
Anthomyiidae 
voor Dummies 

Concept 

Tabel voor de geslachten 



 
 
 

Voorwoord 
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Anthomyiidae wordt door menigeen gezien als 
moeilijk te determineren vliegen. 
 
Klopt dit….? 
 
Na jaren bijna dag en nacht met mijn hoofd  
in de studieboeken gezeten te hebben, kan ik nu 
zeggen 
……..het is te doen! 
 
Een kwestie van elimineren. 
 
 
 
 
 
 
 
Stap voor stap, zullen we door het boek heen lopen, 
om op zoek te gaan naar het juiste geslacht. 
 
Deel 1 = geslachten die herkenbare kenmerken of 
levenswijzen hebben. 
Deel 2 = vliegen met een anterior ventral haar op de 
middenscheen. 
Deel 3 = wat er over blijft…… 
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Enkele benamingen en kreten die ik gebruik in het boekje. 

Interfrontals Orbital haren 

Anepimeron 
(soms ook  Pteropleuron genoemd) Gena  

Het stuk onder de ogen 

Parafacial 
Het stuk boven de 
gena en naast de 
antenne 

Wel interfrontals ♀ 

Geen interfrontals ♂ Geen interfrontals ♀ 

Wel  interfrontals ♂ 

Orbital haren ♂ 

Orbital haren ♀ 

Notopleuron haren 
Als er tussen deze haren kleine 
haartjes staan, dan is de 
notopleuron depression behaard 

Prealar 
De prealar haar zit net voor de alar haar. 
De prealar wordt altijd in lengte vergeleken 
met de achterste notopleuron haar. 
Afwezig, korter,even lang of langer…… 

Proepisternal 

Postocular haren 
De rij haren direct achter de ogen 

Monddeel 
Het onderste stuk kan 
zwart glanzend zijn 
(mentum of proboscis) 
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Haren aan de buitenkant van de voorkant van de achterscheen 
Anterior dorsal   (ad) 

Haren aan de buitenkant van de achterkant van de achterscheen 
Posterior dorsal   (pd) 

Haren aan de binnenkant van de voorkant van de achterscheen 
Anterior ventral   (av) 

Haren aan de binnenkant van de achterkant van de achterscheen 
Posterior ventral   (pv) 

Beide voorbeelden van  beharing, geldt ook voor de 
middenscheen! 

Kaal         iets behaard        behaard         redelijk lang     lang behaard         

Let op: pd + pv haren staan soms verraderlijk dicht bij elkaar, maar de 

pv haren zijn meestal dun en zwak en pd haren lang en stevig  

De beharing van de arista 

NOTE: Ik vermeld bij elk geslacht in het boek even een plaatje van de arista, zodat te 
zien is welke vormen van beharing van de arista kunnen voorkomen bij de soorten 
van dat betreffende geslacht. 



• De anaalader loopt tot aan de 
vleugelrand. 
 
 

 
• Het hebben van 2 of meer  

haren op de achterscheen  
• aan de buitenkant van de 

achterzijde (posterior dorsal). 

 
 
 
 

• Het scutellum is aan de 
onderkant behaard. 
 
 
 

• Beide calypters zijn in veel 
gevallen gelijk van grootte (van 

iets groter tot iets kleiner) 

 
• Er zijn nooit meer als drie 

dorsal central haren op het 
postsuturale scutum. 

5 

Deel 1 

Er zijn in Nederland 28 geslachten en 119 soorten bekend. 



Egle 
Een vliegensoort die hoort bij de bomen uit de Wilgenfamilie 
Deze vliegen zijn alleen vroeg in het voorjaar te zien bij de Wilgenbomen 
Ze komen dus na april / mei niet meer voor! 

Let op……er is één eigenwijs vliegje! 
Egle concomitans, die alleen  te vinden is op Populier die ook 
tot de Wilgenfamilie behoort (witte Abeel) Een soort die vaak 
verkeerd wordt gedetermineerd omdat de typerende kenmerken 
voor Egle ontbreken, alleen bij genitaal onderzoek (vaak uit 
wanhoop…) zie je ineens dat hij tot de Egle soorten behoord………. 
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De typerende kop met  
• de onderkant van de kop sterk 

vooruitstekend! 
• Antenne bijzonder kort. 
• Palpen lang en dun. 
• Monddelen lang en dun. 

En…… 
• nooit een anterior ventral haar op de 

middenscheen. 

De meeste Egle soorten zijn bijzonder klein! 
 
Er zijn maar een paar grote soorten (Egle ciliata is de bekendste), het merendeel 
van de vliegen zijn bijzonder klein en vallen daarom bijna niet op en worden dan 
ook vaak over het hoofd gezien . 

Een stuk of vier soorten zijn  ongeveer 5-7mm, ……………….de  rest 2-4 mm 

De eerste vliegen in het voorjaar. 



Fucellia 
Soorten die vooral te vinden zijn op strandjes bij de kuststreken, 
met een voorkeur voor  zeewier en zandplaatsen met veel rommel. 

Myopina 
Ook een vliegje wat houdt van water en vooral te vinden is in de 
buurt van plassen , strandjes en bij randen van meertjes en is 
daardoor door het hele land te vinden. 

• De mannetjes hebben een uitstulping aan het 
begin van de achterdij. 

• De ogen zijn klein en rond. 
• Naast de antenne inplant een glanzende 

donkere vlek op de parafacial. 

• De mannetjes hebben zeer gedrongen 
abdomen, die er dan ook krom uit zien. 

• De poten zijn overal  flink behaard. 

• De antennes zijn bijzonder groot.  

Vliegen vooral te vinden bij de kust, meertjes en plassen. 
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Uitstulping aan het begin van de achterdij 



Geslachten die broedparasiten zijn bij angeldragers. 
(waaronder solitaire bijen, Andrena, Lasioglossum, Colletes en Rophites) 

Leucophora 

• Grote kop. 
• Gena zeer breed. 
• Voorhoofd vooruitstekend. 
• Gedrongen stevige vlieg 
• Antenne kort (en ligt vaak wat naar 

binnen geklapt) 

• Typerend zwart / wit patroon op de thorax. 
• Lange middenstreep + zwarte vlakken aan de zijkant. 
• Scutellum wit in het midden met zwart aan de zijkanten. 

Eustalomyia 
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De zwart witte vliegjes 
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Anthomyia 
• De welbekende soorten met de gevlekte 

thorax en abdomen die iedereen wel 
herkent…….. 

 

Uit het geslacht Anthomyia zijn een aantal vliegjes die geen zwart / 
wit patroon hebben. 
Daarvan zijn er drie soorten bekend in Nederland. 
Gelukkig hebben twee daarvan redelijk herkenbare kenmerken die ik 
hieronder vermeld. 

Anthomyia liturata 
• De enigste soort binnen de Anthomyiidae 

die de  dwarsaders duidelijk verdonkerd 
heeft dus daaraan  makkelijk te herkennen 
is !! 

Anthomyia monilis 
• Een soort met een brede vitta bij het 

mannetje. 
• En met een donkere streep over het midden. 

van de thorax, die doorloopt op het scutellum.  
• Een iets wat iel vliegje met lange vleugels. 

Dan heb je ook  nog Anthomyia mimetica, waar geen foto’s van zijn 

en geen goed herkenbare kenmerken van te benoemen zijn.  
Uit de beschikbare informatie, lijkt het vliege op Anthomyia monilis, 
zonder brede vitta. 



Geslachten die de beharing onder het scutellum missen 
De haartjes zijn bij deze geslachten gereduceerd tot hoogstens één of twee vage haartjes en 

zijn daaraan te herkennen. 
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Chirosia 

Chirosia soorten mineren op varens 
Opvallend is dat de mannetjes vaak klein zijn met bijzonder grootte genitaliën, 
• De mannetjes hebben zowel interfrontals als ook orbital haren, 
• De monddelen zijn kort en dik, 
• En ze hebben geen anterior ventral haar op de middenscheen, 

Phorbia 

Phorbia soorten zijn te vinden bij gras sen 
in vochtige landschappen (moerassen, 
langs beken , sloten en bij meren) 

• Ze hebben wel een anterior ventral 
haar op de middenscheen. 

• De prealar is lang en krachtig 
• Mannetjes hebben vaak een brede 

vitta en het voorhoofd steekt vaak wat 
naar voren. 

• De beharing op de poten kan krachtig 
genoemd worden. 

Brede vitta bij mannetjes 



Pegomya 

Geslachten met kleur 
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De ene helft van alle soorten 
mineert op paddenstoelen  
(vaak op allerlei soorten 
Boleten) 

De andere helft mineert in 
bladeren van planten  
(vaak op Rumex soorten) 

Belangrijkste kenmerken: 
• De arista is kaal  of heel licht behaard 
• Geen interfrontals  bij mannetjes en de meeste vrouwtjes (uitzondering 

zie onderaan) 

• Achterscheen met 2 posterior dorsel haren (uitzondering zie note) 

 

De meest bekende soorten hebben duidelijk gele poten en of gele 
abdomen, of zijn helemaal geel. 
 
Maar de kleinere soorten zijn vaak wat grauwer in kleur, soms zelfs 
donker en dan wordt het wat moeilijker om er nog een Pegomya uit te 
halen……….let daarom op het ontbreken van interfrontals en kale tot 
bijna kale arista en de 2 pd op de achterscheen 

Uitzonderingen:  
De Pegomya vrouwtjes die wel interfrontals hebben: zijn helemaal geel of 
hebben gele abdomen. 
Soms  hebben soorten toch 3 pd op de achterscheen , maar deze is dan  
duidelijk zwakker als de onderste twee. 

Geen interfrontals en 2de pedicel oranje 
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Eutrichota 
Verwant aan Pegomya 

Geslachten met kleur 

Eutrichota soorten mogen dan verwant zijn aan Pegomya, 
maar verschillen zeker op een aantal punten. 

Kenmerken: 
• De arista is iets tot redelijk behaard 
• Thorax en abdomen glanzend donker van kleur 
• De vleugels zijn opvallend donker geel 

 
• Geen interfrontals bij mannetjes en vrouwtjes 
• Poten zijn lang 
• De middenscheen heeft een sterke anterior dorsal haar 
• Achterscheen met 2-3 posterior dorsal haren 



Geslachten met de arista lang behaard 

Hydrophoria 
• 2 posterior dorsal haren op de achterscheen. 

• Onderste calypter flink vergroot. 
• Verdikking aan de onderkant van de monddelen is 

zwart glanzend 
• Scutellum bovenop in het midden behaard. 

 
• Grote soorten (7-10mm) 

Hylemyia 
• 3 posterior dorsal haren op de achterscheen. 

• Onderste calypter niet vergroot. 
• Scutellum bovenop in het midden niet behaard. 
• Verdikking aan de onderkant van de monddelen is 

niet zwart glanzend 
 

• Wat kleinere soorten (5-7mm) 

Hylemyza 
• 2-3 posterior dorsal haren op de achterscheen. 

• Onderste calypter niet vergroot. 
• Scutellum bovenop in het midden niet behaard. 
• Verdikking aan de onderkant van de monddelen is 

niet zwart glanzend 
 

• Klein vliegje (3-5mm) 
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Let op!......er is één vliegje die ook de arista lang behaard heeft, maar niet tot deze geslachten behoord 

Dat is Zaphne divisa,  die verradelijk lijkt op de Hydrophoria soorten, met ook de monddelen zwart glanzend en  
2 pd heeft op de achterscheen, etc………..maar bij dit verwarrende vliegje is de notopleuron behaard !!!!! 
Het geslacht Zaphne  komen we later nog nogmaals tegen…….. 
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Zaphne 
Er zijn van dit geslacht een aantal soorten die een redelijk 
behaarde arista kunnen hebben 
• Deze soorten hebben altijd de verdikking onderaan de monddelen zwart glanzend 
• De notopleuron is behaard of op z’n minst met enkele haartjes 
• Er is altijd een av haar aanwezig op de middenscheen 

 
• De soort wordt verderop nogmaals besproken………..!! 

 

Mycophaga testacea 
Lijkt op een Pegomya, maar heeft dus de 
arista behaard en heeft interfrontals. 
 
• Scutellum geel aan het eind  
• en  schouders  zijn geel. 
• Poten en abdomen helemaal geel. 

Andere geslachten (of soorten) met een redelijk behaarde arista 

Emmesomyia socia 
• Ik noem deze soort ook wel eens de ‘sokjesvlieg’ , omdat de dijen donker zijn en 

de schenen flink geel, waardoor het net lijkt of de vlieg “sokjes “aan heeft 
• Deze soort heeft een haar zitten op de anepimeron (soms maar aan één kant) 



Het gaat nu wel iets moeilijker worden.. 
 

Het grijs grauwe gebied dient zich aan, 
de donkere vliegjes die menigeen tot wanhoop 

drijft 

Goed………als de vlieg niet lijkt op de geslachten die 
hiervoor zijn beschreven of je twijfelt, dan gaan we 

eens verder zoeken. 
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Deel 2 



We gaan nu kijken naar kleine details 
die het verschil uit kunnen maken  

tussen de overgebleven geslachten. 
 

We gaan weer verder elimineren…… 
Wat voor kenmerken hebben de geslachten nooit 

of juist altijd. 
 

We beginnen met de overgebleven geslachten die altijd…. één 
of meerdere haren hebben zitten aan de binnenzijde 

van de voorkant van de middenscheen (anterior ventral). 
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Paregle audacula (1 soort in Nederland) 

• De notopleuron is behaard 
• De mond / kin kan sterk naar voren steken en de monddelen zijn lang en dun.  
• De achterscheen heeft nooit posterior ventral haren 
• De achterscheen heeft nooit meer als één anterior ventral haar 
• Deze soort wordt nog wel eens verwisseld met Delia radicum 

Zaphne  
• De verdikking onderaan het monddeel is zwart glanzend. 
• Monddelen zijn niet lang en dun, meer kort en dik 
• De notopleuron behaard of in ieder geval met enkele haartjes .  
• Antennes van bijna kaal tot redelijk behaard. 

Acyglossa (1 soort in Nederland) 

• De costa loopt maar door tot de ader r4+5 in de vleugel, 
     die bij alle andere vliegen doorloopt tot de M1. 
 
(Let wel op, de enigste soort van Nederland heeft dus1 av haar op de 
middenscheen, maar andere soorten uit dit geslacht kunnen er meer hebben maar 
komen dus in Nederland nog niet voor). 

Pegoplata aestiva en Adia cinerella (van Adia is maar één soort bekend).  
Ze hebben beide lange dunne monddelen en de acrostichals staan breed uit elkaar op 
het scutum zonder haartje daartussen, maar Pegoplata eastiva heeft de proepisternum 
behaard en dat heeft Adia cinerella niet!       Beide soorten worden vaak verwisseld !!! 
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Soorten met 1 av haar op de middenscheen en maar 2 pd haren op de achterscheen 

Soorten met 1 av haar op de middenscheen en 3 of meer pd haren op de achterscheen 

Geldt voor beide soorten 
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Soorten met meer av haren op de middenscheen en 3 of meer pd haren op de 
achterscheen 

Alliopsis (gedeeltelijk, we zien dit geslacht later nog een keer terugkomen bij de vliegen zonder de av 

seta op de middenscheen…….). 

• het 5de  stergiet is altijd zwart glanzend bij de mannetjes (laatste buik stergiet, 
onderdeel van de genitailiën) 

• De verdikking onderaan het monddeel is zwart glanzend. 
• Vliegen met zeer sterke  en stevige beharing op de poten. 

Soorten met één of meer av haren op de middenscheen en 3 of meer pd haren 
op de achterscheen 

Phorbia 
• Dit geslacht zijn we dus al eerder in het boek tegengekomen bij de geslachten 

zonder haartjes onder het scutellum! 

Delia + Botanophila 
Er zijn binnen deze geslachten een aantal  vliegjes die ook een av haar 
hebben op de middenscheen……..gaat u dan door naar pagina 22 in dit boek 
waar ik een beschrijving geef van deze geslachten! 

Subhylemya 
• Een soort die vaak verwisseld wordt met Delia, maar de 

dwarsaders zijn iets wat verdonkerd bij deze soort en is daaraan 
dan te herkennen 

Vervolg….. 
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Al overspannen…? 

#&$%**&q%# 

Nog even volhouden….!! 

We gaan nu kijken naar de overgebleven vliegen 
zonder de anterior ventral haar op de middenscheen. 
 
 
We nemen nu de beharing van alleen de achterscheen 

onder de loep. 

Deel 3 
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Nu we het kenmerk van de av haar op de middenscheen moeten missen, zullen we naar 
andere overgebleven kenmerken moeten zoeken. 
Ik heb ervoor gekozen om naar de beharing van de achterscheen te kijken. 

Soorten met maar 1 posterior dorsal haar op de achterscheen 

Calythea 
• Koolzwarte vliegen met een duidelijk zwart / wit patroon 

op de abdomen en thorax. 
• Het vliegje heeft maar 1 pd  op de achterscheen en wijkt  

dus in principe af !! 

Soorten met 2 posterior dorsal haren op de achterscheen 

Pegoplata 
• Deze soorten hebben de anterior dorsal en posterior dorsal haren op 

gelijke hoogte staan op de achterscheen (opvallend kenmerk). 

• Veel soorten hebben de palpen vergroot, vooral bij vrouwtjes. 
(de palpen zijn dan vergroot aan het eind, als een soort Chinese lepel) 

• Veel soorten hebben de arista redelijk behaard . 

Paradelia 
• Het verschil met Pegoplata is het hebben van meer anterior dorsal 

haren op de achterscheen (meestal 3 ad). 
• De onderkant van de monddelen is zwart glanzend 

Pegomya of Eutrochota 
• We zijn deze geslachten dus al eerder tegengekomen in het boek en kunnen 

dus ook 2 posterior dorsal haren hebben op de achterscheen 
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Heterostylodes 
• Een donkere soort met zeer donker vleugels en ook geen algemeen voorkomend vliegje. 
• Over de biologie is ook weinig bekend,  vermoedelijk een stengelmineerder 
     in gras-achtige planten. 

Strobilomyia 
• Een donkere soort met behoorlijk gele vleugels, die vooral bij 

Larix bomen voorkomt en waarschijnlijk niet gauw veelvuldig 
gevangen wordt, beetje onbekend vliegje nog. 

Lasiomma 
• Deze soorten hebben vaak behaarde ogen (sterker behaard bij de mannetjes) 

• Opvallend zijn de vaak fel gele halters, die opvallend  zijn ten opzichte van de vaak 
wittige  calypters 

• De achterscheen behaard met veel anterior dorsal en posterior ventral haren. 

Anthomyia 
• We zijn dit geslacht al eerder tegengekomen in het boek op 

pagina 9 en het gaat hier dus om de afwijkende soorten. 

Soorten met 3 of meer posterior dorsal haren op de achterscheen 

Let op……er is natuurlijk weer een lastige  Lasiomma soort die de ogen niet 
heeft behaard (Lasiomma picipes)…..het is maar dat je het weer weet….. 

Delia + Botanophila 
Er zijn binnen deze geslachten veel vliegjes die 3 of 
meer posterior dorsal haren hebben op de 
achterscheen 
Kijk even verder bij de beschrijvin van deze 
geslachten op de volgende pagina! 
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Twee geslachten die voor veel verwarring kunnen zorgen!!!!! 

De belangrijkste verschillen tussen deze twee geslachten: 

Delia 
• De achterkant van de kop, direct onder de  postocular haren is bij Delia 

behoorlijk kaal (soms een enkel haartje her en der) 

• De middenscheen heeft over het algemeen maar 1 posterior dorsal haar.        

Botanophila 
• De achterkant van de kop direct onder de postocular haren is bij 

Botanophila  behaard. 
• De middenscheen heeft over het algemeen 2 posterior dorsal 

haren. 

Deze vliegen hebben alle kenmerken van de besproken geslachten door 
elkaar gehusseld en drijven je als determineerder vaak tot wanhoop. 
 
(met av haar op de middenscheen , zonder die av haar, met de monddelen zwart glanzend en weer niet 
zwart glanzend, met gele poten en dan weer flink donker,  gelige vliegjes  of juist weer erg donker, 
lange antennes  of weer korte antennes………en ga zo maar door!!!!) 

 
Dus bij twijfel……..denk dan al snel even aan deze twee 
geslachten! 

Verder hebben beide geslachten: 
• De arista  van iets behaard tot behaard. 
• Altijd 3 of meer posterior dorsal haren op de achterscheen. 
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Dan nog een paar laatste tips 

• Loop het boekje stap voor stap door. 
• Lukt het niet direct …..neem eens een kop koffie. 

 
• Neem rustig de tijd om de haren op de poten te bestuderen. 
• Kijk goed naar kleine details. 
• Misschien heeft u toch een bril nodig. 
• Lukt het dan nog steeds niet…..neem dan een borrel! 

 
• Na de borrel nog geen succes………dan heeft u misschien een 

nieuw geslacht  of soort voor Nederland  te pakken of u heeft een 
vrouwtje (die lijken allemaal op elkaar)…….zo niet, dan wordt het 
een genitaaltje prikken! 

Maar uiteindelijk zal het gaan lukken en heeft 
u de formule te pakken……… 

DAN WENS IK EEN IEDER HEEL VEEL SUCCES !!!!!!!!!!! 

Joke van Erkelens 

De Rietlanden 1 f 

8355 CP Giethoorn 

javanerkelens@home.nl 


