM-hokken
In Schotland en er het laatst In 1908 geobserveerd!
Meest recente waarnemmg voor Vlaanderen: 1997 (Ename).

De achteruitgang van deze soort IS het meest frappant in binnen-Vlaanderen wat hoogst waarschijnlijk in
verband kan gebracht worden met de globale vermindering van de waterkwaliteit; in de kuststreek lijkt
de soort zich enigszins te handhaven. Ook oeverwerken o.a. het rechtstrekken van meanders zullen onge
twijfeld een negatief effect hebben op het voorkomen van deze soort.

De belangrijkste maatregelen voor de bescherming van deze soort zijn de verbetering van de water
kwaliteit en het behoud van beken met rijke oevervegetaties in vochtige bossen in binnen-Vlaanderen. In
de kuststreek waar de soort vooralsnog niet echt bedreigd lijkt, dient er toch over gewaakt dat moeras

sen en geschikte biotopen in parklandschappen gevrijwaard blijven van verdroging.

POllET et ol. (1988b)
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Rode lijst en <,ool1besprekingen

Bedreigd RhaphlUm consobnnum

Rhaphlum consobrinum ZETTERSTEDT I843
? discolor ZETTERSTEDT 1838
npanum MEIGEN 1824 nec auct. (PARENT 1938 verkeerde identificatie)

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

88

ASSIS FONSECA (1978) p. 52, fig. 148; p. 59, fig. 160; PARENT (1938) p. 421, fig. 620-622

Europa: IRE, GB, F, B, NL, D, DK, SE, N, FIN, PL, RUS; BELOR, Kirgizië, Oost-Siberië; Azië: Mongolië; Noord

Amerika (NEGROBOV 199 I): Alaska (VAN DUZEE 192~; MERCIER & PARENT 1925).
BelgIë: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 217.
Vlaanderen: vroeger vooral gekend van de Scheldemonding (Doel, Kallo, Hingene; PARENT 1924); momen
teel uitsluitend waargenomen in de polders en de kuststreek.

Habitat zoutminnende soort van grachten en sleuven in slikken en schorren, bij voorkeur met een dich
te vegetatie (o.a. net); ook wel langs brakke grachten in de polders te vinden. De soort lijkt de open slik
ken met een kortgrazige vegetatie te mijden. Deze strikte habitatgebondenheid aan slikken en schorren
blijkt ook in de rest van Europa (CROSSlEY 1996; KARl 1930; LUNDBECK 1912; MACGOWAN 1988; SOMMER
1978; VAllLANT 1978). Enkel KARl (1930) vermeldt het voorkomen van R. consobnnum langs slenken In
deze habitats, terwijl de soort in Denemarken vrijwel UitslUitend van grazige vegetaties langs de kust
gekend is (LUNDBECK 19 12). De larven komen voor in intertldale modderbodems van rivierdeltas (DYTE
1959).
Fenologie: mei-Juli, september (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld in de perio
de half mei-half augustus, wat in overeenstemming is met de bevindingen van LUNDBECK (19 12),
MACGOWAN (1988) en SOMMER (1978). De activiteitspiek wordt in Juni bereikt (SOMMER 1978).

Werd na 1980 in 5 atlasblokken (3%) in Vlaanderen aangetroffen nl. Hoeke, Leffinge, Ettelgem en de
natuurreservaten 'De Ijzermonding' (Nieuwpoort) en 'De Molenkreek' (St-Margriete). Mogelijk heeft de
soort een grotere verspreiding in de West-Vlaamse en Antwerpse polders niettegenstaande het feit dat
de exemplaren van Impde, Ruisbroek, La Hulpe en Willebroek uit de collectie van Jacobs tot R. commu
ne bleken te behoren (COLLART 1935b). De soort IS niet ongewoon in Groot-Bnttannië (AssIs FONSECA
1978) inclusief Schotland (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemtng tn Vlaanderen: 199 I (NIeuwpoort).

Daar de soort een heel speCifieke voorkeur vertoont voor goed ontwikkelde vegetaties op grachtoevers
van brakke tot zoute waterlopen, vormen de vernietiging van de oevervegetaties, de verdroging van de
poldergrachten en de mogelijke achteruitgang van de waterkwaliteit in deze grachten de voornaamste
bedreigingen. In het noorden van het Antwerpse havengebied kan het effect van industriële verontreini
ging ook niet Uitgesloten worden.

Beheer van de poldergrachten en sleuven in schorren en slikken met aandacht voor behoud van oever
vegetaties; vrijwanng van de waterkwaliteit en het waterpeil in de poldergrachten.

POllET & GROOTAERT (1995)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Rhaph/um ens/corne MEIGEN 1824 (Fig. 111.8)

Rhaphlum enslcorne

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

PARENT (1938) p.426

Europa: Nlo B. D, Plo RUS; CZ (OLEJNICEK 1974). Een soort met een beperkt verspreidingsgebied.
België: IS enigszins frequenter waargenomen In Vlaanderen (4%) dan In Wallonië (2%). alhoewel vermoed
wordt dat de soort aanzienlijk talnjker IS In de bosrijke gebieden In het zuiden van het land. De laatste
melding Uit Wallonië dateert van 1960. Kaartnr. 221.

Vlaanderen: beperkt tot de Vlaamse Ardennen en het Zonlënwoud en bereikt In Vlaanderen mogelijk de
noordelijke grens van haar verspreidingsgebied.

Habitat· matig vochtige percelen met een goed ontwikkelde kruidlaag en broekbossen in oude loofbos
sen. In Bos t'Ename werd ze enkel vrij talrijk in een boshabitat met een ondergroei van maagdenpalm aan
getroffen. R. ens/corne wordt als een overwegend submontane tot montane soort bestempeld (STARK &
BÄHRMANN 199213). die vooral langs bosbeken voorkomt (CASPERS & WAGNER 1982; BELLSTEDT 1984;
WAGNER 1982) of In dichte bodembedekking op open plaatsen (MEUFFELS 1978).
Fenologie: Belgische exemplaren werden verzameld tussen begin mei en eind Juni, wat volledig overeen
stemt met gegevens Uit Duitsland (CASPERS & WAGNER 1982).

Werd na 1980 In 5 atlasblokken (3%) In Vlaanderen aangetroffen nl. 'Bos t'Ename' (Ename) en Watermaal
Bosvoorde, St-Geneslus-Rode, Hoeilaart en Oudergem. In het Zonlënwoud lijkt de soort een grotere
verspreiding te hebben dan In de Vlaamse Ardennen. In Ename wel d evenwel een populatie van deze
soort vastgesteld In één van de oudste bospercelen.
Meest recente waarnemmg In Vlaanderen: 1994 (Ename).

In Bos t'Ename komt de soort nagenoeg uitslUitend In het oudste bosperceel voor niettegenstaande
andere onderzochte percelen soms een zeer gelijkaardige bodem- en vegetatiestructuur vertoonden.
Onoordeelkundig hakken van dit bosperceel zou mogelijk het lokaal uitsterven van deze soort tot gevolg
kunnen hebben. Verdroging van bosbiotopen met het verdwijnen van de kruIdlaag of vergrassing lijkt ook
een reële bedreiging.

Bescherming van geschikte bospercelen in hun hUidige staat met aandacht voor behoud van de kruidlaag

en een voldoende hoge bodemvochtigheid.

STARK & BÄHRMANN (199213)
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Rode lijst en soortbesprekff1gen

Zeldzaam (zeldzaam)

Rhaphium fascipes (MEIGEN I824) (Fig. 111.9)

Rhaphlum fasClpes

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

90

ASSIS FONSECA (1978) p. 5 I; PARENT (1938) p. 412, fig. 606-607

Europa: IRE, GB, F, NL, OK, 0, SE, FIN, eZ,A, ROM, HUN,YUG,I, E,TUR, EST, RUS; UKR tot het Zwarte
Zeegebied, de Oeral, Oost-Siberië; Noord-Afrika: Marokko; Noord-Amerika; B (MEUFFElS & GROOTAERT

1987).
BelgIë: lijkt wijder verbreid in Vlaanderen (5%) dan in Wallonië (2%). Kaartnr. 221
Vlaanderen: oude waarnemingen enkel gekend uit centraal Oost-Vlaanderen; momenteel beperkt tot zan

dig West-Vlaanderen.

Habitat vochtige heide en vochtige schrale graslanden op zandgrond; veel minderfrequent in vochtig loof
bàs. De grootste populatie werd vastgesteld in een heidegebied (Houthulst) met een zeer ijle vegetatie
van Gewone dophei, Pijpenstrootje, Pitrus en Biezenknoppen en een opslag van Ruwe berk.
Literatuurgegevens leveren geen eenvormig habitatbeeld op voor deze soort; ze wordt immers gemeld
van zowel rivieroevers en moerassen met zeggen, vlotgras en russen (MEYER & HEYDEMANN 1990), bos
sen (BEQUAERT 1955) als rietlanden In schorregebieden (KARL 1930).
FenologIe: april-juli en september (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld in mei
begin juni en terug vanaf eind juli tot begin augustus.

Werd na 1980 in 5 atlasblokken (3%) in Vlaanderen aangetroffen nl. 'De Poezelhoek' (Geluveld),
'Wijnendalebos' (Ichtegem-Torhout), het militaire domein 'Houthulstbos' (Houthulst) en de natuurreser
vaten 'De Mandelhoek' (Ingelmunster) en 'De Gulke Putten' (Wingene). Enkel in de 3 eerstgenoemde
vindplaatsen werden populaties gevonden. Niettegenstaande haar voorkeur voor vochtige heidegebieden
werd de soort tot nog toe niet In de Kempen verzameld. Assis FONSECA (1978) vindt de soort niet onge
woon in moerassige biotopen in Groot-Brittannië. De soort is slechts gekend van 3 UTM-hokken in
Schotland, waarvan 2 vóór 1907! R. fascipes was ook zeldzaam in Denemarken (LUNDBECK 1912).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1989 (Geluveld).

Verruiging van de heide door boomopslag en eutrofiëring; verdroging door verregaande grondwateront
trekking.

De grootste populatie werd in een militair domein vastgesteld, waar een maaibeheer van de heidevelden
wordt gevoerd. Dit beheer dient absoluut voortgezet te worden om de ijle vegetatiestructuur te behou
den die blijkbaar zo belangrijk is voor deze soort. Het lijkt heel eigenaardig dat de soort nog niet In de
uitgestrekte heidegebieden in het oosten van het land werd waargenomen niettegenstaande diverse ver
zamelcampagnes. Indien ze er ook niet of slechts heel sporadisch voorkomt pleit dit des te meer voor
de Integrale bescherming van Houthulstbos en de overige kleinschalige heidegebieden in West
Vlaanderen

POllET et ol. (1989, 1992a)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Rhaphlum longlcorne (FALLÉN I823)
vitripenne (MEIGEN 1824)(Porphyrops)
scuteJlatum (MEIGEN 1830)(Porphyrops)
tibiale PERRIS 1857

Rode lijst en soortbesprekingen

Rhaphium /onglcorne

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 50; PARENT (1938) p. 397, fig. 588; p. 398, fig. 589-590

Europa: IRE, GB, F, B, NL, D, DK, PL, SE, FIN, EST, RUS; ez (OLEJNICEK 1974), eH (POLLINI & POLLET, 1998).
Wordt als een postglaciale relictsoort beschouwd (FREY 1915).

BelgIë: lijkt enigszins algemener in Vlaanderen (6%) dan in Wallonië (4%). Is vrijwel beperkt tot het oos
ten van het land; in Wallonië vooral in de Hoge Venen (GOHGHEBUER 1931; PARENT I928b). Kaartnr. 228.
Vlaanderen: volledig beperkt tot de Antwerpse en Limburgse Kempen.

Habitat voedselarme milieus, voornamelijk oevers van vennen in vochtige heide en in veengebieden, min
der in voedselarme moerassen en vochtige loofbossen op zandgrond. De soort wordt samen met
Hydrophorus nebulosus, Dlaphorus ntgncans en andere soorten als typisch voor 'bruyères à tourblères'
beschouwd (PARENT 1938). Zowel in Duitsland (MEYER & HEYDEMANN 1990) als in Groot-Brittannië
(DRAKE 1987; HANcocK et ol. 1994; MACGOWAN 1988) lijkt de soort eveneens beperkt tot veengebieden.
Eigenaardig genoeg bestempelen MEYER & HEYDEMANN (1990) R. longlcorne als droogteminnend!
Fenologie: mei-Juli (AssIs FONSECA 1978), eind mei-begin september (MACGOWAN 1988); Belgische exem
plaren werden verzameld tussen half mei en eind augustus.

Werd na 1980 in 8 atlasblokken (5%) in Vlaanderen aangetroffen; In tenminste 4 Vindplaatsen werden
grote populaties waargenomen. Ook Assis FONSECA (1978) vermeldt dat de soort vaak abundant is waar
ze voorkomt.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1993 (Genk).

Verruiging van helde- en veengebieden door boomopslag; verdroging van heidegebieden door grondwa
teronttrekking. Verzuring van heide- en veengebieden door zure neerslag.

In tegenstelling tot R. fasClpes komt deze soort blijkbaar uitsluitend in het oosten van ons land voor. Ze
lijkt niet zeer strikt gebonden aan één biotooptype, maar komt toch enkel in voedselarme milieus voor.
Deze biotopen en vochtige heide- en veengebieden in het bijzonder dienen gevrijwaard te blijven van
verdroging, eutrofiëring en verzuring. De eerste bedreiging kan lokaal verzekerd worden; de laatste 2
bedreigingsfactoren vergen evenwel veel grootschaliger beschermingsmaatregelen.

MAES & POLLET (1997); POLLET (199 I); POLLET et ol. (1988a)
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Rode lijst elJ 500rtbcsprekingeIJ

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Rhaphlum mlcons (MEIGEN 1824)

Rhaphium micons

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

92

ASSIS FONSECA (1978) p. 52, fig. 149; PARENT (1938, als Porphyrops mlcons MEIGEN 1824) p. 415, fig. 610-61 I

Europa: GB, F, B, NL, D, SE, FIN, PL, A, HUN, ROM, BUL, YUG, I, E, RUS; Noord-Kaukasus, Tadjikistan, de
Oeral. de meest oostelijke SovJetrepublieken; Azië: China; CZ (OLEJNICEK 1974), CH (POLLINI & POLLET,

1998).
BelgIë: gelijkmatig verspreid over Vlaanderen (3%) en Wallonië (4%). Kaartnr. 229.
Vlaanderen: gekend van zUidelijk West-Vlaanderen, centraal Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Habitat lichtrijke oevers van stilstaande mesotrofe tot eutrofe vijvers en poelen, vaak met een zeggeve
getatie. De soort komt In het zUiden van het land ook voor op oevers van snelstromende nVleren. Over
de ecologie van deze soort werd In de literatuur nagenoeg geen informatie gevonden: nabij Göttingen
(Duitsland) werd ze gemeld van een elzenbroekbos aan de rand van de Oder. waar ze een densiteit van
0,5 individuen/m2 bereikte (HÖVEMEYER 1996).
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld tussen mei en juli,
en terug In september.

Werd na 1980 In 3 atlasblokken (2%) in Vlaanderen aangetroffen nl. de natuurreservaten 'De Gavers'
(Harelbeke), 'Het Dal' (Heurne) en In 'Bos t'Ename' (Ename), maar nergens werd de soort In grote aan
tallen verzameld. In het natuurreservaat 'Lac de Virelles' (Chimay) werd de soort abundanter waargeno
men. ASSIS FONSECA (1978) noemt de soort schaars in Groot-Brittannië. Ze is van slechts één vindplaats
uit Schotland gekend (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1997 (Heurne, Ename).

Tijdens de grootschalige bemonstering van het Bos t'Ename In 1994 werd R micons slechts in één bemon
stenngsplaats aangetroffen nl. aan de oever van een vIsvijver aan de rand van een loofbosperceel. De
grootste bedreigingen in Vlaanderen vormen verdroging en verruiging, waardoor de geschikte lichtrijke
oeverbiotopen onvermijdelijk verdwijnen.

Aangepast beheer van oevervegetaties van natuurlijke en semi-natuurlijke vijvers en poelen, met tenmin
ste het behoud van lichtrijke stukken. Het IS evenwel niet denkbeeldig dat de volledige verwijdering van
de boom- en struiklaag nadelige effecten heeft op andere ongewervelden.

POLLET et ol. (1988b)
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Kwetsbaar

Rhaphlum monotrichum LOEW I850

Rode lijst en oortbesprekingen

Rhaphlum monotrichum

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 54, fig. 153; PARENT (1938, als Xiphandnum monotnchum (Loew 1850)) p. 440, fig.
641-642

Europa: IRE, GB, B, NL, D, CH, DK, SE, FIN, PL, A. HUN, ROM, I. EST, RUS; BELOR, de Oeral en Oost
Siberië; F (de Alpen, PARENT 1938), CZ (OlEjNICEK 1974).
België: lijkt algemener in Vlaanderen (8%) dan in Wallonië (4%). Kaartnr. 230.
Vlaanderen: vroeger in elke provincie verzameld, momenteel vooral van binnen-Vlaanderen gekend.

Habitat mesotrofe tot eutrofe moerassen, vooral rietmoerassen langs grote rivieren in het noorden van
het land. Naar het bosrijke zuiden toe is de soort ook abundant aangetroffen in broekbossen en beek
begeleidende vochtige bossen en moerassen. In een bemonstering van 2 biotopen in uiterwaarden van
de Schelde in Baasrode bleek de soort een voorkeur te vertonen voor een rietmoeras t.o.v. een broek
bos. Uit de rest van Europa is ze gekend van 'fens', hooilanden (LUNDBECK 19 12), oevers van bronbeken
(FISCHER et ol. 1995) en meren (FREY 1915; VAllLANT & BRUNHES 1980). Ze schijnt een voorkeur te ver
tonen voor beschaduwde habitats (FISCHER et ol. 1995) en is ook vooral op vegetatie (o.a. Zwarte els en
braam) te vinden (LUNDBECK 1912; VAllLANT & BRUNHES 1980).
Fenologie: mei-augustus (AssIs FONSECA 1978; LUNDBECK 19 12; MACGOWAN 1988). Belgische exemplaren
werden verzameld tussen begin mei en midden juli en opnieuw vanaf september tot begin oktober.

Werd na 1980 in 5 atlasblokken (3%) in Vlaanderen aangetroffen, nl. Baasrode, Bos t'Ename (Ename), het
Zoniënwoud (St-Genesius-Rode) en de natuurreservaten 'Het Torfbroek' (Berg-Kampenhout) en 'De
Langemeersen' (Petegem-aan-de-Schelde), en vertoont een achteruitgang van 27%. De grootste popula
tie van deze soort werd aangetroffen in het hogergenoemge rietmoeras langs de Schelde in Baasrode.
De soort wordt als vrij algemeen beschouwd in Groot-Brittannië (AssIs FONSECA 1978) en algemeen in
Schotland (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming 111 Vlaanderen: 1997 (Petegem-aan-de-Schelde).

De soort is sterk gebonden aan uiterst vochtige biotopen met een geringe lichtintensiteit (rietmoeras
sen, broekbos). De voornaamste bedreigingen lijken dan ook verdroging, waterverontreiniging (in ieder
geval langs de Schelde) en onoordeelkundig beheer; waarbij de dichte vegetatie verdwijnt.

De soort lijkt een verschillende habitatvoorkeur te vertonen in het noorden en het centrale/zuidelijke
deel van ons land. Niettegenstaande reeds diverse vochtige bossen en broekbossen in het noordwesten
van ons land intensief werden bemonsterd, werd deze soort er nooit aangetroffen. Anderzijds blijkt ze
ook niet in de uitgestrekte rietlanden in het Meetjeslandse Krekengebied voor te komen, terwijl ze wel
grote populaties vormt in de rietkragen langsheen de Schelde in binnen-Vlaanderen. De meest efficiënte
beschermingsmaatregelen lijken dan ook het behoud van de laatstgenoemde rietlanden via een beheer.

waarbij de dichte vegetatie wordt behouden (wintermaaiing).

POllET et ol. (1988b)
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Rode lijst en soortbesprekin8en

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Rhaphium nasutum (FALLÉN 1823)

Rhaphlum nasutum

Determinatie
615

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

94

ASSIS FONSECA (1978) p. 54, fig. 158; PARENT (1938, als Porphyrops nasutum FALLÉN 1823) p. 417, fig. 612-

Europa: GB, F, NL, B, 0, OK, SE, FIN, PL, HUN, A. ROM, RUS; Kazakhstan, West-Siberië (Oeral),

Oost-Siberië; Noord-Amerika: Alaska; CZ (OLEjNICEK 1974).
België: gelijkmatig verspreid overVlaanderen (I %) en Wallonië (2%). Niettemin lijkt de soort in Vlaanderen
de bovengrens van haar verspreidingsgebied te bereiken; werd In 1933 voor het eerst van België gemeld

(Visé, COLLART 1934). Kaartnr. 231.
Vlaanderen: slechts bekend van 2 vindplaatsen In West-Vlaanderen.

Habitat goed ontwikkelde oevervegetaties (vooral met zeggen, minder riet) langs grote mesotrofe stil
staande waters; in Wallonië ook vrij talrijk aangetroffen op de stenige en modderige oevers van grote
snelstromende riVieren (POLLET et ol. 1988b). Uit de rest van Europa wordt deze soort nagenoeg uitslUI
tend van oeverhabitats (riVieren, (stuw)meren) vermeld (BELLSTEDT 1984; GERSTÄCKER 1864; OLEjNICEK &
BARTAK 1997; WOOD 19 I 3). WHITE (1973) vond R. nasutum langs een slijkig voetpad onder wilgen.
Fenologie: mei-september (GERSTÄCKER 1864), mei-augustus (AssIs FONSECA 1978; MACGOWAN 1988);
Belgische exemplaren werden verzameld tussen eind juni en midden augustus.

Werd na 1980 In 2 atlasblokken (I %) in Vlaanderen aangetroffen nl. 'De Zoutekreek' (Zandvoorde) en
het natuurreservaat 'De Gavers' (Harelbeke), waar de soort In zeer lage aantallen werd verzameld. In
Wallonië werd de soort wel talrijk waargenomen op de oevers van de Ourthe in Grandhan en langs
heen het meer van Bütgenbach in Wirtzfeld. Assis FONSECA (1978) noemt de soort ongewoon in Groot
Brittannië. Ze lijkt daarentegen algemener In Schotland, waar ze van I I UTM-hokken gekend is
(MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1988 (Zandvoorde, Harelbeke).

Verdwijning van oevervegetaties; achteruitgang van de waterkwalrteit.

Wegens het heel beperkte voorkomen in Vlaanderen is het niet eenvoudig om specifiek beschermings
maatregelen voor deze soort te formuleren. Ze blijkt In ieder geval een voorkeur te vertonen voor grote
stilstaande waters met een rijke oevervegetatie; grote en zUivere snelstromende rivieren zijn immers
nagenoeg niet meer te vinden in Vlaanderen. Mogelijks kan een gericht beheer van de oevervegetaties en
het behoud van een goede waterkwalrteit de Instandhouding van de voorkomende kleine populaties
bevorderen.

POLLET et ol. (1988b)
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Zeldzaam (zeldzaam)

Scel/us notatus (FABRICIUS 1781)

Rode lijst en soortbesprekingen

Scel/us notatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

PARENT (1938) p. 291, fig. 424-426; p. 294, fig. 431-434; Assis FONSECA (1978) p.41

Europa: IRE. GB, F, B, 0, OK, SE, A. HUN, ROM, YUG, I, RUS; de Krim, de Kausasus, West-Siberië; CZ
(OlEJNICEK 1974), NL (MEUFFElS 1974, 1978).

België: lijkt wijder verbreid in Vlaanderen (6%) dan In Wallonië (I %). Kaartnr. 238.
Vlaanderen: in 1983 voor het eerst uit West-Vlaanderen gemeld (VERBEKE 1983). Momenteel voorname
lijk verspreid In de kuststreek, minder algemeen In het Houtland (West-Vlaanderen); gekend van één oude
melding uit het Zonlënwoud.

Habitat matig vochtige loofbossen (wilg, populier) met een goed ontwikkelde kruid laag op zandgrond,
voornamelijk in de kustduinen; slechts éénmaal vastgesteld onder een bomenrij nabij een vochtige gras
land (het natuurreservaat 'De Keuntjes' (Wevelgem». Ook uit de rest van Europa wordt deze soort
hoofdzakelijk uit de kuststreek vermeld (LUNDBECK 1912; VERRAll 1905), waar ze evenwel vooral in open
habitats zoals schorren (EMEIS 1964; MEUFFElS 1974), moerassen (VERRAll 1905) en zelfs vrij droge gras
landen (LUNDBECK 1912; MACGOWAN 1988) lijkt voor te komen. De soort is zeker geen typische zout
minnende kustsoort, in tegenstelling tot de statement van KARl (1930); ze is immers eveneens van moe
rassen (BESCHOVSKI 1967) en droge habitats (PARENT 1938) uit het binnenland gekend. Slechts uit Groot
Brittannië werd de soort In een beboste omgeving (bospad) waargenomen (GROVE 1990).
Fenologie: eind juni-midden augustus (LUNDBECK 1912), mei-september (AssIs FONSECA 1978). Belgische
exemplaren werden verzameld vanaf begin juni tot midden september'.

Werd na 1980 In 8 atlasblokken (5%) In Vlaanderen aangetroffen. Veruit de grootste populatie werd ont
dekt in duinbossen In het militair domein 'BrandariS' (Nieuwpoort), in de andere vindplaatsen werd deze
soort In lage tot zeer lage aantallen gevonden. Assis FONSECA (1978) beschouwt de soort als vrij gewoon.
Meest recente waarnemmg m Vlaanderen: 199 I (Nieuwpoort).

Wegens de voorkeur van deze soort voor loofbossen op zandgrond en haar abundante voorkomen in
duinbossen, vormt de kaalkap van deze, vaak bijzonder kleine, bossen de grootste bedreiging. In
Nieuwpoort werd S. nototus immers uitsluitend In en nabij 2 kleine vrij vochtige en dichte duinbossen
aangetroffen, terwijl ze niet werd verzameld In de overige biotopen. Droge duinbossen met een ijle
ondergroei lijkt de soort volkomen te mijden, wat er mogelijk op wijst dat de soort een hoge lucht
vochtigheid en mogelijk een voldoende ontwikkelde humuslaag behoeft (POllET & GROOTAERT 1996).

Bescherming van matig vochtige, oude (populieren)bossen in Vlaanderen en duinbossen in het bijzonder.
Daar de soort een sterke behoefte lijkt te hebben aan het specifieke microklimaat van dergelijke bossen,
is de handhaving van de soort bij afwezigheid van deze biotopen vrijwel uitgesloten. Bovendien zal na kaal
kap de regeneratie van dergelijke bosbiotopen In het duinengebied vermoedelijk veel te langzaam verlo
pen om het voortbestaan van leefbare populaties te verzekeren.

POllET & GROOTAERT (1994, 1995, 1996)
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Rode lij~t en soortbesprekingen

Zeldzaam (vrij zeldzaam)

Schoenophilus versutus (HALIDAY IN WALKER 1851)

Schoenophilus versutus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

96

ASSIS FONSECA (1978), p. 42; PARENT (1938), p. 329, fig. 502-506; PARVU (1984b) p. 212, fig. IB

Europa: IRE, GB, F, NL, 0, OK, SE, PL, HUN, BUL, ROM, E, I, RUS; Noord-Afrika: Algerije, Marokko; CZ

(OLEJNICEK & ROZKOSNY 1975); B (PARENT 1924).
België.' tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen; in 1924 voor het eerst van België gemeld (PARENT

1924). Kaartnr. 239.
Vlaanderen: voornamelijk verspreid In de kuststreek en de achterliggende polders en zandstreek, ook

gekend van Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg; werd tot nog toe niet in Antwerpen vastge

steld, maar komt er vermoedelijk wel voor.

Habitat zoutminnende soort van lichtrijke en vochtige, bij voorkeur vegetatieloze, oevers van plassen en
poelen op zandgrond. De soort komt het meest abundant voor in vochtige duinpannen en rond dUln
plassen In de kuststreek; in het binnenland zIJn de meeste meldingen afkomstig Uit rietlanden, moerassen
en hooilanden, waar de soort meestal op slijkige of zandige oevers van stilstaande waters wordt waar
genomen. In 1955 werd ze o.a. biJ brakke plassen langs de Boerekreek gevonden (BEQUAERT 1955). Ook
uit de rest van Europa is de soort vooral van open, vochtige en zandige habitats In de kuststreek gekend:
strandweiden (bestanden van Heen en Slijkgras)(EMEIS 1964), moerassige graslanden (PARVU I984b) en
duinpannen (CROSSLEY 1987). Ze is evenwel ook uit het binnenland gekend (BELLSTEDT 1984; MERCIER &
PARENT 1925; PARVU I984b), waar ze een gelijkaardige habitatvoorkeur vertoont (kalkzandgroeven,
BELLSTEDT 1984; moerassen, BESCHOVSKI 1967; VIJveroevers, OLEJNICEK & ROZKOSNY 1975). Ze werd in
Noord-Duitsland ook reeds in broekbossen waargenomen (EMEIS 1964), en wordt er als zoutbehoevend
omschreven (MEYER & HEYDEMANN 1990).
Fenologie: Juni-augustus (AssIs FONSECA 1978); ook de'Belgische exemplaren werden verzameld vanaf mid

den Juni tot eind augustus.

Werd na 1980 in 14 atlasblokken (8%) In Vlaanderen aangetroffenVóór 1981 was de soort enkel gekend
Uit St-Jan-in-Eremo (BEQUAERT 1955), Heusden en Genk. Grote populaties werden tot hier toe slechts in
de natuurreservaten 'De Westhoek' (De Panne) en 'De Zwinbosjes' (Knokke) gevonden. Assis FONSECA
(1978) vermeldt slechts 2 en 5 Vindplaatsen in resp. Ierland en Groot-Brittannië. De soort was zeer zeld
zaam In Denemarken (LUNDBECK 19 12).
Meest recente waarneming in Vlaanderen: 1997 (Oudenaarde).

Verdroging ten gevolge van grondwateronttrekking vormt ontegensprekelijk de grootste bedreiging voor
deze soort. Bovendien krijgen (wilgen en duindoorn-)struwelen bij verdroging de kans om de vochtiger
biotopen te koloniseren, waardoor het open karakter van de biotoop verloren gaat en deze plaatsen niet
langer aantrekkelijk zijn voor deze en andere soorten (bv. Tachytrechus Inslgms, maar ook de iets algeme
nere Chrysotus suavis en C. palustns, die in Groot-Brittannië beide als vermeldenswaardig worden
beschouwd)Verder vertonen duinpoelen en gelijkaardige biotopen in het binnenland (bv. moerasbiotoop
in 'De Donkvijvers' (Oudenaarde)) vaak een tijdelijk karakter of vormen ze slechts een overgangsstadium
naar een loofboshabitat.

Stopzetting van grondwateronttrekking in de kuststreek en bescherming van de duinpannen en poelen
tegen overmatige recreatie; behoud van gelijkaardige biotopen In het binnenland door integrale bescher
ming en aangepast maal- en kapbeheer. Ook in de kustduinen lijkt een regelmatig kapbeheer van de
zoomstruwelen langs duinpannen aangewezen. Het volledig weghalen van de struwelen dient ook te wor
den vermeden, daar dit mogelijk een negatief effect heeft op andere soorten (zie bv. Sciapus laetus).

POLLET (1991); POLLET & GROOTAERT (1995)
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Bedreigd

SC/opus laetus (MEIGEN 1838)

Rode lijst en soortbesprekingen

Sciapus laetus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 82; MEUFFElS & GROOTAERT (1990) p. 176, fig. 27-28; PARENT (1938). p. 695, fig.
974-976

Europa: GB, F, NL, 0 (NEGROBOV 1991); B (PARENT I928b). Een soort met een zeer beperkte West
Europese verspreiding.

België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 242.
Vlaanderen: voornamelijk verspreid langs de kust, met een beperkt aantal meldingen uit het binnenland.

Habitat· kustduinen (BEQuAERT 1955), met bijzondere voorkeur voor struwelen en rietlanden op een
matig vochtige tot vochtige zandbodem (POllET & GROOTAERT 1996); enkele exemplaren van deze soort
zijn evenwel ook in het binnenland verzameld (POllET et 0/. I992a). In Frankrijk IS de soort zowel van de
Franse kustgebieden als van vindplaatsen In het binnenland gekend (Ardennes, Pyrénéés)(PARENT 1938).
In Nederland werd deze soort samen met een aantal typische zoutbehoevende soorten op een bin
nenlandschorre langs de Maas aangetroffen (MEUFFElS 1981).
Fenologie: Belgische exemplaren werden verzameld tussen eind juli en eind augustus.

Werd na 1980 In 6 atlasblokken (4%) In Vlaanderen aangetroffen nl. 'Het Hannecartbos' (OostduInkerke),
het militair domein 'Brandans' (NIeuwpoort), de natuurreservaten 'De Fonteintjes' (Zeebrugge), 'De
Mandelhoek' (Ingelmunster), 'De Oude Landen' (Ekeren) en 'Meykenshoek' (St-Jan-In-Eremo). Enkel In
Zeebrugge en Nieuwpoort werd S.laetus abundant vastgesteld. In Groot-Bnttannlë is de soort 'niet alge
meen' en komt slechts lokaal voor (AssIs FONsECA 1978).

Meest recente waarneming In V/aanderen: 1992 (Nieuwpoort).

De soort verkiest vooral matig beschutte en vochtige duinbiotopen, terwijl ze veel minder in de meer
ontwikkelde duinbossen voorkomt.Verdroglng door grondwateronttrekking waardoor de duinpannen en
-poelen uitdrogen en onoordeelkundige beheer waarbij de randstruwelen worden verwijderd zouden
onvermijdelijk het lokaal uitsterven van de soort in de hand werken.

Behoud van duinpoelen en -pannen door stopzetting van grondwateronttrekking en het behoud van de
omringende oevervegetatie. Integrale bescherming en beheer (wintermaaien) van duinrietlanden, die bui
ten 'De Fonteintjes' in Zeebrugge uiterst zeldzaam zijn in het Belgische kustgebied.

POllET & GROOTAERT (1995, 1996)
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Rode lijst en ~oortbesprekingen

Bedreigd

SC/apus longulus (FAllÈN I823)
lugens (MEIGEN 1824)(Psllopus)
obscurus (MEIGEN 1824)(Psllopus)

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties
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Sciapus longulus

ASSIS FONSECA (1978) p. 82; MEUFFElS & GROOTAERT (1990) p. 172, fig. 16-18; p. 176, fig. 33-34; PARENT

(1938) p. 675, fig. 942; p. 698, fig. 981-982

Europa: GB, F. B, D, DK, SE, FIN, PL, BUL,YUG, I, EST, RUS; N UONASSEN 1990), ROM (PARVU I984b), CZ
(OlEjNICEK 1974). Corsica (LUNDBECK 1912), CH (POlLiNI & POllET, 1998).
België: gelijkmatig verspreid In Vlaanderen (3%) en Wallonië (4%). Kaartnr. 244.
Vlaanderen: gekend uit West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen maar recent enkel aan de Belgische kust

vastgesteld.

Habitat struwelen en grazige vegetaties op droge zandgrond. De enige recent verzamelde exemplaren
zijn afkomstig uit dUIndoornstruwelen en zeereepduinen In Nieuwpoort. In de literatuur wordt ze door
gaans bestempeld als droogteminnend (MEYER & HEYDEMANN 1990) en is ze voornamelijk gekend van
open, droge tot halfdroge habitats op zandgrond (heggen. AllEN 1991; droge tot halfdroge graslanden,
BÄHRMANN 1993; parken en tuinen, BANKOWSKA 1981; ruderale terreinen, EMEIS 1964; wegranden, MEYER
& HEYDEMANN 1990). S. longulus houdt zich voornamelijk in de kruid- of struiklaag op (BÄHRMANN 1993;
BANKOWSKA 1981; LUNDBECK 1912;). Minder vaak wordt ze van vochtige habitats gemeld zoals schorren
(BÄHRMANN 1993). beschaduwde plaatsen (LUNDBECK 1912) en moerassen (BESCHOVSKI 1967). In Noord
Duitsland wordt ze als typisch voor graslanden beschouwd (STEINBORN & MEYER 1994). S. longulus voedt
zich met honingdauw van bladluizen (op pruimenboom. PARVU 1984b).
Fenologie: juni-augustus (AssIs FONSECA 1978; BÄHRMANN 1993; LUNDBECK 1912). Belgische exemplaren
werden eveneens verzameld vanaf midden juni tot midden augustus.

Werd na 1980 in latlasblok « I%) in Vlaanderen aangetroffen nl. in het militair domein 'Brandaris'
(Nieuwpoort) en vertoont een achteruitgang van 66%. Ook in Wallonië lijkt de soort sterk op de terug
weg. De soort werd tot hier toe nog nergens abundant waargenomen. De soort werd vrij recent als
ongewoon omschreven in Groot-Brittannië (AssIs FONSECA 1978). terwijl ze in het begin van de 20ste

eeuw lokaal abundant scheen voor te komen in de zuidelijke helft van het eiland (VERRAll 1904).
Meest recente waarnemmg m Vlaanderen: 1990 (NIeuwpoort).

Wegens het gering aantal recente gegevens uit Vlaanderen is het vrij moeilijk om de belangrijkste bedrei
gingen aan te duiden. Voor de achteruitgang van de soort in Wallonië kan ook geen directe verklaring
worden gevonden. Daar de soort recent evenwel enkel in de kustduinen werd waargenomen, kunnen we
enkel de inkrimping van het duinengebied door verkaveling en bouwwerken als actuele bedreiging opge
ven.

Integrale bescherming van de duinen. met speciale aandacht voor het militair domein 'Brandaris'
(Nieuwpoort) en het behoud van de mozaïek aan biotopen.

POllET & GROOTAERT (1995)
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Bedreigd

SC/opus mantJmus BECKER I9 I8

Rode lijst en soortbesprekingen

Sciapus maritJmus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 82, fig. 217; MEUFFELS & GROOTAERT (1990) p. 165, fig. 1-3: p. 174, fig. 19-20; PARENT
(1938) p. 699, fig. 983-984; PARVU (1987) p. 171, fig. I; RALD (1978) p. 83, fig. 7, 8, 12

Europa: GB (maar gebaseerd op verkeerde determinaties, COLlIN 1940), F, NL, D, DK, SE, FIN, PL, EST,
RUS: Noord-Kaukasus; CZ (OLEjNICEK 1984), HUN (WEBER 1985), ROM (PARVU 1987), GB (CHANDLER
1998: OYTE persoonlijke mededeling).

België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 245.

Vlaanderen: uitsluitend gekend van de Belgische kust; slechts 2 betrouwbare meldingen (Snellegem, St-Jan
in-Eremo) vanuit het binnenland; het specimen van Kerkhove in de collectie van de Landbouwfaculteit
van Gembloux wordt als twijfelachtig beschouwd.

HabItat open, droge tot matig vochtige, kortgrazige duinbiotopen, bijzonder abundant in mosvegetaties,
duinpannen en in ijle heimvegetaties aan de rand van schorren: dringt ook wel tot in de schorren door.
Uit de rest van Europa IS deze soort ook voornamelijk van kustduinen gekend (BEQUAERT 1955; EMEIS
1964; KABOS 1950) waar ze wordt aangetroffen in helmvegetaties (EMEIS 1964), in de buitenste heImdui
nen (KABOS 1954) en graslanden en struwelen (KARL 1930). Ze wordt als droogteminnende kustsoort
omschreven (KARL 1930: EMEls 1964) wat niet correct is. Ze werd immers gemeld van loofbossen, moe
rassen (OLEjNICEK 1984), riVieroevers en ruderale terreinen In TSjechoslovakije (OLEjNICEK & BARTAK 1997)
en In Duitsland komt ze ook in graangewassen voor (STEINBORN & MEYER 1994).
Fenologie: Belgische exemplaren werden verzameld vanaf midden juni tot begin augustus.

Werd na 1980 In 6 atlasblokken (4%) In Vlaanderen aangetroffen nl. Koksijde, Snellegem, het militair
domein 'BrandariS' (Nieuwpoort), en de natuurreservaten 'De Westhoek' (De Panne) en 'Het Zwin'
(Knokke, ook op grondgebied Cadzand In Nederland). Enkel In De Panne en Nieuwpoort werden grote
populaties vastgesteld. Slechts heel recent werd de soort In Groot-Brittannië aangetoond (CHANDLER
1998) en Schotse gegevens werden dan ook als twijfelachtig beschouwd (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1992 (Nieuwpoort)

De soort lijkt zowel in droge als vochtige open duinhabitats voor te komen. Reële bedreigingen vormen
de vernieling van mosvegetaties door overdreven recreatie, verdroging van de duinpannen door grond
wateronttrekking en, in het geval van Nieuwpoort, de vernieling van de helmvegetaties aan de rand van
de slikken van het natuurreservaat 'De Ijzermonding' door uitbreiding van de jachthaven.

In eerste instantie dient 'De IJzermonding' integraal beschermd te worden, inclusief de aangrenzende duin
formaties. In de duinen moet de grondwateronttrekking stopgezet worden en dient eventueel een actief
beheer van de zoomvegetaties van de duinpannen ervoor te zorgen dat deze vochtige gebieden niet vol
ledig verruigen. Anderzijds dient de recreatie in de duinen binnen de perken te worden gehouden, zeker
in zones met zeer droge en kwetsbare mosvegetaties.

POLLET & GROOTAERT (1995, 1996)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Met uitsterven bedreigd

Syntormon filtger VERRAll 19 I2
Syntormon rufipes (ZETIERSTEDT I849) (Rhaphium) (verkeerde Identificatie)

Syntormon filiger

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

100

ASSIS FONSECA (1978) p. 62, fig. 174; PARENT (1938) p. 454, fig. 652-654

Europa: GB, F, NL, 0, OK, SE, FIN, A. BUL; UKR, de Krim; B (BEllSTEDT & BÄHRMANN 1989; PARENT 1938).

RUS (PARENT 1938), HUN (WEBER 1983, 1985).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 263.
Vlaanderen: beperkt tot de Belgische kuststreek.

Habitat slikken en schorren en oevers van dUInpoelen met een zeer ijle vegetatie. Ook In de rest van
Europa vertoont deze vochtminnende, zoutbehoevende soort een uitgesproken voorkeur voor schorren
en vochtige habitats op zandgrond Inclusief stranden (CROSSlEY 1987; EMEIS 1964; MEYER & HEYDEMANN
1990). BUiten de kustzone komt ze ook in het binnenland voor (EMEtS 1964; PARENT 1938) en in Polen is
ze zelfs uitsluitend van zoutmoerassen in het binnenland gekend (SZADZIEWSKI 1983). Ook In Duitsland
werd ze In gelijkaardige habitats aangetroffen (STARK & POllET 1993). In schorrehabitats In Schleswig
Holsteln vertegenwoordigt ze niet zelden een kwart van de slankpootvliegenfauna (MEYER & HEYDEMANN

1990).
FenologIe: mei-september (AssIs FONSECA 1978); ook de Belgische exemplaren werden verzameld tussen

eind mei en begin september.

Werd na 1980 In 3 atlasblokken (2%) In Vlaanderen aangetroffen nl. 'De Zoutekreek' (Zandvoorde) en de
natuurreservaten 'De Zwinbosjes' en 'Het ZWin' (Knokke). In deze laatste vindplaats is de soort reeds
sinds 1929 waargenomen en de enige grote Belgische populatie is ook van Knokke bekend. Assis FONSECA
(1978) noemt de soort schaars (zeldzaam). In Schotland werd de soort enkel in 1979 waargenomen
(MACGOWAN 1988).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1987 (Knokke).

De soort werd niettegenstaande intensieve bemonsteringen nog niet in andere schorrehabitats in
Vlaanderen (bv. 'De Ijzermonding' of 'De Molenkreek') gevonden en blijkbaar vertoont S. filiger andere
habltatverelsten dan bv. M. proetextatus of H. oceanus (zie hoger). Daar de soort zowel In 'Het ZWin' als
de Zwinbosjes voorkomt, dienen beide beschermd te worden: 'De ZWInbosjes' tegen verdroging, verruI
ging eh overmatige recreatie, 'Het ZWin' tegen verzanding en overmatige recreatie. Niettegenstaande S.
filtger talrijk rond een tijdelijke plas in 'De Zwinbosjes' werd verzameld, lijken slikken en schorren toch het
hoofdhabitat van deze soort te zijn.

Het abundant voorkomen rond tijdelijke duinplassen, lijkt perspectieven te openen naar de bescherming
en verbreiding van de soort toe. Deze duinplassen zouden immers kunnen dienen als 'stepping stones'
tussen 'Het Zwin' en 'De Ijzermonding' en eventuele kleinere brakke gebieden op voorwaarde dat de
zandbodem voldoende zilt IS en dat de plassen niet te ver uiteen liggen. Door de steeds verder schriJ
dende bebOUWingen aan de kust lijkt de kans op een dergelijke verbreiding naar het westen eerder gering.
Daarentegen lijkt een link naar populaties op Nederlands grondgebied veel aannemelijker.

MEUFFElS (1978)
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Bedreigd

Syntormon (uscipes (VON ROSER I840)
sp/catum (LoEW 1857)(Rhaphlum)

Rode lij~t en ~oortbe5prekingen

Syntormon (usClpes

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

ASSIS FONSECA (1978) p. 62, fig. 172; PARENT (1938) p. 465, fig. 672

Europa: F, NL, 0, A. PL, HUN, CZ, BUL, GR, ROM, E, RUS; UKR, de Karpaten, Noord-Kaukasus; GB (AssIs
FONSECA 1978); B.

België: gekend van vindplaatsen Uit Vlaanderen (2%) en Wallonië « I%); de soort werd In 1987 voor het
eerst ontdekt in Wallonië (Heure-en-Famenne, POllET et ol, 1988b). Kaartnr. 264.
Vlaanderen: gekend van oude vondsten uit het Zoniënwoud en recente vondsten Uit centraal Oost
Vlaanderen.

Habitat voedselrijke moerassen op leembodem met een goed ontwikkelde dichte kruidenvegetatie aan
de rand van stromend of stilstaand water, vaak in de nabijheid van bronbossen; mogelijk prefereert de
soort een zeer vochtige en compacte bodem die permanent wordt bevloeid. In Tsjechoslovakije werd de
soort langs rivieroevers aangetroffen (OlEJNICEK & ROZKOSNY 1975), in Bulgarije langs de Zwarte Zeekust
(BESCHOVSKI 1971), terwijl ze In Groot-Brittannië voornamelijk in habitats (moerassen, rivieroevers, droge
loofbossen) op kalkbodem voorkomt (DRAKE 1987).
Fenologie: juni-Juli (AssIs FONSECA 1978); Belgische exemplaren werden verzameld vanaf eind mei tot eind
augustus, met een dUidelijke activIteitspiek In de periode eind mei-begin JUni.

Werd na 1980 In latlasblok « I%) In Vlaanderen aangetroffen nl. 'Bos t E:name' (Ename), waar In 2 moe
rasbiotopen een grote populatie van deze soort werd vastgesteld. Dit zijn ook de enige grote populaties
die tot hier toe In België konden aangetoond worden, In Groot-Brittannië noemt ASSIS FONSECA (1978)
de soort ongewoon en lokaal. Ze IS van I UTM-hok uit Schotland gekend (MACGOWAN 1988),
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1997 (Ename).

In 1994 en 1997 werden bovenvermelde moerasbiotopen te Ename op exact dezelfde manier bemon
sterd; in de tussenperiode werden In beide habitats de vijvers aanzienlijk uitgegraven, waarbij een groot
deel van de moerasbodem werd weggehaald. In de biotoop waar de soort In 1994 het meest abundant
voorkwam, is de bodem door deze Ingreep ongetwijfeld droger geworden (doordat een snellere natuur
lijke drainering naar de uitgegraven diepere gracht werd mogelijk gemaakt), terwijl in het ander biotoop
de oorspronkelijke oppervlakte tot de helft werd gereduceerd met verlies van het meest vochtige stuk.
Het resultaat van deze ingreep op de populatie van deze S. (usClpes was overduidelijk: waar in 1994 in
totaal 74 exemplaren konden verzameld worden, werd in 1997 slechts één exemplaar teruggevonden.

BIJ de bescherming van dergelijke biotopen dient dus terdege aandacht te worden besteed aan de water
hUishouding van de bodem. Bij de baggerwerken werd reeds rekening gehouden met het adVies om ten
minste een deel van de slijkige oevers te behouden, wat In grote mate is gebeurd In de biotoop met de
grootste populatie in 1994, De geplande voortzetting van het monitorIngsproject In 1998 zal meer Infor
matie moeten leveren over de overlevingskansen van deze soort In deze moerassen.

POLLET et ol. (1988b)
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Rode lijst en soortbesprekingen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Syntormon metathesIs (LOEW I850)
simpliClpes FREY 19 15

Syntormon metathesIs

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

102

PARENT (1938) p. 456, fig. 655-658

Europa: F, NL, 0, SE, FIN, A, HUN, E, EST, RUS; Noord-Kaukasus, West-Siberië (Oeral); CZ (OLEJNICEK
1974).; CH (POLLINI & POLLET, 1998), B (POLLET ongepubliceerde gegevens).
België: tot hier toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 265.
Vlaanderen: slechts van 2 vindplaatsen in West- en Oost-Vlaanderen gekend.

Habitat zeer vochtige, lichtnJke moerassen met een vegetatie van zeggen of russen aan de oever van vnj
grote tot grote, stilstaande mesotrofe tot eutrofe waters. In Frankrijk is de soort verzameld in een moe
ras met Koninginnenkruid, Moerasspirea, Gewone smeerwortel en Poelruit. Ze wordt als een koudemin
nende soort beschouwd (BRUNEL 1986).

Fenologie: de enige Belgische exemplaren werden verzameld van begin juli tot midden augustus en terug
midden oktober.

Werd na 1980 In 2 atlasblokken (I %) In Vlaanderen aangetroffen nl. de natuurreservaten 'De Gavers'
(Harelbeke) en 'Het Dal' (Heurne).ln totaal werden slechts 4 exemplaren verzameld. De soort komt niet
voor in Groot-Brittannië (CHANDLER 1998).
Meest recente waarnemmg mVlaanderen: 1997 (Heurne).

Door haar specifieke voorkomen aan grote stilstaande plassen vormen verdroging van de moerassen
door onttrekking van grond- en oppervlaktewater; verruiging door opslag van bomen en struwelen als
ook waterverontreiniging (zeker in 'De Gavers') de grootste bedreigingen.

Vrijwaring van deze vochtige gebieden van wateronttrekking, behoud van de voldoende goede water
kwalfteit en een gericht maaibeheer met aandacht voor het bewaren van het open karakter van deze
habitats.
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Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Rode lijst en 500rtbesprekingen

Systenus-saarten

Systenus blpartitus (LOEW I850)

tener LOEW 1859 (synoniem volgens NEGROBOV 1991, maar niet bevestigd door Kassebeer; mondelinge mededeling)
Systenus leucurus LOEW 1859

Systenus pallipes (VON RosER I840)

adproplnquans (LOEW 1857)(Rhaphium)
Systenus scha/uil (LOEW I850)

?Systenus alplnus VAILLANT 1978

Opmerking:

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

gezien de sterk gelijkaardige natuurlijke niche die alle (West-Europese) soorten van dit genus innemen,
alsook het feit dat bijzonder weinig Vlaamse en zelfs Belgische verspreidingsgegevens beschikbaar zijn,
worden de 4 bovenstaande soorten hieronder samen behandeld

ASSIS FONsECA (1978) p. 63-64; PARENT (1938) S. pallipes: p. 477-478, fig. 687-690; S. blpartJtus: Pa. 479, fig.
691-693

Europa: S. leucurus heeft een duidelijk beperkter verspreidingsareaal dan de andere soorten en is tot dus
ver gekend van B (BEQUAERT 1955), CH (POLLINI & POLLET, 1998), GB, NL, D en DK; S. bipartitus: B

(BEQUAERT /955), N OONAssEN 1988), CZ (OLEJNICEK 1974), GB, NL, DK, SE. FIN, YUG, EST. RUS;
Turkmenistan: 5 pallipes: N OONAssEN 1988), CZ (OLEJNICEK 1974). CH (POLLINI & POLLET, 1998), B, NL, D,

DK, SE, FIN, PL, RUS; Noord-Kaukasus,Turkmenistan, hetVerre Oosten; S. schaluIl: N OONAssEN 1988), GB,
F, B, SE. Plo RUS; Noord-Kaukasus. de Krim, Turkmenistan, Tadjikistan.

BelgIë: S. leucurus IS de enige Systenus-soort die niet Uit Wallonië gekend is; S. bipartitus lijkt de grootste

verspreiding In België te hebben (gehad) en werd tot hier toe In 7 UTM-hokken aangetroffen, S. pallipes
slechts in 4 (VI.: 3, W: I) en S. scha/tzll In 2. Kaarten nrs 272-275.

Vlaanderen: behalve S. schaluIl werden alle soorten In het begin van de 20ste eeuw rond Brussel en In het

Zoniënwoud verzameld; de meer recente vindplaatsen van laatstgenoemde soorten situeren zich uitslui
tend In West- en Oost-Vlaanderen.

Habitat alle soorten zijn zeer sterk gebonden aan uitlopende sapstromen op boomstammen en worden

minder vaak in vochtige boomholtes gevonden (Fig. 111.1 0). BEQUAERT (1955) beschouwt Systenus-soorten
als typische fauna-elementen van gemengd oerbos. De meeste exemplaren In oude verzamelingen zijn

overigens afkomstig uit larven die uit boomsap en vochtige houtmolm werden opgekweekt.Tenminste S.

bipartitus en S. pallipes blijken in hun verspreiding niet beperkt tot bossen en werden reeds waargeno
men in tuinen en duinstruwelen. In loofbossen lijken ze vooral een voorkeur voor zeer vochtige habitats

te vertonen. S. bipartitus, S. pallipes en S. scha/uii werden sinds 1980 met Malaisevallen in België en

Noorwegen OONAssEN 1988) verzameld, terwijl S. pallipes reeds tijdens 2 bemonsteringscampagnes in

blauwe of groene watervallen op 60 cm hoogte terechtkwam. POLLET & GROOTAERT ( 1987) toonden ove

rigens aan dat blauwe vallen voornamelijk boombewonende slankpootvliegen aantrekken. Overigens

werd tevens Achalcus me/anatnchus met dit type watervallen In Ename verzameld.
S. blpartitus: gekend van iep (DYTE 1990; VERRALL 1905), berk (FREY 1915), eik (BEQUAERT 1955). beuken

bos (BEQUAERT 1955; RAABE et al. 1996) en elzenbroekbos (RAABE et al. 1996):
S. leucurus: gekend van beuk (LUNDBECK 1912; PARENT 1938; PARMENTER 195 I; VERRALL 1905), iep
(CHANDLER 1973), eik (BEQUAERT 1955), esdoorn (SPEIGHT 1987), kastanje (AssIs FONsECA 1978; DYTE

1990). okkernoot, gele kastanje en 2 andere loofboomsoorten (DYTE 1990);
S. pallipes: gekend van lep (AssIs FONsECA 1978; COLLART 1937; VERRALL 1905; VAILLANT 1978), berk (FREY

1915; SPEIGHT 1987), esdoorn (SPEIGHT 1987), populier (BEQUAERT 1955), eik (DYTE I992b), es, beuk, kas
tanJe, wilde en gele kastanje, wilg en diverse andere bomen Inclusief een naaldboomsaart (DYTE 1990),

elzenbroekbos en eikenbos (RAABE et al. 1996);
S. schaluIl: gekend van zwammen op beuk, berk (VERRALL 1905), eik (BEQUAERT 1955), kastanje, iep. wilde

kastanje, okkernoot, en 2 andere boomsoorten (DYTE 1990);
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Rode lijst en sool1besprekingen

Fenologie: ASSIS FONSECA (1978) geeft de volgende vliegperiodes op: mei-augustus (5. b,portitus), juni-sep
tember (5. feucurus) , Juni-juli (5. pol/ipes) en mei-juli (5. scha/tzii). De respectievelijke soorten werden in
België verzameld in juni (5. feucurus), van midden mei tot eind juli (5. scha/tz/i) en tussen begin Juli en begin

augustus (5. biportltus. 5. pol/ipes).

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

104

5. biport/tus en 5. pol/ipes werden na 1980 in 2 atlasblokken (I %) aangetroffen. terwijl 5.leucurus en 5 scha/t
ZII niet meer recent werden teruggevonden. Wegens hun verborgen levenswijze en het vooralsnog ont
breken van een specifieke verzamelcampagne in bovengenoemde microhabitats, is het evenwel niet Uit
gesloten dat de 2 laatstgenoemde soorten nog voorkomen. Derhalve werden alle 5ystenus-soorten als

zeer zeldzaam bestempeld.
Zowel 5./eucurus als 5. schaltzll werden door Goetghebuer tussen 1948 en 1956 tijdens 3 opeenvolgen
de verzamelcampagnes in het bos van Melle verzameld. Recent werd dit gebied jammer genoeg niet

opnieuw bemonsterd.
Meest recente waarnemingen In Vlaanderen: 5. biportJtus: 1997 (Heurne); 5.leucurus: 1956 (Meiie); 5. pol//
pes: 1991 (Nieuwpoort), en 5. scha/tzll: 1955 (MeIIe).
Assis FONSECA (1978) vermeldt de opeenvolgende soorten van resp. 5, 7, 8 en 6 vindplaatsen en noemt
ze alle zeldzaam. Hierbij dient evenwel vermeld dat recent een nieuwe soort van Schotland werd
beschreven, 5 mol/achi (MACGOWAN 1997) die zeer sterk verwant is met 5. scha/tzii. Mogelijk hebben eer
dere gegevens van 5. scha/tzll betrekking op deze nieuwe soort.

Door de uiterst strikte gebondenheid aan 'bloedende loofbomen', zijn 5ystenus-soorten gedoemd te ver
dwijnen indien bij bosbeheer of het beheer van alleenstaande bomen in parken, tuinen, boomgaarden en
dreven dergelijke bomen worden behandeld (met bedekkingsmiddelen zoals teer) of volledig verwijderd.
Daarnaast blijken olmen omwille van hun vatbaarheid voor de olmenziekte systematisch te worden ver
vangen door andere (inlandse) bomen, die mogelijks minder geschikt zijn voor 5ystenus-soorten.
Niettemin blijkt In Ierland dat niet-inheemse loofbomen zoals esdoorn en beuk geschikt blijken voor deze
slankpootvliegen (SPEIGHT 1987).Tenslotte zijn dergelijke microhabitats mogelijk ook slechts van tempo
rele aard en drogen, afhankelijk van het boomtype, uiteindelijk uit of worden omgezet in vochtige boom
holtes door een progressieve verrotting van het omgevende hout. Dergelijke boomholtes zijn niet met
zekerheid geschikt zijn voor 5ystenus, maar mogelijk wel voor Acho/cus me/onatnchus (OYTE 1959).

Zowel in bossen als bij alleenstaande bomen dienen bovengenoemde microhabitats te allen prijze te wor
den behouden. Dergelijk beheer wijkt uiteraard af van een productiegericht bosbouwkundig beheer en
hierover dient derhalve overleg met beheersinstanties tot stand te komen. Anderzijds zijn bepaalde
boomsoorten gevoeliger aan het ontstaan van dergelijke microhabitats en bij herinplanting van bomen na
kaalkap kan bv. hiermee rekening gehouden worden. De verspreiding van deze soorten van het ene naar
het andere microhabitat. zeker tussen alleenstaande bomen, is nog niet gekend, maar het lijkt bevorder
lijk om zoveel mogelijk dergelijke gekwetste bomen in het open landschap te behouden om voldoende
uitwisseling van genetisch materiaal toe te laten.

OYTE (1990); MACGOWAN (1997); SPEIGHT & MEUFFELS (1989)
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Met uitsterven bedreigd

Tachytrechus mSlgnis (STANNIUS 183 I)

Rode lijst en soorliJesprekingen

Tachytrechus mSlgms

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 9, fig. 22; p. 39, fig. I 15; PARENT (1938) p. 254, fig. 369-371

Europa: IRE, GB, F, B, NL, OK, 0, SE, FIN, PL, HUN, ez, ROM, A, I, E, RUS; UKR; Noord-Afrika: Marokko.

BelgIë: In 1924 voor het eerst voor België vermeld (PARENT 1924).Tot nog toe enkel In Vlaanderen aan
getroffen. Kaartnr. 277.

Vlaanderen: behalve één oude melding uitVlaams-Brabant (Vilvoorde), beperkt tot 2 vindplaatsen in West
Vlaanderen.

HabItat beperkt tot permanent vochtige duinpannen en -plassen aan de kust met open, nagenoeg onbe
groeide zandige oevers (AssIs FONSECA 1978; PARENT 1938). In tijdelijke duinpannen kan deze soort soms
zeer abundant optreden (GOETGHEBUER 1928). Ook in de rest van Europa is de soort voornamelijk
gekend van de zandige oevers van waterlopen en meren (GERSTÄCKER 1864; LUNDBECK 1912; VAILLANT
1978). Poppen werden ook reeds aangetroffen in deze oeverhabitats (LUNDBECK 19 12). In Venlo
(Nederland) werd ze samen met zoutgebonden soorten op de oever van de Maas verzameld (MEUFFELS
198/).

FenologIe: Juli-september (GERSTÄCKER 1864), mei-augustus (AssIs FONSECA 1978; LUNDBECK 1912;
MACGOWAN 1988). Belgische exemplaren werden verzameld van begin juni tot midden september.

Werd na 1980 In 3 atlasblokken (2%) in Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De Westhoek'
(De Panne) en 'Hoge Dijken Roksem' (Ettelgem). Sinds 1928 werden 22 van de 24 Belgische exempla
ren in De Panne verzameld. Assis FONSECA (1978) noemt de soort niet ongewoon In Groot-Brittannië
en ze IS gekend van 4 UTM-hokken In Schotland (MACGOWAN 1988).
Meest recente waarnemmlg mVlaanderen: 1989 (De Panne).

Daar de soort voornamelijk voorkomt in open vochtige dUInbiotopen, in het bijzonder aan de oevers van
duinplassen, kunnen verdroging en hiermee gepaard gaande verrUIging zonder enige twijfel als de belang
rijkste bedreigingen worden beschouwd. Zeker In het geval van 'De Westhoek' werden op het einde van
de jaren tachtig reeds de eerste effecten van de grondwateronttrekking zichtbaar in de noordelijke duin
pannen, die steeds sneller opdroogden in de zomerperiode. In 'Hoge Dijken Roksem' (Ettelgem) heeft het
afkalven van de vlakke oevers door het vollopen van de put met water vermoedelijk een negatief effect

op de soort gehad (VERBEKE persoonlijke mededeling).

Behoud van vochtige duinpannen en -plassen door onmiddellijke stopzetting van de grondwateronttrek
king en de initiatie van een maaibeheer waarbij de vrijwaring van de open zandige oevers voorop gesteld
wordt. ZandWinningen In het dUInengebied of In het Houtland kunnen mogelijk geschikte habitats vor
men op voorwaarde dat de putten niet vollopen en vlakke steriele of schaars begroeide oevers worden
gecreëerd. Bovendien zou dit niet enkel het overleven en de verspreiding van deze soort maar tevens die
van andere zeldzame soorten als bv. Asyndetus latiffons en Schoenophilus versutus kunnen bevorderen.
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Rode Ijj~1 en 50urlIJespreklfJgen

Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Tachytrechus notatus (STANNIUS 183 I)
litoreus (HALIDAY 1833)(Dolichopus)

Tachytrechus notatus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

106

ASSIS FONSECA (1978) p. 39, fig. I 14; PARENT (1938) p. 243, fig. 357; p. 256, fig. 372-373

Europa: IRE, GB, F, B, NL, D, SE, FIN, A, CZ, HUN, ROM, YUG, BUL, I, E, TUR, RUS; Noord-Kaukasus,

Armenië, Turkmenistan; Canansche eilanden; DK (RALS 1978), Algerije (VAILLANT 1952), CH (POLllNI &

POLLET, 1998).
BelgIë: in 1924 voor het eerst gemeld van België (PARENT 1924). Heel zeldzaam in Vlaanderen (I %) en

Wallonië (I %). Kaartnr. 278.
Vlaanderen: slechts gekend van 2 Vindplaatsen nl. in West-Vlaanderen (VERBEKE 1983) en Limburg.

Habitat steriele of Ijl begroeide oevers van ondiepe plassen op zandgrond. In de rest van Europa wordt
deze typische oeversaart vooral waargenomen op zandige of kiezeloevers van meren, bronbeken en klei
ne rivieren (FISCHER et ol. 1995; LUNDBEcK 1912; STROBL 1893; VAILLANT 1978). Alhoewel T. notatus fre

quent uit de kuststreek gemeld wordt (EMEls 1964; KARL 1930; LUNDBECK 19 12) wordt ze in Oostenrijk
(STROBL 1893), Frankrijk (250m - 470m) en Algenje (22Sm - 1280m; VAILLANT 1952) tevens in het mid
den- en hooggebergte gevonden. Uit Duitsland werd ze vrij recent abundant aangetroffen in een kalk

zandgroeve (BELLSTEDT 1984), terwijl ze in Schotland zowel in veengebieden als aan de kust voorkomt
(MACGOWAN \988). Ze behoorde tot de meest abundante soorten die in Venlo (Nederland) In oever

habitats aan de Maas werden vastgesteld (MEUFFELS 1981). Het is dus geen zoutminnende kustsoort zoals

KARL (1930) beweerde. Larven leven In vochtig zand (VAILLANT 1952).
FenologIe: Juni-augustus (AssIs FONSECA 1978; LUNDBECK 1912), midden juni-eind september (GERSTÄCKER
1864; MACGOWAN 1988), februari en juli (Frankrijk) en juli (Algerije; VAILLANT 1952). Belgische exempla

ren werden tussen midden Juni en eind augustus waargenomen.

Werd na 1980 In 2 atlasblokken (I %) in Vlaanderen aangetroffen nl. 'Paependaal' (Zutendaal) en 'Hoge

Dijken Roksem' (Ettelgem). In het laatstgenoemde gebied werd de soort in 1983 in relatief grote aantal

len verzameld (VERBEKE persoonlijke mededeling).
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1993 (Zutendaal).

Vochtige schrale oevers van plassen op zandgrond zijn zeer schaars door het feit dat ze meestal een uit

gesproken tijdelijk karakter hebben. Bij gebrek aan beheer of voortdurende overspoeling veranderen der
gelijke open oeverbiotopen zeer snel in dichte kruidenvegetaties. Anderzijds kunnen de oevers van die
pere plassen door afkalVing hun zwak hellende orientatle verliezen, waardoor ze eveneens veel minder

interessant worden voor deze soort. Dit was onder meer het geval met 'Hoge Dijken Roksem'.

De soort komt meer dan T. Inslgms vooral voor In het binnenland. Een aangepast en permanent beheer
van ondiepe plassen op zandbodems met behoud van open oevers kan nieuwe kansen bieden aan deze

soort, evenals aan andere slankpootvliegen (zie onder T. insignis) , maar eveneens aan een aantal loopke
vers (bv. Omophron Iimbatum)(DEsENDER et ol. 1995).

VERBEKE (1983)
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Zeldzaam (zeer zeldzaam)

Telmaturgus tumldulus (RADDATZ 1873)

Rode lijst en soortbesprekingen

Telmaturgus tumldulus

Determinatie Assis FONSECA (1978) p. 9, fig. 17-18; p. 16. fig. 39; PARENT (1938) p. 648, fig. 895; p. 649, fig. 896-898; PARVU
(1986) p. 109. fig. 8

Verspreiding Europa: GB, F. NL. D, SE, A. RUS; Noord-Kaukasus, Midden-Aziatische ex-Sovjetrepublieken; CZ (OLEJNICEK
1997); ROM (PARVU 1986, 1987), B (MEUFFELS & GROOTAERT 1987).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 279.
Vlaanderen: enkel gekend van West-Vlaanderen en verrassend genoeg (nog) niet van de Kempen.

Ecologie Habitat uitsluitend beperkt tot zeer vochtige heide. Volgens PARENT (1938) komt de soort samen met
Campsicnemus-soorten in moerassen op modderige plaatsen en in kortgrazige vegetaties voor. In East
Anglia (Groot-Brittannië) is de soort aangetroffen in riet- en zeggevegetaties en hooilanden (LAURENCE
1992, 1995).

Fenologie: juli-augustus (AssIs FONSECA 1978); de exacte vangstperiodes voor de enige Belgische exem
plaren zijn: 9-16 juni 1986 en 16 augustus-20 oktober 1988.

Status Werd na 1980 in 2 atlasblokken (I %) in Vlaanderen aangetroffen nl. het militair domein 'Houthulstbos'
(Houthulst) en het natuurreservaat 'De Gulke Putten' (Wingene). Tot hier toe werden slechts 2 exem
plaren van deze soort In België verzameld. Assis FONSECA ( 1978) vermeldt eveneens slechts 2 Britse vind
plaatsen voor deze soort en noemt ze zeldzaam.
Meest recente waarneming In Vlaanderen: 1988 (Houthulst).

Bedreigingen De soort lijkt sterk gebonden aan vochtige helde en wordt bijgevolg vooral bedreigd door verdroging
(via grondwateronttrekking), verruiging (via eutrofiëring en/of boom- en struweelopslag) en totale ver
nietiging ten gevolge van bv. graaf- en baggerwerken. De biotopen waar de soort tot hier toe werden
aangetroffen, hebben een geringe oppervlakte. zijn vriJwel omgeven door loofbossen en zouden bij
gebrek aan beheer op vrij kort termijn verruigen.

Bescherming Integrale bescherming van de bovenvermelde en andere zeer vochtige heidebiotopen met vrijwaring van
-het open karakter door gericht maaibeheer van de omringende struweelzomen. het tegengaan van eutro
fiëring. en het behoud van de hoge grondwaterstand. In deze biotopen komen trouwens ook andere zeld

zame soorten voor als bv. Campsicnemus alpInus en C. compeditus.
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Rode lij~t en soortbesprekingen

Zeldzaam (zeldzaam)

Teuchophorus sImplex MIK 1881

Teuchophorus sImplex

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

108

ASSIS FONSECA (1978) p. 7, fig. 13; p. 79. fig. 210; OlEjNICEK (1978), p. 20, fig. 14-16; PARENT (1938) p. 646,

fig. 893

Europa: GB, F, NL, D, SE, PL, CZ, A. HUN (NEGROBOV 1991); B (MEUFFElS & GROOTAERT 1987).
BelgIë: lijkt algemener in Vlaanderen (4%) dan in Wallonië « I%). Slechts van één vindplaats in Wallonië

gekend (Houyet 1937). Kaartnr. 283.
Vlaanderen: In 1987 voor het eerst In Vlaanderen ontdekt (POllET et ol. I992a) en sindsdien gekend van

centraal en zuidelijk West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Niettegenstaande de soort
tot hier toe vrijwel niet in Wallonië werd verzameld, lijkt deze soort in Vlaanderen toch de noordgrens

van haar areaal te bereiken.

Habitat koele en voornamelijk zeer vochtige voedselrijke bron- of broekbossen. Vaak te vinden op de
modderige oevers van of In Ijle oevervegetaties langs snelstromende beken In deze biotopen; de water
kwaliteit In bovengenoemde biotopen was steeds goed. Ook aangetroffen in matig vochtige bossen. Uit
de literatuur is deze uitgesproken hygrofiele soort enkel gekend van vochtige graslanden (BÄHRMANN
1993) en vochtige stenen (DRAI<E 1987).
FenologIe: juli-augustus (AssIs FONSECA 1978; MEUFFElS 1974); ook de Belgische exemplaren werden uit
sluitend tussen midden Juli en midden augustus verzameld.

Werd na 1980 In 5 atlasblokken (3%) In Vlaanderen aangetroffen nl. 'Neerbeekbos' (Tiegem),'Bouvelobos'
(Wortegem), het natuurreservaat 'De Mandelhoek' (Ingelmunster), 'Bos t'Ename' (Ename) en 'Het
Zoniënwoud' (Watermaal-Bosvoorde). Nergens werd de soort In grote aantallen verzameld.
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1994 (Ename).

De soort lijkt te kunnen overleven in relictbossen zoals het Bouvelobos en het Neerbeekbos, die door
hun beperkte omvang evenwel zeer kwetsbaar zIJn. Verdroging door een daling van de grondwatertafel
en waterverontreiniging zIJn ongetwijfeld de meest belangrijke bedreigingen voor deze soort.

Deze soort, die blijkbaar vaak in kleine populaties voorkomt is volledig afhankelijk van slijkige plaatsen
langs zUiver stromend water In loofbossen. Deze microhabitats moeten absoluut worden gevrijwaard.
Concreet zouden kleine waardevolle bospercelen In ZUidelijk West- en Oost-Vlaanderen beschermd
moeten worden van externe verstoringen (voornamelijk landbouwactiviteiten) en kaalkap.

POllET et ol. (1992a)
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Met uitsterven bedreigd

Thll10phllus ~avlpalpls (ZETIERSTEDT 1843)

Rode lij~t en soortbesprekingen

Thinophilus ~avlpalpls

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

ASSIS FONSECA (1978) p. 7, fig. 8; p. I I. fig. 35; p. 43, fig. 127; PARENT (1938) p. 323, fig. 492; p. 326, fig. 493
498

Europa: GB, F, B, NL, D, DK, PL, SE, FIN, A HUN, CZ, BUL, ROM, YUG. I, E, RUS; UKR, de Krim, Noord
Kaukasus, Kazakhstan, Kirgizië; Azië: Mongolië, China; Noord-Afrika: Egypte; Afrotroplsche rijk ?
Mozambique.

België: tot nog toe enkel In Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 285.
Vlaanderen: slechts gekend van 2 vindplaatsen In West-Vlaanderen en Antwerpen.

Habitat' zoutbehoevende soort van slikken en schorren. Ook in de rest van Europa blijkt ze uitsluitend in
voorgenoemde habitats en op oevers van brakwaterbeken voor te komen (BÄHRMANN 1993; KARL 1930;
MERCIER & PARENT 1925; MEYER & HEYDEMANN 1990; RADDATZ 1873). Soorten van dit zoutminnende genus
zijn vooral gekend van de kust (inclusief de Zwarte Zeekust, BEscHovsKI 1967) maar worden ook aan
zoutbronnen of -meren In het binnenland gevonden (PARENT 1938). De schijnbaar Atlantische versprei
ding in België staat Inderdaad In scherf? contrast met het voorkomen van deze soort langs brakke beken
en In zoutmoerassen In het Duitse en Poolse binnenland (BELLSTEDT & BÄHRMANN 1989; STARK & POLLET
1993; SZADZIEWSKI 1983).

fenologie: Juni-Juli (AssIs FONSECA 1978). Belgische exemplaren werden eveneens verzameld tussen half
Juni en half juli.

Werd na 1980 in latlasblok « I%) In Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'Het ZWin'
(Knokke), waar de soort blijkbaar nog steeds talrijk voorkomt. Buiten 'Het ZWin' zijn de 'weiden van de
Rupel' (Willebroek) de enige plaats In Vlaanderen waar de soort ooit in Vlaanderen werd waargenomen;
deze vangst dateert evenwel van de 19de eeuw (1872: JACOBS 1906).
Meest recente waarneming voor Vlaanderen: 1989 (Knokke)

Recent kon slechts In 'Het ZWin' een populatie van deze soort worden vastgesteld, terwijl de soort nog
nooit in 'De IJzermonding' werd waargenomen. Blijkbaar stelt deze soort andere eisen aan het slikken- en
schorrenmilieu waarin ze voorkomt dan bv. Hydrophorus oceanus of D. diadema. Ingrijpende wijzigingen in
dit milieu zoals verzanding of vernieling door overmatige recreatie hebben ongetwijfeld een negatieve

impact op deze soort.

Bescherming van 'Het ZWin' tegen verzanding en overmatige recreatie. De slijkbanken met schorrevege
tatie waar de soort voornamelijk voorkomt, dienen absoluut gevrijwaard te worden. Het IS zeer onwaar
schijnlijk dat de soort nog langs de bovenloop van de Durme en eventueel zelfs in de Scheldemonding
voorkomt, maar het loont zeer de moeite een intensieve bemonsteringscampagne In deze gebieden Uit

te voeren.
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Rode lijst en soortbesprekingen

Met uitsterven bedreigd

Thinophilus ruficornls (HALIDAY 1838)
macullcorms (ZETTERSTEDT 1843)(Rhaphlum)

Thmophilus ruficornis

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

110

ASSIS FONSECA (1978) p. 42; PARENT (1938) p. 327,499-50 I

Europa: IRE, GB, F, NL, 0, OK, SE, FIN, PL,A, HUN, CZ, BUL, ROM, I, E, EST. RUS; UKR, de Krim, Kazakhstan,
Kirghizië, West-Siberië; Azië: Mongolië, China; B (BEQUAERT 1955; POllET I992a), N OONASSEN 1988).
België: tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetroffen. Kaartnr. 286.
Vlaanderen: slechts van 2 vindplaatsen bekend in het uiterste noorden van West- en Oost-Vlaanderen.

Habitat slikken en schorren en zeer vochtige, kortgrazige duingraslanden nabij eerstgenoemde habitats.
Ik trof een grote populatie van T ruficorms op 21.vii.1991 aan in een overstroomd duingrasland en een
grachtbedding achter de helmduinengordel in Groede-Bad (Nederland); in het eerstgenoemde habitat
waren Dolichopus sablnus en Campslcnemus plctJcorms eveneens abundant. Evenals de verwante T ~avi

paipIs, is deze soort uitgesproken zoutbehoevend en in Europa nagenoeg uitsluitend van slikken en schor
ren gekend (BÄHRMANN 1993; BESCHOVSKI 1967; EMEIS /964; JONASSEN 1988; KABOS 1954; LUNDBECK 1912;
MEYER & HEYDEMANN 1990). Ze komt zowel aan de kust (VERRAll 1905) als in het binnenland voor
(MERCIER & PARENT 1925; STARK & POLLET 1993; SZADZIEWSKI 1983). Ze werd vrij recent met andere zout
behoevende soorten in Venlo (Nederland) op de oevers van de Maas waargenomen (MEUFFElS 1981).
Fenologie: juni-juli (AssIs FONSECA 1978); BEQUAERT (1955) vermeldt juli als activiteitsperiode voor T rufi
corms, terwijl ik deze soort in België en Nederland vanaf midden juni tot eind juli verzamelde.

Werd na 1980 in latlasblok « I%) in Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De Molenkreek'
(St-Margriete, 1990); de soort werd voorheen enkel in de duinen in Knokke gevonden (BEQUAERT 1955).
Assis FONSECA (1978) verzamelde de soort samen met T ~avipalpls in Groot-Brittannië, maar noemt T
ruficornis minder gewoon.

Het is verrassend dat deze soort desondanks recente intensieve bemonsteringscampagnes nog niet in
'Het Zwin' werd gevonden, maar blijkbaar is de soort niet strikt aan slikken gebonden en komt ook in
zeer vochtige duinpannen voor. Indien de soort nog in de Belgische duinstreek zou voorkomen, zijn ver
droging en de globale inkrimping van de duinengebied de grootste bedreigingen. Het populatie op de
schorre aan 'De Molenkreek' staat bloot aan bedreigingen als verdroging Gaarlijks fenomeen), verruIging
door riet of de volledige vernieling door landbouwactiviteiten.

Stopzetting van grondwateronttrekking in de Belgische kustduinen; integrale bescherming van de schorre
aan 'De Molenkreek' met inbegrip van een maaibeheer om de rietkraag terug te dringen, en behoud van
een hoge waterstand in de kreek zelf
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Zeldzaam (zeer zeldzaam)

ThryptJcus smaragdmus GERSTÄCKER 1864

Rode lijst en soortbesprekingen

Thrypucus smaragdinus

Determinatie

Verspreiding

Ecologie

Status

Bedreigingen

Bescherming

Referenties

PARENT (1938) p. 390, fig. 580-581

Europa: F, NL, D, SE, FIN, HUN, CZ, YUG, RUS; UKR; GB (DYTE 1993); B (GROOTAERT et ol. 1988).
België: IS van één vindplaats gekend urt Vlaanderen en Wallonië (natuurreservaat 'Lac de Virelles' (Chlmay.
1986; GROOTAERT et ol. 1988). Kaartnr. 29 I.
Vlaanderen: IS slechts gekend uit het Meetjeslandse Krekengebied.

Habitat de larven van deze en andere Thrypucus-soorten leven als bladmineerders in grassen (DYTE
1959). De larven van deze hygrofiele soort leeft in Riet (DYTE I992a) en de adulten werden tot hier toe
slechts In rietlanden waargenomen (DYTE 1993; LAURENCE 1995; MEYER & HEYDEMANN 1990). De soort
vertoont mogelijk een voorkeur voor jaarlijks gemaaide rietlanden die voor het grootste gedeelte van het
jaar onder water staan (DYTE 1993).
Fenologie: midden juni-midden juli (DYTE 1993).

Werd na 1980 In latlasblok « I%) In Vlaanderen aangetroffen nl. het natuurreservaat 'De
Oostpolderkreek' (St-Jan-In-Eremo, 1988).

De soort is stnkt gebonden aan rietlanden vanwege de larvale voedingsbiologie en het vermoedelijk
zwakke vliegvermogen van de adulten. Alle Ingrepen In netlanden die tot een verzwakking van de netve
getatle (bv. zomermaaiing) zouden lelden, kunnen als bedreiging wordeil beschouwd.

Behoud van vitale netlanden door een beheer van nietsdoen of wintermaaiing. Het IS niet gekend In hoe
verre een geringe verruiging van het net met wilgenstruwelen een negatief effect op deze soort vertoont.

DYTE (1959, I992a, 1993); GROOTAERT et ol. (1988)
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Algemene bespreking

Algemene bespreking

1. Vergelijking met andere.
organismen

Uit vOrige hoofdstukken bleek reeds dat het aantal
verspreidingsgegevens over slankpootvliegen In Vlaanderen
(en zeker ook daarbuiten) niet van dezelfde grootte-orde
is als dat van bv. dagvlinders of libellen. Niettemin zou het
recent opgebouwde databestand toch moeten toelaten
om een relatief betrouwbaar beeld over de natuurbe
houdswaarde van de verschillende soorten en hun leefge
bieden te vormen.

Tabel IV I geeft een samenvatting van het aandeel bedreig
de soorten, dat reeds voor diverse taxonomische groepen
voor Vlaanderen werd bepaald. Onder 'bedreigde' soorten
worden alle Rode-Lijstcategorieën gegroepeerd die ver
schillend zIJn van 'Momenteel niet bedreigd',
'Achteruitgaand' en 'Onvoldoende gekend'.

Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat onder de
onderzochte diergroepen In Vlaanderen amfibieën en rep
tielen veruit het meest bedreigd zijn. Dit fenomeen mani
festeert zich overigens ook op mondiaal vlak (BAUWENS &
CLAUS 1996). Het aandeel bedreigde soorten In de behan
delde invertebratengroepen omvat steeds ongeveer de

Tabel/V I. Vergelijkmg van het aandeel bedreigde er/of zeldzame ~oorten tussen taxonomische groepen In Vlaanderen
Table IV / Companson of the proportIOn of endangered andlor rare speCies between taxonomlc groups In Flanders.

Taxonomische groep

Amfibieën en reptielen
Dansvliegen
Dagvlinders
Libellen
Loopkevers
Slankpootvliegen
Spinnen
Zoogdieren
Hogere Planten

referentie

BAUWENS & CLAUS (I 996)
GROOTAERT (1998)
MAES & VAN DYCK (1999)
DE KNIJF & ANSELIN (1996)
DESENDER et ol. (1995)
hUidig document
MAELFAIT et of. (1998)
CRIEL et ol. (1994)
COSYNS et ol. (1992)

% bedreigd

74
70
63
60
57
57
50
44
42

Tabel IV2. ProceNuele verdehng van de soorten over de Rode-Lijstcotegoneën ,n verschillende Invertebratentaxe In Vlaanderen
Table IV2 Dlstnbutlon of speCies (in %) over Red List cotegones In severallnvertebrate taxa In Flanders.

Rode-Lijstcategorie loopkevers libellen dagvlinders dansvliegen slankpootvliegen

Uitgestorven in Vlaanderen 9 16 25 13 9
Met uitsterven bedreigd 6 la 13 9 4
Bedreigd 6 16 9 7 5
Kwetsbaar 7 9 11 4 6
Zeldzaam 26 la 5 36 33
Onvoldoende gekend 2 3 2 7 15
Achteruitgaand 3 3
Momenteel niet bedreigd 42 36 36 23 28

Aantal soorten in Vlaanderen 368 58 64 248 260
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helft tot 2/3 van het totaal aantal soorten in Vlaanderen.
De verdeling over de verschillende Rode-Lljst

categoneën verschilt evenwel beduidend tussen de reeds
bestudeerde Invertebratengroepen (Tabel IV2). Zo IS het
aantal In Vlaanderen uitgestorven soorten relatief het
hoogst biJ de dagvlinders (25%), terwijl biJ de libellen en de
dansvliegen recent respectievelijk 16% en I 3% niet meer In
Vlaanderen werd teruggevonden. BIJ de loopkevers en
slankpootvliegen bedraagt het aandeel van deze categone
< I0%. Verder lijken dagvlinders en libellen als groep het
sterkst achteruitgegaan te zijn (het aandeel van de soorten
dat recent minder frequent werd waargenomen bedraagt
resp. 60% en 50%) terwijl dat bij de dansvliegen, de loop
kevers en de slankpootvliegen resp. 32%, 28% en 24%
bedraagt. Deze lage waarde voor de slankpootvliegen is
geen betrouwbare weergave van de achteruitgang van de
groep op zich door het feit dat deze diergroep pas recent
systematisch en grondig wordt bemonsterd. In dit opzicht
geeft het aandeel bedreigde soorten (57%) een meer
realistische indicatie van de kwetsbaarheid.

2. Vergelijking met Rode
Lijsten in het buitenland

Op wereldvlak IS Europa ontegensprekelijk de best
bestudeerde regio op het vlak van Invertebraten.
Niettegenstaande het feit dat jaarlijks nog nieuwe soorten
worden ontdekt en beschreven, mag worden aangenomen
dat het grootste gedeelte van macro-invertebraten uit
Europa gekend is. Dit heeft ertoe bijgedragen dat naast de
systematiek ook reeds geruime tijd onderzoek naar de
ecologie en ethologie van verschillende taxa kon worden
uitgevoerd. De informatie die tijdens dit onderzoek wordt
verzameld, IS onontbeerlijk voor de opmaak van Rode
Lijsten en het is dan ook niet verwonderlijk dat tot op
heden enkel voor Europa gedocumenteerde Rode Lijsten
konden worden gepubliceerd. Maar zelfs in Europa IS de
voorliggende Rode Lijst de eerste In zIJn soort voor slank
pootvliegen. In Groot-Brittannië werd weliswaar In 1987
reeds een eerste Rode Lijst door SHIRT (1987) opgesteld
(met een actualisenng door FALK 1991), maar die lijkt zich
vooral te baseren op de beVindingen van AsSIS FONSECA
(1978) over de zeldzaamheid van de verschillende soorten
en dus niet op grondige vergelijkingen en analysen. Ook
werden slechts 2 soorten In detail besprokenVerder zIJn er
enkel de Rode Lijsten van STARK (1996) voor Sachsen
Anhalt (DUitsland) en voor een deelgebied van dit Duits
landsgedeelte nl. het Harz-gebergte (STARK 1997). Een
Rode Lijst voor heel Duitsland (BELLSTEDT & WAGNER 1998)
vermeldt enkel de bedreigde soorten per categone, maar
ook hier blijkt geen grondige analyse aan de basis te liggen
voor deze toewijzingen (STARK mondelinge mededeling).
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Bijlage I geeft een volledig overzicht van de soorten die In
Vlaanderen (en België) werden waargenomen met aandUI
ding van de Rode-LiJstcategone voor VlaandE:ren, Groot
Brittannië (FALK 1991; SHIRT 1987) en Duitsland (BELL5TEDT
& WAGNER 1998). Een eenduidige vergelijking is niet moge
lijk daar In elk land andere codes werden gehanteerd. Zo
gebruiken SHIRT (1987) en FALK (199 I) de volgende cate
goneën:'Endangered' ('Bedreigd'), 'Vulnerable' ('Kwetsbaar'),
'Rare' ('Zeldzaam'), 'Out of danger' ('Buiten gevaar'),
'Endemlc' ('Endemisch'), 'Extinct' ('Uitgestorven'),
'Indetermlnate' ('Onvoldoende Informatie voorhanden
maar mogelijks behorend tot de Rode-Lijstcategorieën
'Met uitsterven bedreigd', 'Bedreigd' of 'Kwetsbaar'),
'Insufficiently known' ('Onvoldoende gekend') en 'Notabie'
('Vermeldenswaardig') met een onderverdeling in 'Notabie
a' en 'Notabie b' op basis van de zeldzaamheid in Groot
Brittannië. BELLSTEDT & WAGNER (1998) leunen dichter aan
biJ onze werkWijze en hanteren de categorieën:
'Ausgestorben oder verschollen' ('Uitgestorven'), 'Vom
Aussterben bedroht' ('Met uitsterven bedreigd'), 'Stark
gefahrdet' ('Sterk bedreigd'), 'Gefahrdet' ('Bedreigd'), en
'Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt'
('Waarschijnlijk bedreigd').
Niettemin kan Uit Bijlage I worden afgeleid dat In Groot
Brittannië en DUitsland voornamelijk het zeldzaamheldscn
tenum werd gehanteerd om soorten aan Rode
Lljstcategoneën toe te kennen. Dit wordt het best ge'l1Ius
treerd door het feit dat 14 (Groot-Bnttannlë) en 16
(Durtsland) van de 24 Vlaamse 'zeer zeldzame' soorten In
belde landen ook op de Rode Lijst staan; in de ovenge
categorieën werd geen dergelijke overeenkomst vastge
steld.
Verder waren de volgende verschillen het meest opmer
kelijk

( I) Ongeveer de helft van de I 3 Vlaamse zoutbe
hoevende en zoutminnende soorten uit de
Rode-Lijstcategorieën 'Met uitsterven bedreigd'
en 'Bedreigd' zijn niet bedreigd In Groot
Brittannië; van de 6 overige soorten IS er slechts
één als 'zeldzaam' opgegeven, terwijl er 5 als 'ver
meldenswaardig' worden beschouwd. Globaal
blijkt de slankpootvliegenfauna van slikken en
schorren veel minder bedreigd te zIJn in Groot
Brittannië wat ongetwijfeld in verband staat met
het feit dat dit habitattype er een veel grotere
oppervlakte inneemt en een grotere versprei
ding kent

(2) Omgekeerd blijkt een aantal soorten die In
Vlaanderen een relatief grote verspreiding heb
ben, wel faunistisch Interessant in Groot
Brittannië of Duitsland. Chrysotus polustns en C.
suovis, 2 soorten die vaak heel abundant kun,1en
voorkomen op steriele of kortgrazige, zandige
oevers van ondiepe poelen en tot de typische
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duinpannenfauna behoren, worden als
'Vermeldenswaardig' aangestipt voor Groot
Brittannië (c. palustns zelfs als 'Sterk bedreigd' in
Duitsland). Dolichopus Imeans, Hercostomus (G.)
chalybeus en H. plaglotus worden eveneens tot
de Rode-Lijstcategorie 'Vermeldenswaardig' gere
kend en tot voor kort beschouwde ik deze soor
ten ook als faunistisch Interessant. Bij intensieve
bemonsteringen van diverse rietlanden sinds
1990 bleken deze soorten evenwel vrij vaak en
soms in grote aantallen in deze, voorheen bliJk
baar onderbemonsterde, habitats voor te komen.
De plaatsing van Micromorphus albipes in de cate
gorie 'Vermeldenswaardig' in Groot-Brittannië
heeft vermoedelijk eerder iets te maken met de
zeer geringe afmetingen «2 mm) en de toege
paste verzamelmethode (sleepnet) dan de reële
zeldzaamheid van deze soort. Tenslotte is het
onbegrijpelijk dat Campslcnemus scambus in
Duitsland als 'Bedreigd' wordt opgegeven, terwijl
dit in de rest van Europa één van de, zoniet dé,
meest algemene soort van dit genus is en één
van de meest abundante slankpootvliegen.

3. De meest bedreigde

habitats voor

slankpootvliegen in

Vlaanderen

Het is evident zeker in het geval van slankpootvliegen,
dat het vrijwel onmogelijk is om bepaalde bedreigde soor
ten op een directe manier te beschermen, omdat:

( I) ze In het veld soms in zeer lage aantallen voor
komen en bijgevolg over het hoofd worden
gezien bij verkennende bemonsteringen;

(2) ze In het veld niet eenvoudig te identificeren zijn
en vooral;

(3) hun specifieke habitatvereisten meestal niet vol
doende gekend zijn.

Het IS bv. voldoende gedocumenteerd dat
Campslcnemus alpmus strikt gebonden is aan vochtige
heide (MACGOWAN 1988; NELSON 1971) en C. compeditus
aan veenmosvegetaties en andere uitgesproken voedselar
me habitats (DRAKE 1987; MACGOWAN 1988; SPEIGHT &
MEUFFELS 1989), maar de precieze factoren (bv. geschikte
larvale biotopen, voldoende of gepast(e) voedsel/prooien,

microhabitats voor paargedrag, ...) die bepalen dat deze
soorten beperkt zijn tot deze biotopen zijn vooralsnog niet
gekend. Niettegenstaande het feit dat dit type auto-ecolo
gisch onderzoek de sleutel vormt voor het begrijpen van
de typische verspreiding van deze en andere invertebraten,
wordt dit door geen enkele Vlaamse of buitenlandse
onderzoeksgroep uitgevoerd.
De bescherming van habitats lijkt dan ook de meest zin
volle en misschien wel enige manier om bedreigde slank
pootvliegen en de biodiversiteit van deze familie in het
algemeen te beschermen. Dit geldt overigens voor de
meeste ongewervelden met doorgaans geringe afmetingen
of een verborgen of gespecialiseerde levenswijze
(DESENDER et al. 1995; DE KNIJF & ANSELIN 1996). Overigens
blijkt dat meestal verscheidene bedreigde soorten samen
voorkomen in bepaalde biotopen, zodat bescherming
ervan verschillende soorten ten go~de komt.
Teneinde op een objectieve manier na te gaan welke habi
tats op basis van de voorkomende slankpootvliegen het
meest bedreigd zijn en derhalve het meest in aanmerking
komen voor bescherming, werden de ecologische gege
vens uit de ECODOL-databank (enkel gegevens verzameld
na 1982) geanalyseerd. Per vindplaats wordt steeds ecolo
gische informatie op 2 verschillende niveaus verzameld nl.
habitat (bv. vochtig loofbos, droog grasland, elzenbroekbos,
riVieroever, ...) en microhabitat (bv. gracht bosrand, eik. bron,
...) en aan de hand van gestandardiseerde codes in de data
bank opgeslagen. De verschillende habitats worden
gegroepeerd in de volgende biotooptypes: slikken en schor
ren, moerassen, bossen, kustduinen, graslanden, heide en
veen, oevers en verstoorde terreinen. Er werden in het
kader van deze Rode Lijst analysen uitgevoerd op zowel
biotoop- als op habitatniveau.

Tabel IV3 presenteert de soortensamenstelling per
biotooptype. Uit deze tabel blijkt duidelijk dat slikken en
schorren, niettegenstaande het gering aantal onderzochte
habitats (nI. 'De IJzermonding' te Nieuwpoort en 'Het ZWin'
te Knokke) en de relatief lage biodiversiteit (totaal aantal
soorten is amper 28), het grootste aandeel aan bedreigde
slankpootvliegen huisvesten: ruim 213 van de soorten blijkt
tot Rode-Lijstcategorieën 'Met uitsterven bedreigd',
'Bedreigd', 'Kwetsbaar' of 'Zeldzaam' te behoren, terwijl dit
voor de overige biotooptypen maximaal de helft bedraagt.
Het totaal aantal soorten per biotooptype is duidelijk func
tie van het aantal bemonsterde Vindplaatsen en dus de
bemonsteringsinspanning, en ook het aantal bedreigde
soorten lijkt hiermee enigszins in verband te staan.

Hieronder worden de voornaamste biotopen bespro
ken op basis van hun kwetsbaarheidsgraad (uitgedrukt als
het aandeel bedreigde soorten op het totaal aantal soor
ten) en de kenmerkende soorten die erin voorkomen. In
de bijhorende soortenlijsten worden voor elke soort de
habitats vermeld, waarin de soort werd aangetroffen
(Bijlage lIa,b).
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Biotoop

Slikken en schorren (S)
Moerassen (M)
Bossen fN)
Kustduinen (C)
Graslanden (G)
Heide en veen (H)
Verstoorde milieus (0)
Oevers (R)

# soorten RL Z RL + Z # vp.

28 12 (43%) 7 (25%) 19 (68%) 2
154 18 (12%) 59 (38%) 77 (50%) 105
162 II (7%) 61 (38%) 72 (44%) 202
lil 15 (14%) 30 (27%) 45 (41%) 72
113 9 (8%) 34 (30%) 43 (38%) 74
102 5 (5%) 30 (29%) 35 (34%) 36
86 3 (4%) 21 (24%) 24 (28%) 37
80 3 (4%) 19 (24%) 22 (28%) 41

3.1. Slikken en schorren

Algemeen

Slikken en schorren zIJn sterk door zout water beïn
vloede open, vegetatieloze tot kortgrazige biotopen, die
vooral aan de Europese kusten voorkomen, maar ook wel
in Midden-Europa worden aangetroffen, Slikken overstro
men dagelijks bij hOOgtiJ, terwijl schorren enkel gedeeltelijk
bij hoogtij en biJ springtij volledig onder water komen te
staan. Beide biotopen vertonen een slijkige bodem, met de
meest vochtige bodems in de slikken. Naarmate de schor
ren overgaan In dUinen, neemt het aandeel zandige parti
kels In de bodem toe.

Biodiversiteit en bedreigde soorten

Slikken en schorren vertonen op Vlaams niveau het
grootste aandeel bedreigde en/of zeldzame soorten van
alle bemonsterde biotooptypes, wat in direct verband staat
met de zeldzaamheid van dit biotoop in Vlaanderen. De
'grootste' resterende zoutwaterslikken en -schorren zijn
gelegen in de natuurreservaten 'De Ijzermonding' te
Nieuwpoort en 'Het ZWin' te Knokke. Hoewel In de pol
ders, het Meetjeslandse Krekengebied (bv. 'De
Molenkreek') en langs de Beneden-Schelde nog wel kleine
tot VriJ grote brakke en zoetwaterslikken en -schorren
voorkomen, werden vooral eerstgenoemde natuurreser
vaten vrij grondig bemonsterd. Zoals blijkt uitTabel IV3, kan
nagenoeg 68% van de slankpootvliegen In deze biotopen
als bedreigd en/of zeldzaam worden beschouwd; in deze
groep zijn soorten uit de Rode-LiJstcategorleën 'Met uit
sterven bedreigd', 'Bedreigd' en 'Kwetsbaar' bovendien het
sterkst vertegenwoordigd.

Onder Invloed van het zout(water) heeft Zich in deze
biotopen een heel specifieke fauna en flora ontwikkeld, die
sterk verschilt van de omliggende dUinen en alle andere
biotopen. De slankpootvliegen blijken geen grote biodiver-
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siteit te vertonen, maar het proportioneel aantal soorten
dat uitslurtend in deze biotopen voorkomt maakt soms
meer dan 113 van de soorten uit; op Individu-niveau kun
nen deze soorten zelfs meer dan 75% van de voorkomen
de slankpootvliegen vertegenwoordigen (pallET I992a).
Bijlage lIa geeft een overzicht van alle bedreigde soorten,
die recent In het biotooptype 'slikken en schorren' ('De
Ijzermonding' en 'Het ZWin') werden verzameld. Van de 14
meest bedreigde soorten (= soorten behorend tot de
Rode-Lijstcategorleën 'Met uitsterven bedreigd', 'Bedreigd'
en 'Kwetsbaar' en 'Zeldzaam', exclusief vrij zeldzame soor
ten) zIJn er I I strikt aan dit habltattype gebonden. Andere
zoutminnende en zoutbehoevende soorten die na 1980
enkel in 'De Molenkreek' en andere kleine schorrebiotopen
werden aangetroffen, zijn Comps/cnemus moglUs, Thmophilus
ruftcornis, Dolichopus /otipenms en Rhoph/um consobnnum.
OrthocerotlUm locustre is tevens een zoutbehoevende
soort, die enkel van Knokke gekend is en er in 1978 voor
het laatst werd waargenomen.

Bedreigingen, bescherming en beheer

Slikken en schorren staan bloot aan een groot aantal
bedreigingen, die variëren van verzanding, overmatige
recreatie, bodem- en waterverontreiniging tot totale ver
nietiging. Verzanding als gevolg van baggerwerken voor de
kust van Zeebrugge is vooral een probleem in 'Het ZWin',
terwijl bodem- en waterverontreiniging een veel groot
schaliger Impact hebben. Deze vormen van verontreiniging
door aanvoer van organisch materiaal en zware metalen,
afkomstig van de landbouw en de industrie, kunnen lelden
tot een verruIging van de schorren met een geleidelijke
verdroging van de biotoop tot gevolg. Tenslotte staan klei
ne slik- of schorrebiotopen als 'De Ijzermonding' en 'De
Molenkreek' bloot aan volledige vernietiging door resp. de
Uitbouw van de Nieuwpoortse jachthaven en de uitbrei
ding van landbouwgronden.

Door de grote zeldzaamheid van deze biotopen In
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Vlaanderen dienen alle schorrerestanten buiten de huidige
natuurreservaten zo snel mogelijk een beschermd statuut
te krijgen. 'De IJzermonding' dient daarnaast absoluut gevrij
waard te worden van totale vernietiging. De bijzonder hoge
natuurwaarde van deze biotopen dient voldoende kenbaar
gemaakt te worden aan de plaatselijke overheid, de natuur
verenigingen en de omwonenden zodat vernieling door
onwetendheid uitgesloten wordt en een actieve (dagdage
lijkse) bescherming wordt gerealiseerd. Naar de praktijk toe
vereist dit dus een doelgerichte Inventansatie van dergelijke
biotopen, voornamelijk in de West-Vlaamse polders en het
noorden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Door de doorgaans kleine oppervlakten van deze bio
topen en het geografisch sterk versnipperd voorkomen is
de kans op lokaal uitsterven van populaties bijzonder
groot. Bovendien is de leefbaarheid van deze kleine popu
laties mogelijk laag door een verlaagde genetische vanatle,
waardoor de kans op uitsterven bij gebrek aan aanvoer van
nieuw genetisch materiaal aanzienlijk is (SACCHERI et ol.
1998). Bij actieve natuurontwikkeling zou daarom voldoen
de aandacht moeten worden besteed aan oppervlaktever
groting en de creatie van verbindingselementen tussen de
bestaande slikken en schorren. In de kuststreek komen
hiervoor vooral de achterliggende polders in aanmerking,
langs de Beneden-Schelde lijken uiterwaarden geschikt, op
voorwaarde dat het bodemoppervlak voldoende verlaagd
wordt zodat permanente modderplaten worden gevormd.
De creatie van bijkomende slikken en schorren langs de
kust (bv. in 'De Westhoek' te De Panne) impliceert moge
lijk het doorbreken van dijken en helmduinen.

3.2. Moerassen

Algemeen

Met moerassen worden open vochtige habitats
bedoeld met een ijle tot rijke kruidenvegetatie op vrij voed
selarme tot voedselrijke bodems; voedselarme milieus en
open, vochtige biotopen in de kustduinen behoren niet tot
deze categone. Opslag van bomen of struiken is schaars,
behalve in de zogenaamde 'fenlands'.. Moerassen situeren
zich vaak aan de rand van grote waterlopen, afgesloten
meanders of andere stilstaande plassen, en kunnen bij hoge
regenval gedurende een periode van het Jaar onder water
komen te staan. De vegetatie bestaat overwegend uit moe
rasplanten en ruigtekruiden zoals diverse soorten zeggen
en russen, Watermunt, Liesgras en Riet. Ruwweg worden 4
verschillende habitattypes onderscheiden:

( I) riedanden: moerassen met een vegetatie die vrij
wel uitsluitend of voornamelijk bestaat uit Riet
(Fig. IV I);

(2) kolkmoerassen: moerassen op kalkbodems;

(3) 'fenlands': vochtige gebieden met een uitgespro
ken mozaïekstructuur van open water, oeverve
getaties, struwelen en verspreide boomopslag;

(4) ovenge moerassen: alle vochtige open biotopen
die niet onder de voorgaande gecatalogiseerd
kunnen worden,

Biodiversiteit en bedreigde soorten

Uit Tabel IVA blijkt dUidelijk dat de biodiversiteit van
slankpootvliegen in moerassen bijzonder groot kan zijn. In
zowel netlanden als moerassen werd tot hiertoe ongeveer
de helft van alle reeds in Vlaanderen waargenomen slank
pootvliegen vastgesteld. In deze biotooptypes vertegen
woordigen de bedreigde soorten ongeveer 45%; de gege
vens voor kalkmoerassen en 'fenlands' kunnen, vanwege het
lage aantal bemonsterde habitats, niet als representatief
worden beschouwd.

Bijlage Ila geeft een overzicht van de meest bedreigde
slankpootvliegen, die in-moerassen werden aangetroffen. In
tegenstelling tot de slikken en schorren kan slechts een
beduidend lager aantal soorten als typische moerassoort
bestempeld worden. Naast een aantal soorten die in diver
se moerastypes voorkomt, lijken andere soorten meer
kieskeung in hun habitatkeuze. Vooral rietlanden blijken In
dit opzicht een groot aantal karakteristieke soorten te her
bergen zoals de zeldzame Argyra elongata, Achalcus phrag
mitidis en de vrij zeldzame Argyra vestita, Hercostomus prae
ceps, Lamprochromus bifasClatus en Rhaphium fasciatum
(paLLET I992a,b; 1996). Dolichopus longitars/s en
Hercostomus (G.) blankaartensis komen ook abundant in
rietmoerassen voor, maar de aanwezigheid van bomen of
struwelen lijkt essentieel. Een groot aantal moerassoorten
komt slechts zeer lokaal voor (Dolichopus planitarsis,
Hercostomus fulvlcaudis, Syntormon monile), terwijl andere
soorten zoals Asyndetus latifrons, Camps/cnemus pusillus,
Dolichopus s/gnifer en Melancholicus melancholicus dan weer
een voorkeur vertonen voor eerder schrale oevervegeta
ties op zandgrond. Tenslotte werd ook een aantal typische
zoutminnende en -behoevende soorten zoals Dolichopus
latipenms, D. sabmus, D. stnglpes, Thmophilus ruficorms en
Rhophium consobrinum in Bijlage Ila opgenomen wegens
het feit dat het schorrehabitat in 'De Molenkreek' te St
Margriete als onderdeel van de habitat 'rietland' werd
beschouwd.

Bedreigingen, bescherming en beheer

Daar voorgenoemde biotopen meestal in rechtstreeks
contact staan met oppervlakte- of grondwater is zowel de
kwaliteit als de kwantiteit ervan van essentieel belang voor
hun fauna. Een overmatige toevoer van organisch materiaal
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Habitat # soorten RL Z RL + Z # vp.

Rietlanden (RM) 117 14 (12%) 42 (36%) 56 (48%) 43
Overige moerassen (ML) 129 86 (6%) 46 (36%) 54 (42%) 55
Kalkmoerassen (LS) 12 3 (25%) 3 (25%) I
'Fenlands' (FL) 37 6 (16%) 6 (16%) 2

kan een zuurstoftekort veroorzaken, waardoor larvale stadia
afsterven. Het uitdrogen van moerasbiotopen door opper
vlakte- of grondwateronttrekking houdt wellicht nog een
groter gevaar in. Anderzijds is de structuur van de vegetatie
en de aard van de bodem (modder, dikke strooIselIaag, ...)
eveneens van essentieel belang en kunnen bepaalde Ingre
pen (zomermaaien van rietlanden, verwijdering van struwe
len, vernietiging van zacht hellende oevers) een negatieve
impact op typische moerassoorten uitoefenen. Hiervan zijn
reeds een aantal voorbeelden Uit het veld gekend:

( I) na de overstroming van de rietmoerassen in 'De
Blankaart' te Woumen tijdens de winter van
1984-1985 werd een dikke laag organisch slib op
de stroolsellaag afgezet. Het gevolg was dat de
meeste typische rietland-, moeras- en bossoor
ten niet meer werden teruggevonden In de loop
van 1985; zelfs 3 jaar later bleken de rletland~

soorten deze biotopen nog niet geherkoloni
seerd te hebben (PaLLET & DECLEER ongepubli
ceerde gegevens);

termijn lokaal kunnen uitsterven.
Enerzijds dient in eerste instantie de waterkwaliteit en een
voldoende hoge oppervlakte- en grondwaterstand In moe
ras~ebieden verzekerd te worden. Bij voorkeur wordt elke
Interactie met mogelijk vervuild water vermeden en wordt
elke wateronttrekking stopgezet. Anderzijds dient een zo
groot mogelijke verscheidenheid aan vegetatietypes
behouden te blijven om tegemoet te komen aan de specI
fieke habitateisen van de verschillende soorten. BIJ Ingre
pen zoals het kappen van struwelen of het maaien van riet
landen wordt aangeraden een deel van de oorspronkelijke
vegetatiestructuur te behouden. De speCifieke eisen van de
meeste, zonlet alle, soorten IS Immers nog onvoldoende
gekend om grootschalige beheersmaatregelen Uit te voe
ren. MOnitorIngprojecten en vergelijkende bemonsteringen
moeten ons op termijn meer InZichten verschaffen over
natuurlijke populatlefiuctuatles en de mogelijke gevolgen
van natuurlijke en menselijke Ingrepen op slankpootvlie
genpopulaties.

3.3. Bossen

(2) bij het uitbaggeren van 2 slibvangputten in het
Bos t'Ename werd een deel van de zacht hellen
de oevers en de bijhorende vegetatie verwiJderd.
Hierdoor werd de oppervlakte van het ene
moeras aanzienlijk verkleind, terwijl de bodem In
het tweede vermoedelijk droger werd door een
betere drainering. Twee Syntormon-soorten, S.
mon"e ('Zeldzaam') en S. (usClpes ('Bedreigd'). die
tijdens 1994 abundant voorkwamen in beide
biotopen, bleken in 1997 nagenoeg volledig ver
dwenen te zijn (paLLET ongepubliceerde gege
vens).

Urt diverse vergelijkende bemonsteringen van rietlan
den (met soms zeer geringe afmetingen) en graslanden
en/of zeggemoerassen is gebleken dat bepaalde soorten
voornamelijk of uitsluitend In rietlanden voorkomen (bv.
Dolichopus planltars/s, Lamprochromus b,(asClatus, RhaphlUm
(asClatum) terwijl andere (bv.Achalcus bimaculatus) voorna
melijk beperkt blijven tot moerasvegetaties. Als één van
deze biotopen verdwijnt, valt ook het relatief meest opti
male milieu voor bepaalde soorten weg, waardoor ze op

Algemeen

Bossen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van
een dominante boomlaag en bijgevolg doorgaans een lage
lichtintensiteit. De bodem kan zeer droog (bv. naaldbosbe
standen) tot zeer vochtig zIJn (broek- en bronbossen) en
vertoont een vegetatieloze tot zeer sterk ontwikkelde krUid
en struiklaag. Meestal IS een goed ontwikkelde strooIselIaag
aanwezig, die ofwel snel wordt afgebroken tot humus (bv.
matig vochtige tot vochtige loofbossen) ofwel nauwelijks
wordt omgezet (bv. droge naaldbossen). Habitats die tot de
categorie 'bossen' behoren, werden In eerSLe Instantie opge
plitst In loofbossen, naaldbossen, gemengde bossen en
broekbossen; In tweede Instantie werd, Indien de nodige
Informatie beschikbaar was, een onderscheid gemaakt naar
gelang de bodemvochtigheid In droge, matig vochtige en
vochtige bossen (elke bos dat niet tot de dUidelijk droge of
zeer vochtige types kon gerekend worden, werd als 'matig
vochtig' bestempeld). De broekbossen werden op hun beurt
verder opgedeeld op basis van de overlleersende boom
soort In elzen-, populieren- en wilgenbroekbossen (Fig. 1V.2).
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Biodiversiteit en bedreigde soorten

De totale biodiverSiteit van slankpootvliegen In matig
vochtige en vochtige loofbossen is vergelijkbaar met die in
moerasgebieden. Het aantal bedreigde soorten IS ook niet
beduidend verschillend van dit van moerassen, maar IS wel
significant lager dan in rietmoerassen. Veel typische bos
soorten komen meestal heel abundant In deze biotopen
voor en zijn bovendien vrij rUim In hun habitatkeuze. Voor
algemene bossoorten als Hercostomus (G.) cupreus, H. (G.)
oerosus en Dolichopus popu/oris lijken de meeste habitats
met een lage lichtintensiteit door een dichte kruid-, struik
of boomlaag en een vochtige bodem of ondiep water vol
doende geschikt, wat gedeeltelijk de lagere bedreIgIngs
graad van deze gemeenschappen verklaart. Zoals ook blijkt
uit Tabel IV.5 is vooral de bodemvochtigheid (en lucht
vochtigheid) en de aard van de boomlaag een bepalende
factor voor de aanwezigheid van bedreigde soorten: enkel
in matig vochtige tot vochtige loofbossen vertegenwoordi
gen bedreigde soorten 1/3 of meer van het totaal aantal
voorkomende soorten. Zodra de bodem droger wordt of
er een bijmenging van naaldhout voorkomt, daalt dit per
centage drastisch (max. 18%). Het IS dan ook niet verwon
derlijk dat droge naaldbossen het geringste aantal bedreig
de en/of zeldzame slankpootvliegen omvatten.

Bijlage Ila geeft een overzicht van de meest bedreigde
slankpootvliegen, die in bossen aangetroffen werden.
Hieruit blijkt dat slechts 15 soorten tot de typische bos
fauna gerekend kunnen worden. Een aantal van de overige
soorten vertoont wel een voorkeur voor beschaduwde
plaatsen, zoals Rhophium commune en Hercostomus (G.)
blonkoortensis, maar komt ook buiten bossen voor. Matig

vochtige loofbossen herbergen duidelijk het grootste aan
tal typische bossoorten, terwijl Argyro ilonoe daarentegen
vooral droge loofbossen verkiest en Teuchophorus simplex
voornamelijk in vochtige bronbossen voorkomt. Onder de
vnj zeldzame slankpootvliegen in Vlaanderen kan
Hercostomus pilifer eveneens als karakteristieke bossaart
worden bestempeld, terwijl Nodlcornls nodicorl1ls een sterk
urtgesproken voorkeur vertoont voor struwelen op oevers
van stilstaande waters.

Bedreigingen, bescherming en beheer

De grootste bedreiging van matig vochtige tot vochti
ge bossen in Vlaanderen is de verdwijning of versnippering
van grote oude boscomplexen, de uitdroging van de
bodem door drainering, en de periodieke kaalkap uit pro
ductieoverwegingen. De meeste bosgebieden In
Vlaanderen zijn in feite verzamelingen van verschillende
kleinere boshabitats, ieder met zijn eigen vegetatie en
micro-waterhuishouding. Tijdens diverse grootschalige
bemonsteringen (bv. Wijnendalebas en Bos t'Ename) werd
vastgesteld dat verschillende soorten (bv. RhophlUm ensl
corne) in hun verspreiding beperkt zijn tot aftenminste een
sterke voorkeur vertonen voor welbepaalde bosbiotopen.
Ingnjpende menselijke invloeden als bv. kaalkap of drainage
van deze biotopen zal onvermijdelijk een negatief effect op
deze soorten teweegbrengen. Het is overigens een totale
misvatting dat gekapte oude bospercelen kunnen worden
vervangen door het opnieuw aanplanten van snelgroeIen
de boomsoorten. Het kappen heeft niet enkel een impact
op de lichtintensiteit maar tevens op de waterhUishouding
van de bodem en de structuur van de strooiselIaag. Het
spreekt dan ook vanzelf dat soorten die gebonden zijn aan

Tabel IV5. Gegevens over biodIVerSiteit en het aantal bedreigde soorten 111 bossen. Zie ook legende van Tabel /V3.
Tabel IV5 Dato on blodlVerslty ond the nur"ber of enr10r gerec4 speCies 'r wood/ond hobltots. MDW moderote/y l",;mlo deCi

duous wood/ond: HDW' l-Jumld deoduous woodland: WC WIl/ow corr' DW' other deCiduous woodlands: HCW' humld
comferous wood/ond: DDW' dry deCiduous woodland; MMW moderote/y humld mixed wood/ond; HMW humld ml<pd

wood/ond; DMW: dry mixed wood/ond AC. a/der corr, Pc. poolnr co((' DCW: dry col1lferous wood/ond. See o/so legen
or Tob/e /V3.

Habitat # soorten RL Z RL+Z # vp.

Matig vochtig loofbos (MDW) 119 7 (6%) 37 (31%) 44 (37%) 101
Vochtig loofbos (HDW) 112 7 (6%) 30 (27%) 37 (33%) 28
Wilgenbroekbos (WC) 67 2 (3%) 18 (27%) 20 (30%) 6
Overig loofbos (DW) 62 4 (6%) 14 (23%) 18 (29%) 24
Vochtig naaldbos (HCW) 38 7 (18%) 7 (18%) 7
Droog loofbos (DDW) 62 1 (2%) 10 (16%) II (18%) 17
Matig vochtig gemengd bos (MMW) 46 I (2%) 7 (15%) 8 (17%) 12
Vochtig gemengd bos (HMW) 37 6 (16%) 6 (16%) 3
Droog gemengd bos (DMW) 31 4 (13%) 4 (13%) 5
Elzenbroekbos (AC) 38 I (3%) 3 (8%) 4 (11%) 2
Populierenbroekbos (PC) 25 2 (8%) 2 (8%) 3
Droog naaibos (DCW) 26 I (4%) I (4%) 8
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donkere biotopen of een typische bosstrooIsellaag, tijdens
de eerste Jaren na de kaalkap zullen verdwijnen waardoor
herkolonisatie heel moeilijk wordt, eenmaal de habitat later
eventueel terug geschikt zou worden.

Anderzijds blijken ogenschijnlijk oninteressante kleine pop
ulierenbestanden met een voldoende vochtige bodem en
zuiver stromend water een heel typische en bedreigde
slankpootvliegenfauna te bezitten. Tijdens sleepvangsten in
zUidelijk West-Vlaanderen werden bv. Rhophium bilomello
rum en Teuchophorus s/mplex In dergelijke habltats aange
troffen. Deze aanplantingen zIJn doorgaans In privé-handen
en zullen bij voldoende ouderdom of houtvolume onver
mijdelijk gekapt worden met de vernietiging van de bio
toop en de bijhorende soorten tot gevolg.
Tenslotte zijn de soorten van het genus Systenus strikt
gebonden aan uitvloeiend boomsap, terwijl larven van
Acholcus melonotrichus uitsluitend in vochtig vermolmd
hout voorkomen. De ecologie van de meeste Medetero
soorten Uit loofbossen is onvoldoende gekend, maar het IS
niet uitgesloten dat bepaalde zeldzame soorten een speci
fieke voorkeur vertonen voor welbepaalde bomen (boom
soorten, rottend hout, schorstypes...). In produktiegerIcht
bosbeheer worden bomen met potentieel geschikte
microhabitats voor deze soorten ('zieke' bomen) door
gaans zo snel mogelijk verwiJderd.
Grote oude boscomplexen moeten gevrijwaard blijven van
versnippering en, indien mogelijk. voorzien worden van
bufferzones, waardoor randeffecten slechts In geringe mate
kunnen inwerken op de typische bosfauna. Er moet over
gewaakt worden dat een voldoende hoge grondwater
stand in vochtige bossen en broekbossen wordt behouden.
Zieke, gekwetste en dode bomen mogen niet langer ver
wijderd worden. Bijzonder moeilijk te beschermen bioto
pen vormen de relatief oude, vaak beekbegeleidende pop
ulierenbestanden in privé-handen. Indien bedreigde soor
ten bij een verkennende bemonstering worden aangetrof
fen, zou ofwel het volledig habitat gevrijwaard moeten kun
nen worden van kaalkap via aankoop, ofwel afspraken met
de eigenaar gemaakt kunnen worden waarbij een deel van
de habitat in zijn oorspronkelijke vorm wordt behouden en
biJ de kaalkap zoveel mogelijk de meest kwetsbare delen
worden gemeden (plassen, beken, ...). Het gekapte deel zou
nadien terug Ingeplant moeten worden.

3.4. Kustduinen

Algemeen

De kustduInen vormen een ecosysteem op Zich dat
gekenmerkt wordt door een Vrijwel zUivere zandige
bodem, doorgaans grote dagelijkse temperatuurfluctuatles,
en een sterke Invloed van de zee (zout, Wind, ...). DUinen
vormen een mozaïek van verschillende biotopen, die elkaar
opvolgen in een succeSSie, waarbij de Wind een zeer
belangrijke rol speelt: zandverstuivingen, helmduinen, mos
vegetaties, duingraslanden, vochtige dUInpannes, duinpias
sen, duinstruwelen en duinbossen. Eenmaal zandverstuivin
gen gedeeltelijk gestabiliseerd worden door Helm en
Zandzegge, kunnen zich duingraslanden ontwikkelen door
een systematische kolonisatie van grassen en mossen.
Hierop volgt In bepaalde gevallen een verruiging door
voornamelijk dUIndoornstruwelen die op voldoende voch
tige plaatsen overgaan of vervangen worden door dUinbos
met Witte abeel en wilgen. Anderzijds zorgt de Wind voor
het ontstaan van vochtige zandpannes door het uitstuiven
van de zandbodem tot op het grondwaterniveau. Deze
zandpannes zIJn vaak gekenmerkt door een relatief rijke en
tYPische flora met o.a. Parnassla en verschillende soorten
duizendguldenkruid. Een geleidelijke kolonisatie door wil
genstruwelen kan lelden tot dUInbos, dat vla zandverstui
vingen terug kan overgaan In stuifdUinen.
Aan de zeeZijde van de heimduInen IS de Invloed van de
wind en vooral het zout water zo groot dat slechts heel
weinig terrestrische invertebraten Zich hier hebben kunnen
vestigen. In Noordwest-Europa zijn alle vertegenwoordigers
van het genus Aphrosylus beperkt tot deze littorale zone,
waar ze voornamelijk voorkomen op rotsen en golfbrekers,
maar ook op aangespoelde wieren en op het strand.

Biodiversiteit en bedreigde soorten

Uit Tabel IV6 blijkt dat slankpootvliegen in de kustdui
nen een biodiverSiteit vertonen, die nauwelijks lager IS dan
die van (matig) vochtige bossen en moerassen. Slechts heel
weinig soorten komen op het strand en de Iittorale rotsen
voor (vrijwel Uitsluitend Aphrosylus-soorten). Van de typi
sche kustduinsoorten kan nagenoeg 40% als bedreigd
en/of zeldzaam beschouwd worden.

TODe V6 Gegever over blOcJ è ~ te t e "t
ob e IV 6 De'e or blod/vers/tt on tne nurnbE e lD

coostof dune, See o/so El;E'fld of Tl ( e ,.;

Habitat # soorten RL Z RL+Z # vp.

kustrotsen (LR) 2 (50%) I (50%) 2 (100%) 1

strand (SH) I I (100%) I (100%) I
kustduInen (CD) 109 14 (13%) 29 (27%) 43 (39%) 70

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen 119



Air..:emt'/)(' bespreking

Van de bedreigde soorten in de kustduinen, kan ten
minste 50% als typische kust- of kustduInsoorten bestem
peld worden (Bijlage lIa). Aphrosylus ferox en de zeldzame
re A. ce/tiber zijn beide strikt gebonden aan rotsige substra
ten in de littorale strandzone. Buiten Sciopus moritJmus die
ook vrij abundant In helmvegetaties voorkomt, vooral langs
schorren, zijn de andere soorten vooral In de dUinen te
vinden, waar elk habitat een eigen specifieke gemeenschap
vertoont (POllET & GROOTAERT 1996): de soortennjkdom
In de open droge habitat? IS doorgaans zeer laag, terwijl
vooral in de duinpannen en -bossen een groot aantal soor
ten voorkomt. Duinpannen worden in dit opzicht
bewoond door voornamelijk kleine Chrysotus- (C polustris,
C pulchellus, C SUOVIS) en Medetero-soorten (M. truncorum.
M. soxoti/is, M.Jocu/o, M. micoceo, M. p/umbello); bossen daar
entegen herbergen vooral de grote soorten uit de genera
Dolichopus (D. cloviger; D. migrons, D. ungulotus, D. ocutJcorms)
en Hercostomus (H. nigriplontls, H. groCllis).

Bedreigingen, bescherming en beheer

Van de oorspronkelijk 5.000 ha kustduinen is momen
teel nog amper de helft over. De overgebleven duinrelicten
zijn bovendien sterk gefragmenteerd en slechts enkele gro
tere duingebieden konden worden bewaard (o.a. 'De
Westhoek'). De belangrijkste bedreigingen voor de duinen
zijn zonder enige twijfel verkavelingen, ontwateringen en
recreatie. Zoals reeds eerder vermeld, zijn bv. dUInpannes
door hun geringe oppervlakte en specifieke flora en fauna
zeer kwetsbare biotopen. Een overmaat aan toeristen in de
zomer kan zorgen voor een verregaande vertrappeling van
de vegetatie en hiermee de bodem ingrijpend verstoren.
Vooral grondwaterontrekking kan in de zomer deze habi
tats omzetten In dorre vlakten. Ook andere vegetaties die
een grotere vochtigheid vereisen, kunnen op die manier
stelselmatig verdwijnen. Door het sterk gefragmenteerde
karakter van de duinen wordt de onderlinge uitwisseling
van organismen tussen de duinrestanten bovendien steeds
problematischer.
Verdere verkavelingen met woningbouw en grondwater
onttrekking moeten onmiddellijk worden stopgezet In
overleg met de betrokken instanties. Wat ontwatering
betreft, dient een minimum grondwaterniveau behouden
te blijven In de zomerperiode. Overmatige recreatie kan
worden aan banden gelegd door vaste wandelpaden af te
bakenen en bepaalde kwetsbare zones volledig van het
publiek af te schermen. Teneinde verruiging door duin
doorn in te tomen dient verder in bepaalde zones een
actief kapbeheer te worden gevoerd zodat ofwel zandver
stuIvingen (op droge plaatsen) ofwel duinpannes of -gras
landen (op vochtige plaatsen) een kans krijgen. Ook
bestaande duingraslanden of (zoals bv. in de Zuidpanne van
'De Westhoek' te De Panne) dienen periodiek gemaaid te
worden met verwijdering van het maaisel. Hierbij dient
aandacht besteed te worden aan het behoud van micro-

habitats zoals kleine of grotere plassen en poelen (bv. 'De
Fonteintjes' te Zeebrugge), die vaak opvallend soortenrijk
zIJn. Ovengens treden grote verschillen In de soortensa
menstelling op tussen deze microhabitats en het duingras
land zelf (POllET et 0/. ongepubliceerde gegevens). Op
plaatsen in de kuststreek waar grote onderbrekingen In de
duingordel voorkomen, kan gedacht worden aan onteige
ning met herstel van de duinengordel.

3.5. Graslanden

Algemeen

Graslanden kunnen omschreven worden als matig
voedselnjke tot voedelrijke open habitats met een grazige
vegetatie. Een aantal habitats dat hiertoe wordt gerekend,
staat onder een actief graas- (weiden) of maaibeheer
(hooilanden); andere waarvan geen informatie voorhanden
was omtrent eventueel gevoerd beheer, worden onder
verdeeld op baSIS van de bodemvochtigheid. De polder
graslanden nemen een afzonderlijke plaats in wegens hun
geografische ligging. Graslanden verschillen van moerassen
In het dominante karakter van de grasvegetatie, het door
gaans uitgevoerde beheer en het feit dat ze niet noodza
kelijk dicht bij open water gesitueerd ~ijn.

Biodiversiteit en bedreigde. soorten

Het aandeel bedreigde slankpootvliegen in graslanden
IS relatief laag (TabellV.7). Het proportioneel aantal bedreig
de soorten is het hoogst in de polders, wat verklaard kan
worden door de aanweZigheid van een aantal zoutminnen
de soorten, die overigens enkel op slikken en schorren wor
den gevonden (Dolichopus clovipes, Rhophlum consobnnum,
Hydrophorus oceonus, Dolichopus diodemo). Slechts I van de
20 bedreigde soorten uit Bijlage lIa lijkt echt typisch voor
voedselrijke graslanden nl. Dolichopus piCipes. Evenwel ver
eist deze soort steeds de aanwezigheid van open water. De
ovenge 2 abundante soorten, Hercostomus nignpenms en
Rhoph/um long/corne, hebben hun zwaartepunt In resp. hel
schrale graslanden en vochtige heide.

Bedreigingen, bescherming en beheer

Door het feit dat slechts weinig slankpootvliegen
typisch zijn voor graslanden, IS het weinig Zinvol om
beschermings- en beheersmaatregelen voor te stellen.
Evenwel dienen meer habitattypes van dit biotoop bemon
sterd te worden om een duidelijker beeld te krijgen van de
typische graslandfauna. Tot dusver werden zwaar bemeste
graslanden en intensief begraasde weiden nog niet uitvoe
rig bemonsterd en derhalve is geen informatie voorhanden
over de impact van deze ingrepen op de oorspronkelijk
aanwezige graslandsoorten.
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Habitat # soorten

Polders (PLD) 40
Hooilanden (MD) 63
Vochtige graslanden (HGR) 43
Overige graslanden (GRL) 36
Welden (PST) 62
Droge graslanden (DRG) 20
Matig vochtige graslanden (MGR) I 6

,.... R
<;

RL Z RL+Z # vp.

3 (8%) 8 (20%) II (28%) 6
2 (3%) 13 (21%) 15 (24%) 14
I (2%) 9 (21%) 10(23%) 24
2 (6%) 6 (17%) 8 (22%) 13
I (2%) II (18%) 12 (19%) 12

2 (10%) I (5%) 3 (15%) 4
3

3.6. Heide en veengebieden Momenteel komen veengebieden uitsluitend in de Kempen
voor.

Algemeen

Onder de noemer 'helde en veen' worden alle open
habltats op voedselarme (doorgaans zand)bodems begre
pen. In droge heide domineert voornamelijk Struikheide, In
vochtige heide Gewone dophei (Fig. 1V.3); de aanwezigheid
van Pijpenstrootje dUidt op een zekere mate van nutnën
tenaanrijklng. Heldelandschappen kunnen niet blijven
bestaan zonder toedoen van de mens, die diverse beheers
vormen toepaste (bv. plaggen, branden, begrazen door
schapen) om de heide te behouden. Helden zijn voorna
melijk beperkt tot de Antwerpse en Limburgse Kempen; in
zandig West-Vlaanderen en nog minder In het noordoos
ten van Oost-Vlaanderen zIJn momenteel slechts schaarse
relicten van de vroegere uitgestrekte 'velden' bewaard
gebleven (bv. 'Houthulstbos', 'Vloetemveld', 'De Gulke
Putten', 'lippensgoed-Bulskampveld'). Veenmossen vormen
het belangrijkste kenmerk van laag- en hoogveen en zijn In
staat een belangrijke hoeveelheid (regen)water vast te
houden, zelfs tijdens droge penodes. Vroeger kwamen uit
gestrekte veengebieden voor In de West- en Oost
Vlaamse polders, getuige hiervan zijn de talnJke kreken In
het Meetjeslandse krekengebied en bv. 'De Blankaart'.

~, f' ";8 Gegt' e S 0 e
~abe va D ' IJn bod
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Vochtige heide herbergt dUidelijk de meest bedreigde
slankpootvliegenfauna (Tabel 1V.8); ongeveer 1/3 van de
soorten kan Immers als tenminste 'vrij zeldzaam' worden
beschouwd. Over veengebieden kunnen we momenteel
geen uitspraken doen wegens de weinig representatieve
staalname (de veendnjftil In 'De Roeselarekreek', waar een
aantal typische soorten werden aangetroffen
(Compslcnemus compeditus, Dolichopus lep/dus, D. longitor
SIS), werd tot de habitat 'netland' gerekend).

Biodiversiteit en bedreigde soorten

Net zoals In slikken en schorren worden invertebraten
In helde- en veengebieden geconfronteerd met extreme
omstandigheden (bv.Jage pH). Uit Bijlage lIa blijkt dat onge
veer de helft van alle bedreigde soorten die In deze bioto
pen werd vastgesteld, ook karakteristiek is voor voedselar
me milieus. Van deze I I soorten zijn er 10 die het meest
abundant zIJn in vochtige biotopen; slechts H. mgnpenms
lijkt een voorkeur voor droge helde te vertonen. Vrij zeld
zame en meer algemene soorten, die tevens als typische
heldesoorten kunnen beschouwd worden zIJn:
Compslcnemus pumilio, Dlophorus mgncons, Dolichopus otn-

~ e de T, be

r H nu,.,., heL'

See ~o egen o'

Habitat # soorten RL Z RL+Z # vp.

Vochtige heide (HHL) 97 5 (5%) 28 (29%) 33 (34%) 22

Droge heide (DHL) 28 2 (7%) 5 (18%) 7 (25%) 6

Ovenge helde (HL) 43 2 (5%) 6 (14%) 8 (19%) I1

Veengebieden (MRL) 17 I (6%) 2 (12%) 3 (18%) 4

Matig vochtige heide (MHL) 32 2 (6%) 2 (6%) I
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Algemene beçprekll1g

pes, D. lepidus, D. tonythnx. D. vltripennis, Hercostomus (G.)
angusti(rons en Hydrophorus bipunctotus.

Bedreigingen, bescherming en beheer

Fragmentatie, verdroging, verrijking en verruiging vor
men de voornaamste bedreigingen voor de Vlaamse heide
en veengebieden. In het oosten van het land zijn voorlopig
nog uitgestrekte heidegebieden voorhanden, maar ook hier
verdwijnen nog heidegronden door omzetting in produk
tieve naaldbosbestanden en landbouwpercelen. Door deze
versnippering komt de uitwisseling van genetisch matenaal
tussen verschillende populaties in het gedrang. Een andere
belangrijke bedreiging voor vochtige heide en veen IS ver
droging die, samen met stikstofdepositie, kan leiden tot ver
grassing en verruiging waardoor open bodem verdwijnt.
Veen ondergaat bij verdroging zelfs een irreversiebele
veraarding; vennen en andere heideplassen drogen geheel
of gedeeltelijk uit.
De situatie van het heidelandschap In West-Vlaanderen is
bijzonder kritisch: de heiderelicten zijn niet enkel doorgaans
klein en sterk versnipperd, maar bovendien zijn de meeste
in door landbouw gedomineerde gebieden gelegen, waar
door stikstofdepositIe niet te vermijden IS. Intensieve
bemonsteringen van 4 gebieden toonden verder aan dat
niet alle typische heidesoorten in elk gebied voorkomen:
Dolichopus atrotus is enkel bekend van Beernem en
Wingene, terwijl D. vitripennis uitsluitend in Houthulst en
Zedelgem werd vastgesteld. Bovendien kon een aantal
typische heldesoorten tot hier toe enkel in de West
Vlaamse heiderelicten aangetoond worden (Rhaphium (as
cipes, Telmaturgus tumidulus). Een aantal gebieden is
momenteel binnen militaire depots gesitueerd. Daar wor
den weliswaar beheersmaatregelen uitgevoerd, maar deze
zijn vooral geïnspireerd op veiligheidsoverwegingen en
helemaal niet op het behoud van kwetsbare habitats. Bij
het uitgraven van ondiepe heidevennen worden de zacht
hellende oevers volledig vernield, waardoor het voorkeur
habitat van bv. Campsicnemus alpinus en Dolichopus vitri
pennts verloren gaat.
Alle heidegebieden moeten zo snel mogelijk een
beschermd statuut krijgen. Er dient een actief beheer
gevoerd te worden met vooral de nadruk op het behoud,
de ve~onging en de uitbreiding van zowel Struikheide als

Gewone dophei. Dit beheer kan worden gebaseerd op
plaggen, begrazen, maaien en branden. Daar een belangnJk
aantal bedreigde soorten zich ophoudt in de meest voch
tige plaatsen en nabij vennen en een open moddenge
bodem vereist, heeft een plagbeheer mogelijk een gunstig
effect op deze soorten.
In het geval van heidegebieden binnen militaire domeinen
dient overleg te worden gepleegd met de militaire instan
ties en AMINAL om te komen tot een aangepast beheer
met aandacht voor het behoud van kwetsbare heidehabi
tats.

3.7. Oevers van plassen en waterlopen

Algemeen

In onze dataset worden plassen en kleine waterlopen
doorgaans slechts beschouwd als onderdelen van andere
habitats zoals rietlanden (langs kreken), moerassen en
broekbossen en pas op het niveau van microhabitats
erkend. Dit IS de voornaamste verklaring voor de schiJn
baar lage bedreigingsgraad van dit biotooptype. In de zeld
zame gevallen waar het water evenwel het landschap over
heerste, werd het op habitatniveau als dusdanig omschre
ven. Onder oevers onderscheiden we oevers van plassen
en vijvers (open oevers, oevers) en riVieroevers.

Biodiversiteit en bedreigde soorten

Het grote verschil in zowel biodiversiteit als bedrei
gingsgraad tussen open oevers en overige oevers (Tabel
IV9) wordt verklaard door een verschil in bemonsterings
methodiek: op open oevers werd intentioneel en intensief
bemonsterd op slankpootvliegen, de gegevens afkomstig
van overige oevers betreffen bijvangsten van verzamelac
ties naar waterkevers en waterwantsen (L. MERCKEN onge
publiceerde gegevens).

Om een betrouwbaarder beeld te krijgen van de
slankpootvliegen in alle oeverbiotopen, werd een analoge
analyse uitgevoerd op microhabitatniveau i.p.v. op habitat
niveau. Het betreft hier dus oevers van zowel voedselarme
vennen, matig voedselrijke en voedselrijke waters, grachten,

Tabel IV9 Gegevens mer bIodIVerSiteit en net '1(mta/ bedreigde soorten op oevers (habltot niveau) Zie ook legende van Tabel
IV]

Tabel IV9 Dato on blOdlVerslty and the number o( endangered speCies In npanan habltots (habitat level). OPL: uncovered pool
banks PLB. other pool bar kc; RBK nver Llank~ See also legend o(Tabte IV 3.

Habitat

Open oevers plassen (OPL)
Oevers plassen (PLB)
Rivieroevers (RB)

# soorten

74
18
14

RL

3 (4%)

Z

18 (24%)
1 (6%)

RL+Z

21 (28%)
1 (6%)

# vp.

15
21
2
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be V. 0 Ge e e $ 0 er bod ers eten et am b de de soorten op oe ers mler'Jhab tot-ni eau)
T be 0 Date; 0 bod ers e r: vmbe r .) end ge e r ec es r par an hab tots 'T. crohobltc,t e~el) PLB pOOl banks
BB b 0 !J n S RB r: er ban~ DB 0 od tcn ba k - Di) Ci dland d tc btJ"ks CPL covered pools CDB. coverec.J

bon 5 ODB unco e ed J tch ba ~ # c"O ab t t =N rnber of sarropled m crorc,b, ats

MIcrohabitat # soorten RL Z RL+Z # microhabitats

Oever plas (PLB) 147 16 (11%) 54 (38%) 70 (48%) 87
Beekoever (BB) 59 3 (5%) 1220%) 15 (25%) 9
RIVieroever (RB) 21 4 (19%) 4 (19%) 4
Gracht (DB) 72 2 (3%) II (15%) 13 (18%) 25
Bosgracht (WOB) 46 I (2%) 7 (15%) 8 (17%) 3
Overdekte poel (CPL) 30 5 (17%) 5 (17%) I
Overdekte gracht (CDB) 44 (2%) 5 (11%) 6 (14%) 7
Niet-overdekte gracht (ODB) 33 I (3%) I (3%) 7

kreken als oevers van beken en nVleren. Daar ook de licht
intensiteit een belangrijke factor blijkt te zIJn In de ver
spreiding van bepaalde soorten (POLLET I992a; POLLET et
al. 1986), werd In Tabel lV.I 0 een onderscheid gemaakt tus
sen oevers die door bomen of struwelen overdekt zIJn en
lichtrijke oevers met een ijle tot dichte kruIdenvegetatie.

Uit Tabel IV. 10 bliJkt dUidelijk dat oeverfaunas wel
degelijk zeer soortennJk kunnen zIJn: meer dan de helft van
alle slankpootvliegen. die tot hier toe In Vlaanderen zIJn
aangetoond. werden Immers In deze biotopen verzameld.
Ook de bedreigingsgraad IS hoog en benadert de waarden
die In netlanden en moerassen werden gevonden. Een
doorgedreven vergelijking met de analyseresultaten voor
de verschillende habitats IS echter Uit den boze. daar een
aantal gegevens. die onder andere habitats werden samen
gevat (bv. kreekoevers in rietland; kleine vennen in vochti
ge heide; bosgrachten In loofbos) hier eveneens onder
bepaalde oever-microhabltats resorteren.

Uit Bijlage IIb blijkt dat in alle habltattypes behalve gras
landen en verstoorde milieus een aanzienlijk aantal bedreig
de soorten aan oevers voorkomt. Dit impliceert dat In
tegenstelling tot de schijnbaar gennge bedreigingsgraad van
dit biotoop (Tabel 1V.9). oeverbiotopen wel degelijk In aan
merking komen voor een daadwerkelijk bescherming.

Bedreigingen, bescherming en beheer

Zoals reeds mocht blijken urt verschillende soortbe
sprekJngen (bv. Melanostolus melancholicus. Doltchopus exCl
sus, Rhaphium commune....) stelt Iedere oeversoort andere
eisen aan haar oeverhabrtat. Deze eisen staan In verband
met de onëntatle van de oevers (zwak hellend tot verti
caal). substraat (modder tot rots). kruidenvegetatie (afWe
zig. ijl of goed ontwikkeld) en/of beschaduwlng door stru
welen of bomen. Het lijkt op het eerste geZicht dus niet
eenvoudig algemene beschermingsnchtlijnen te formule
ren. maar toch kunnen enkele oevertypes worden onder
scheiden die het behouden en beschermen waard zIJn:

Instituut voor Natuurbehoud

( I) zandige. zwak hellende oevers met een ijle tot
afWeZige vegetatie. met typische soorten als
Melanostolus melancholicus. Asyndetus latJfrons,
Campslcnemus pusillus. Doltchopus slgm(er (niet
noodzakelijk In heldegebieden) en Campslcnemus
a/pmus. C. pumllio. Dollchopus vltrlpenms en
Hydrophorus a/biceps (voornamelijk in heidege
bieden). De belangrijkste bedreigingen worden
gevormd door het verdiepen of uitbaggeren van
de plassen. waardoor vochtige. zacht hellende
oevers veranderen in droge stelle randen, en de
verruiging door ruigtekruiden. waardoor open
zonnige plaatsen verdWIJnen. Beschermings
maatregelen bestaan derhalve voornamelijk in
het vermijden van baggerwerken en het voeren
van een actief maai- en plagbeheer.

(2) randen van dUInpiassen en -dUinpannen (voor
typische soorten, Bijlage IIb). Deze biotopen zijn
sterk gelijkaardig met de vonge, maar staan aan
totaal verschillende bedreigingen bloot (zie
1V.3.4).

(3) soliede verticale wanden en rotsen langs voor
namelijk zuiver stromend water. met typische
soorten Hercostomus chetJ(er, Llancalus vlrens.
Hercostomus longiventns en Rhaphlum commune.
Merk op dat de 3 eerstgenoemde soorten reeds
zijn uitgestorven in Vlaanderen. maar hier ook de
noordgrens van hun verspreidingsareaal bereik
ten. Ook Rhaphlum commune blijkt duidelijk op
de terugweg. Hoogstwaarschijnlijk zIJn waterver
vuiling in vele beken en rivieren. samen met
infrastructuurwerken langs de oevers oorzaak
voor dit verdwijnen. De meest doeltreffende
beschermingsmaatregelen lijken zonder twijfel
een doorgedreven verbetering van de water
kwaliteit en het behoud van steile oeverstructu
ren.
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(4) zacht hellende oevers met een rijke moerasve
getatie op (vrij) voedselrijke bodems. Soorten
zoals Hercostomus (G.) blonkoortens/s, Do!lchopus
longltorsis en de algemenere Nodlcorms nodicorn/s
vereisen een beschaduwlng door bomen; andere
soorten zoals Hercostomus verbekel en
Dolichopus compestr/s vertonen dan weer een
voorkeur voor eerder lichtrijke oevers. De ver
nietiging van oeverstructuur en -vegetaties door
bv. urtbaggeren van aanliggende waterllcha.men
vormt de voornaamste bedreiging voor deze
biotopen. Het lijkt aangewezen biJ geplande
beheersmaatregelen om bv. voortschrijdende
verrUIging tegen te gaan, eerst een (verkennen
de) bemonstering uit te voeren. Afhankelijk van
de faunasamenstelling kan dan een gericht
beheer worden gevoerd, alhoewel het r-elevant
lijkt om steeds een deel van de oever In zijn oor
spronkelijke toestand te behouden.

(5) slenken en plassen In slik- en schorregebieden
(zie IV3.1).

3.8. Verstoorde habitats

Algemeen

Verstoorde biotopen kunnen omschreven worden als
nlet- tot semi-natuurlijke milieus In de nabijheid van woon
kernen, die bovendien onder regelmatige of continue bén
vloedlng van de mens staan. Hieronder worden de volgen
de habitats begrepen: parken, tuinen, wegbermen, gazons
en ruderale terreinen.
Wegens het gering aantal bemonsterde vindplaatsen per
habitat IS het niet mogelijk om betrouwbare conclUSies te
trekken uit het gegevensoverzicht in Tabel IV I I. Niettemin
blijkt een groot aantal soorten in verschillende van die ver
stoorde milieus voor te komen, In het bijzonder In tUinen,
wat vermoedelijk in verband staat met de mozaiekstruc
tuur van kortgrazige vlakten, bomen en struiken en even
tueel open water. Opvallend IS het reratief groot aandeel
bedreigde soorten in parken, maar dit kan worden ver
klaard door de geografische ligging van één van deze habl
tats nl. het Maria Hendrika Park in Oostende.

Van de I0 bedreigde soorten (exclusief VriJ zeldzame
soorten), die tot hier toe in deze verstoorde milieus wer
den verzameld (Bijlage lIa), bleken enkel Rhophium commu
ne en Argyro tlonoe abundant voor te komen. Geen enkele
van deze bedreigde soorten kan bestempeld worden als
typisch voor één van de verstoorde habitats.

Bedreigingen, bescherming en beheer

Niettegenstaande hun meestal lage natuur(lijke) waar
de, hebben deze biotopen een steeds belangrijker wor
dende functie als bufferzones. refugia entof verbindingsbIo
topen voor bedreigde soorten uit nabijgelegen natuurge
bieden, zeker In een landschap waar (semi-)natuurlijke
milieus steeds zeldzamer en kleiner worden.
Zo blijkt het Maria Hendrika Park te Oostende een aantal
typische kustsoorten te herbergen (o.a. Dolichopus ocutJ
cornls). terwijl In een tUin in Schoten naast RhophlUrn npon
urn ook een aantal meer algemene heidesoorten
(Chrysotus pulchellus, Diophorus mgncons) werden aange
troffen (POLLET & DEBRUYN 1987). In een boomgaard en
tUin In Veldegem (West-Vlaanderen) tenslotte werden de
als zeer zeldzaam beschouwde Systenus biportJtus en
Acho/cus me/onotrlchus verzameld (POLLET ongepubliceerde
gegevens). Deze soorten zijn uitsluitend gekend van resp.
uitvloeiend boomsap en rottende boomholtes.
Teneinde tuinen en parken zo geschikt mogelijk te maken
voor slankpootvliegen, dienen In eerste instantie uiteraard
zo weinig mogelijk. bij voorkeur zelfs geen, insecticiden en
meststoffen te worden gebruikt. Een mozaiekstructuur van
kortgrazige gazons met kruidenvegetaties, struwelen en
bomen lijkt ook bevorderlijk voor een grote slankpootvlie
gendiversIteit. BIJ drainering van de bodem IS het aan te
raden om een deel van het gebied niet te draineren, waar
door een vochtige bodem kan worden behouden.Voor de
inrichting van vijvers zIJn de aanbevelingen van DE KNIJF &
ANSELIN (1996) voor libel-vriendelijke vijvers ook voor
slankpootvliegen van toepassing. Ontegensprekelijk de
potentieel meest interessante microhabitats die in tUinen
en parken te vinden zijn, zijn gekwetste en zieke bomen,
daar dit de enige plaatsen zijn waar Systenus-soorten (alle
'Zeer zeldzaam' In Vlaanderen) en Acholcus me/onotr/chus
hun larvale ontwikkeling doormaken. Het is dan ook volle-

~ ?P
T tel

(Je' ens Over bI cl e +e t ~

r )(]tc, on OIO 11 f'rSl t f J(l j t '. 11

edpes; LWN: 10 n. WSL A-

tû 'Je r l2' Ie soorteJ r verstoorde hob/rots Zie ook legende van Tabel/V]
, r ot 'lclonl?ered speCies In dlsturbed hobltots. PRK: porks: GRD: gordens: RE. rood

Fe lso lel2'end ofToble IV3

Habitat # soorten RL Z RL+Z # vp.

Parken (PRK) 31 2 (6%) 8 (26%) 10 (32%) 2
Tuinen (GRD) 63 12 (19%) 12 (19%) 10
Wegbermen (RE) 24 I (4%) 2 (8%) 3 (13%) 13
Gazons (LWN) 12 I (8%) I (8%) I
Ruderale terreinen (WSL) 24 2 (8%) 2 (8%) 6
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dlg af te raden om deze bomen te verwijderen noch om
de holtes of kwetsuren in te smeren met een oppervlak
tebedekkend middel (bv. teer).

4. Periodieke herziening van
de Rode Lijst

Deze Rode Lijst is de eerste en enige over slankpoot
vliegen in Europa die gebaseerd is op een grondige analy
se van alle beschikbare verspreidingsgegevens en de evolu
tie van de verspreiding van de soorten in de tijd. Anderzijds
blijken de gegevens ons evenwel niet steeds in staat te stel
len betrouwbare uitspraken te doen, en wel om de vol
gende redenen:

( I) Slankpootvliegen zijn slechts van ongeveer 40%
van de atlasblokken in Vlaanderen gekend; in
amper 85 atlasblokken werden 2 I of meer soor
ten verzameld wat betekent dat de overige I89
bemonsterde atlasblokken ofwel een lage biodi
versiteit vertonen ofwel - en dit is in de meeste
gevallen de echte reden - slechts heel opper
vlakkig werden onderzocht (Fig. 11.2);

(2) Er is bijzonder weinig informatie voorhanden
over de gedetailleerde ecologische eisen van de
meeste soorten.

(3) Een aantal soorten lijkt uitgestorven te zijn in
Vlaanderen, maar in een aantal gevallen blijken de
specifieke plaatsen. waar deze soorten vóór
1981 werden gevonden, recent niet opnieuw
bemonsterd te zijn.

(4) Een aantal soorten werd wegens hun speciale
microhabitatvoorkeur (Systenus-soorten) nog
niet eerder op een systematische manier
bemonsterd in Vlaanderen.

(5) Van de meeste loofboombewonende Medetero
soorten is de ecologie slechts fragmentarisch
gekend, waardoor ze niet bruikbaar waren voor
de huidige Rode Lijst. Door hun specifieke
gebondenheid aan boomstammen kunnen ze
evenwel mogelijk belangrijke Informatie leveren
over de toestand van hun gastplanten en de
omgevingsfactoren die hierop een invloed uitoe
fenen.

(6) Tot hier toe werden populaties slechts in heel
zeldzame gevallen gedurende meer dan één jaar
bemonsterd. Het is evenwel van groot belang
om een betrouwbaar beeld te krijgen van de
natuurlijke jaarlijkse populatiefluctuaties en facto
ren die hierbij een rol spelen.
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A1fwmene hespreking

De implementatie van de volgende projectvoorstellen
kan een substantiële bijdrage leveren aan de kennis over
slankpootvliegen In het algemeen en de bovengenoemde
tekorten gedeeltelijk of volledig wegwerken:

( I) Gebieden In Vlaanderen die voorheen niet of
slechts heel oppervlakkig werden bemonsterd,
dienen op een gestandardlseerde manier onder
zocht te worden in de loop van de komende
jaren. Witte watervallen lijken hiervoor de meest
geschikte methode (o.a. POLLET & GROOTAERT
1987, 1994). In de loop van 1997 legden P.
Grootaert en M. Pollet (Departement
Entomologie, KBIN) reeds contact met natuur
verenigingen, conservatoren en particuliere geïn
teresseerden om diverse natuur- en .andere
gebieden in Vlaanderen op deze manier te inven
tariseren. In voorliggende Rode Lijst konden
reeds de resultaten voor de gebieden 'De
Langemeersen' (Petegem-aan-de-Schelde), 'Het
Dal' (Heurne), 'De Donkvijvers' (Oudenaarde) en
'Bos t'Ename' (Ename) worden verwerkt.

(2) Alle biologische en ecologische aspecten van
zowel een zeer algemene soort als een, bij voor
keur: verwante (zeer) zeldzame soort zouden
onderzocht moeten worden om een verklaring
te vinden voor hun respectievelijke ruime en
beperkte verspreiding.

(3) Doelgerichte intensieve bemonsterlngscampag
nes moeten worden opgestart In de gebieden
waar uitgestorven soorten vóór 198 I werden
aangetroffen. Speciale aandacht verdienen hierbij
'Het Zwin' (Knokke), 'De Westhoek' (De Panne),
de waterrijke gebieden ten oosten van Gent
(Destelbergen, Melle, Gontrode) en het
Zoniënwoud.

(4) Loofbomen met uitvloeiend boomsap en/of
vochtige holten dienen systematisch gezocht, in
kaart gebracht en regelmatig geïnspecteerd te
worden op de aanwezigheid van larven en adul
ten van Systenus-soorten en Acholcus melono
tnchus teneinde een beter beeld te krijgen van de
reële zeldzaamheid van deze soorten.

(5) Gerichte inventarisaties van Medetem-soorten
op de stammen van diverse boomtypes en 
soorten moeten meer Informatie opleveren over
de al dan niet strikte gebondenheid van deze
soorten aan bepaalde boomtypes/soorten om
zodoende hun zeldzaamheid beter in te schatten.

(6) Een aantal typische, en biJ voorkeur bedreigde.
habitats moet gedurende meerdere jaren
gevolgd worden. Hierbij verdienen tevens semi
natuurlijke en natuurlijke habitats, waarin zeer
recent of vrij spoedig grondige Ingrepen voor
kwamen of zullen plaatsvinden, de nodige aan-
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dacht daar ze essentiële informatie kunnen ver
strekken over de impact van voorgenoemde
ingrepen op de voorkomende faunas. Door het
feit dat het natuurreservaat 'De Blankaart' reeds
in 1984, 1985 en 1988 intensief werd bemon
sterd en we dus beschikken over een kleine, wel
iswaar discontinue, tijdsreeks, lijkt dit het gebied
bij uitstek om een dergelijke lange-termijnbe
monstenng te starten, mede door het feit dat de
overstroming van 1984-1985 een bijzonder
grote impact op de rietlandfaunas gehad heeft.
Anderzijds werd reeds in 1998 gestart met een
langdurig monltonngsproJect van 2 moerasbioto
pen In Bos t'Ename die tevens In 1994 en 1997
werden onderzocht.

Informatie die vla deze afzonderlijke acties zou worden
verzameld, moet ons in staat stellen de hUidige dataset op
een doelgerichte manier uit te breiden en de bestaande
kennis over de ecologie en verspreiding van slankpootvlie
gen In Vlaanderen te actualiseren. Derhalve moet dit leiden
tot een bevestiging. nuancering of correctie van de
momenteel geformuleerde conclUSies. Een penodieke
actual.is~tle van deze Rode Lijst dringt zich dan ook op;
hierbij lijkt 10 Jaar een haalbaar en zinvol tijdsinterval.

5. Medewerking gevraagd!
Niettegenstaande onze verzamel inspanningen die

sinds 1981 werden gestart en nog steeds worden voort
gezet, is de slankpootvliegenfauna van de meeste natuurre
servaten en andere semi-natuurlijke gebieden in
Vlaanderen vrijwel ongekend. Zoals reeds eerder bleek
(IL2) zijn ~ooral Antwerpen. Vlaams-Brabant en zuidelijk
Limburg bijzonder weinig onderzocht. Elke nieuwe bemon
stenng kan dus verrassingen opleveren zoals Rode
Lijstsoorten, nieuwe soorten voor België of zelfs voor de
wetenschapVaak is de grootte van het studiegebied hierbij
niet dadelijk de limiterende factor, zoals aangetoond door
POLLET et ol. (1992a). Het is ook gewoonweg onmogelijk
voor een handvol wetenschappers om dit landsgedeelte In
een redelijke tijdsperiode grondig te onderzoekenVandaar
onderstaande oproep tot medewerking.
Indien u aan dit lange-termijnonderzoek wenst mee te
werken, gelieve dan contact op te nemen met Marc Pallet
op één van de volgende adressen:
Noordlaan 189. B-9230 Wetteren (thuisadres)
Departement Entomologie (KBIN). Vautierstraat 29. B
I000 Brussel
Instituut voor Natuurbehoud (IN), Klinlekstraat 25, B-I 070
Brussel
E-mail adres:mp@iwt.be
De auteur bezorgt u graag alle nodige informatie omtrent
het verzamelen en identificeren van slankpootvliegen.
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BIJLAGE I:

Standaardlijst van de Belgische slankpootvliegen met vermelding van het aantal atlasblokken en hun procentuele versprei-
ding In Vlaanderen In de penoden 1850-1980 en 1981-1997, het verwachte aantal atlasblokken In 1981-1997 biJ constante
verspreiding (Exp.), de procentuele trend (%trend) en de Rode-liJstcategone in Vlaanderen (VL), Groot-Bnttannlë (GB) en
DUitsland (D)VL: U = Uitgestorven, MUB = Met uitsterven bedreigd, B = Bedreigd, K = Kwetsbaar, Z(zz) = Zeldzaam (zeer
zeldzaam), Z(z) = Zeldzaam (zeldzaam), Z(vz) = Zeldzaam (vnj zeldzaam). OG = onvoldoende gekend. MNB = Momenteel
niet bedreigd: GB: I = endangered (bedreigd), 2 = vulnerable (kwetsbaar), 3 = rare (zeldzaam), K = Insufficiently known
(onvoldoende gekend), N = notabie (vermeldenswaardig); D: 0 = Ausgestorven oder verschollen (uitgestorven). I = Vom
Aussterben bedroht (met uitsterven bedreigd), 2 = Stark gefährdet (sterk bedreigd), 3 = Gefährdet (bedreigd). G =
Gefärdung anzunehmen, aber Status unbekannt (vermoedelijk bedreigd).
Check list of Belgian Dolichopodidae wlth Indlcatlon of the number of UTM 5km squares and percentage of sampled UTM
5km squares with records of the species In Flanders in the time periods 1850-1980 and 1981-1997. the expected number
of UTM 5km squares in 1981-1997 when distribution is assumed constant (Exp.), the trend value (%trend) and the Red
Data Book category in Flanders (VL). Great-Britain (GB) and Germany (D) to which the species were assigned. VL: U =
Extinct, MUB = Critically endangered, B = Endangered, K = Vulnerable, Z(zz) = Rare (very rare), Z(z) = Rare (rare), Z(vz)
= Rare (fairly rare). OG = Unsufficiently known, MNB = At low risk/Safe; GB: I = endangered, 2 = vulnerable, 3 = rare, K
= insufficlently known, N = notabie; D: 0 = Extlnct or hldden, I = Cntically endangered, 2 = Very endangered, 3 =
Endangered, G = Presumably endangered.

1850-1980 1981-1997
Kaartnummer. Soort N % N % Exp. %trend VL GB D

I. Acha/cus b/macu/atus POLLET 1996 2 1,2 B 3
2. Acha/cus onereus (HALIDAY IN WALKER 1851) 3 1,8 16 9,6 3 + 446 Z(vz)
J Acha/cus fiavico/lis (MEIGEN 1824) I 0,6 11 6,6 I + 1026 Z(vz)
4. Acha/cus melanotnchus MIK 1878 2 1,2 Z(zz) N 3
5. Acha/cus phragmitJd/s POllET I996 4 2,4 Z(z)
6. Acha/cus vad/anti BRUNHE5 1987 12 7,2 Z(vz) 3
7. AnepslomylO fiav/ventns (MEIGEN 1824) 7 4,1 24 14,4 7 + 251 MNB
8. Aphrosylus ce/tlber (HALIDAY 1855) I 0,6 Z(zz)
9. Aphrosylus ferox HALIDAY IN WALKER 1851 5 2.9 I 0,6 5 - 80 MUB
la. Argyra argentina (MEIGEN 1824) 7 4,1 12 7,2 7 + 76 Z(vz)
11. Argyra argyna (MEIGEN 1824) 12 7.0 16 9,6 12 + 37 Z(vz)
12. Argyra atnceps LOEW 1857 4 2,3 5 3,0 4 + 28 Z(z) N 3

IJ Argyra auricollis (MEIGEN 1824) 2

14. Argyra diaphana (FABRIClU5 1775) 19 11.1 26 15,6 19 + 40 MNB

15. Argyra e/ongata (ZETTER5TEDT I843) I 0,6 4 2,4 I + 310 Z(z) 3

16. Argyra grata LOEW 1857 6 3,5 3 1,8 6 - 49 K 2

17. Argyra hoffmeisten (LOEW I850) 2 1,2 2 - 100 U 3

18. Argyra donae GOSSERIES 1988 5 2,9 5 3,0 5 +2 Z(z)

19. Argyra leucocepha/a (MEIGEN 1824) 18 10,5 38 22,8 18 + 116 MNB

20. Argyra perplexa BECKER 19 I8 5 2,9 19 11,4 5 + 289 MNB

21. Argyra vestita (WIEDEMANN I8 I7) I1 6,4 16 9,6 11 + 49 Z(vz)

22. Asyndetus /atifrons (LOEW 1857) 2 1.2 4 2,4 2 + 105 Z(z) 2

23. Camps/cnemus alpinus (HALlf)AY I873) 2 1.2 5 3,0 2 + 156 Z(Z) 2

24. Campsicnemus armatus (ZETTER5TEDT I849) 3 1.8 24 14,4 3 + 719 MNB 2

25. Camps/cnemus armoncanus PARENT I926 5 3,0 Z(z)

26. Camps/cnemus compedltus LOEW 1857 5 3,0 Z(z) N 2

27. Campslcnemus curvipes (FAllÈN I823) 27 15.8 79 47,3 26 + 200 MNB

28. Campslcnemus lonpes (HALIDAY 1862) 18 10,8 MNB

29. Campslcnemus lumbatus LOEW 1857 2 1,2 15 9,0 2 + 668 Z(vz)

30. Campslcnemus magius (LOEW 1845) 2 1,2 3 1,8 2 + 54 Z(zz) 3 3

31. Campsicnemus margmatus LOEW I857 N 3
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32. Compsicnemus pieticorms
(ZETIERSTEDT I843) 12 7,0 49 29,3 12 + 318 MNB

33. Compsicnemus pumilio (ZETIERSTEDT 1843) 5 2,9 9 5,4 5 + 84 Z(vz) N 3
34. Compslcnemus pusillus (MEIGEN 1824) 2 1,2 Z(zz) N 3
35. Compslcnemus scombus (FALLÉN 1823) 11 6.4 63 37,7 11 + 486 MNB 3
36. Compslcnemus umbnpenms LOEW 1856 I 0,6 I -100 OG 2
37. Chrysotimus fioviventris (VON ROSER I840) I 0,6 4 2,4 I + 310 Z(z) N

38. Chrysotimus mo/ltcu/us (FALLÉN 1823) 18 10,5 40 24,0 18 + 128 MNB

39. Chrysotus b/ephorosceles KOWARZ 1874 6 3,5 22 13,2 6 + 275 MNB

40. Chrysotus cilipes MEIGEN 1824 31 18,1 36 21,6 30 + 19 MNB

41. Chrysotus cupreus MACQUART I828 7 4,1 I 0,6 7 - 85 MUB

42. Chrysotus (emorotus ZETIERSTEDT 1834 5 2,9 29 17,4 5 + 494 MNB

43. Chrysotus grom/neus (FALLÉN 1823) 18 10,5 74 44,3 18 + 321 MNB

44. Chrysotus /oesus (WIEDEMANN I8 17) 11 6,4 8 4,8 11 - 26 K

45. Chrysotus monochoetus KOWARZ 1'874 2 1,2 I 0,6 2 - 49 K N

46. Chrysotus neg/ectus (WIEDEMANN I8 17) 31 18,1 57 34,1 30 + 88 MNB

47. Chrysotus obscuripes ZETIERSTEDT 1938 4 2,3 I 0,6 4 - 74 B N

48. Chrysotus po/ustns VERRALL I876 3 1,8 17 10,2 3 + 480 MNB N 2
49. Chrysotus pu/chellus KOWARZ 1874 6 3,5 24 14,4 6 + 310 MNB

50. Chrysotus suov/s LOEW 1857 9 5,3 24 14,4 9 + 173 MNB N

51. DlOphorus disjunctus LOEW 1857 I 0,6 I - 100 U 3
52. Diophorus hoffmonnseggi MEIGEN 1830 2 1,2 2 - 100 U

53. Diophorus jocobsl PARENT 1922
54. Dlophorus nigricons MEIGEN 1824 8 4,7 18 10,8 8 + 130 MNB

55. Dlophorus ocu/otus (FALLÉN 1823) 20 I 1,7 14 8,4 20 - 28 K

56. Dlophorus winthem/ MEIGEN 1824 2 1.2 2 - 100 U

57. Dolichophorus kerteszi
LICHTWARDT 1902 I 0,6 2 1,2 I + 105 OG 3

58. Dolichopus ocutJCOrnlS WIEDEMANN I8 I7 19 11,1 12 7,2 19 - 35 K N

59. Dolichopus ogtlis MEIGEN 1824 6 3,5 7 4,2 6 + 19 OG 2
60. Dolichopus op/colis ZETIERSTEDT 1849 2 1,2 Z(zz) I
61. Dolichopus orbustorum STANNIUS 1831 3 G

62. Do/ichopus orgyrotors/s WAHLBERG 1850 3 1,8 Z(zz) N

63. Dolichopus otrotus MEIGEN 1824 7 4,1 7 4,2 7 +2 Z(z)

64. Dolichopus otripes MEIGEN 1824 3 1.8 10 6,0 3 + 241 Z(vz)

65. Dolichopus brev/penms MEIGEN 1824 11 6,4 56 33,5 11 + 421 MNB

66. Dolichopus compestris MEIGEN 1824 3 1,8 10 6,0 3 + 241 Z(vz)

67. Dolichopus cili(emorotus MACQUART 1827 2 1,2 2 - 100 U K

68. Do/ichopus claViger STANNIUS 183 I 24 14,0 46 27,5 23 + 96 MNB

69. Dolichopus clovipes HALIDAY 1832 I 0,6 3 1,8 I + 207 MUB 3
70. Do/ichopus d/odemo HALIDAY 1832 4 2,3 6 3,6 4 + 54 Z(z) 3
71. Dolichopus disci(er STANNIUS 1831 10 5,8 25 15,0 10 + 156 MNB

72. Dolichopus eurypterus GERSTÄCKER 1864 I 0,6 I - 100 U 0
73. Dolichopus exCisus LOEW 1859 2 1,2 12 7,2 2 + 514 Z(vz)

74. Dolichopus (est/vus HALIDAY 1832 12 7,0 23 13,8 12 + 96 MNB

75. Dolichopus gnseipennis STANNIUS 183 I 17 9,9 15 9,0 17 - la Z(vz)

76. Do/ichopus lot/cola VERRALL 1904
77. DolichtJpus /otilimbotus MACQUART 1827 11 6,4 45 26,9 11 + 319 MNB

78. Dolichopus lotipennis FALLÉN I823 I 0,6 MUB 3 3
79. Dolichopus lep/dus STAEGER 1842 4 2,3 19 11,4 4 + 386 MNB

80. Dolichopus /ineoris MEIGEN I824 2 1,2 17 10,2 2 + 770 MNB N

81. Do/ichopus lineotocomis
ZETIERSTEDT I843 1 0,6 Z(zz)

82. Dolichopus longicomis STANNIUS 1831 33 19,3 59 35,3 32 + 83 MNB

83. Dolichopus long/torsis STANNIUS 183 I 9 5,3 5 3,0 9 - 43 K
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84. Dollchopus me/onopus MEIGEN I824 0 3
85. Dollchopus migrons ZETIERSTEDT I843 10 5.8 5 3,0 10 - 49 K 3
86. Dollchopus nitidus FAllEN I823 9 5,3 9 5,4 9 +2 OG
87. Dolichopus nototus STAEGER 1842 5 2,9 7 4,2 5 + 43 B N
88. Dolichopus nubilus MEIGEN I824 20 I 1.7 42 25,1 20 + 115 MNB
89. Do//chopus pennotus MEIGEN 1824 30 17.5 32 19,2 29 +9 MNB
90. Dollchopus phoeopus

HALIDAY IN WALKER 1851 3
91. Dolichopus piCipes MEIGEN 1824 I 0,6 5 3,0 I + 412 Z(z)
92. Do//chopus plomtorsls FAllÉN 1823 9 5,3 5 3,0 9 - 43 K 3
93. Dolichopus plumtpes (SCOPOL 1763) 39 22,8 90 53,9 38 + 136 MNB
94. DO/lchopus plumitorsis FAllÉN 1823 I 0,6 I - 100 U
95. Dollchopus polletJ

MEUFFElS & GROOTAERT 1989
96. Dolichopus popu/oris WIEDEMANN I8 I7 12 7,0 49 29,3 12 + 318 MNB
97. Dolichopus rupestns HALIDAY 1833 1 0,6 2 1,2 I + 105 Z(zz)
98. Dollchopus sobmus HALIDAY 1838 6 3.5 6 3,6 6 +2 B 2
99. Dollchopus signotus MEIGEN 1824 24 14,0 32 19,2 23 + 37 MNB

00. Dollchopus slgnlfer HALIDAY 1838 I 0.6 7 4,2 I + 617 Z(z) 2 3
Ol. Dollchopus simplex MEIGEN 1824 21 12,3 19 11,4 21 - 7 MNB
02. Dolichopus striglpes VERRAll I875 4 2,4 B N
03. Dolichopus subpennotus D'Assls FONSECA 197621 12,3 27 16,2 21 +32 MNB
04. Dolichopus tonythrix LOEW 1869 5 2,9 21 12,6 5 + 330 MNB 3
05. Dolichopus tnviolis HALIDAY 1832 22 12,9 22 13,2 21 +2 MNB
06. Dollchopus ungulotus (LINNAEUS 1758) 51 29,8 98 58,7 50 + 97 MNB
07. Dolichopus urbonus MEIGEN 1824 5 2.9 13 7,8 5 + 166 Z(vz)
08. Dolichopus vitnpennls MEIGEN I824 10 5.8 11 6,6 10 + 13 Z(vz)
09. Dolichopus wohlbergl ZETIERSTEDT I843 7 4.1 20 12,0 7 + 193 MNB
10. Hercostomus (G.) oerosus (FAllEN I823) 30 17.5 50 29,9 29 + 71 MNB
11. Hercostomus (G.) ongust/frons (STAEGER 1842) 3 1.8 20 12,0 3 + 583 MNB 2
12. Hercostomus (G.) oss/mi/is (STAEGER 1842) 4 2,3 20 12,0 4 + 412 MNB
13. Hercostomus (G.) b/onkoortensls PallET 1990 - 7 4,2 Z(z)
14. Hercostomus (G.) brevlcornis

(STAEGER 1842) 25 14.6 34 20,4 24 + 39 MNB

115. Hercostomus (G.) ce/er MEIGEN 1824 24 14,0 50 29,9 23 + 113 MNB
116. Hercostomus (G.) cholybeus

(WIEDEMANN I8 17) 5 2,9 30 18,0 5 + 514 MNB N

117. Hercostomus (G.) cupreus (FAllÉN 1823) 31 18,1 61 36,5 30 + 101 MNB

118. Hercostomus (G.) meto/lIcus (STANNIUS 183 I) 11 6,4 59 35,3 I1 + 449 MNB

119. Hercostomus (G.) si/vestrls PallET 1990 17 \0,2 MNB

120. Hercostomus chet/fer (WALKER 1849) 2 1,2 2 - 100 U

121. Hercostomus chrysozygos (WIEDEMANN I8 I7) I5 8,8 36 21,6 15 + 146 MNB

122. Hercostomus exoctJculotus (LOEW 1857)
123. Hercostomus fulv/coudis

(HALIDAY IN WALKER 1851) I 0,6 3 1,8 I + 207 Z(zz) 3

124. Hercostomus germonus (WIEDEMANN I8 I7) 6 3.5 6 - 100 U

125. Hercostomus grocilis (STANNIUS 183 I) 12 7.0 7 4,2 12 - 40 K 3

126. Hercostomus mornotus (LOEW 1857)
127. Hercostomus /onglventris (LOEW 1857) I 0,6 I - 100 U

128. Hercostomus nonus (MACQUART 1827) 11 6,4 25 15,0 11 + 133 MNB

129. Hercostomus nigri/omellotus
(MACQUART 1827) I 0,6 Z(zz) N

130. Hercostomus mgripennis (FAllÉN I823) 22 12.9 6 3,6 21 -72 B

131. Hercostomus nigrip/ontJs (STANNIUS 183 I) 9 5,3 12 7,2 9 + 37 Z(vz) 3
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132. Hercostomus porvllomel/otus
(MACQUART 1827) 2 1,2 Z(zz)

133. Hercostomus pillfer (LOEW 1859) 5 2,9 13 7,8 5 + 166 Z(vz) 3
134. Hercostomus plogiotus (LOEW I859) 3 1,8 17 10,2 3 + 480 MNB N 3
135. Hercostomus proeceps LOEW 1869 5 2,9 10 6,0 5 + 105 Z(vz) 3
136. Hercostomus rustlcus (MEIGEN 1824) 2 1,2 1 0,6 2 - 49 K

137. Hercostomus verbekei POLLET 1993 8 4,8 Z(z)

138. Hercostomus VIVOX (LOEW 1857)
139. Hydrophorus olbiceps FREY 19 I5 2 1,2 0,6 2 - 49 K

140. Hydrophorus boltlcus (MEIGEN 1824) 2 1,2 2 - 100 U 3
141. Hydrophorus b,punctotus

(LEHMANN 1822) 4 2,3 10 6,0 4 + 156 Z(vz) 3
142. Hydrophorus litoreus FALLÉN 1823 I 0,6 3 1,8 I + 207 OG
143. Hydrophorus nebulosus FALLÉN 1823 I 0,6 2 1,2 I + 105 Z(zz) 2
144. Hydrophorus oceonus (MACQUART 1838) 6 3,5 3 1,8 6 - 49 K 2
145. Hydrophorus proecox (LEHMANN I822) 9 5.3 12 7,2 9 + 37 Z(vz)

146. Hydrophorus vIndis (MEIGEN 1824) 2 1,2 I 0,6 2 - 49 OG 3 3
147. Lomprochromus bifosCiotus

(MACQUART I827) 13 7,8 Z(vz) N

148. Lomprochromus strobli PARENT 1925 2 1,2 Z(zz) 3
149. LJOncolus vlrens (SCOPOLI 1763) I 0,6 I - 100 U 3
150. Mochoerium moritimoe HALIDAY 1832 2 1,2 2 1,2 2 2 MUB

151. Medetero obstruso THUNEBERG 1955 15 9,0 Z(vz)

152. Medetero omblguo (ZETIERSTEDT 1843) 0,6 - 100 OG N

153. Medetero belgico PARENT 1936
154. Medetero blspmoso NEGROBOV 1967 0,6 OG
155. Medetero brevitorso PARENT 1927 0,6 OG
156. Medetero copilloto NEGROBOV 1972 0,6 OG
157. Medetero cuspldoto COLLIN 1941 3
158. Medetero de/ito NEGROBOV

IN NEGROBOV & STACKELBERG 1972
59. Medetero dendroboeno KOWARZ I877 16 9,4 26 15,6 16 + 66 MNB

60. Medetero diodemo (LINNAEU5 I767) 7 4,1 9 5,4 7 32 Z(vz)

61. Medetero excel/ens FREY 1909 2
62. Medetero femmmo NEGROBOV 1976 5 3,0 OG
63. Medetero ffovipes MEIGEN 1824 I 0,6 5 3,0 I + 412 OG
64. Medetero gloucel/o KOWARZ I877 I 0,6 I - 100 OG
65. Medetero Implgro COLLIN I94 I 2 1,2 13 7,8 2 + 566 Z(vz)

66. Medetero infumoto LOEW 1857 2 1,2 I 0,6 2 - 49 OG 3
67. Medetero msplssoto COLLIN 1952 3 1,8 OG 3
68. Medetero joculo (FALLÉN 1823) 23 13,5 49 29,3 22 + 118 MNB

69. Medetero jugolis COLLIN 194 I 10 6,0 Z(vz) N

70. Medetero loreo NEGROBOV 1967 3 1,8 OG
71. Medetero melonchollco LUNDBECK 19 12 3
72. Medetero mlcoceo LOEW 1857 5 2,9 15 9,0 5 + 207 Z(vz)

73. Medetero murolis MEIGEN 1824 3 1,8 5 3,0 3 + 71 Z(z)

74. Medetero nttldo (MACQUART 1834) I 0,6 I - 100 OG N

75. Medetero oscil/ons ALLEN 1976 2 1,2 2 1,2 2 +2 OG 3
76. Medetero pol/ipes (ZETIER5TEDT I843) 13 7,6 21 12,6 13 + 65 MNB

77. Medetero parentl STACKELBERG 1925 I 0,6 I 0,6 I +2 OG K

78. Medetero perfido PARENT 1932 I 0,6 I - 100 OG
79. Medetero petrophUo KOWARZ I877 2 1,2 2 1,2 2 + 2 OG N

80. Medetero petrophiloides PARENT 1925 5 2,9 7 4,2 5 + 43 Z(z)

81. Medetero plumbel/o MEIGEN 1824 11 6,4 13 7,8 11 + 21 Z(vz)
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182. Medetero pseudoopicolis
THUNEBERG 1955 4 2,4 OG

183. Medetero soxotilis COLLIN 194 I 9 5.3 37 22,2 9 + 321 MNB

184. Medetero seguYI PARENT 1926 I 0,6 2 1,2 I + 105 OG
185. Medetero sen/culo KOWARZ 1877 I 0,6 I - 100 OG
186. Medetero setiventns THUNEBERG 1955
187. Medetero signotlcornls LOEW 1857
188. Medetero sp. n. 2 1,2 OG

189. Medetero strioto PARENT 1927 0,6 - 100 OG 3

190. ?Medetero tokog/ NEGROBOV 1970 3 1,8 OG

191. Medetero triStIS (ZmERSTEDT I840) I 0,6 3 1,8 I + 207 OG

192. Medetero truncorum MEIGEN \824 28 16,4 51 30,5 27 + 87 MNB

193. Medetero veles LOEW I 861
194. Melonostolus melancholicus (LOEW 1869) 5 3,0 Z(z) 3

195. Mlcromorphus olbipes (ZmERSTEDT 1843) 20 I 1,7 29 17,4 20 + 48 MNB N

196. Muscidideicus proetextotus (HALIDAY 1855) 2 1,2 MUB N

197. Nemotoproetus distendens (MEIGEN 1824) 2 1.2 I 0,6 2 - 49 K 2

198. Nemotoproetus longlfi/us LOEW 1857
199. Nemotoproctus proesectus LOEW 1869
200. Neungono erichsoni (ZETIERSTEDT I843)
201. Neungono po/lido (FALLÉN 1823) I 0,6 I - 100 U

202. Neurigono quodnfoscioto (FABRICIUS 1781) 19 11, I 18 10,8 19 -3 MNB

203. Neurigono suturolis (FALLÉN 1823) N

204. Nodlcorn/s nodicorn/s (MEIGEN 1824) 7 4,1 10 6,0 7 + 46 Z(vz)

205. Orthocerotlum locustre (SCOPOL 1763) 2 \,2 2 - 100 U N 0

206. PoeCllobothrus ducolls (LOEW 1857) 2 1.2 8 4,8 2 + 310 Z(z) 2

207. PoeCllobothrus nobilltotus
(LINNAEUS 1767) 15 8,8 56 33,5 \5 + 282 MNB

208. Poecilobothrus prinClpolis (LOEW 186 I) \ 0,6 5 3,0 I + 412 B N

209. Poeci/obothrus rego//s (MEIGEN 1824) I 0,6 I - 100 U

210. Rhophium ontennotum (CARLIER I835) 3 1,8 14 8,4 3 + 378 Z(vz) N

211. Rhophlum oppendiculotum
ZmERSTEDT I849 14 8.2 26 15,6 14 + 90 MNB

212. Rhophium ouctum LOEW I857 I 0,6 I - 100 U N

213. Rhoph/um bilomel/otum (BECKER 19 I8) 2 \,2 B

214. Rhoph/um brevicorne CURTIS 1835 3 1,8 I 0,6 3 - 66 B

215. Rhophlum coligmosum MEIGEN 1824 22 12,9 53 31,7 21 147 MNB

216. Rhoph/um commune (MEIGEN 1824) 21 12.3 9 5,4 21 - 56 K

217. RhophlUm consobnnum ZmERSTEDT I843 4 2.3 5 3,0 4 + 28 B

218. Rhophium crosslpes (MEIGEN 1824) 6 3,5 18 \0,8 6 + 207 MNB

219. Rhophium discigerum STENHAMMAR 185 I I 0,6 OG

220. RhophlUm e/egontulum (MEIGEN 1824) 2 1,2 8 4,8 2 + 310 Z(z)

221. Rhoph/um ensicorne MEIGEN 1824 2 1,2 5 3,0 2 + 156 Z(z) 3

222. Rhophium fosClotum MEIGEN 1824 4 2.3 16 9,6 4 + 310 Z(vz)

223. Rhophlum fosClpes (MEIGEN 1824) 2 \,2 5 3,0 2 + 156 Z(z) N

224. Rhoph/um froctum LOEW 1850
N

225. Rhophium intermedium (BECKER 19 I8)
226. Rhophium lonceolotum LOEW I850 I 0,6 OG N

227. Rhoph/um loticorne (FALLÉN 1823) 4 2.3 18 10,8 4 + 361 MNB

228. Rhophium long/corne (FALLÉN I823) 4 2.3 8 4,8 4 + 105 Z(z) 3

229. Rhophium m/cons (MEIGEN 1824) 2 1,2 3 1,8 2 + 54 Z(u) N

230. Rhoph/um monotrlchum LOEW I850 7 4,1 5 3,0 7 - 27 K

231. Rhophium nosutum (FALLÉN 1823) 2 1,2 Z(u) N

232. Rhophium n/gnborbotum (BECKER 1900) I 0,6 I - 100 U

233. Rhophium pen/cil/otum LOEW I850 3 1,8 3 1,8 3 +2 OG 2
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234. Rhophium quodrispinosum (STROBL 1898) I 0,6 I - 100 U
235. Rhoph/um nponum (MEIGEN 1824) 3 1,8 5 3,0 3 + 71 Z(z)
236. Rhophium rivo/e (LOEW 1869) N 3
237. Rhoph/um xiphlos MEIGEN 1824
238. Scel/us nototus (FABRICIUS I78 I) 3 1,8 8 4,8 3 + 173 Z(z)
239. Schoenophilus versutus

(HALIDAY IN WALKER 1851) 4 2,3 14 8,4 4 + 258 Z(vz) N
240. Sciopus o/bi(rons (MEIGEN 1830)
241. SC/opus contnstons (WIEDEMANN I817) 15 8,8 14 8,4 15 - 4 OG N 0** .

242. Sciopus foetus (MEIGEN 1838) 2 1,2 6 3,6 2 + 207 B N 0
243. SC/opus /obipes (MEIGEN 1824) 5 2,9 8 4,8 5 + 64 Z(z)
244. SC/opus /ongu/us (FALLÈN 1823) 3 1,8 I 0,6 3 - 66 B
245. SC/opus moritimus BECKER I918 4 2,3 6 3,6 4 + 54 B 2
246. SC/opus nervosus (LEHMANN 1822) I 0,6 I 0,6 I +2 OG
247. SC/opus pol/ens (WIEDEMANN 1830)
248. Sciopus p/otypterus (FABRICIUS 1805) 23 13.5 46 27,5 22 + 105 MNB
249. SC/opus splmger (ZETTERSTEDT 1859)
250. SC/opus w/edemonni (FALLÈN 1823) 28 16,4 49 29,3 27 + 79 MNB
251. SC/opus zonotulus (ZETTERSTEDT I843) 14 8,2 8 4,8 14 - 41 OG NH

252. Syblstromo cr;mpes STAEGER 1842 2 1,2 2 - 100 U
253. Sybistromo d/sC/pes (GERMAR 1821) I 0,6 OG N
254. Sybistromo obscurel/um (FALLÈN 1823) 12 7,0 23 13,8 12 + 96 MNB
255. Syblstromo sciophi/us (LOEW I869) I 0,6 I - 100 U
256. Sybistromo sphenopterus LOEW 1859 3
257. Sympycnus oene/coxo (MEIGEN 1824)
258. Sympycnus desoutten PARENT 1925 45 26,3 80 47,9 44 + 82 MNB
259. Sympycnus SpICU/OtuS GERSTÄCKER 1864 N 3
260. Syntormon oultcum (MEIGEN 1824) 6 3.5 3 1,8 6 - 49 K
261. Syntormon bic%rel/um (ZETTERSTEDT I843) 5 2,9 17 10,2 5 + 248 MNB
262. Syntormon dentlcu/otum ZETTERSTEDT 1843 I 0,6 27 16,2 1 + 2665 MNB
263. Syntormon filiger VERRALL 19 12 2 1,2 3 1,8 2 + 54 MUB N 2
264. Syntormon fuscipes (VON ROSER 1840) 3 1,8 I 0,6 3 - 66 B N
265. Syntormon metathesIs (LOEW I850) 2 1,2 Z(zz) 3
266. Syntormon monile

(HALIDAY IN WALKER 1851) I 0,6 5 3,0 I + 412 Z(z)
267. Syntormon poJlipes (FABRICIUS 1794) 21 12,3 40 24,0 21 + 95 MNB
268. Syntormon pumilum (MEIGEN 1824) 10 5,8 31 18,6 10 + 217 MNB
269. Syntormon sulC/pes (MEIGEN 1824)
270. Syntormon torsotum (FALLÈN I823) 2 1,2 Z(zz) 3
271. Syntormon zeI/en (LOEW I850) N 3
272. Systenus b/portltus (LOEW 1850) 2 1,2 2 1,2 2 +2 Z(zz) 3 3
273. Systenus feucurus LOEW 1859 2 1,2 2 - 100 Z(zz) N 3
274. Systenus pollipes (VON ROSER I840) I 0,6 2 1,2 1 + 105 Z(zz) N 3
275. Systenus scho/tzil (LOEW I850) I 0,6 I - 100 Z(zz) N 3
276. Tochytrechus ommobotes

(HALIDAY IN WALKER 1851) 2 1,2 2 - 100 U 2
277. Tochytrechus /ns/gms (STANNIUS 183 I) 2 1,2 3 1,8 2 + 54 MUB 2
278. Tochytrechus notatus (STANNIUS 183 I 2 1,2 Z(zz) 3
279. Telmoturgus tum/dulus (RADDATZ I873) 2 1,2 Z(zz) 3 3
280. Teuchophorus co/carotus (MACQUART 1827) 7 4,1 14 8,4 7 + 105 Z(vz)
281. Teuchophorus monocanthus LOEW 1859 3 1,8 16 9,6 3 + 446 Z(vz)
282. Teuchophorus mgncosto (VON ROSER I840) 4 2,3 9 5,4 4 + 130 Z(vz) 0
283. Teuchophorus sImplex MIK 1881 5 3,0 Z(z)
284. Teuchophorus spinigerel/us

(ZETTERSTEDT 1843) 2 1,2 34 20,4 2 + 1641 MNB
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285. Thtnophilus ~ov/polpis (ZETTER5TEDT 1843) 2 1.2 0,6 2 - 49 MUB 2

286. Thtnophllus ruficornJs (HAUDAY 1838) I 0,6 0,6 I +2 MUB N 2

287. ThryptJcus otomus FREY I9 I5 I 0,6 I - 100 OG

288. ThryptJcus bel/us LOEW 1869 4 2,3 6 3,6 4 + 54 OG

289. Thrypticus divisus (STROBL 1880) I 0,6 1 - 100 OG 3 3

290. Thrypticus prUinosus PARENT 1932 2 1,2 2 - 100 OG

291. Thrypticus smorogdtnus GER5TÄCKER 1864 I 0,6 Z(zz) 3

292. ThryptJcus torso/Is PARE NT 1932 6 3,6 Z(z) 3

293. Xonthoch/orus omotus (HALIDAY 1832) 7 4,1 27 16,2 7 + 295 MNB

294. Xonthochlorus tenel/us (WIEDEMANN I8 17) 14 8,2 33 19,8 14 + 141 MNB

295. Xonthoch/orus u/tromontonus BECKER 19 I8 I 0,6 I - 100 U

• vermeld als S.loewl (BECKER), synoniem van S. contnstons

•• vermeld als S. contristons (WIEDEMANN), maar verkeerd geïdentificeerd

••* vermeld als S. vlolis (RADDATZ), synoniem van 5 contristons
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BIJLAGE lIa:

Overzicht van de bedreigde en zeldzame (exclusief vrij zeldzame) slankpootvliegen per biotooptype in Vlaanderen.
Karakteristieke soorten worden met * aangeduid. N habitats = aantal onderzochte gebieden waarin de soort gevonden
werd.
Overview of threatened and rare (fairly rare not Included) dolichopodid species per biotope type In Flanders. Charactenstlc
speCies are indJcated by •. N habltats = number of investlgated sites where the species was found.

Soorten Rode Lijstcategorie Habitata N habitats N specimensb

Slikken en schorren (S) 2

Dolichopus cIovIpes· Met uItsterven bedreigd SM 2 152
Dolichopus diodemo* Zeldzaam SM 2 12
Dolichopus nototus Bedreigd SM I 5
Dolichopus sobmus" Bedreigd SM I 26
Dolichopus strigipes' Bedreigd SM I I
Hercostomus grocilis Kwetsbaar SM I I
Hydrophorus oceonus* Kwetsbaar SM 2 52
Mochoerium morit/moe* Met uitsterven bedreigd SM I I
Medetero petrophi/o/des Zeldzaam SM 2 6
MusCldide/cus proetextotus* Met uitsterven bedreigd SM 2 6
Poeci/obothrus prinClpolis* Bedreigd SM 2 8
Sciopus montimus* Bedreigd SM I 26
Syntormon ftliger* Met uitsterven bedreigd SM I 4
Thmophi/us fiov/po/pis Met uitsterven bedreigd SM I 14

Moerassen (M) 105

Acho/cus b/mocu/otus* Bedreigd RM 5 114
Acho/cus phrogmitidis· Zeldzaam RM/ML 5 9
Argyro otr/ceps Zeldzaam MURM 3 5
Argyro e/ongoto* Zeldzaam RM 14 331
Argyro groto Kwetsbaar ML 2 19
Asyndetus /otifrons* Zeldzaam MUFURM 6 614
Comps/cnemus compeditus Zeldzaam RM I 4
Comps/cnemus mag/us Zeer zeldzaam RM 3 4
Compsicnemus pusillus* Zeer zeldzaam FULS 3 5
Chrysotus foesus Kwetsbaar ML I I
Chrysotus monochoetus Kwetsbaar RM I I
DlOphorus ocufotus Kwetsbaar MURM 12 132
Do!lchopus oP/co/is Zeer zeldzaam ML I I
Dolichopus otrotus Zeldzaam ML I 37
Dolichopus diodemo Zeldzaam RM/ML 9 299
Dolichopus /otipennis Met uitsterven bedreigd RM 1 I
Dolichopus /ongitorsis* Kwetsbaar RM/ML 6 68
Dolichopus nototus Bedreigd RM 4 9
Dolichopus picipes Zeldzaam ML 2 5
Do/ichopus pfonitors/s* Kwetsbaar ML 2 27
Dolichopus sobmus Bedreigd RM 5 70
Dolichopus s/gni(er* Zeldzaam MURM 4 6
Do/ichopus strig/pes Bedreigd RM 2 3
Hercostomus (G.) b/onkoortensls· Zeldzaam RM/ML 20 200
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Reterenties, bijlagen, inde , klC'urplaten

Hercostomus fulvicaudis·
Hercostomus parvilamel/atus
Hercostomus verbekei·
Lamprochromus strobli·
Melanostolus melancholicus
Poecilobothrus ducolis·
Poecilobothrus pnnClpalis
Rhaphlum commune
Rhaphium consobnnum
Rhaphium fascipes
Rhaphium longlcorne
Rhaphlum mlcons·
Rhaphlum monotnchum·
Rhaphium nasutum·
Sciapus loetus
Sciapus loblpes
Syntormon aullcum
Syntormon metathesIs·
Syntormon monile·
Syntormon torsatum
Systenus bipartitus
Thlnophi/us ruficorms
Thrypticus smarogdinus·

Bossen 0NJ

Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam

Zeldzaam
Zeer zeldzaam

Zeldzaam
Zeldzaam
Bedreigd

Kwetsbaar
Bedreigd
Zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam
Kwetsbaar

Zeer zeldzaam
Bedreigd
Zeldzaam
Kwetsbaar

Zeer zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam

Met uitsterven bedreigd
Zeer zeldzaam

ML
ML

RM/ML
RM/ML

FL
RM
ML
RM
RM
ML
ML
ML

RM/ML
RM/ML
RM/ML
MURM

RM
ML

MURM
RM
ML
RM
RM

2
I
6
3
2
2
I
I
I
I
I
2
3
2
3
3
2
3
3
2
I
I
I

202

32
3
18

155
5

129
I
2
I
I

14
8

86
3
3
3
2
4
24
6
2
3
2

Achalcus melanotnchus
Argyro atriceps·
Argyro elongata
Argyro groto·
Argyro i/onoe·
Campslcnemus armoriconus
Chrysotimus ffaviventns·
Chrysotus laesus
Diaphorus oculatus·
Dolichopus acuticorms
Dolichopus argyrotorsls
Dolichopus atratus
Dolichopus /ongltorsls
Dolichopus plClpes*
Do/ichopus planitorsis
Dolichopus rupestris·
Dolichopus slgnifer
Hercostomus (G.) blankaartensls
Hercostomus fulvicoudis*
Hercostomus mgrilamel/atus·
Hercostomus nigripenms
Hercostomus parvilamel/atus·
Lamprochromus strobli
Medetero murolis
Melanostolus melancholicus
Rhaphium bilamel/atum
RhaphlUm commune
RhaphlUm e/egantulum
RhaphlUm ensicorne·

Zeer zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Kwétsbaar
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar

Zeer zeldzaam
Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar

Zeer zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam

Bedreigd
Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam

Zeldzaam
Zeldzaam
Bedreigd

Kwetsbaar
Zeldzaam
Zeldzaam

DDW I
MDW/HDWIWC 5

MDW I
MDW 3

DDW/MDW/HDW 5
MDW/DW 3

MDW/DDW 7
MDW 3

MDW/HDW/DWIWC 19
DW I

MDW 2
DW/MMW/HDW/HMW 6

DW I
DW I

HDW I
HMW I
HDW I
MMW I

WC/MDW 2
MDW/HDW 7

HDW/DDW/MDW/DW/MMW 16
MDW/HDW 12

WC I
DDW I
MDW I

MDW/HDW 6
MDW/HDW 15

HCW/DW/HMW/HDWIWC"7
MDW/AC I1

I
9
I
9
13
5
II
8

159
la
14

368
18
12
I
6
I
I

24
15
87

207
11
I
I

19
88
8

73
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Re{erentie~ bijlagen, inde , kleurplaten

Rhophlum fosC/pes Zeldzaam HDW 2 8
Rhophium long/come Zeldzaam DW 3 114
Rhophlum m/cons Zeer zeldzaam MDW 2 4
Rhophium monotnchum* Kwetsbaar AC/wClHDW 3 48
Rhophium riporium Zeldzaam WC I I
Scellus nototus· Zeldzaam MDW/DMW 2 6
Sciopus /obipes Zeldzaam HCW/MDW 2 2
Syntormon fusclpes Bedreigd HDW/MDW 3 74
Syntormon monile Zeldzaam HDW/MDW 6 50
Systenus pollJpes Zeer zeldzaam HDW I 3
Tochytrechus notatus Zeer zeldzaam DW I I
Teuchophorus simplex· Zeldzaam HDW/MDW 4 8
ThryptJcus torso/is Zeldzaam HMW/DW/MDW 5 la

KustduInen (C) 72

Aphrosylus ce/tiber Zeer zeldzaam SH I I
Aphrosylus ferox* Met uitsterven bedreigd LR I I
Chrysotus obscuripes Bedreigd CD I I
DolJchopus ocut/cornJs* Kwetsbaar CD 28 350
Dol/chopus c/ovipes Met uitsterven bedreigd CD 3 7
DolJchopus /ineotocorms Zeer zeldzaam CD I I
Do/lchopus m/grans* Kwetsbaar CD 23 539
Do/ichopus nototus* Bedreigd CD la 68
DolJchopus sobmus Bedreigd CD I I
Do/ichopus s/gnlfer Zeldzaam CD 2 4
Hercostomus gracilJs* Kwetsbaar CD 23 655
Hercostomus verbekel Zeldzaam CD I I
Medetera mura/is Zeldzaam CD 2 2
Medetera petrophi/o/des* Zeldzaam CD/LR 24 474
Poeci/obothrus duco/is Zeldzaam CD I 27
Poecilobothrus principo/is Bedreigd CD 5 8
Rhoph/um commune Kwetsbaar CD 2 3
Rhophium riporium Zeldzaam CD I I
Scellus nototus* Zeldzaam CD 5 78
Sciopus /oetus* Bedreigd CD 4 37
SC/opus /obipes Zeldzaam CD I 2
SC/opus /ongulus* Bedreigd CD 3 4
Sciopus moritimus Bedreigd CD 8 100
Syntormon filJger* Met uitsterven bedreigd CD I 15
Systenus pollipes Zeer zeldzaam CD I I
Tochytrechus insigms . Met uitsterven bedreigd CD 2 8

Graslanden (G) 74

Asyndetus lot/frons Zeldzaam HGR I I
Chrysotus /oesus Kwetsbaar PST 2 6
Diophorus oculotus Kwetsbaar DGR/MD 2 4
DolJchopus otrotus Zeldzaam MD I 13
Do/ichopus c/ovipes Met uitsterven bedreigd PLD I 2
DolJchopus diodemo Zeldzaam PLD I 4
DolJchopus plcipes* Zeldzaam MD 3 71
Do/ichopus plonitors/s Kwetsbaar MD 2 6
DolJchopus s/gnifer Zeldzaam GRUPLD 2 8
Hercostomus nigripenms Bedreigd HGR/GRL 3 61

Instituut voor Natuurbehoud
144 Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen



Referenties, bijldsen inde, kleurpldten

Hercostomus verbekel
Hydrophorus oceonus
Medetero muro/is
Nemotoproctus d/stendens
Poecl!obothrus duco/is
Rhoph/um commune
Rhophlum consobnnum
Rhophium /ongicorne
Sceflus nototus
Thrypt/cus torsolls

Heide en veen (H)

Asyndetus /oofrons
Compsicnemus o/pinus*
Compslcnemus ormonconus
Compslcnemus compeditus*
Chrysotus /oesus
Dlophorus ocu/otus
Dofichopus op/colls
Do/ichopus orgyrotors/s
Dolichopus otrotus
DoJichopus plClpes
Do/ichopus p/onitors/s
Do/ichopus rupestris
Hercostomus nigripennis*
Hydrophorus o/blceps*
Hydrophorus nebu/osus*
Rhophium e/egontu/um
Rhophium fosClpes*
RhophlUm /ong/corne*
RhophlUm riporium
Te/moturgus tumidu/us*
Thrypt/cus torso//s*

Verstoorde milieu's (0)

Acholcus me/onotrichus
Argyro i/onoe
Chrysoomus ffovlVentns
Chrysotus /oesus
Dolichopus ocuticornis
Medetero muro/is
Rhophlum commune
Rhophium fosClpes
RhophlUm riporium
Systenus blportltus

Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar
Bedreigd
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Kwetsbaar
Kwetsbaar

Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam

Zeldzaam
Zeldzaam
Kwetsbaar

Zeer zeldzaam
Bedreigd

Kwetsbaar
Zeer zeldzaam

Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam

PLO
PLO
GRL
GRL
PLO
DGR
PLO
MD
HGR
MD

HHL
HHUHUDHL

MRL
HHL

DHUMHUHHUHL
MRUHHL

HHL
HHL
HHL
HHL
HHL
HHL

DHUHHUMHUHL
HHL
HHL
HHL

HHUDHL
HHL
HHL
HHL
HHL

GRD
PRK
PRK
RE

PRK
GRD
PRK
WSL
GRD
GRD

I
I
I
I
3
I
I
2
I
I

36

I
14
I
5
5
3
I
I
4
I
I
2
9
2
2
3
5
7
2
2
2

37

I
I
I
I
I
I
I
2
I
I

2
I
I
I
7
4
2

50
2
I

I
173
2
20
22
14
I
I

175
I
1

2
228
20
2
4
69
72
2
2
3

I
118
2
I
2
3
36
6
5
I

a habltats per biotooptype: slikken en schorren (S): SM: slikken en schorren; moerassen (M): FL' "fenlands"; LS: kalkmoeras
sen; RM: rietlanden; ML: overige moerassen; bossen ryv): AC: elzenbroekbos; PC: populierenbroekbos; WC: wilgenbroek
bos; oOW: droog loofbos; MDW: matig vochtig loofbos; HDW: vochtig loofbos; DMW: droog gemengd bos; MMW: matig
vochtig gemengd bos; HMW: vochtig gemengd bos; OCW: droog naaldbos; HCW: vochtig naaldbos; kustduinen (C): CD:
kustduinen; LR: kustrotsen; SH: strand; graslanden (G): DGR: droog grasland; GRL: grasland; HGR: vochtig grasland;
MD: hooiland; PLO: poldergrasland; PST: weiland; heide en veen (H): DHL: droge heide; HHL: vochtige helde; HL: heide;
MHL: matig vochtige heide; MRL: veengebied; verstoorde milieu's (0): PRK: parken; GRD: tuinen; RE: wegbermen;
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Referenfies, bijlagen, inde , kleurplaten

WSL: ruderale terreinen; macrohabitats worden vermeld overeenkomst het dalend aantal specimens per soort dat er
werd vastgesteld.

b totaal aantal Individuen dat per biotooptype werd verzameld.
a habitats per biotope type: saltmarshes (5): SM: saltmarshes; marshlands (M): FL: fen lands; LS: limestone marshlands; RM:

reedmarshes; ML: other marshlands; woodlands (W): AC: alder carr; PC: poplar carr; WC: willow carr; DDW: dry deci
duous woodland; MDW: moderately humid deciduous woodland; HDW: humid deciduous woodland; DMW: dry mixed
woodland; MMW: moderately humld mixed woodland; HMW: humld mixed woodland; DCW: dry coniferous woodland;
HCW: humld coniferous woodland; coastal dunes (C): CD: coastal dunes; LR: littoral rocks; SH: shore; grasslands (G): DGR:
dry grassland; GRL: grassland; HGR: humld grassland; MD: meadow; PLD: polders; PST: pasture; heathland and moorland
(H): DHL: dry heathland; HHL: humid heathland; HL: heathland; MHL: moderately humid heathland; MRL: moorland; dis
turbed habitats (D): PRK: parks; GRD: gardens; RE: road edges;WSL: wastelands; habitats are listed according to a decreasing
number of specimens per species that has been collected there.

b total number of specimens that has been collected per blotope type.
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BIJLAGE Ub:

Ref('rentie~, bijlagen, index, kleurplaten

Bossen (VV)

lijst van bedreigde slankpootvliegen van oeverbiotopen in
Vlaanderen per biotooptype (exclusief de vnj zeldzame
soorten).
List of endangered dolichopodid species of npanan habi
tats In Flanders per biotope type (fairly rare species not
Included). Saltmarshes (S); marshlands (M); woodlands
01'/); coastal dunes (C); heathland and moorland (H):
other npanan habitats (OR).

Argyro otnceps
Argyro groto
Argyro i/onoe
Dlophorus oculotus
Do/ichopus rupestns
Hercostomus nigri/omel/otus
Hercostomus porvllomel/otus
RhophlUm bi/omellotum
SC/opus loblpes
Teuchophorus sImp/ex

Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar

Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam

Bedreigd
Zeldzaam
Zeldzaam

Soort

Slikken en schorren (S)

Dol1chopus c10vlpes
Do/ichopus diodemo
Do/ichopus sobmus
Hydrophorus oceonus
Poeci/obothrus principo/Is
Syntormon fi/iger
Thinophi/us ffovipo/pls

Moerassen (M)

Argyro elongoto
Asyndetus lotifrons
Compsicnemus pusil/us
Do/ichopus opico/is
Do/ichopus /ongitorsls
Do/ichopus slgmfer
Hercostomus (G.) b/onkoortensis
Hercostomus fulvicoudis
Hercostomus verbekel
Melonosto/us melancholIcus
Poeci/obothrus duco/Is
Rhophlum elegontulum
Thrypticus torso/is

Rode Lijstcategorie

Met uitsterven bedreigd
Zeldzaam
Bedreigd

Kwetsbaar
Bedreigd

Met uitsterven bedreigd
Met uitsterven bedreigd

Zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam

Kwetsbaar
Zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

Kustduinen (C)

Do/ichopus ocuucornis
Dol1chopus /ineotocorms
Dol1chopus mIgrons
Do/ichopus nototus
Hercostomus grocil1s
Scellus nototus

Heide en veengebieden (H)

Compslcnemus o/pmus
Compslcnemus compeditus
Chrysotus /oesus
Do/ichopus otrotus
Hercostomus mgripenms
Hydrophorus a/biceps
Rhophlum fosC/pes
Rhophlum /ongicorne
Rhophium riporium
Telmoturgus tumldu/us

Diverse oeverbiotopen (OR)

Compslcnemus ormonconus
Do/ichopus plC/pes
Nemotoproctus dlstendens
Rhophlum commune

Kwetsbaar
Zeer zeldzaam

Kwetsbaar
Bedreigd

Kwetsbaar
Zeldzaam

Zeldzaam
Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Bedreigd

Kwetsbaar
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

Zeer zeldzaam

Zeldzaam
Zeldzaam
Kwetsbaar
Kwetsbaar
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2. Acholcus onereus

Referenties, bijlc1l~en, inde kleurplaten

BIJLAGE 111:

Verspreidingskaarten van de slankpootvliegen van België.
1850-1980;. 1981-1997;. beide tijdsperiodes

Distribution maps of the dolichopodld files In Belglum.
1850-1980;. 198 1-1997; • both time penods

I.

3. Acholcus ~ovlcollJs

4. Acholcus melonotnchus

5. Acholcus phrogmitidis
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Referenties, bijlagen, inde kleurplaten

6. Acholcus voillonti 11.

.. ..

Argyro orgyno

'..,

Argyro otnceps12.

''\:.

<j 0 wVlL ,'Îr: ~
~ Voo L

Anepslomyio ~ovlVentris . ~7.

8. IJ Argyro ouncol/Is

9.

IO. Argyro orgentmo
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Referenties, bijlagen, index. kleurplaten

16.

17.

18.

19.

20.

Argyra grato

Argyra hoffmeisten

Argyra i/onae

Argyra /eucocepha/a

Argyra perp/exa

21.

22.

23.

24.

25.

Argyra vestita

Asyndetus latJfrons

Campsicnemus a/pinus

Campsicnemus armatus

Campsicnemus armoricanus
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Reterenties, bijla~en, inde , kleurplaten

26.

27. Campsicnemus curvipes

31.

32.

28. Camps/cnemus lonpes 33. • Camps/cnemus pumilio

29.

30. Camps/cnemus maglus

Instituut voor Natuurbehoud

34.

35.

Campslcnemus pusJilus

CampslCnemus scambus
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Ret"erenties, bijlagen, index, kleurplaten

Chrysotus cupreus

Chrysotus (emoratus42.

41.

Chrysotlmus pavlventns

36.

37.

38. Chrysotimus moflicufus 43. Chrysotus gramineus

39. Chrysotus bfepharoscefes 44. Chrysotus /aesus

40. Chrysotus dUpes 45. Chrysotus monochaetus
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Referenties, bijlagen, inde , kleurplaten

46. Chrysotus neg/ectus 51. Diophorus d/sjunctus

47. Chrysotus obscunpes 52. Dlophorus hoffmonnsegg/

D/ophorus mgncons

Dlophorus }ocobs/53.

55.

54.

Chrysotus po/ustris

Chrysotus SUOVIS

48.

49.

50.
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Reterentieç, bijlagen inde, kleL/rp/elfen

DolJchopus orbustorum

DolJchopus orgyrotorsls

61.

62.DolJchophorus kerteszi

56.

57.

Doflchopus ogilis

DolJchopus otrotus

Dolichopus otnpes

63.

64.

DolJchopus ocutJcornls58.

59.

60. DolJchopus op/colis 65. DolJchopus brevipennis
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Referenties, bijlagen, inde, kleurplaten

Dolichopus compestns

Dolichopus eurypcerus

Dolichopus dlsCifer

72.

71.

Dolichopus Cl/ifemoratus

66.

67.

Dolichopus claviger

Dolichopus clavipes Dolichopus festivus

Dolichopus exCisus73.

74.

68.

69.

70. Dolichopus diademo 75. Dolichopus gnsetpennls
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Referenties, bijlagen, inde , kleurplaten

76. Doltchopus lotJcolo 81.

Instituut voor Natuurbehoud

Dolichopus longicorms

Dolichopus fongltorsis

Doltchopus mefonopus

Dolichopus migrons

82.

83.

84.

85.

Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen
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..'

Dollchopus lotJltmbotus

Doltchopus /ot/penms

Doltchopus lep/dus

77.

78.

79.

80.
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Referenties, bijlagen, inde . kleurplaten

86. Dolichopus nttidus

- •.- c.....-

~~
...,

\çt

-/i.. - ""f~ ~ +

(~( .. .:r :;
'lIJ

~ IJ j
"""' .Jj91. Dolichopus piClpes

87.

~~""'I fI 1!r~
~~5~ (

Dolichopus notatus ~~ 92. Dolichopus p/anltarsls

88. 93. Do/ichopus p/umlpes

Dolichopus phaeopus 95.

94.89.

90.
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I0 I. Dolichopus simp/ex

104. Dolichopus tanythnx

105. Dolichopus trivIalis

Referenties, blïlagen, index, kleurplaten

96. Dolichopus popu/aris

97. Dolichopus rupestns ~ 102. Dolichopus stngipes

--/

~( 7
I~

98. Dolichopus sobmus 103. Dolichopus subpennotus

100. Dolichopus signifer

99. Dolichopus signatus
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Referenties, bIjlagen, index, kleurplaten

106. 111.

107. Doltchopus urbonus

108. Doltchopus vitripennis

109. Doltchopus wohlbergl

I la. Hercostomus (G.) oerosus

I 12. Hercostomus (G.) ossimllts

113.

114.

I I5. Hercostomus (G.) ce/er
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Referenties, bijlagen, index, kleurplaten

I2 I. Hercostomus chrysozygos

-n '...~ ~ ..: I.··r........~ •••)
•~~~ ~J---V/Q~'
~ ~~~

~)11 {}~~
~ (~

Hercostomus (G.) cho/ybeus ~" 6.

Hercostomus (G.) cupreus117.

118. Hercostomus (G.) metollicus

I22. Hercostomus exoet!cu/otus

I23. Hercostomus fuJvlcoudis

119.

_. ·-Th
-~'lTF

---;'7ldHercostomus (G.) siJvestns ...., 124. Hercostomus germonus

120. Hercostomus chetJfer I25. Hercostomus grocilis
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____________________________~R~e~f~e~re:!.n!..!t!..!le::s~,!:.b'!l..!.ijlagen, index, kleurplaten

126. 131.

•.. .• ..

127. Hercostomus /onglVentns I 32. Hercostomus porvtlomellotus

135. Hercostomus proeceps

134.

133.Hercostomus nonus

129. Hercostomus nigrilomellotus

128.

130. Hercostomus nigripenms
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Referenties, bijlagen, inde>., kleurplaten

136.

137. Hercostomus verbekel

138. Hercostomus vivax

139. Hydrophorus a/bIceps

140. Hydrophorus ba!tlcus

14 I . Hydrophorus blpunáatus

142. Hydrophorus litoreus

I43. Hydrophorus nebu/osus

144. Hydrophorus oceanus

145. Hydrophorus praecox
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Referenties, bijlagen, inde , kleurplaten

146. Hydrophorus v/ridis 151.

147. Lomprochromus bifosCiotus 152. Medetero omb/guo

148. Lomprochromus strobli 153.

~~ ~ri;?
~ {(

Medetero belg/co

Medetero b/spinoso154

155.

149.

I50. Mochoenum moritimoe

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen 163



Referenties, bijlagen, index, kleurplaten

156. Medetero copillato

~-L ~~

~~~
~~~cr~~

161. Medetero exce/lens ~

157. Medetera cuspidata 162. Medetero feminina

158. Medetero delita 163. Medetero ~avipes

164. Medetero glauce/la

165. Medetero Implgro

159.

I60. Medetero diadema
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166. Medetero In(umoto

167.

168. Medetero joculo

169. Medetero jugolis

170. Medetero lareo

Instituut voor Natuurbehoud

Referenties, bijlagen, inde, , kleurplaten

171.

172. Medetero mlcoceo

173. Medetero murolis

174. Medetero nltldo

175. Medetero asciI/ons
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Referentieç, bijlagen, index, kleurplaten

I76. Medetera pol/ipes

177. Medetera porentJ

178. Medetera perfido

179. Medetera petrophilo

I80. Medetera petrophilo/des

18 I. Medetera plumbello

I82. Medetero pseudoopicolis

183. Medetera soxotjJis

184. Medetera seguyi

I85. Medetero sen/wlo
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Referent/f'S hijlagen, index kleurp/dten

I 86. Medetero setiventris 19 I. , Medetero tristis

187. Medetero signotJcornis 192. Medetero truncorum

188. Medetero sp. n 193. Medetero ve/es

189. Medetero strioto

195.

194.

? Medetero tokogl190.
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Referenties, bijlaMen, inde , kleurplaten

196.

197.

198.

199.

200.

MUSCIdidelcus proetextatus

, cr-,:..J
~

~ ,

Nemotoproetus dJstendens ~

Nematoproetus Iongiftlus

Nematoproctus proeseetus

Neurigona enchsoni

201.

202.

203.

204.

205.

Neurigono pa/lido

Neungono quodnfosCiata

Neurigona suturolis

Nodicornis nodicornls

Orthocerotium lacustre
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206.

207.

Poeci/obothrus ducalls 211.

212.

Referentiec;, bijlagen, inde>., kleurplaten

~

ri '}a ~~
< 0

(J 0 (

Rhaphlum appendlCulatum ~J

----+

?f ~~.(vi.(
b l~ Ir

Rhaphlum auetum V

208.

209. Poecilobothrus rega/is

2 I3. Rhaphlum bilamellatum

2 I4 Rhaphlum brevlcorne

210. Rhaphlum antennatum
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215.

~......··.l ~ .,--<,.... .. ..,
...... ••O~.~

••~.' •• t_!. ••• 00;' 7 0

l.9'" w-~o• 0 \..,

o O~OLL
.,) • D 1"'"'"'\,\

lb1l,,:Z' r
Rhaphlum callginosum ~~
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Referenties, bijlagen, index, kleurplaten

2 I6. Rhoph/um commune

217. Rhophlurn consobnnum

2 I8. Rhophlum cross/pes

219. Rhophlum disClgerum

220. Rhophium e/egontulum

22 I. Rhophium ens/corne

222. Rhophium fosClotum

223. Rhophium fosClpes

224. Rhophium froetum

225. Rhophium intermedium
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Referenties, bijlagen, index, kleurplaten

226. Rhaphlum lanceolatum 231.

227. Rhaphlum laticome 232. Rhaphlum nigribarbatum

228. Rhaphlum longicorne 233. Rhaphlum penlClllatum

229. Rhaphlum mlCans
234. Rhaphium quadrispmosum

230. Rhaphium monotrichum
235. Rhaphlum riparium

171
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Referenties, bijlagen, inde><., kleurplaten

236. Rhophium nvole

237. Rhophlum xiphlos

238. Scellus nototus

239. Schoenophilus versutus

240. Sciopus ofbifrons

241. SC/opus contristons

242. SC/opus foetus

243. SC/opus loblpes

244. Sciopus longufus

245. SC/opus montimus
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Referenties, !Jijlagen, index, kleurplaten

246. Sciopus nervosus ~1.~ 251. SC/opus zonotu/us

,........ --
l~~ " ~~
-~ 1" ~ L,:. '\ 7;-0

-~ L? (
~.

247. SC/opus poflens 252. Syblstromo cnnlpes ~

-4- \~.t:

?'

1..../

~. r--- ~, '"r -
~~~~'1-

~Jl>r(
,

248. SC/opus plotypterus 253. Syblstromo dlscipes ~

249. SC/opus splniger 254. Syblstromo obscureflum

250. SC/opus wIedemonni 255. Sybistromo sC/ophl1us

Instituut voor Natuurbehoud
Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen 173



Referenties, bijlagen, index, kleurplaten

256. Syblstroma sphenopterus

257. Sympycnus aenelcoxa

258. Sympycnus desoutten

259. Sympycnus splculatus

260. Syntormon aulicum

26 I. Syntormon bic%rel/um

262. Syntormon denticu/atum

263. Syntormon filiger

264. Syntormon fuscipes

265. Syntormon metathesIs
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266. Syntormon monile

267. Symormon pallipes

268. Syntormon pumilum

269. Symormon sulopes

270. Syntormon tarsatum

Instituut voor Natuurbehoud

Referenties, bijlagen, indeA, kleurplaten

271. Syntormon zeiler;

272. Systenus blpartJtus

273. Systenus /eucurus

274. Systenus pallipes

275. Systenus SChO/tzll
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Referentif'~, bijlaRen, index. kleurplaten

276.

277. Tachytrechus mSlgms

278. Tachytrechus nototus

279. Te/maturgus tumidu/us

280. Teuchophorus calcarotus

~
28 I. Teuchophorus monacanthus ~-+-6-'

282. Teuchophorus nlgncosta

283.

284. Teuchophorus spmigerellus

285. Thmophilus fiavipalpis
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ReferentIes, b"/dgcn II1de kit urp/dtt n

Thrypucus tarsalis

Thryptlcus srnaragdmus

292.

291.

Thrypucus atornus287.

286. Thmophilus ruficornis

288. Thrypticus bel/us 293. Xanthochlorus ornatus

289. Thryptlcus divisus 294. Xanthochlorus tenel/us

290. Thrypucus prUlnosus 295.
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Referenties, bijlagen, inde" kleurplaten

INDEX

In de index wordt enkel verwezen naar de soortbespreking
van de bedreigde soorten.

Acholcus bimoculotus I9
Acholcus melonotrichus 20
Acholcus phrogmitidis 2 I
ocuticornis. Dolichopus 39
olblceps, Hydrophorus 68
olpinus, Compsicnemus 28
Aphrosylus celtiber 22
Aphrosylus ferox 23
Argyro otriceps 24
Argyro elongoto 25
Argyro groto 26
orgyrotorsis, Dolichopus 40
Asyndetus lotifrons 27
otrotus. Dolichopus 4 I
otriceps, Argyro 24
bifoseiotus, Lomprochromus 7 I
bilomellotum, Rhophium 85
bimoculotus. Acholcus I9
biportitus, Systenus 103-104
blonkoortensls, Hercostomus (G.) 56
brevicorne. Rhophium 86
Compsicnemus olpinus 28
Compsicnemus compeditus 29
Compsicnemus mogius 30
Compsicnemus pumilio 31
Compsicnemus pusillus 32
ce/tiber; Aphrosylus 22
chetifer; Hercostomus 57
Chrysotimus ~oviventris 33
Chrysotus cupreus 34
Chrysotus loesus 35
Chrysotus monochoetus 36
Chrysotus obscuripes 37
eilifemorotus. Dolichopus 42
clovipes, Dolichopus 43
commune. Rhophium 87
compeditus, Compsicnemus 29
consobrinum, Rhophium 88
cupreus, Chrysotus 34
diodemo. Dolichopus 44
Diophorus oculotus 38
dlstendens, Nemotoproctus 79
Dolichopus ocuticornis 39
Dolichopus orgyrotorsis 40
Dolichopus otrotus 4 I
Dolichopus eilifemorotus 42
Dolichopus clovipes 43
Dolichopus diodemo 44

Dolichopus exeisus
Dolichopus lotipennis
Dolichopus lineotocornis
Dolichopus longltorsis
Dolichopus migrons
Dolichopus nototus
Dolichopus plonitorsis
Dolichopus sobinus
Dolichopus signifer
Dolichopus strigipes
Dolichopus vitripennis
ducolis. Poeeilobothrus
e/ongoto, Argyro
ensicorne, Rhophium
exeisus, Dolichopus
foseipes, Rhophium
ferox, Aphrosylus
(lliger; Syntormon
~ovipolpis. Thinophilus
~oviventris, Chrysotimus
fulvicoudis, Hercostomus
fuseipes. Syntormon
germonus, Hercostomus
groci/is. Hercostomus
groto, Argyro
Hercostomus (G.) blonkoortensis
Hercostomus chetifer
Hercostomus fulvicoudis
Hercostomus germonus
Hercostomus groeilis
Hercostomus longiventris
Hercostomus nigrilomellotus
Hercostomus nigripennis
Hercostomus nigriplontis
Hercostomus porvilomellotus
Hercostomus pi/ifer
Hercostomus rusticus
Hydrophorus olbiceps
Hydrophorus nebulosus
Hydrophorus oceonus
insignis, Tochytrechus
locustre. Orthocerotium
loesus. Chrysotus
loetus. Seiopus
Lomprochromus bifoseiotus
Lomprochromus strobli
lotifrons, Asyndetus
lotipennis, Dolichopus
leucurus, Systenus
Lioncolus virens
lineotocornis, Dolichopus
longicorne, Rhophium
longitorsis, Dolichopus
longiventris. Hercostomus
longulus, Seiopus

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
82
25
89
45
90
23

100
109
33
58

101
59
60
26
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

105
81
35
97
71
72
27
46

103-104
73
47
91
48
61
98
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Relerentif'~ iJilla.~f'n, mde kleurpIlten

Machaerium mantimae
mag/us. Campslcnemus
moritimoe. Machaerium
moritimus. Sciapus
Medetero petrophiloldes
Medetero plumbel/a
melancholicus. Melanostolus
Melonostolus melancholicus
melanotr/chus. Achalcus
metathesis. Syntormon
micons. Rhaph/um
migrons. Dollchopus
monochaetus. Chrysotus
monotrichum. Rhaphium
Muscidideicus proetextatus
nosutum. Rhaph/um
nebulosus. Hydrophorus
Nematoproetus distendens
Neurigona pol/ida
nigrilamel/atus. Hercostomus
nigripennis. Hercostomus
nigriplontis, Hercostomus
nototus. Dolichopus
notatus. Scel/us
notatus, Tochytrechus
obscuripes, Chrysotus
oceanus. Hydrophorus
oculatus, Diaphorus
Orthocerotium locustre
pol/ida. Neurigona
pol/ipes. Systenus
parvilamel/atus, Hercostomus
petrophiloides, Medetero
phrogmitidis, Achalcus
pilifer; Hercostomus
planitorsis, Dolichopus
plumbel/a, Medetero
Poecilobothrus ducolis
Poecilobothrus principalis
Poecilobothrus regalis
proetextotus. MuscididelCus
principalis. Poecilobothrus
pumilio. Campsicnemus
pusillus. Campsicnemus

)4
30
74
99
75
76
77
77
20

102
92
49
36
93
78
94
69
79
80
62
63
64
50
95

106
37
70
38
81
80

103-104
65
'75
21
66
51
76
82
83
84
78
83
31
32

regolis. Poecilobothrus
Rhaphlum bilamel/atum
Rhaphium brevicorne
RhaphlUm commune
Rhaph/um consobrinum
Rhaphlum ensicorne
Rhoph/um fasC/pes
Rhophlum longicorne
Rhaphlum m/cans
Rhaphlum monotrlchum
Rhaphium nasutum
ruficorn/s, Thtnophilus
rusticus. Hercostomus
sabtnus, Dolichopus
Scel/us nototus
Schoenophilus versutus
scholtzll, Systenus
Sciapus laetus
SC/opus longulus
SC/opus maritJmus
signtfer; Dolichopus
simplex. Teuchophorus
smarogdinus. Thrypticus
str/gipes, DolichopU3
strobli. Lamprochromus
Syntormon filiger
Syntormon fusC/pes
Syntormon metathesIs
Systenus bipartJtus
Systenus leucurus
Systenus pal/ipes
Systenus scholtzll
Tachytrechus tnslgnis
Tachytrechus nototus
Telmaturgus tumldulus
Teuchophorus simplex
Thtnophilus fiavipalpis
Thtnophilus ruficornts
ThryptJcus smarogdinus
tum/dulus. Te/maturgus
versutus. Schoenophilus
v/rens. L/ancolus
vitr/pennts, Dolichopus

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1/0
67
52
95
96

103-104
97
98
99
53

108
1/1
54
72

100
101
102

103-104
103-104
103-104
103-104

105
106
107
108
109
1/0
1/1
107
96
73
55
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Referenties, bijli1~en inde , kleurplaten

KLEURPLATEN

ç T, ,>, ne nriblt 1 n eer ~ GrKpootvl/eg (Dol/chopus
neqe

I (~(.II Ktenst ( ~ '!-',tus oT J 10hchopodld speCies
D",/,cwpus u(lgulot lS, "1ale)

ç , '2 Type h,'bltat ,Gn AchalclJs blmaculatus m het natuur
reSE-rvaC7t De Roeselurek.reek' (St jon-m-Eremo).
Fig. 1112 Type habitat ot Achalcus b/maculatus m 'De
Roeselareheek' Nature Reserve (St-jan-m-Eremo).

FIg. 1,2 Witte watervallen opgesteld op het bodemoppervlak
(0) en m de vegetatie (b).
F/g. 1,2 Whlte water traps ot soli surface level (0) and rOJsed
wh/te water traps (b)
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Referenties lJiilalWIl, inde , kleurp/dten

F:g 111 j (amps/cnemus GIt' nu:. (m nnE'~e n
Ff 11] Comps/cnerrous Glplr;US mc"e on thE: , t

FIg.llf.4. Camps/cnemus mag/us (mannege)(foto:Andreas StorK)
Fig. 111.4 Camps/cnemus maglus (mafe)(p/cture'Andreas Storkl

F/g 111.6. Dolicnopus 'leut'lO/ "s (n Inet ()

F~ /11.6 Dolichopus aeut/on ,., (r,lG/el
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Referenties hijlclp,en, mde , kleurplaten

Fig. I/I.B. RhaphlUm enslcorne (manneqe)(foto.Andreas Stark)
Fig /I/B. RhaphlUm ens/corne (male)(plaure:Andreas Stark)

Moe lotoop r 'De Donkvljvers (Oudenaarde).
F J dIl tv1ar)nlond habitat In 'De Donkvljvers' (Oudenaarde).

______________--==---_---;- ;--:o---,----,:-::-__---;-_I;-n_s-;-ti_tu_u_t---;:-v°_°_r_N_a_t--:u~u;_rb-e-h7o-u-d ~
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FJg. 1/1.9 Rhophlum (osCipes (monr,e~e boven en wIJtie onder)
F'g 111.9 Rhophlum (oselpes (male or. top IJnd (emole be/ow)

Referenties bijlap,en, index kleurp/dlen

F,J IV. I R/etrrJl t rIJ aar de Vrouwk nshoekJ. reek
( tL 11 e1f'lsj

F ~ IV I Rt edf'1o Glong dE. VrouWKE.11ShoE.l<i<ref'1<
(~t [ Jreln~

F!? IV1 W!ç;enbroekbos 'r ~et r1ûtuur e er,uu' 'De
Mor de/hoek' (Ingelnlurster)

ç'g IV2 W'I/ow carr '11 'Dt Monde', oe ',\J 'tJre Re<;er,t
(Ir: ~elmunster).

F'g. IVJ Voer ·,ge helde In het rot Jur ese, 'Jat De Val/el VfJn
de Zwarte Beek' (Yoerse Bernger Iata Dirk Mnes)

Fig IV. 3. Humld heothlond tr 'De Vuile' v ,1 de ZWurte Beek
Nature Reserve (Koersel-Benn'ê;en) (picture' DIrk Moes)
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kleurplaten

f' oo)r 10 t F'n u t oOen<.1e ~u~strOO(Y' up loofbo,.,..en (foto: Andreas Stork)
uno" mei sap(lJr ')n dec,ûuous trees (o,cture: Andreas Stork)
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Referenties, bijla,qen, index, kleurplaten
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c=J 1 - 10 soorten CJ 11 - 25 soorten 26 - 50 soorten _ 51 - 100 soorten

N 10 0 10 20 Kilometers
~ I I

~

Aantal soorten slankpootvliegen per adasblok (5x5 km).
Number ofspecies ofdolichopodid ~ies per grid eell (5x5 km).
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