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a b s t r a c t /  s a m e n v a t t i n g

D o l ic h o p o d id  f lie s  make up an  im po r ta n t  c o m p o n e n t  o f  in v e r teb r a te  fa u n a s  in a va r iety  o f  w e tla n d  t y p e s . A to ta l  OF 26 0  SPECIES HAS BEEN

RECORDED FROM FLANDERS, 154 [6 0 % ]  OF WHICH OCCUR IN THE COASTAL REGION. IN THIS ECODISTRICT, THREE SPECIES HAVE BECOME EXTINCT AND 

APPROXIMATELY ANOTHER 70 ARE RARE OR LISTED AS FLEMISH RED LIST SPECIES. I n THE COASTAL DUNES, ESPECIALLY HUMID HABITATS SUCH AS DUNE SLACKS 

AND SHRUB VEGETATIONS ARE CHARACTERIZED BY A RICH DOLICHOPODID FAUNA. IN MOBILE AND GREY DUNES, SPECIES DIVERSITY IS MUCH LOWER.

A ppr o x im a tely  1 3 %  o f  t h e  d u n e - in h a b it in g  s p e c ie s  h as  a R ed lis t  s t a tu s . S alt m a r sh es  a lso  featu re  a d iv e r s e , t y p ic a l  a n d  even  m ore t h r e a t 

en e d  FAUNA, WITH UP TO 4 3 %  OF THE FAUNA CONSISTING OF RED LIST SPECIES.



S l a n k p o o t v l ie g e n  zijn  h e e l  a b u n d a n t  in a ller lei v o c h t ig e  b io t o p e n . Van  de 26 0  s o o r t e n  d ie  t o t  nu t o e  in V la a n d e r e n  w e r d e n  a a n g e t r o f 

f e n , ZIJN 154 SOORTEN [60 % \  GEKEND VAN DE KUSTSTREEK. HIERVAN ZIJN DRIE SOORTEN REEDS UITGESTORVEN EN IS EEN 70-TAL SOORTEN OFWEL ZELD

ZAAM OFWEL OPGENOMEN IN DE RODE LIJST VAN SLANKPOOTVLIEGEN VAN VLAANDEREN. In DE DUINEN IS DE RIJKSTE FAUNA TE VINDEN IN VOCHTIGE HABI

TATS ZOALS DUINPANNEN EN MATURE DUINSTRUWELEN. |N  DE ZEEREEP EN IN DUINCRASLANDEN DAARENTEGEN KOMEN SLECHTS WEINIG SOORTEN VOOR.

O n g e v e e r  1 3 %  van  de t y p is c h e  d u in s o o r t e n  is o p g e n o m e n  in de h o c e r g e n o e m d e  Ro d e  lijst . O o k  s c h o r r e n  h e r b e r g e n  een  h e e l  s o o r t e n r ij 

ke EN S P E C IF IE K E  SLA N K PO O TV LIEG EN FA U N A  M ET MAAR L IE FS T  4 3 %  R O D E L IJST-SO O RTEN .
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Slankpootvliegen zijn doorgaans kleine tot zeer kleine [i-io  mm], 

groen- tot bronsglanzende vliegen; een beperkt aantal soorten is 

niet-metallisch geel, bruin of zwart gekleurd. In tegenstelling tot 

vleesvliegen of bromvliegen [Calliphoridae], waarbij bepaalde soor

ten ook een opvallende groene glans vertonen, zijn slankpootvliegen 

eerder lateraal afgeplat. Andere typische kenmerken van deze dipte

renfamilie zijn de typische vleugeladering, de enigszins vooruitste

kende monddelen, de dorsaal tot apicaal ingeplante arista [termi

naal deel van de antenne] en de bijzondere oriëntering van het geni- 

taalapparaat bij mannetjes van bepaalde genera [opgeklapt onder 

het abdomen],

Dolichopodidae komen in alle terrestrische biotopen voor, maar ver

tonen globaal genomen toch een voorkeur voor vochtige habitats, 

waar ze soms de meest abundante vliegenfamilie uitmaken. Vooral in 

vochtige bossen en broekbossen, vochtige heide, schorren en slik

ken, duinpannen en op oevers van rivieren, meren en poelen kunnen 

grote aantallen soorten abundant worden aangetroffen. Andere soor

ten zijn vooral aan bomen en andere rechtopstaande Strukturen 

gebonden [bv. Sciapus spp., Neurigona spp., Medetera spp.]. Eén 

genus, Aphrosylus, komt enkel voor op rotsige substraten in de litora

le zone van kustgebieden. De larvale stadia van de meeste soorten 

worden aangetroffen in vochtige aarde, modder en strooisel, maar 

een aantal vertoont een meer gespecialiseerde levenswijze en leeft

uitsluitend onder boomschors [de meeste Medetera spp.], in uitlo

pend boomsap [alle Systenus spp.], in houtmolm van vochtige boom- 

holtes [Achalcus meianotrichus, enkele Hercostomus spp.] of in de 

stengels van Cyperaceae en Poaceae [alle Thrypticus spp. en enkele 

Medetera spp.] [Dy t e , 1959; V a illa n t , 1978].

Behalve larvale Thrypticus worden zowel adulte als larvale 

Dolichopodidae algemeen beschouwd als predatoren. Adulten voeden 

zich overwegend met zachthuidige insecten, mijten en kleine wormen 

[Lau r en ce, 1951; S m ith , 1959; W h it e , 1976; S c h le e , 1977]. Over de lar

vale voedingsecologie van de meeste soorten is heel weinig gekend, 

behalve bij het genus Medetera, waarvan de larven van een groot aan

tal soorten zich onder boomschors voeden met de larven van schors- 

kevers [Scolytidae] en andere houtborende insecten en hiermee van 

economisch belang kunnen zijn [GAbler, 1954; N uorteva, 1956, 1959]. 

De meeste soorten kunnen aangetroffen worden tussen eind april 

en half september met een piek tussen half juni en half juli, evenwel 

afhankelijk van de jaarlijkse klimatologische omstandigheden.

Buiten deze periode komt slechts een zeer beperkt aantal soorten 

voor. De meeste soorten lijken één generatie per jaar te hebben 

[winteractieve soorten hebben meestal minstens twee generaties/ 

jaar], maar het is niet uitgesloten dat één langgerekte activiteitspiek 

van de lente tot de vroege herfst in realiteit een compilatie van 

opeenvolgende korte generaties voorstelt.



Soortenaantal en Rode lijst

Van de 260 soorten die tot hier toe in Vlaanderen werden aangetrof

fen, zijn 154 soorten of quasi 6 0 %  gekend van de kustzone. Dit op

merkelijk grote aantal is zowel te verklaren door de snelle opeenvol

ging van verschillende habitats in deze regio als het feit dat 18 van 

de 21 UTM-5km hokken of atlashokken [8696] van dit ecodistrict 

reeds onderzocht werden. Daarmee kan de kustzone als veruit het 

best onderzochte ecodistrict in Vlaanderen worden beschouwd [t.o.v. 

4 2 %  voor geheel Vlaanderen][CoETCHEBUER, 1928, 1934, 1942; P o l l e t  

&  G r o o t a e r t , 1994a, b, 1996]. Gebieden in de kustregio die tenmin

ste gedurende één volledig seizoen continu [met Malaisevallen, wa

tervallen en/of bodemvallen] werden bemonsterd en waarvan de 

fauna als vrij goed gekend mag beschouwd worden, zijn [van west 

naar oost]: De Westhoek [De Panne], De Duinenabdij [Koksijde], 

Hannecartbos [Oostduinkerke], het militair domein van 

Lombardsijde [MDL], De IJzermonding [Nieuwpoort], Domein Prins 

Karei [Raversijde], Maria Hendrika Park [Oostende], De Zandpanne 

[De Haan] en Het Zwin [Knokke],

Van de hogergenoemde 154 soorten zijn sinds 1981 reeds 3 soorten 

uitgestorven [Dolichopus plumitarsis, Hydrophorus balticus en 

Orthoceratium lacustre]. Daarnaast behoren 8, 11 en 7 soorten respec

tievelijk tot de Rode lijst-categorieën 'met uitsterven bedreigd [1]’, 

‘bedreigd [2]’ en ‘kwetsbaar [3]’ en kunnen 40 soorten als vrij tot 

zeer zeldzaam worden beschouwd [Po llet, 2000]. Indien we de ver

Uitgestorven (1)

Zeldzaam (Z)

Onv. gekend/ niet 
bedreigd (?/N)

■  Duinen

■  Vlaanderen

Figuur n . i .  Vergelijking van Dolichopodidae-fauna’s tussen het duingebied en Vlaanderen.

deling van de slankpootvliegen van het Vlaamse duingebied vergelij

ken met die van de gehele regio [figuur n .i], blijkt de duinenfauna 

verhoudingsgewijs vooral minder uitgestorven en zeldzame soorten 

te omvatten; de vertegenwoordiging van de Rode lijst-soorten uit de 

categorieën i, 2 en 3 is vergelijkbaar.

Door de ongelijke verzamelintensiteit in de kustduinen tussen de 

periodes 1850-1980 en 1981-1997 is het niet relevant gedetailleerde 

vergelijkingen te maken tussen beide periodes. Globaal werden 80 

soorten vóór 1981 verzameld, en 133 in de daarop volgende 17 jaren.



Ecotopen en gemeenschappen

De verschillende duinhabitats herbergen sterk verschillende 

Dolichopodidae-gemeenschappen waarbij de meest vochtige bioto

pen [duinpannen, duinstruwelen, duinpoeltjes] de rijkste fauna’s 

vertonen. P o l l e t  &  G r o o t a e r t  [1996] toonden immers aan dat duin

pannen en vrij vochtige duinstruwelen de meest soortenrijke habi

tats vormen [> 20 soorten], terwijl de zeereepduinen en droge duin- 

graslanden niet alleen veel soortenarmer zijn maar bovendien 

slechts weinig soorten er abundant voorkomen. Daarnaast lijken de 

fauna's van duinpannen sterk onderhevig aan jaarlijkse neerslag- 

fluctuaties, waarbij bepaalde hygrofiele soorten slechts in relatief 

vochtige jaren verschijnen [bv. Campsicnemus picticornis].

Hieronder worden de meest karakteristieke gemeenschappen 

besproken alsook een aantal representatieve vertegenwoordigers 

binnen elk habitattype. De bijlage geeft informatie over zeldzaam

heid, trend, habitatvoorkeur en status in Vlaanderen

Schorren en slikken worden gekenmerkt door een typische halofiele 

tot halobionte fauna waarvan de soorten in ons land [nagenoeg] uit

sluitend in de natuurreservaten De IJzermonding te Nieuwpoort en 

Het Zwin te Knokke werden aangetroffen. Een groot aantal van de

ze soorten is in de rest van Europa echter niet tot de kuststreek be

perkt, maar wordt eveneens in het binnenland in zoutmoerassen ge

vonden. Echte thalasso-halobionte soorten d.i. soorten die uitslui

tend in zout-beïnvloede habitats aan de kust voorkomen, zijn

Hydrophorus oceanus, Machaerium maritimae en Muscidideicus 

praetextatus. Niettegenstaande de vaak grote abundanties waarmee 

bepaalde soorten [bv. Dolichopus diadema, D. clavipes, Thinophilus 

flavipalpis, ...] in slik- en schorrehabitats voorkomen, kunnen 11 soor

ten als tenminste 'kwetsbaar' worden bestempeld. Naast de voorge

noemde soorten, zijn andere typische vertegenwoordigers van deze 

fauna: Dolichopus sabinus, D. strigipes, Hydrophorus oceanus, 

Machaerium maritimae, Muscidideicus praetextatus, Poecilobothrus 

principalis en Syntormon filiger.

■  Hydrophorus oceanus: in Vlaanderen is de soort momenteel enkel 

gekend van slikken en schorren langs de kust maar kwam vóór 1981 

blijkbaar ook in de Scheldemonding voor. Deze soort is, net zoals 

andere soorten van dit genus, vooral op het wateroppervlak van 

ondiepe plassen te vinden, waarop ze zich schaatsend en vliegend 

voortbeweegt [P a r e n t , 1938], Slechts heel zelden wordt de soort ook 

in nabijgelegen polders aangetroffen. H. oceanus werd na 1980 in 

slechts 3 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen en grote popula

ties zijn enkel van de natuurreservaten De IJzermonding en Het 

Zwin gekend.

■  Rhaphium consobrinum: in België is deze soort enkel uit 

Vlaanderen gekend, waar ze vroeger vooral in het gebied rond de



Scheldemonding werd verzameld. Recente records zijn vooral afkom

stig uit de polders, de kuststreek en het Meetjeslandse Krekengebied. 

Deze soort is typisch voor grachten en sleuven in slikken en schorren, 

bij voorkeur met een dichte vegetatie [o.a. riet], maar komt ook wel 

voor langs brakke grachten in de polders. De soort lijkt open slikken 

met een kortgrazige vegetatie te mijden. R. consobrinum werd na 1980 

in slechts 5 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen maar vermoede

lijk heeft de soort een grotere verspreiding in de West-Vlaamse en 

Antwerpse polders.

■  Poecilobothms principalis: in België werd de soort tot nog toe en

kel in Vlaanderen aangetroffen; buiten één melding uit het binnen

land [Oost-Vlaanderen] is ze voornamelijk gekend van de kuststreek. 

Ze komt vrijwel uitsluitend voor in slikken en schorren, maar dringt 

in zeer lage aantallen in aangrenzende biotopen [duinpannen, duin- 

struwelen] door. P. pr'mcipalis werd na 1980 in 5 atlashokken in 

Vlaanderen aangetroffen maar grote populaties werden tot hier toe 

enkel in De IJzermonding en Het Zwin aangetoond.

■  Dolichopus strigipes: in België is de soort slechts gekend van de 

kuststreek en het Meetjeslandse Krekengebied. Het is een stenotope 

soort van schorren en slikken aan de Vlaamse kust; in het binnen

land komt ze slechts zeer lokaal en in lage aantallen voor in schor

ren en rietlanden langs brakke en zoetwaterkreken. D. strigipes werd

na 1980 in 4 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen; de enige grote 

populatie is gekend u it  'Het Zwin’ [ V e r b e k e , 1983].

■  Dolichopus sabirws: in België is de soort momenteel enkel gekend 

van Vlaanderen, waar ze beperkt lijkt tot de kuststrook, de West- 

Vlaamse polders en het Meetjeslandse Krekengebied. Het is een 

stenotope soort van slikken en schorren langs de kust maar verder 

ook van rietlanden langs brakke tot zoetwaterkreken. D. sabinus werd 

na 1980 in 6 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen. Enkel in de 

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 werd zelfs sinds 1871 niet meer in De Ijzermonding 

aangetoond.

■  Thinophilus flavipalpis: in België is de soort slechts gekend van 

twee localiteiten in West-Vlaanderen en Antwerpen. De soort ver

toont een uitgesproken voorkeur voor slikken en schorren [Assis 

F o n s e c a , 1978]. De meeste soorten van dit halofiele genus komen 

vrijwel uitsluitend aan de kust voor, maar T. flavipaipis is ook gekend 

van zoutbronnen of -meren uit het binnenland [P a r e n t , 1938], en kan 

dus niet als strikt thalasso-halobiont beschouwd worden. T. fïavipai- 

pis werd na 1980 slechts éénmaal in Vlaanderen aangetroffen nl. in 

Het Zwin, waar de soort blijkbaar nog steeds talrijk voorkomt.

Buiten Het Zwin zijn de weiden van de Rupel te Willebroek de enige
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plaats in Vlaanderen waar de soort in Vlaanderen ooit werd waarge

nomen; dit gegeven dateert evenwel van vóór de eeuwwisseling 

[1872: Ja c o b s , 1905],

■  Muscidideicus praetextatus: in België is de soort slechts gekend 

van De IJzermonding en Het Zwin, wat het stenotope karakter van 

de soort illustreert. Ook na 1980 werd ze slechts in deze gebieden 

waargenomen. Ze is immers volkomen beperkt tot schorren en slik

ken, en aangrenzende natte zandstranden.

■  Machaerium maritimae: in België werd deze soort tot nog toe 

enkel in Vlaanderen aangetroffen. Vóór 1981 was de soort gekend van 

4 localiteiten aan de Vlaamse en in de Scheldemonding, maar recen

te meldingen beperken zich uitsluitend tot de kuststreek. M. mariti

mae is strikt gebonden aan mariene littorale milieus, voornamelijk 

slikken en schorren. In Bretagne wordt ze zowel op vochtige zandpla

ten in inhammen van de kust als in slikken zeer abundant aangetrof

fen. M. maritimae werd na 1980 slechts aangetroffen in De 

IJzermonding en Het Zwin; de grootste populatie werd tot hier toe in 

Nieuwpoort vastgesteld.

■  Dolichopus davipes: in België is deze soort enkel gekend van 

vindplaatsen langs de kust. Ze is zeer karakteristiek voor slikken en 

schorren alhoewel ze heel sporadisch in aangrenzende biotopen 

[polders, duinpannen] lijkt door te kunnen dringen. Het is evenwel 

geen thalasso-halobionte soort, daar ze ook in midden-Europa 

schijnt voor te komen [P a r e n t , 1938]. Zowel oude als recente vind

plaatsen van D. clavipes beperken zich uitsluitend tot de natuurre

servaten De IJzermonding en Het Zwin.

g  Syntormon filiger: in België is de soort beperkt tot de kuststreek. 

De habitat van deze soort omvat slikken en schorren en oevers van 

duinpoelen met een zeer ijle vegetatie [zie ook P a r e n t , 1938]. S.fili- 

gerwerd na 1980 in 3 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen en de 

soort werd tot hier toe enkel in Knokke [De Zwinbosjes en Het Zwin] 

relatief abundant vastgesteld.

■  Orthoceratium lacustre: in België zijn alle vindplaatsen gesitueerd 

in Knokke. De soort is uiterst stenotoop en komt uitsluitend in 

schorren en slikken langs de kust voor. Vóór 1980 werd deze soort 

regelmatig in de hogergenoemde localiteit verzameld; in 1978 werd 

de soort evenwel voor het laatst in Het Zwin vastgesteld. 

Niettegenstaande een intensieve bemonsteringscampagne van dit 

gebied in 1992 werd de soort niet teruggevonden en wordt dus als 

uitgestorven beschouwd.



Op de overgang van schor naar duin [bv. De IJzermonding] is de 

fauna zeer arm, maar één bedreigde soort blijkt een uitgesproken 

voorkeur voor deze overgangsbiotoop te vertonen nl. Sciapus 

maritimus. In België is de soort enkel van Vlaanderen gekend, waar 

ze vrijwel volledig beperkt is tot de kust. De voorkeurshabitats van 

deze soort zijn open, droge tot matig vochtige, kortgrazige duinbio- 

topen. Ze kan opvallend abundant optreden in ijle helmvegetaties 

langs schorren, mosvegetaties en jonge duinpannen. S. maritimus 

werd na 1980 in 6 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen.

Ook de fauna van de zeereepduinen is bijzonder weinig divers. 

Slechts één xerofiele soort werd in de kustduinen quasi uitsluitend 

hier aangetroffen nl. Sciapus longulus, maar is niet tot dit habitattype 

beperkt. In België is ze gelijkmatig verspreid over Vlaanderen en 

Wallonië; in Vlaanderen werd ze recent enkel aan de Belgische kust 

in duindoornstruwelen en zeereepduinen vastgesteld. De soort komt 

vooral in struwelen en grazige vegetaties op droge zandgrond voor. 

S. longulus werd na 1980 slechts éénmaal in Vlaanderen aangetrof

fen nl. in het militair domein van Lombardsijde en vertoont een ach

teruitgang van 66%. Ook in Wallonië lijkt de soort op de terugweg 

[slechts 1 van 9 meldingen na 1980!].

De slankpootvliegenfauna van de mosduinen en het open duingras- 

land is eveneens zeer soortenarm; enkel xerofiele Medetera-soorten

[micacea, petrophiloides] worden hier abundant aangetroffen. In 

België is M. petrophiloides tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetrof

fen en dan nog vrijwel uitsluitend aan de kust. De soort vertoont 

een uitgesproken voorkeur voor droge, kortgrazige habitats in de 

duinen zoals duingraslanden, korstmosvegetaties en ijle struwelen 

maar komt in droge jaren soms ook abundant in duinpannen voor. 

De soort mijdt duidelijk vochtige biotopen [P o l l e t  &  G r o o t a e r t , 

1996]. De soort lijkt gebonden aan zoutbodems [ G o e t g h e b u e r , 1934; 

B e s c h o v s k i , 1967] en blijkt niet als strikt thalasso-halobiont bestem

peld te kunnen worden daar ze ook op zoutvlakten nabij Halle/S. 

[Sachsen-Anhalt, Duitsland] voorkomt [Stark, pers. meded.]. M. 

petrophiloides werd na 1980 in 7 atlashokken in Vlaanderen aange

troffen, die op één na alle in de kustduinengordel zijn gesitueerd. 

Recent werden grote populaties enkel in het militair domein van 

Lombardsijde vastgesteld.

De Dolichopodidae-fauna van jonge, vochtige duinpannen [bv. in 

het militair domein van Lombardsijde] wordt gedomineerd door eer

der kleine soorten uit de genera Chrysotus [pulchellus, palustris, 

suavis] en Medetera [truncorum, saxatilis, plumbella, micacea], wat ver

moedelijk in relatie staat met de globaal ongunstige omstandighe

den waarin de larvale stadia hun cyclus doormaken [voedselschaar

ste, hoge grondwatertafel en grondwaterschommelingen, zeer com

pacte bodem], In deze habitats speelt de combinatie van hoge lich



tintensiteit en hoge bodemvochtigheid een grote rol. In de noordelij

ke pannen van het Westhoekreservaat [De Panne] kan in vochtige 

jaren een met uitsterven bedreigde soort worden aangetroffen nl. 

Tachytrechus insignis. In België werd ze tot nog toe enkel in 

Vlaanderen aangetroffen [3 localiteiten: één oude in Brabant, twee 

recente in West-Vlaanderen], In de ons omringende landen wordt de

ze soort langs de kust in relatief grote aantallen vastgesteld op de 

oevers van jonge, natte duinpannen en -plassen met open, quasi on

begroeide, zandige oevers (P a r e n t , 1938; Assis F o n s e c a , 1978]. T 

insignis werd na 1980 in 3 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen. 

Sinds 1928 werden 22 van de 24 Belgische exemplaren in het natuur

reservaat De Westhoek in De Panne verzameld.

Ook in jonge duinpannevegetaties [bv. noordelijke pannen in het 

natuurreservaat De Westhoek te De Panne] is Chrysotus pulchellus 

samen met Dolichopus ungulatus de meest abundante soort. In dit 

habitattype duikt tevens Dolichopus notatus op, die overigens vrijwel 

uitsluitend aan de kust wordt gevonden. In oudere, oppervlakkig 

ontkalkte graslanden [bv. zuidelijke pannen in De Westhoek] wordt 

C. pulchellus vervangen door de meer xerofiele C. femoratus en C. 

gramineus. In de hoge moeras- en rietvegetaties rond kleine poeltjes 

wordt een opvallend soortenrijke en abundante moerasfauna aange

troffen met typische rietlandsoorten als Hercostomus [G.] chalybeus 

en H. [G.] assimilis. Een bedreigde hygrofiele soort die recent niet

meer in de kuststreek werd waargenomen is Rhaphium brevicorne. In 

België is ze enigszins algemener in Vlaanderen dan in Wallonië. In 

Vlaanderen lijkt ze beperkt tot de kuststreek en de streek rond 

Brussel maar ze werd toch het meest algemeen waargenomen in de 

kustduinen. B e q u a e r t  [1955] vermeldt als vindplaats een plas aan de 

rand van de duinen te Blankenberge. De soort werd na 1980 nog 

slechts éénmaal in Vlaanderen aangetroffen en vertoont recent een 

achteruitgang van 66%. In het duingebied te Blankenberge, waar de 

grootste Vlaamse populatie werd gevonden, is de soort in 1958 voor 

het laatst waargenomen.

Dolichopus migrans en Sciapus laetus, twee typische kustsoorten, en 

de eurytope Sympycnus desoutteri vertonen een uitgesproken voor

keur voor opgaande wilgenstruwelen in vochtige pannen.

■  Dolichopus migrans: in België komt de soort voornamelijk in 

Vlaanderen voor, waar ze momenteel uitsluitend in de kustduinen 

wordt aangetroffen. Vóór 1981 was ze ook gekend van centraal Oost- 

Vlaanderen [Cent en omstreken] en de Antwerpse en Limburgse 

Kempen. D. migrans lijkt sterk gebonden aan droge tot matig droge 

duinstruwelen. P o l l e t  &  G r o o t a e r t  [1996] toonden aan dat de soort 

een voorkeur lijkt te vertonen voor smalle wilgenstruwelen langs

heen duinpannen. Ze komt ook nog vrij algemeen in duingrasland 

en duindoornstruweel voor en lijkt aan zandgrond te zijn gebonden



[zie ook Assis F o n s e c a , 1978]. Ze werd na 1980 in 5 atlashokken in 

Vlaanderen aangetroffen en vertoont een achteruitgang van 49%, 

voornamelijk in het binnenland.

■  Sciapus laetus: in België werd de soort tot nog toe enkel in 

Vlaanderen aangetroffen, voornamelijk langs de kust en met een 

beperkt aantal meldingen uit het binnenland. Deze soort vertoont 

een bijzondere voorkeur voor struwelen en rietlanden op een matig 

vochtige tot vochtige zandbodem. S. laetus werd na 1980 in 6 atlas

hokken in Vlaanderen aangetroffen, evenwel enkel abundant te 

Zeebrugge en Nieuwpoort.

In scherpe tegenstelling tot de duinpannen zijn de grotere vertegen

woordigers uit de genera Dolichopus [claviger, ungulatus, acuticornis] 

en Hercostomus [gracilis, nigriplantis], samen met Xanthochlorus tenel- 

lus de bepalende fauna-elementen van vrij vochtige duinstruwelen 

[P o l l e t  &. G r o o t a e r t , 1994a, 1996]. Enkel D. acuticomis, H. gracilis en 

H. nigriplantis zijn typische kustbewoners, terwijl de overige als eury- 

tope bossoorten omschreven kunnen worden. De gemeenschappen 

die in zeer vochtige en grotere boscomplexen zoals het Hannecart- 

bos te Oostduinkerke voorkomen, verschillen slechts weinig van ge

lijkaardige habitats uit het binnenland. Geen enkele typische kust- 

soort wordt hier abundant aangetroffen.

■  Dolichopus acuticornis: in België is de soort beduidend meer ver

spreid in Vlaanderen dan in Wallonië. Momenteel wordt ze nage

noeg uitsluitend gevonden aan de kust, terwijl ze vóór 1981 in heel 

Vlaanderen werd aangetroffen. Dit is een typische en abundante 

soort van matig vochtige tot droge duinstruwelen, en ze komt min

der algemeen voor in duinpannes, duindoornstruwelen en andere 

vegetatietypes. D. acuticornis werd na 1980 in 12 atlashokken in 

Vlaanderen aangetroffen maar vertoont een achteruitgang van 35%. 

Deze achteruitgang is quasi volledig te wijten aan het verdwijnen 

van de soort in het binnenland; in geschikte biotopen [bv. in het 

militair domein van Lombardsijde] behoort ze evenwel tot de meest 

abundante Dolichopodidae.

■  Hercostomus nigriplantis: in België is de soort beduidend meer 

verspreid in Vlaanderen dan in Wallonië, waarbij het zwaartepunt in 

het kustgebied wordt bereikt. In dit gebied is de soort vrijwel uitslui

tend beperkt tot matig vochtige duinstruwelen met een goed ontwik

kelde humus- en struiklaag, en ook maar veel minder talrijk rond 

duinplassen en in duinpannen. In het binnenland wordt ze meestal 

gevonden op vegetatieloze, vlakke, zandige of lemige oevers van 

doorgaans grote plassen. Opvallend is het voorkomen op de Sint- 

Pietersberg, wat mogelijk in verband staat met de aanwezige kalkbo- 

dems. H. nigriplantis werd na 1980 in 12 atlashokken in Vlaanderen 

aangetroffen en vertoont geen beduidende achteruitgang.
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■  Hercostomus gracilis: in België is de soort op één waarneming na 

uitsluitend gekend uit Vlaanderen, waar ze haar zwaartepunt bereikt 

in de kuststruwelen. Ze verkiest, net als H. nigriplantis, matig voch

tige tot droge duinstruwelen met een rijke kruid- en struiklaag en 

komt slechts in lage abundanties ook in duindoornstruwelen en 

duingraslanden voor. H. gracilis werd na 1980 in 7 atlashokken in 

Vlaanderen aangetroffen, die uitsluitend in de kuststreek gelegen 

zijn. De laatste melding vanuit het binnenland dateert van 1951 [St- 

Cenesius-Rode], Momenteel is de soort enkel zeer abundant in twee 

duinstruwelen in het militair domein van Lombarsijde vastgesteld; 

in het veel uitgestrekter Hannecartbos werd niettegenstaande een 

intensieve bemonstering in 1987 slechts één exemplaar verzameld.

Slikken en schorren

I  Onv. gekend /  niet bedreigd 

I I Zeldzaam 

I I Bedreigd 

|  Met uitsterven bedreigd 

|  Uitgestorven

Figuur n .2 . Vergelijking van de Dolichopodidae-fauna’s tussen kustduinen en slikken en 

schorren.

Bij een vergelijking van de recente Dolichopodidae-fauna’s van de 

kustduinen en slikken en schorren [zie figuur 11.2], blijkt dat de ha

bitat ‘slikken en schorren’ een opvallend groot aantal Rode lijst- 

soorten omvat; 4 3%  van de soorten uit deze ecotoop kunnen im

mers als tenminste kwetsbaar worden beschouwd, terwijl deze 

groep in de duinen een veel lager aandeel [13,5%] vertegenwoordigt. 

Niettemin zijn deze waarden de hoogste voor alle onderzochte habi

tats in Vlaanderen [vgl. moerassen: 11,7%].



Typ isch e  kustsoorten

Van de 154 Dolichopodidae-soorten die reeds aan de kust werden 

waargenomen en waarvoor een voldoende groot aantal waarnemin

gen voorliggen [n > 5], blijkt uit een x2-analyse dat quasi 8 0 %  van 

de soorten [43/54] significant meer aan de kust werden verzameld 

dan in de rest van Vlaanderen [zie bijlage]. Uiteraard omvat deze 

groep niet uitsluitend typische kustsoorten en ligt voornamelijk de 

grondige inventarisatie [‘overbemonstering’] van diverse kustgebie

den aan de basis van deze resultaten. Niettemin kunnen op basis 

van eigen ervaringen en ecologische gegevens uit de literatuur, de 

volgende soorten als typische en vaak exclusieve kustsoorten wor

den bestempeld:

Een aantal soorten van zowel vochtige [Chrysotus palchellus en C. 

palustris] en droge [Medetera micacea en M. plumbella] kortgrazige 

en lichtrijke biotopen komen abundant voor in zowel kustduinen als 

zandige terreinen en heidegebieden in het binnenland. 

Niettegenstaande het feit dat ze dus een grotere verspreiding verto

nen dan de eerder genoemde soorten, vormen ze toch een kenmer

kend fauna-element van resp. duinpannen en duingraslanden.
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schorren en slikken: Campscinemus armatus, Dolichopus clavipes, D. 

diadema, D. sabinus, D. strigipes, Hydropborus oceanus, Machaerium 

maritimae, Muscidideicus praetextatus, Orthoceratiam lacustre [uitge

storven], Rhaphium consobrinum, Syntormoa filiger, Thinophilusjlavi- 

palpis en T. ruficornis;

duingebieden: Dolichopus acuticomis, D. migrans, Hercostomus graci

lis, H. nigriplantis, Medetera petrophiloides, Scellus notatus, Sciapus 

laetus en S. maritimus.

Daarnaast werden ook reeds 64 algemene tot zeer eurytope soorten 

in de duinen aangetroffen. Een aantal hiervan bv. Dolichopas ungula- 

tus, D. claviger, Sympycrws pulicarius, Medetera truncorum, M. jacula 

en M. saxatilis, blijken bovendien grote populaties te vormen [P o l l e t  

&  G r o o t a e r t , 1996] maar zijn geenszins typisch voor het kustgebied.

Bovenstaande soorten, samen met de litorale Apbrosylus-soorten, 

vertegenwoordigen slechts 19 %  van het totaal aantal soorten dat 

aan de kust werd aangetoond [zie figuur 11.3],
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B  ijlage

Aandachtssoorten Dolichopodidae voor het Vlaamse duingebied 1

1 in de lijst werden enkel soorten opgenomen die gekend zijn van > 1 atlashok in het duinengebied [om toevallige vondsten uit te sluiten] en waarvan > 

25 %  van het totaal aantal Vlaamse vondsten [atlashokken] in het duinengebied gesitueerd zijn.

Z e l d z a a m h e i d : uitgedrukt als het percentage bemonsterde atlashokken [n = 167] waarin de soort na 1980 werd aangetroffen.



T r e n d :

=: geen beduidende wijziging voor en na 1981; +: > io  en < 50%  vooruitgang; ++: > 50% en < 10 0 %  vooruitgang; +++: > 10 0 %  vooruitgang; +!

voor het eerst ontdekt na 1980; < 50% achteruitgang; —: > 50 en < 75% achteruitgang; — : > 75% en < 10 0 %  achteruitgang; -! uitgestorven.

A r e a a l : * Inclusief Noord-Afrika 

R o d e  l ijs t : P o l l e t  [2000]

>ort Verspreiding in Vlaanderen Zeldzaamheid
(Aantal atlashokken)

Duingebied Niet-duingebied Vlaanderen

Trend Habitat-voorkeur Areaal Rode lijst -categorie

ahrosylus ferox 6 O 6 0.6 . . . Litorale rotsen Europees Met uitsterven bedreigd
impsicnemus armatus n 16 27 14.4 +++ Slikken en schorren Palearctisch Momenteel niet bedreigd
irysotus palustris 6 H 2 0 10.2 + + + Kustduinen West-Europees Momenteel niet bedreigd
olichopus acuticornis ÏO 21 31 7-2 Kustduinen West-Palearctisch Kwetsbaar
olichopus clavipes 4 O 4 1.8 ++ + Slikken en schorren Palearctisch Met uitsterven bedreigd
olichopus diadema 5 5 ÏO 3-6 + + Slikken en schorren Palearctisch Zeldzaam
olichopus migrans 8 7 15 3.0 ■ Kustduinen Palearctisch Kwetsbaar
olichopus notatus 3 9 12 4-2 + Kustduinen Palearctisch Bedreigd
olichopus sabinus 5 7 12 3.6 = Slikken en schorren West-Palearctisch Bedreigd
olichopus signifer 2 6 8 4.2 ++ + Moerassen West-Palearctisch Zeldzaam
olichopus strigipes 2 2 4 2 -4 +! Slikken en schorren West-Palearctisch Bedreigd
ercostomus gracilis 15 4 19 4 -2 Kustduinen West-Palearctisch Kwetsbaar
ercostomus nigriplantis 12 8 2 0 7-2 + Kustduinen West-Palearctisch Vrij zeldzaam
ydrophorus oceanus 7 2 9 1.8 - Slikken en schorren West-Europees* Kwetsbaar
ydrophorus praecox 6 15 21 7-2 + Oevers Ubiquist Vrij zeldzaam
achaerium maritimae 3 1 4 1.2 = Slikken en schorren Europees Met uitsterven bedreigd
edetera diadema 5 11 16 5-4 + Droge zandige gebieden Palearctisch Vrij zeldzaam
edetera micacea 6 14 20 9.0 + + + Droge zandige gebieden Palearctisch Vrij zeldzaam
edetera muralis 2 6 8 3.0 ++ ? West-Palearctisch Zeldzaam
edetera petrophiloides 11 1 12 4-2 + Kustduinen Europees Zeldzaam
edetera plumbella 8 16 24 7.8 + Droge zandige gebieden Palearctisch Vrij zeldzaam
uscidideicus praetextatus 2 O 2 1.2 +! Slikken en schorren West-Europees Met uitsterven bedreigd
rthoceratium lacustre 2 O 2 - j Slikken en schorren West-Palearctisch Uitgestorven in Vlaanderen
>ecilobothrus principalis 3 3 6 3.0 +++ Slikken en schorren West-Palearctisch Bedreigd
laphium antennatum 5 12 17 8.4 +++ } West-Palearctisch Vrij zeldzaam
laphium brevicorne 2 2 4 0.6 -- Kustduinen West-Palearctisch Bedreigd
ellus notatus 6 5 11 4.8 +++ Kustduinen Palearctisch Zeldzaam
hoenophilus versutus 5 13 18 8.4 +++ Droge zandige gebieden Europees* Vrij zeldzaam
iapus laetus 5 3 8 3.6 +++ Kustduinen West-Europees Bedreigd
iapus longulus 2 2 4 0.6 - Droge zandige gebieden Europees Bedreigd
iapus maritimus 8 2 ÏO 3.6 ++ Kustduinen Europees Bedreigd
ntormon filiger 4 1 5 1.8 ++ Slikken en schorren Europees Met uitsterven bedreigd
chytrechus insignis 2 3 5 1.8 ++ Kustduinen Europees* Met uitsterven bedreigd
inophilus flavipalpis 2 1 3 0.6 Slikken en schorren Palearctisch Met uitsterven bedreigd


