Sleutel Ephydridae genera (gebaseerd op Mathis en Zatwarnicki 1996)
bewerkt door Jan Wind, april 2017.
1.

Gezicht middendeel en benedenrand zonder borstelharen;
gezichtsrandborstelharen in min of meer verticale rij, parallel aan de
gezichtsrand. Voorhoofdsdeuk klein tot groot. ………………………………………... 2.
Gezicht middendeel en benedenrand met borstelharen, vooral de
benedenrand soms met lange borstelharen; gezichtsborstelharen rij naar
boven convergent. Voorhoofdsdeuk groot tot diep. ……………………………….. 52.

2.

DC borstelharen voor- en in de dwarsnaad onduidelijk of afwezig ………….. 3.
DC borstelharen voor- en in de dwarsnaad aanwezig, duidelijk ……………… 32.

3.

Arista met wimpers. Soms lichte kleur en daardoor moeilijk te zien ……….. 4.

Arista kaal tot bijna kaal, of de arista rudimentair; indien gewimperd de
lengte van de wimpers korter dan halve breedte van 3e antennelid………… 28.
4.

Voorpoot met sterk vergrote dij en voorpoot tibia met spoor …….… Ochthera
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Ochthera spec. foto 1: Mariëtte Geluk Ochthera manicata foto 2. Jan Wind
In Nederland één soort Ochthera mantis Sprinkhaanvlieg.
Voorpoot geen vergrote dij en voor tibia zonder spoor; costa tot ader M;
gezicht heeft geen duidelijke verticale kiel ………………………………………………. 5.
5.

Achterste onderrand wang (gena) vormt een scherpe hoek met lijn
achterhoofd (occiput); postgena met dunne bleke haren. Grotendeels of
geheel zwarte glimmende soorten met beperkte beharing. ……………………….. 6.
Achterste onderrand wang (gena) vormt een stompe of ronde hoek met lijn
achterhoofd (occiput); postgena meestal met sterke zwarte borstelharen.
Glimmende tot niet glimmende soorten met gewoonlijk goed ontwikkelde
beharing. …………………………………………………………………………………………………. 7.

6.

Voorpoot dij met dikke borstelhaar op PV (posteroventral) ongeveer op 1/3
van apicale uiteinde. Pre-scutellar AC ontbreken. ……………………. Athyroglossa

Athyroglossa glabra foto’s: Jan Wind
In Nederland één soort Athyroglossa glabra. Nog te verwachten soorten zijn Athyroglossa
flaviventris en A. ordinata die beide in de buurlanden voorkomen en mogelijk ook A.
nudiuscula alleen bekend uit Midden- en Zuid Europa.

7.

Voorste en achterste notopleural haren op gelijke afstand van notopleural
(onder)dwarsnaad. ....………………………………………………………………………………. 8.
Achterste notopleural haar verder van notopleural-dwarsnaad (dichter bij
rugzijde) dan voorste notopleural haar. ………………………………………………….. 23.
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8.

Vleugelader R2+3 loopt vanaf R1 dichtlangs de costa (C= vleugelrand);
Dwarsader dm-cu met scherpe middenknik. ………………………… Clanoneurum

Clanoneurum is nog niet waargenomen in Nederland. De soort Clanoneurum cimiciforme is
bekend uit de buurlanden en potentieel voor Nederland. Clanoneurum menozzii komt alleen
voor in Midden- en Zuid Europa.

Vleugelader R2+3 loopt niet vlak langs de costa. Dwarsader dm-cu zonder
scherpe middenknik. …………………………………………………………………………… 9.
9.

Gezicht met een ruw oppervlak vooral de onderste helft; Korte gezichtsharen,
de langste hoogstens zo lang als de afstand tot de tegenoverstaande haar.
Typisch gekromde rug ………………………………………………………………. Discomyza

Discomyza incurva foto’s Jan Wind

In Nederland is er één Discomyza soort. Discomyza incurva.

Gezicht gewoonlijk glad. Als het gezicht niet glad is zijn de langste gezichtsharen minstens zo lang als de afstand tussen tegenoverstaande haren……. 10.
10.

Notopleuron met korte haren rond voorste notopleural borstelhaar ; voorste
notopleural borstelhaar bijna 2x zo ver van postpronotal borstelhaar als van
achterste notopleural borstelhaar. Gezichtsrand met haren of kaal...……….. 11.
Notopleuron zonder haren rond notopleural borstelharen; voorste
notopleural borstelhaar hoogstens 1,3 x zo ver van postpronotal borstelhaar
als van achterste notopleural borstelhaar. Gezichtsrand kaal. …………………. 14.
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11.

Gezichtsrandharen in twee rijen waarvan één rij naar midden van gezicht
gekeerd en één rij naar achteren-buiten gekeerd. ……………. Polytrichophora

bron: fig 29-31 Polytrichophora agens in Mathis & Zatwarnicki (2012) A revision of the new
world species of Polytrichophora Cresson ….(Diptera, Ephydridae)
In Nederland is er nog geen Polytrichophora soort. In de buurlanden komt Polytrichophora
duplosetosa voor.

Gezichtsharen één rij of alle haren naar midden van gezicht gericht. …………12.
12.

Gezichtsrand met borstelharen ………………………………………………… Discocerina

Discocerina obscurella foto’s Jan Wind

In Nederland komt alleen Discocerina obscurella voor.
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13.

Gezichtsrand zonder borstelharen. …………………………………………………………. 14.

14.

Geen pre-scutellar AC (op achterste deel rug voor het scutellum)....………...... 15.
Wel pre-scutellar AC, duidelijk, variabel, relatief zwak en dicht bij elkaar of
sterk en verder uit elkaar. ………………………………………………………………….….. 16.

15.

Vleugels helder; voorste notopleural borstelhaar op midden van notopleuron
(gerekend tussen de notopleuron-dwarsnaad en notopleuron-rugnaad).
Tergieten van achterlijf vouwen zich (niet scherp) om zijkant. Derde tergiet
vergroot, lengte gelijk aan lengte van tergiet 2 en 4 samen; tergieten met ruw
stoppelig oppervlak. ……………………………………………………………………. Cnestrum

Cnestrum lepidopes bron: SNSB, Zoologische Staatssammlung, München
(Creative Commons-Attribution Non-Commercial Share–Alike (2010)
Cnestrum lepidopes is nog niet waargenomen in Nederland, wel in buurlanden.

Vleugel met (deels) verdonkerde dm-cu dwarsader; voorste notopleural
borstelhaar dicht bij de voorhoek van notopleuron. Tergieten met scherpe
zijrand; Tergieten 3 en 4 vergroot en ongeveer evenlang; tergieten ruw met
fijne stoppeltjes. …………………………………………………………………………. Trimerina

Trimerina madizans foto: Dmitri Gavryushin op Diptera-info
In Nederland één soort Trimerina madizans. Trimerina microchaeta bekend uit Polen , Spanje
enz. Trimerina indistincta is recent (Krivosheina M.G. 2004) bekend uit Finland. Trimerina
intemeliae is alleen bekend van Italië
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16.

De haren op het voorhoofdsdriehoekje (ocellum) staan achter het voorste
ocellum-oogje; de pseudopostocellar haren opzij gebogen (lateroclinate),
sterk uitelkaar gebogen, soms dunne haren , nauwelijks zichtbaar. ………… 17.
De haren op het voorhoofdsdriehoekje (ocellum) staan ter hoogte van - of iets
voor het voorste ocellumoogje; de pseudopostocellar haren zijn naar voren
gebogen (proclinate), parallel of iets uitelkaar gebogen, altijd duidelijk en
stevig. …………………………………………………………………………………………………… 18.

17.

Glimmende zwarte vrij kale vlieg. Derde antennelid langer dan breed. Arista
met minstens 6 lange dorsale wimpers. Pseudo-ocellar haren dun, kort,
hoogstens 1/3 van lengte haren op voorhoofdsdriehoek. Katepisternum
(onderste zijplaat) met één borstelhaar. Op basis Rs geen haren. Vleugel
helder of met verdonkerde dwarsaders. …………………………………….….. Psilopa

Psilopa nitidula en Psilopa polita foto’s Jan Wind
In Nederland zijn 7 soorten Psilopa in Nederland. Psilopa compta, P. leucostoma, P. nana, P.
nigritella, P. nitidula, P. polita en P. roederi.
De volgende soorten bekend uit buurlanden of iets verder weg kunnen mogelijk nog worden
waargenomen in Nederland: P. apicalis, P. bornholmi, P. girschneri, P. marginella, P. maritima,
P. obscuripes, P. pulicaria, p. rutilans en P. stackelbergi.

18.

Vleugel iets puntig aan top bij uiteinde ader R4+5; Duidelijke AC haren, in
twee regelmatige rijen; achterste notopleural borstelhaar iets hoger
ingeplant dan de voorste. Arista met afgekapte top en niet langer dan de 1ste
flagellomeer (=3e antennelid). Sommige (alle?) melkwitte vleugels. ..... Schema
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cf. Schema durrenbergensis (volgens Zatwarnicki op diptera.info, niet
bevestigd) foto Niels-Jan Dek in Rilland Zeeland

Kustsoort met melkwitte vleugels. Schema durrenbergensis is nog niet op de Nederlandse
faunalijst, maar wel bekend uit de buurlanden. Verder in Europa nog Schema acristichale

anders …………………………………………………………………………………………………….19
19.

Vleugel meer ronde top; Veel, zwakke, onduidelijke AC haren, in vier of meer
regelmatige of onregelmatige rijen; voorste en achterste notopleural
borstelhaar ingeplant op dezelfde hoogte. Arista taps toelopend en veel langer
dan de 1ste flagellomeer (=3e antennelid). Supra-alar borstelhaar duidelijk en
langer dan achterste notopleural borstelhaar. Gezichtsrand (parafacial)
onderaan met opstaande borstelhaar. (melkwitte vleugels?).………. Diclasiopa

cf. Diclasiopa spec. (det. Tony Irwin) op diptera.info foto mwkozloski

In Nederland één soort: Diclasiopa lacteipennis. Verder in Europa Diclasiopa niveipennis.

anders ……...…………………………………………………………………………………………… 20.
20.

Supra-alar (post-sutural) haar heel kort of ontbrekend, indien aanwezig dan
duidelijk korter dan achterste notopleural borstelhaar. Gezichtsrand
(parafacial) onderaan geen opstaande borstelhaar……………………………..……. 21.

21.

Achterpoot scheen (tibia) met pre-apicale , ventrale spoor (kromme dikke
borstelhaar); 2-3 gezichtsborstelharen, met daarboven en iets meer naar het
midden een borstelhaar op een duidelijke, glimmend rond voetje (papilla);
micromentose (bedauwd) bruinachtig voorkomen. ……………… Hecamedoides

Hecamedoides littoralis (Een Japanse soort)
In Nederland één soort Hecamedoides glaucellus. Andere Europese soorten Hecamedoides
costatus en H. unispinosus.
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Achterpoot scheen (tibia) geen pre-apicale , ventrale spoor; twee gezichtsborstelharen, de bovenste niet op een glimmend rond voetje (papilla) en geen
verdere kleinere haren er naast; kaal tot gering micromentose (bedauwd),
min of meer glimmend voorkomen. ………………………………………………………. 22.
22.

Gezicht nogal plat; antennegroeven aan de onderzijde van de antenne soms
niet duidelijk afgetekend; gezichtsborstelharen heel dicht tegen gezichtsrand
haren (parafacials), de bovenste borstelharen niet duidelijk verder verwijderd
van de gezichtsrand dan de onderste borstelharen. …………..….Gymnoclasiopa

Gymnoclasiopa spec. foto Stephen R. in diptera.info
In Nederland drie soorten: Gymnoclasiopa cinerella, G. nigerrima en G. plumosa. In
buurlanden komen voor Gymnoclasiopa aulisioi, G. aurifacie, G. aurivilii, G. bohemanni, G.
collini, G. lambi, G. nigerrima en G. pulchella.

Gezicht duidelijker naar voren bij de bovenste gezichtsborstelharen, als een
horizontale richel; verdiepte delen gezicht onder de antennes duidelijk
zichtbaar. ……………………………………………………………………………. Ditrichophora

Ditrichophora calceata foto’s Jan Wind

In Nederland zijn drie soorten Ditrichophora: D. calceata, D. fuscella en D. palliditarsis.
In de buurlanden komen de volgende Ditrichophora soorten voor: D. glabricula, D. hungarica,
D. moraviae, D. nectans, D. nigrithorax, D. nivea, D. olivacea

23.

Fronto orbital achteroverstaand (reclinate) en gewoonlijk zijn de
borstelharen op het gezichtsdriehoekje goed ontwikkeld; smalle
mondopening; vooronderrand van gezicht vooruitgestoken en een klein
knobbeltje (clypeus) op midden gezicht. ………………………………………………… 24.
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24.

Scutellum met 3 paar randborstelharen; scherpe hoek achterrand wang; hoge
wang, lengte meer dan ½ ooghoogte. Glimmend puntneusje…..…… Hecameda

Hecameda albicans foto Niels-Jan Dek
In Nederland alleen Hecameda albicans

Scutellum met 2 paar randborstelharen; ronde hoek achterrand wang; lage
wang, hoogte minder dan ½ ooghoogte. ………………………………………………….. 25.
25.

Vleugel met ronde top; geen verdonkerde dwarsaders dm-cu; achterlijf met
vijf van boven zichtbare tergieten (bij mannetjes). ……………………………….... 26.

26.

Vleugel met puntig bij uiteinde ader R4+5; verdonkerde randen dwarsaders
dm-cu; achterlijf met vier van boven zichtbare tergieten (bij mannetjes).
……………………………………………………………………….. tribus ATISSINI …….…… 27.
Zwarte palpen; 1 paar duidelijke AC voor de dwarsnaad;2 borstelharen op de
katepisternum (onderste zijplaat) de tweede is kleiner en staat lager dan de
grotere; gezicht heeft twee of meer grote zij borstelharen ……... Allotrichoma

Allotrichoma spec. foto Manuel Lopez op diptera.info
In Nederland tot nu toe nog geen Allotrichoma soorten waargenomen. In de buurlanden en
iets verder wel veel soorten Allotrichoma te weten Allotrichoma bezzii, A. lateralis, A.
picenum, A. schumanni, A. simplex en A. strandi.

27.

Gezicht met vooruitstekende ‘bovenlipje’ op onderste rand van het gezicht en
een naar bovengekromde borstelhaar iets onder het midden ………... Ptilomyia
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Niet verwacht in Nederland. Ptilomyia angustipennis in Zuid Europa en P. orsovana in Oost
Europa.

Gezicht vooruitstekend in onderste zone, in profiel iets concaaf, geen naar
bovengekromde borstelhaar……………………………………………………………… Atissa

In Nederland één soort Atissa pygmea.
In buurlanden Atissa kerteszi en A. limosina. In Zuid Europa Atissa hepaticoloris.

28.

Ocellar en pseudopostocellar haren afwezig of onduidelijk en niet te
onderscheiden van andere beharing op het voorhoofdsmiddenstreep (frontal
vitta) naast en voor het voorhoofdsdriehoekje. ………………………………………. 29.
Ocellar en/of pseudopostocellar haren duidelijk, en groot; geen haren op
voorhoofdsmiddenvlak (frontal vitta) naast en voor het
voorhoofdsdriehoekje. …………………………………………………………………………... 30.

29.

Ogen peervormig, d.w.z. smaller aan de onderzijde; voorhoofd weinig
gediferentieerde middenplaat (frontal vitta) met de rest van het voorhoofd;
smalle wang minder ¼ ooghoogte; smalle clypeus op midden onderste deel
van het gezicht; kleine mondopening; een duidelijke borstelhaar op
achterrand van het katepisternum (onderste zijplaat). ……………..… Glenanthe
In Nederland één (of twee?) soorten. Volgens N.S.R. (Nederlands Soorten Register) komt
Glenanthe ripicola voor in Nederland. Volgens Fauna Europaea komt Glenanthe fuscinervis
voor in Nederland en G. ripicola niet maar wel in de buurlanden.

30.

Achterrand van de achterwang (postgena) vormt een scherpe hoek met de
kop achterkant (occiput); weinig beharing. ………………………………….………… 31.
Achterrand van de achterwang (postgena) vormt een stompe en ronde hoek
met de kop achterkant (occiput); meestal goed ontwikkelde beharing. …... 32.

31.

Voorste notopleural ontbrekend. Pseudopostocellar haren zeer klein of
ontbrekend; arista met 3-8 langere dorsale wimperharen, langer dan voorste
ocellus; dij voorpoot met 5-10 posteroventral (PV) borstelharen aan de
tophelft; binnenste en buitenste vertical haren aanwezig; geen haren tussen
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de postalar haar en de basis van het scutellum; gezicht met microsculptuur
maar kaal of met micromentoze verticale strepen, zonder vlekken; dij
middenpoot aan voorzijde plat, met dichte micromentoze zilverwitte dons;
…………………………………………………………………………………………………….. Mosillus

Mosillus spec. Foto Dmitry Gavryushin Diptera.info
In Nederland één soort Mosillus subsultans

32.

Voorhoofdrandharen (fronto-orbital) duidelijk, goed ontwikkeld, meestal
naar achteren gericht (recinate) en/ of naaar voren gericht (proclinate).
Prescutellur AC (acrostichal) haren goed ontwikkeld. …………………………..… 33.
Voorhoofdrandharen (fronto-orbital) ontbrekend of zijdelings (lateroclinate)
gericht en meestal onduidelijk (behalve in Halmopota goed ontwikkeld). .. 42.

33.

Vleugelader R2+3 kort, en met een kort aanhangsel; vleugelrand (costa) deel
2 ongeveer 1/3 lengte van vleugelrand (costa) deel 3; Eén gezichtsrandhaar
(fronto-orbital), en die naar voren is gericht . ………………………...Parydroptera

Parydroptera discomyzina foto tlegrand op diptera.info
Recent ook uit Nederland bekend.

Vleugelader R2+3 langer, en zonder aanhangsel; vleugelrand (costa) deel 2
minstens zo lang als vleugelrand (costa) deel 3; Gewoonlijk een naar achter
(reclinate) en een naar voren (proclinate) gerichte gezichtsrandhaar. …….. 34.
34.

Achterste notopleural haar op grotere afstand van notopleural (onderste)
dwarsnaad dan de voorste notopleural haar. Vleugel gevlekt. …………………. 35.
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Voorste en achterste notopleural op gelijke afstand van (onderste)
notopleural dwarsnaad. Vleugel helder/ ongevlekt. ………………………………… 36.
35.

Vleugelader R2+3 lang en ongeveer evenwijdig aan C (costa); vleugelrand
(costa) deel 2 minstens 2x zo lang als vleugelrand (costa) deel 3. …….. Ilythea

Ilythea spilota foto’s Jan Wind
In Nederland komt alleen Ilythea spilota voor.

36.

Ogen met dichte korte beharing. Haren op oogjesdriehoek (ocellar) meestal
niet zo groot/sterk als de pseudopostocellar haren, meestal veel zwakker.
Supra-alar haar meestal kort, niet langer dan de notopleural haren. ………. 37.
Ogen kaal. Haren op oogsjesdriehoek (ocellars) sterker dan de zwakke
pseudopostocellar haren. De supra-alar haar sterk, langer dan de achterste
notopleural haar. …………………………………………………………………………………. 38.

37.

Vleugel met rond uiteinde (apex); gezichtsbeharing vrij dicht, duidelijk en
lang. ………………………………………………………………………………………… Hydrellia

Hydrellia griseola foto’s Jan Wind
In Nederland komen tot nu toe 20 soorten voor. Potentieel zijn 18 soorten.
De in Nederland voorkomende soorten zijn Hydrellia albilabris, H. argyogenesis, H. cardaminis,
H. cochleariae, H. flaviceps, H. flavicornis, H. fulviceps, H. fusca, H. griseola, H. geniculata, H.
lapponioca, H. maura, H.mutata, H. nigriceps, H. obscura, H. porphyrops, H. ranunculi, H. tarsata
en H. thoracica.
Potentiele soorten zijn Hydrellia albiceps, H. albifrons, H. caledonica, H. concolor, H. fascitibia,
H. frontalis, H. ischiaca, H. italica, H. laticeps, H. H. maculiventris en H. meigeni, H. nigricans, H.
nymphea, H. pilitarsis, H. pubescens, H. stratiotae, H. subalbiceps en H. svecica.

12

38.

Scheen middenpoot met 1-4 opstaande (dorsale) haren. Niet glimmende,
doffe soorten. ………………………………………………………………………………….…… 39.

39.

Costa tot of iets voorbij R4+5. Sterke haar op uiteinde aan rugzijde van het
tweede antennelid (pedicel). ………………………………………………… Notiphila 40.

Notiphila riparia foto Mariëtte Geluk Notiphila cinerea foto Jan Wind
In Nederland 10 soorten zie subspecies 1 Dichaeta , 2 Agrolimna en 7 Notiphila.

40.

(Midden)gezichtsharen staan dichtbij gezichtsrandharen.
Voorhoofdsrandharen sterk en naar voren gericht (proclinate). Donkere
soort. Mannetje borstelharen op uiteinde van achterlijf..Notiphila (Dichaeta)
Ook wel beschouwd als apart geslacht ………………………………………….. Dichaeta

Dichaeta caudata (m, f) foto’s Jan Wind
In Nederland komt alleen de soort Dichaeta caudata voor.

(Midden)gezichtsharen op enige afstand van gezichtsrand haren; voorhoofdsrandharen zwak en proclinate; okergeel-bruinige soorten. ……………………. 41.
41.

Scheen middenpoot met 4 haren op de rugzijde (dorsal). Gezichtsbeharing
met weinig, dunne haren; twee korte voorhoofdsrandharen naar voren
gericht (proclinate), naast grotere naar achter gerichte (reclinate) haar. Dij
middenpoot heeft geen kam/ rij van PV (posteroventral) haren.
…………………………………………………………….... Notiphila (subspecies Agrolimna)
Deze subspecies Agrolimna is vertegenwoordigd met twee soorten in Nederland namelijk
Notiphila (Agrolimna) uliginosa en N. venusta.
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Scheen middenpoot met 3 haren op de rugzijde (dorsal). Gezichtsbeharing
met steviger, dikkere haren; meestal met één korte voorhoofdsrandhaar naar
voren gericht (proclinate), naast grotere naar achter gerichte (reclinate) haar.
Dij middenpoot heeft meestal een kam / rij van PV (posteroventral) haren.
…………………………………………………………….. Notiphila (subspecies Notiphila)

Notiphila (Notiphila) riparia foto Mariëtte Geluk
Deze Notiphila (subspecies Notiphila) is in Nederland met zeven soorten vertegenwoordigd.
Dit zijn Notiphila annulipes, N. brunipes, N. cinerea, N. dorsata, N. maculata, N. nigricornis en N.
riparia. Soorten die potentieel zijn voor Nederland zijn Notiphila (Notiphila) aquatica, N. (N.)
graecula, N. (N.) guttiventris, N. (N.) nubila, N. (N.) subnigra en N. (N.) umbrosa.

42.

Grote gapende mondopening. ……………………………………………………………… 43.
Kleine tot middelgrote mondopening. …………………………………………………… 46.

43.

Dwarsader R-M duidelijk verder van vleugelbasis dan snijpunt R1 met costa;
lengte 2e vleugelrand (costa) deel 0,6 -3,3 x zo lang als 3e costa deel ; Schildje
(scutellum) soms met een uitsteeksel / puntje op het uiteinde.… Parydra ..44.
Dwarsader R-M direct onder of iets voorbij snijpunt R1 met costa; lengte 2e
vleugelranddeel 3,3 – 5 x zo lang als 3e deel. Scutellum zonder puntje……. 45.

44.

Gezichtsprofiel naar buiten krommend (convex)..Parydra (subsp. Parydra)

Parydra coarctata en P. quadripunctata foto’s Jan Wind
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In Nederland 4 soorten onder de Parydra subspecies Parydra namelijk P. (P.) aquila, P. (P.)
coarctata, P. (P.) hecata en P. (P.) nubecula. Potentieel zijn Parydra (Parydra) cognata, P.(P.)
littoralis, P.(P.)nigritarsis, P.(P.) quinquemaculata en P.(P.) undulata.

Gezichtsprofiel recht of naar binnen krommend (concaaf)
…………………………………………………………………Parydra (subsp. Chaetoapnaea)

Parydra pusilla foto Jan Wind
In Nederland 3 soorten onder Parydra subspecies Chaetoapnaea namelijk P. (C.) fossarum, P.
(C.) pusilla en P. (C.) quadripunctatata. Potentieel zijn P. (C.) mitis en P.(C.) ralloi.
Verder is er nog een Parydra subspecies Paranapaea met soort P. (P.) pubera die in Nederland
voorkomt.. Mathis en Zatwarnicki onderscheiden deze subspecies niet.

45.

Paar Acrostichals op rug voor het schildje (Prescutellar AC) goed ontwikkeld;
drie duidelijke voorhoofdsrandharen (fronto-orbitals)..………… Halmopotopa

Halmopota salinaria bron Wikipedia
In Nederland komen geen Halmopota soorten voor. Alleen Halmopota salinaria is potentieel.

Geen of kleine acrostichals op rug voor het schildje (prescutellar AC); Eén
duidelijke voorhoofdshaar. …………………………………………..…… Eutaenionotum
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In Nederland komt nog geen Eutaenionotum soort voor. Potentieel zijn Eutaenionotum
guttipennis en E. olivaceum

46.

Achterste notopleural aanwezig en ingeplant op grotere afstand van
notopleural (onder) dwarsnaad dan de voorste notopleural. …………………. 47.
Voorste notopleural ontbrekend, of, indien wel aanwezig, even ver van de
(onder)dwarsnaad als de achterste notopleural. ……………………………………. 48.

47.

Arista kaal of met zeer kleine haartjes. Dorsocentrale haren voor de
dwarsnaad (Presutural DC) aanwezig. ………………………………………… Philygria

Philygria vittipennis (voorheen P. trilineata) foto’s Jan Wind
In Nederland zijn 8 Philygria soorten namelijk Philygria femorata, P. flavipes, P. interrupta, P.
interstincta, P. picta, P. punctatonervosa, P. stictica en P. vittipennis.
Potentieel zijn Philygria morans, P. obtecta, P. posticata en P. stenoptera.

Arista met korte tot lange beharing. DC haren in de dwarsnaad. …… Nostima

Nostima picta (voorheen Philygria picta) foto’s Jan Wind
In Nederland alleen Nostima picta. Potentieel is Nostima semialata.

48.

Costa tot iets voorbij ader R4+5. Lengte tergiet 4 minstens 3x lengte van
tergiet van tergiet 5. Oppervlak achterlijf vol puntjes. ………………… Axysta
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Axysta cesta foto’s Jan Wind
In Nederland alleen Axysta cesta.
Costa tot M; Lengte tergiet 4 hoogstens 2x lengte tergiet 5. ……………………. 49.
49.

Vleugelader R2+3 lang; 2e costadeel bijna 3x zo lang als de lengte van 3e
costadeel. Gezicht plat of slechts ietsje opbollend in het midden. Derde
(=laatste) antennelid (1e flagellomeer) met rond bovenuiteinde. …….. Pelina

Pelina similis en P. subpunctata foto’s Jan Wind
In Nederland drie soorten Pelina aeanea, P. similis en P. subpunctata. Potentieel zijn de
soorten Pelina aenescens, P. nitens en P. norvegica.

Vleugelader R2+3 kort; lengte 2e vleugelranddeel minder dan 2x lengte 3e
deel. Gezicht in midden met lage conische neus. Derde antennelid (1e
flagellomeer) meestal met hoekig boven uiteinde. ……...………………………… 50.
50.

Vleugel helder of hoogstens met vage vlekken op uiteinde R1 en op de
dwarsaders …………………………………………………………………………………………. 51.

51.

Lengte 4e tergiet 1,3 tot 2 x lengte 5e tergiet, oppervlak van beide tergieten
met opvallende puntjes. Boven op kop met IV (Inner Vertical) haren, terwijl
OV (outer vertival) haren ontbreken. Scutellum zijkanten niet fluweelachtig
(not densely microtomentose, not appearing velvety). Rugzijde abdomen plat
ingedeukt op eerste drie tergieten.…………………………………………… Lytogaster.
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Lytogaster abdominalis foto’s Jan Wind
In Nederland zijn er geen Lytogaster soorten. Potentieel is Lytogaster abdominalis.

Lengte 4e en 5e tergiet ongeveer gelijk, en zonder opvallende puntjes
oppervlak. Meestal zowel iv (inner vertical) en OV (outer vertical) aanwezig,
indien OV (outer vertical) niet aanwezig dan zijn de scutellum zijkanten
fluweelachtig. ………………………………………………….…………………………... Hyadina.

Hyadina guttata foto’s Jan Wind
In Nederland komen voor Hyadina guttata, H. humeralis, H. rufipes en H. scutellata. Potentieel
zijn Hyadina minima, H. pollinosa en H. vockerothi.

52.

Drie of vier DC (dorsocentrals) achter de dwarsnaad (postsutural).
Proepisternum (smalle voorste vlakje op zijkant voor de middenplaat of
mesosternum ) met een paar tot veel fijne haartjes. ………………………………… 53.
Twee DC (dorsocentral) achter de dwarsnaad (postsutural), beide even sterk.
Proepisternum meestal kaal, soms met een klein aantal fijne haartjes. …….. 58.

53.

Prosternum (klein vlakje tussen heup 1 en proepisternum) behaard.
Voetkussentjes (pulvilli) heel klein of afwezig; teennageltjes (tarsal claws)
lang en bijna recht. ……………………………………………………………………………..…. 54.
Prosternum kaal. Voetkussentjes (pulvilli) goed ontwikkeld; teennageltjes
(tarsal claws) kort en duidelijk gekromd. ……………………………………….……… 56.
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54.

Voorhoofdsrandharen met 2(-4) sterke haren. Derde antennelid
(flagellomeer) met naast de arista een fijne haar aan de buitenzijkant van het
antennelid. ………………..……………………..……………………..………………….... Setacera.

Setacera aurata foto’s Jan Wind
In Nederland komen voor Setacera aurata en S. micans. Potentieel zijn Setacera breviventris
en S. trina.

Derde antennelid geen haar aan de buitenzijkant.………………………………… 55.
55.

Eén DC (dorsocentral) voor de dwarsnaad (presutural) (soms ook een in of
vlak voor de dwarsnaad, opmerking JW). Gezicht met één rij sterke haren en
één rij mondrandharen (oral setae), verder dunne beharing. Arista met
verdikt basisdeel. Voorhoofdsmiddendeel 1 paar interfrontals. Dwarsader
dM-Cu maakt bijna een rechte hoek met ader CuA1 (eerste anaalader). Palpen
goed ontwikkeld. ……………………………………. …………….………………….. Ephydra.

Ephydra riparia foto 1. Jan Wind

foto 2. Niels-Jan Dek

In Nederland komen voor Ephydra macellaria, E. riparia en E. scholtzi. Ephydra riparia is een
kustsoort. Potentieel zijn Ephydra bivittata, E. flavipennis, E. glauca en E. marina.

56.

Eén DC (dorsocentral) voor de dwarsnaad (presutural) en drie DC achter de
dwarsnaad (postsutural). Postpronotal (vlakje op bovenvoorzijde voor de
middenzijplaat) met een duidelijke zwakke of sterke haar, hoogstens ¼ van
de lengte van de achterste notopleural haar. Heup (coxa) aan de achterzijde
kaal. ……………………………………………………………………………………………... Coenia.
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Coenia curvicauda foto’s Jan Wind

In Nederland komen twee soorten voor Coenia curvicauda en C. palustris.

Eén DC (dorsocentral) voor de dwarsnaad (presutural) en vier DC achter de
dwarsnaad (postsutural). Postpronotal (vlakje op bovenvoorzijde voor de
middenzijplaat) met een duidelijke zwakke of sterke haar, minstens 1/2 van
de lengte van de achterste notopleural haar. Heup (coxa) aan de achterzijde
kaal of met een rij haren. ……………………………………………………………….……. 57.
57.

Vleugelstamader r heeft 1-2 haren op de bovenzijde van de vleugel, ingeplant
voorbij het transverse septum?? Bovenzijde van scutellum bol (convex). Heup
achterpoot met rij haren op rand achter-binnenzijde (pv). ………Paracoenia.

Paracoenia fumosa foto 1 JariF op Diptera.info foto 2 Jan Wind
In Nederland komt alleen Paracoenia fumosa voor.

58.

Costa loopt door tot of iets voorbij R4+5. ……………………………..…… Scatophila.

Scatophila despecta foto’s Jan Wind
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In Nederland komen vijf soorten Scatophila voor namelijk Scatophila caviceps, S. despecta,
S. noctula, S. quadriguttata en S. signata. Potentieel zijn Scatophila contaminata, S. cribata,
S. iowana, S. mesogramma, S. pumilio en S. unicornis.

Costa loopt door tot M. ………………………………………………………………………… 59.
59.

Arista met lange wimpers (aan bovenzijde). …………………………… Philotelma.

Philotelma nigripenne foto’s Jan Wind
In Nederland drie soorten Philotelma defectum, P. nigripenne en P. rossii. Potentieel is
Philotelma parvum.

Arista kaal of kort behaard. …………………………………………………………………. 60.
60.

Slechts één naar buiten gerichte voorhoofdsrandhaar. Vleugel met zeer
duidelijke patroon van veel onregelmatige lichte en donkere vlekjes. ……..…..
………………………………………………………………………………………………… Limnellia.

Limnellia quadrata foto’s Jan Wind

In Nederland komen drie soorten voor, Limnellia fallax, L. quadrata en L. stenhammari.
Potentieel is Limnellia surturi.

Twee of drie naar buiten gerichte voorhoofdsrandharen. Vleugel met patroon
van kleine lichte vlekjes of zonder vlekken. ………………………………………….. 61.
61.

Wang (gena) meestal met een duidelijke lange haar, veel sterker dan overige
wangharen, of indien er geen lange haar is dan zijn er geen DC voor de
dwarsnaad (presutural). Vleugel met duidelijke tot zeer vage lichte vlekken.
…………………………………………………………………………………….……..………. Scatella.
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zie verder onder Scatella (Scatella) en Scatella (Neoscatella)
Wang zonder grote haar, alleen met een aantal uniforme fijne haren. DC haren
voor de dwarsnaad (presutural) aanwezig. Vleugel helder, zonder lichte
vlekken. ……………………………………………………………………………………………….. 65.
62.

Twee DC haren, waarvan de voorste voor de dwarsnaad staat. ……….…….... 63.
Twee tot drie DC haren, waarvan de voorste voor de dwarsnaad staat. …... 64.

63.

Vleugel verdonkerd, met duidelijk patroon van lichte vlekken; bovenzijde van
scutellum kaal; haren op heup (coxa) middenpoot kort; mannetjes hebben
geen rij haren op de dij van de middenpoot. .. Scatella (subspecies Scatella)

Scatella (Scatella) paludum foto’s Jan Wind

In Nederland 3-5 soorten Scatella (Scatella) lutosa, S. (S.) paludum, S. (S.) stagnalis en ook S.
(S.) subguttata en S. (S.) tenuicosta. Potentieel zijn Scatella (Scatella) ciliata, S. (S.) indistincta,
S. (S.) irrorata en S. (S.) obsoleta.

Vleugel iets verdonkerd, lichtjes bruine tint, maar zonder een patroon van
lichte vlekken; bovenzijde van scutellum behaard, vooral meer in de richting
van de zijkanten; heupen (coxa) van de middenpoot met lange haren op de
voorkant binnenzijde (AV =anteroventral); dij van middenpoot van mannetjes
met 7-10 lange sterke haren bij het midden van oppervlak aan de achterbinnenkant (PV= posteroventral) die langer zijn dan de breedte van de dij.
……………………………………………………………………………………………… Teichomyza.

Teichomyza fusca foto Ramon Verstraaten op Diptera.info
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64.

Slechts één paar sterke AC (acrostichals), ingeplant in de dwarsnaad.
………………………………………………...…………. Scatella (subspecies Neoscatella).

Scatella (Neoscatella) subguttata foto’s Jan Wind

In Nederland is één soort Scatella (Neoscatella) subguttata. Potentieel zijn Scatella
(Neoscatella) crassicosta en S. (N.) silacea.

Acrostichal (AC) haren meestal zwak, kort, die doorloopt in een rij achter de
dwarsnaad tot de basis van het scutellum. … Scatella (subspecies Scatella)
zie boven 63.
65.

Achterste notopleural haar veel verder van de (onderste) dwarsnaad dan de
voorste notopleural. Ogen langer dan hoog, gewoonlijk onder een lichte
stompe hoek met de onderrand van de wang. ………………………. Haloscatella.
Voorste en achterste notoplaural haar op gelijke afstand tot de (onderste)
dwarsnaad. Ogen iets hoger dan lang, en lijken daardoor rond ………………. 66.

66.

Achterste voorhoofdsrandhaar (posterior fronto-orbital) dichter bij voorste
voorhoofdsrandhaar (anterior fronto-orbital) dan bij IV (inner vertical) haar.
wang hoogte op zijn hoogst 0,25 x ooghoogte. Voorhoofdsmiddendeel (frontal
vitta) hoogstens zwak glanzend. ……………………………………….. Lamproscatella.

Lamproscatella sibilans foto’s Jan Wind
In Nederland slechts één soort namelijk Lamproscatella sibilans.

------------------ EINDE----------------------
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