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introductie

De familie Diastatidae bevat wereldwijd slechts 
35 soorten waarvan er negen in Europa voor
komen, allen in het genus Diastata (Mathis & 
Barraclough 2011). Het zijn kleine grijze vliegjes 
die lijken op Campichoetidae en Drosophilidae. 
Ze komen voornamelijk voor in vochtige bossen. 
Deze studie toont aan dat er zeven soorten  
Diastatidae in Nederland zijn vastgesteld, waarvan 
Diastata nebulosa (Fallén, 1823) en D. cervinala 
Chandler, 1987 hier voor het eerst uit ons land 
worden gemeld. Deze twee soorten vormen samen 
met D. ornata Meigen, 1830 de D. nebulosagroep, 
herkenbaar aan de fraai getekende vleugels. 

verwantschappen

Over de plaats van de familie Diastatidae in  
de stamboom van de vliegen bestaat nog geen 
consensus. Sommige auteurs behandelen de  

twee soorten van het vliegengenus diastata nieuw voor  

nederland (diptera: diastatidae)

Elias de Bree

Van de kleine familie Diastatidae hebben drie Europese soorten uit het genus  
Diastata fantastisch mooi getekende vleugels. Alle drie de soorten behoren tot de  
D. nebulosa-groep en worden hier uit Nederland gemeld en afgebeeld. Twee soorten, 
Diastata cervinala en D. nebulosa, zijn nieuw voor de Nederlandse fauna. 

Diastatidae en Campichoetidae als aparte families 
(Chandler 1987), terwijl anderen ze samenvoegen 
(Barraclough 1992). Griffiths (1972) plaatst de 
Diastatidae zelfs binnen de Ephydridae (Griffiths 
1972). Totdat het onderzoek naar de familie
indeling is afgerond, volgen we hier de Neder
landse checklist (Beuk 2002a, 2002b), waarin  
de Diastatidae en Campichoetidae als aparte  
families worden gezien. 

herkenning

De familie Diastatidae onderscheidt zich van de 
Drosophilidae door de plaatsing van borstels op 
de kop. Van de twee frontoorbitaalborstels is de 
naar voren gerichte borstel dichter bij de oogrand 
geplaatst dan de naar achteren gerichte (fig. 3). 
Bij Drosophilidae staat de naar voren gerichte 
borstel op gelijke hoogte of verder van de oog
rand dan de naar achter gerichte borstel. Alle 

Figuur 1. Diastata fuscula.  
Foto Dick Belgers.
Figure 1. Diastata fuscula.  
Photo Dick Belgers.
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Nederlandse soorten van de Diastatidae kunnen 
ook makkelijk van de Drosophilidae onderschei
den worden door de habitus. Het zijn geheel grijs 
bestoven vliegjes met gele poten, rode ogen (fig. 1) 
en een donkere markering in de vleugel. Bij alle 
soorten is de vertex (gedeelte bovenop de kop 
tussen ocellen en ogen) geheel geel. De vertegen
woordiger van de Drosophilidae die het meest 
lijkt op een Diastatidae is de zeer algemene  
Scaptomyza pallida (Zetterstedt, 1874). Deze heeft, 
naast de andere borstelconfiguratie op de kop, 
meestal een grijze vertex en altijd een geheel 
doorzichtige vleugel (fig. 2). Bovendien hebben 
vrouwtjes van deze soort een stevige, met stekel
tjes bezette legboor (oviscapt). Diastatidae hebben 
geen oviscapt. De verwante familie Campichoeti
dae heeft dezelfde kopborstels als Diastatidae 
maar de costa is slechts eenmaal onderbroken en 
bij de Diastatidae tweemaal.

De drie soorten in dit artikel behoren tot de  
D. nebulosagroep en zijn van alle andere  

Dia statidae en overige vliegen te onderscheiden 
aan hun kenmerkende vleugeltekening (fig. 46).  
Dit valt, samen met de rode ogen en gele poten, 
onmiddellijk op in het veld. De donkere vlekken 
in de vleugel over dwarsaders rm en dmcu met 
daartussen een witte vlek treft men bij geen  
andere in Nederland voorkomende vlieg.  
Voor het determineren van de Europese soorten 
Diastatidae en Campichoetidae kan men  
Chandler (1987) gebruiken.

biologie

Larven zijn niet bekend van deze familie.  
Daarmee valt weinig te zeggen over de biologie. 
Imago’s zijn vaak in vochtige bossen in dichte  
vegetatie te vinden. Ze worden meestal gevangen 
door slepen met een net door de vegetatie of met 
een malaiseval. De vliegtijd is van vroeg in het 
voorjaar tot laat in het najaar, zoals ook terug te 
zien in de Nederlandse vangstdata.

Figuur 3. Kopborstels Diastatidae. 
Naar Oosterbroek (2006) &  
Oldroyd (1970).
Figure 3. Head bristles Diastatidae. 
After Oosterbroek (2006) &  
Oldroyd (1970).

Figuur 2. Scaptomyza pallida.  
Foto Dick Belgers.
Figure 2. Scaptomyza pallida.  
Photo Dick Belgers.

naar achter  
gebogen fronto 
orbitaalborstel

naar voren  
gebogen fronto 
orbitaalborstel
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de donkere vlek over dmcu. Chandler (1987) 
meldt een verschil in de grootte van de witte vlek 
tussen dmcu en rm in D. cervinala en  
D. nebulosa. 

nederlandse waarnemingen

In dit artikel worden alle bekende Nederlandse 
vangsten van de D. nebulosagroep gepresenteerd 
(fig. 1618). Dit betreft de gegevens van D. ornata 
door Beuk (2002a), aangevuld met de nieuwe  
gegevens.

sleutel 

Hieronder wordt een sleutel gegeven tot de Nederlandse soorten van de D. nebulosagroep, gebaseerd 
op Chandler (1987). De sleutel geldt voor zowel mannetjes als vrouwtjes. 

1  Dwarsader rm net voorbij uitmonding van ader R1 in de costa en voor eenderde van cel 
dm. Witte vlek basaal van rm klein of afwezig. Witte vlek tussen rm en dwarsader dmcu 
met rechte kanten en even lang als of langer dan bruine markering boven dmcu (fig. 6). 

  Halters wit. Poten helder geel (fig. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diastata ornata
–  Dwarsader rm duidelijk voorbij uitmonding van R1 in de costa. Duidelijke witte vlek 

basaal van R1 die reikt van R2+3 tot aan CuA1. Witte vlek tussen R1 en dwarsader dmcu 
 met bolle kanten en korter dan bruine markering over dmcu. Halters geelwit.  . . . . . . . . . . . . .  2

2  Dwarsader rm vóór het basale eenderde deel van de vleugel en duidelijk vóór het midden 
van cel dm. Witte vlek basaal van R1 smaller dan witte vlek tussen dwarsaders rm en 

  dmcu (fig. 5). Lichaam donkerder en poten geelbruin (fig. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . Diastata nebulosa
–  Dwarsader rm duidelijk voorbij het basale eenderde van de vleugel en duidelijk in het 

midden van cel dm. Witte vlek basaal van r1 net zo breed als witte vlek tussen dwarsaders 
  rm en dmcu (fig. 4). Lichaam lichter en poten helder geel (fig. 7)  . . . . . . . . Diastata cervinala

Figuur 4. Vleugel Diastata cervinala.
Figure 4. Wing Diastata cervinala.

Figuur 5. Vleugel Diastata nebulosa.
Figure 5. Wing Diastata nebulosa.

Figuur 6. Vleugel Diastata ornata.
Figure 6. Wing Diastata ornata.

4 5

6

Naast de genoemde kenmerken gebruikt  
Chandler (1987) een lastig additioneel kenmerk. 
Bij D. ornata reiken de stekels van de costa tot 
ruim de lengte van een stekel voor R4+5, bij  
de andere twee soorten reiken de stekels tot  
dichterbij R4+5, minder dan een stekellengte.  
De grootte van de witte vlek tussen rm en dmcu 
wordt ook gebruikt als kenmerk door Chandler 
(1987), maar is variabel. Binnen het Nederlandse 
materiaal van D. ornata verschilt deze nogal.  
In figuur 46 is te zien dat bij geen enkele soort 
de witte vlek tussen dmcu en rm groter is dan  

R2+3 costa R1

dmcu cudu Rm cuA1
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Figuur 7. Diastata cervinala,  
Pannerden.
Figure 7. Diastata cervinala,  
Pannerden.

Figuur 8. Diastata nebulosa,  
Winterswijk.
Figure 8. Diastata nebulosa,  
Winterswijk.

Figuur 9. Diastata ornata,  
Winterswijk.
Figure 9. Diastata ornata,  
Winterswijk.
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Diastata cervinala

Gelderland Pannerden, Lobberdense waard,  
ac 201432, 9.x.2015, 1 ♀, E. de Bree, sleepnet 
(det. & col. De Bree, in alcohol). 

Verspreiding Alleen bekend uit Europa: Bulga
rije, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Servië, 

Slowakije, Tsjechië, en Zweden (Mathis &  
Barraclough 2011). Voor de verspreiding in  
Nederland zie figuur 16.
Habitat In Nederland gevangen in een opstand 
van Typha spec. in een opgedroogde poel te  
midden van een wilgenbos. In Duitsland gevan

Figuur 1011. Diastata cervinala, 
mannelijk genitaal, 10. dorsaal,  
11. lateraal. Naar Chandler (1987).
Figure 1011. Diastata cervinala, 
male genitalia, 10. dorsal,  
11. lateral. After Chandler (1987).

Figuur 1213. Diastata nebulosa, 
mannelijk genitaal, 12. dorsaal,  
13. lateraal. Naar Chandler (1987).
Figure 1213. Diastata nebulosa, 
male genitalia, 12. dorsal,  
13. lateral. After Chandler (1987).

Figuur 1415. Diastata ornata, 
mannelijk genitaal, 14. dorsaal,  
15. lateraal. Naar Chandler (1987).
Figure 1415. Diastata ornata, male 
genitalia, 14. dorsal, 15. lateral.  
After Chandler (1987).
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gen in vochtige loofbossen. Lijkt een preferentie 
te hebben voor warmere gebieden dan de andere 
twee soorten (Kassebeer 2002).
Morfologie Van de drie soorten degene met de 
meest uitgesproken vlekken in de vleugel en  
opmerkelijk gele poten (fig. 4, 7). Naast de ken
merken die genoemd worden in de tabel zijn 
mannelijke genitalia kenmerkend. Diastata  
cervinala heeft een gebogen surstylus. Dit valt op 
in dorsaal en lateraal opzicht (fig. 10, 11).

Diastata nebulosa

Gelderland Winterswijk, Korenburgerveen,  
ac 242444, 24.iii8.iv.2015, 1 ♀, E. de Bree &  
R. Ketelaar (det. & col. De Bree, in alcohol).

Verspreiding Alleen bekend uit Europa: België, 
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
GrootBrittannië, Hongarije, Ierland, Italië,  

Litouwen, Noorwegen, Slowakije, Tsjechië,  
Zweden en Zwitserland (Mathis & Barraclough 
2011). Voor de verspreiding in Nederland zie  
figuur 17.
Habitat In Nederland gevangen met een malaise
val op een blauwgrasland aan de rand van een 
berkenelzenbroekbos in het veen. In Engeland 
algemeen in vochtig bos en venen op zure grond.
Morfologie Valt op doordat de poten niet zo geel 
zijn als de andere twee soorten, maar bruiner 
(fig. 5). De mannelijke genitalia zijn opvallend 
met een zeer brede surstylus (fig. 12, 13).

Diastata ornata

Drenthe Anloo, de Burgvallen (als Brugvallen), 
14.iv.1984, 1 ♀, J. Prijs (det. & col. P. Beuk). 
Noord-Holland Bergen (P.W.N.pompstation), 
15.vi.1978, 1 ♀, J.P. van Lith (det. & col. P. Beuk); 
Bussum, 26.ix.1989, 1 ♀, B. van Aartsen (det. & 

Figuur 16. Vindplaatsen Diastata cervinala in  
Nederland. 
Figure 16. Records of Diastata cervinala in the  
Netherlands. 

Figuur 17. Vindplaatsen van Diastata nebulosa in  
Nederland. 
Figure 17. Records of Diastata nebulosa in the  
Netherlands.
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col. P. Beuk); Gelderland Overasselt, 26.vi.986,  
1 ♀, B. van Aartsen (det. & col. P. Beuk);  
Winterswijk, Korenburgerveen, ac 242444,  
1219.v.2015, 1 ♂, E. de Bree & R. Ketelaar (det. 
en col. E. de Bree, in alcohol); idem 29.vi 
7.vii.2015, 1 ♀; Idem 15/20.vii.2015, 1 ♀; Idem, 
27.vii4.viii.2015, 1 ♀; Idem 426.viii.2015, 1 ♀.

Verspreiding In Europa bekend uit Denemarken, 
Duitsland, Finland, GrootBrittannië, Italië, 
Noorwegen, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië en 
Zweden, daarbuiten bekend uit OostPalaearc
tisch Rusland, Nearctisch Canada en Verenigde 
Staten en er is zelfs een melding uit de Neo
tropen (Panama) (Mathis & Barraclough 2011). 
Voor de verspreiding in Nederland zie figuur 18.
Habitat In Nederland gevangen met een malaise
val op een blauwgrasland aan de rand van een 
berkenelzenbroekbos in het veen. In Groot 
Brittannië wijdverbreid en algemeen in moeras 
op zure bodem.

Morfologie Lijkt door zijn gele poten het meest 
op D. cervinala (fig. 6). De mannelijke genitalia 
hebben geen opvallende kenmerken ten opzichte 
van de andere twee soorten (fig. 14, 15).

te verwachten soorten

Met de melding van D. cervinala en D. nebulosa 
zijn alle soorten van de D. nebulosagroep, in  
totaal zeven van de negen Europese soorten  
Diastatidae bekend uit Nederland. Van de twee 
overige soorten lijkt Diastata boreonigra  
Chandler, 1987 niet in Nederland voor te kunnen 
komen. Deze soort komt voor in de boreale regio 
in het noorden van Scandinavië en Canada 
(Chandler 1987). Diastata flavicosta Chandler, 
1987 zou in Nederland op kunnen duiken. De 
soort komt wijd verspreid voor in Finland en 
Zweden aldus de originele beschrijving (Chand
ler 1987). Daarna is ze nog gemeld uit Noorwe
gen (Greve & Solem 1990), Tsjechië, Slowakije, 
Oostenrijk (Máca & Roháček, 1994), Zwitserland 
(Merz & Chandler 1997) en Duitsland (Kasse
beer 2002). In Duitsland werd de soort gevangen 
in vochtig loofbos bij Berlijn, in gezelschap van 
D. cervinala (Kassebeer 2002). 
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summary

Two species of the genus Diastata new to the Netherlands (Diptera: Diastatidae)
This paper presents an overview of all records of species from the Diastata nebulosagroup in 
the Netherlands. Diastata cervinala and D. nebulosa are presented as new to the Dutch fauna. 
Diastata nebulosa was caught in a malaisetrap in a bog on acidic soil, together with a series  
of D. ornata. Diastata cervinala was caught by sweepnet on a floodplane of the river Rhine.  
It was found in a stand of Typha spec. within a Salix forest. Seven of the nine known species of 
Diastatidae from Europe are now known from the Netherlands.

E. de Bree
Diependalseweg 4
6813 ge Arnhem
ectemnius@gmail.com

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/322577512

