zodion kroeberi,

een nieuwe blaaskopvlieg voor nederland

(diptera: conopidae)
Elias de Bree & John Smit
Blaaskopvliegen zijn aantrekkelijke moordenaars. De meeste algemene soorten zijn
prachtig gekleurd en duidelijk in het veld aanwezig. Het zijn parasieten van andere
insecten, met name bijen en hommels. Ondanks dat de algemene soorten erg opvallend
zijn en makkelijk in het veld te vinden zijn, is van de meeste soorten toch maar weinig
bekend van de biologie. In dit artikel melden we een minder opvallende soort nieuw
voor Nederland en speculeren we over de mogelijke gastheer.

inleiding
In september 2011 verzamelden de auteurs
enkele exemplaren van het genus Zodion
Latreille, 1796 in het zuidwesten van Nederland.
Aanvankelijk werden de dieren weggezet als
Z. cinereum (Fabricius, 1794) vanwege de lichte
antennen. De afwijkende biotoop en de
observatie van Lucien Calle dat er sinds 2007
jaarlijks grote aantallen aangetroffen worden
tijdens de monitoring van de schorzijdebij
Colletes halophilus Verhoeff, 1943 op Saeftinghe,
leidde er toe het materiaal nog eens kritisch te
bekijken. Dit leverde een nieuwe soort blaaskop
vlieg voor Nederland op: Zodion kroeberi
Szilady, 1926. In dit artikel geven we een
overzicht van de waarnemingen in Nederland
met enkele speculaties omtrent potentiële
gastheren van Z. kroeberi die mogelijk het
verschil in biotoop verklaren.

het genus zodion
Er is recent nogal wat veranderd in de naam
geving van de verschillende soorten van het
genus Zodion. De beide uit Nederland gemelde
soorten Z. cinereum en Z. notatum (Meigen,
1804) (Van Veen 2002) blijken synoniem,
waarbij Z. notatum beschouwd wordt als de
donkere vorm van Z. cinereum (Mei & Stuke
2008). Naast deze beide namen was er nog een
derde naam in omloop in NoordwestEuropa:

Z. carceli RobineauDesvoidy, 1853. Het type
van Z. carceli bleek eveneens een exemplaar
van Z. cinereum, waardoor dit taxon een andere
naam moest krijgen. Hiervoor bleek Z. kroeberi
Szilady, 1926 beschikbaar (Stuke & Clements
2005). Kortom, in NoordwestEuropa komen
twee soorten voor; Z. cinereum (fig. 1, 2) en
Z. kroeberi (fig. 3, 4), die beide bij deze ook uit
Nederland gemeld worden.
De overige uit Europa bekende soorten zijn
Z. caesium Becker, 1908, een endeem van de
Canarische eilanden, Z. erythrurum Rondani,
1865 uit Zuid(west)Europa en Z. nigritarsis
(Strobl, 1902) uit ZuidoostEuropa. Mei &
Stuke (2008) geven een tabel voor alle Europese
soorten.

herkenning
Het genus Zodion onderscheidt zich van alle
andere Europese blaaskopvliegen door de
volgende combinatie aan kenmerken:
• De arista is bovenop het derde antennelid
ingeplant, niet op de top.
• Het lichaam is geheel donkergrijs gekleurd.
• De tong heeft slechts één buigpunt, aan de
basis.
• De anaalcel in de vleugel is lang.
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Figuur 1. Zodion cinereum, dorsaal. Foto’s John Smit.
Figure 1. Zodion cinereum, dorsaal. Photos John Smit.

Figuur 3. Zodion kroeberi, dorsaal.
Figure 3. Zodion kroeberi, dorsaal.

Figuur 2. Zodion cinereum, lateraal.
Figure 2. Zodion cinereum, lateral.

Figuur 4. Zodion kroeberi, lateraal.
Figure 4. Zodion kroeberi, lateral.

tabel voor de twee nederlandse soorten
1



Tong meer dan anderhalf keer zo lang als de hoogte van de kop (fig. 5); tergiet 4 met duidelijke
donkere vlekken aan de basis van de lange zwarte haren (fig. 7); palpen donker; dijen geheel donker;
tarsen geheel donker; cel r4+5 normaal gesproken gesloten; achterlijf met laatste segment (vrouwtje,
fig. 2) glimmend zwart. .................................................................................................................... Zodion cinereum
Tong minder dan anderhalf keer zo lang als de hoogte van de kop (fig. 6); tergiet 4 zonder donkere
vlekken aan de basis van de lange zwarte haren (fig. 8); palpen licht; dijen onder de grijze bestuiving
duidelijk oranje; tarsen alleen laatste lid donker, rest licht; cel r4+5 open; achterlijf met laatste
segment (vrouwtje, fig. 4) glimmend oranjerood. .................................................................... Zodion kroeberi

voorkomen
Zodion kroeberi komt in Europa voor in Duits
land, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië,
Oostenrijk, Polen, Roemenië, het Europese deel
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van Rusland, Spanje en Zwitserland (Stuke et al.
2006, Chvála & Weinberg 1969, CarlesTolrá &
Lencina 2010) en buiten Europa uit Iran en
Turkije. Recente waarnemingen worden slechts

nederlandse aunistise mededelingen 38 ‒ 2012

Naamloos-7 56

28-11-12 10:10

Figuur 5. Zodion cinereum, kop in zijaanzicht.
Figure 5. Zodion cinereum, head in lateral view.

Figuur 6. Zodion kroeberi, kop in zijaanzicht.
Figure 6. Zodion kroeberi, head in lateral view.

Figuur 7. Zodion cinereum, tergiet 24.
Figure 7. Zodion cinereum, tergite 24.

Figuur 8. Zodion kroeberi, tergiet 24.
Figure 8. Zodion kroeberi, tergite 24.

gemeld uit Duitsland en Spanje (CarlesTolrá &
Lencina 2010, Stuke et al. 2006). Zodion kroeberi
wordt overal als zeldzaam beschouwd.

van de Rijksdam zijn de lage slikken opgehoogd
en is de sedimentatie versneld waardoor er zand
walletjes zijn ontstaan. Tevens is er een zandwal
aangelegd die een gasleiding beschermd.
Begrazing zorgt ervoor dat er open stukken zand
blijven. Het zijn deze zandige stukken in het
terrein waar Z. kroeberi is aangetroffen.

vindplaatsen in nederland
In Nederland is Z. kroeberi aangetroffen op het Ver
dronken land van Saeftinghe en de Stoppelbergen
nabij Ossendrecht (fig. 9), de details van de waarne
mingen worden gegeven in tabel 1. Beide terreinen
liggen hemelsbreed slechts zo’n 10 kilometer uit
elkaar maar zijn totaal verschillend qua biotoop.
Het Verdronken land van Saeftinghe is een 3000
hectare groot schorrengebied. Door de aanleg

De Stoppelbergen ten zuidoosten van Ossen
drecht is een snipper heide omringd door
gemengd bos. Hier zijn de dieren gesleept van
bloeiende heide Calluna vulgaris. Deze laatste
biotoop komt overeen met hetgeen Stuke et al.
(2006) melden over de biotoopvoorkeur van
Z. kroeberi in de rest van Europa: heideterreinen.
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Tabel 1. Waarnemingen van Zodion kroeberi in Nederland. * waargenomen, maar niet verzameld.
Table 1. Records of Zodion kroeberi in the Netherlands. * sighted but not collected specimens.
Aantal
1♀
2♀
3 ♂, 3 ♀
10*
1♀
40*
40*
1♂
40*
40*
1 ♂, 3 ♀

Locatie
NoordBrabant, Ossendrecht
NoordBrabant, Ossendrecht
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe
Zeeland, Emmadorp, Saeftinghe

Toch zijn in Nederland de grootste aantallen
waargenomen op het Verdronken land van Saef
tinghe (tabel 1).

biologie
Er is niets bekend over de gastheren van Z. kroe
beri (Stuke et al. 2006). Voor de zustersoort
Z. cinereum worden verschillende Hymenoptera
genera als gastheren opgevoerd in de literatuur:
Halictus Latreille, 1804 (Halictidae), Hylaeus
Fabricius, 1793 (Colletidae) en Odynerus Latreille,
1802 (Vespidae) (Kroeber 1925, Seguy 1930, Smith
1969, Van Veen 1984). Al deze meldingen zijn
terug te voeren op slechts één zekere waarneming
van Ritsema (1873) die Z. cinereum kweekte uit
een vrouwtje Halictus quadricinctus (Fabricius,
1776), gemeld onder het synoniem Hylaeus
quadristrigatus Latreille, 1805 (Ebmer 1988).
Deze waarneming publiceerde hij een jaar later
nog een keer (Ritsema 1874). Vervolgens is het
De Meijere (1904) die verwarring sticht. Hij be
schrijft de waarneming van Ritsema en meldt
vervolgens een soortgelijk geval voor zich te heb
ben bij Halictus rubicundus (Christ, 1791), zonder
verdere details van de kweek te geven en zich
volledig te baseren op de lege pop in de gastheer.
Daarnaast meldt hij ook dat een lege pop in het
achterlijf van een Odynerus reniformis (Gmelin,
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Datum
15.ix.2011
3.ix.2011
2.ix.2011
2.ix.2011
2.ix.2011
1/30.ix.2010
1/30.ix.2009
9.vii.2009
1/30.ix.2008
1/30.ix.2007
28/30.viii.2007

Amersfoortcoördinaten
82376
82376
73374
73374
68371
72376
72376
70372
72376
72376
72376

1790) vermoedelijk behoort tot Z. cinereum.
Ook hier baseert hij zich alleen op de lege pop
huid, en dat in een tijd dat er nog nauwelijks wat
bekend was van de verschillen tussen de poppen
van de verschillende soorten. Latere auteurs nemen
zonder verdere kritiek de namen over en om de
chaos compleet te maken meldt Zimina (1968)
Apis mellifera Linnaeus, 1758 als gastheer voor
Z. cinereum, onder de naam Z. notatum. Deze
waarneming is evenmin gebaseerd op gekweekte
exemplaren, maar op vermeende aanvallen van
de Zodion op honingbijen. Hierbij wordt beargu
menteerd dat ook in NoordAmerika een Zodion
soort parasiteert op Apis mellifera. Zonder twijfel
doelt zij hier op het artikel van Severin (1937).
Vooralsnog is er dus slechts één gastheer met
zekerheid bekend voor Z. cinereum: Halictus
quadricinctus.
In NoordAmerika, waar meer soorten van het
genus Zodion voorkomen dan in Europa (Smith
& Peterson 1987), zijn twee verschillende gast
heren gemeld. Howell (1967) geeft eveneens een
soort uit de familie Halictidae, Nomia melanderi
Cockerell, 1906, als gastheer voor Z. obliquefascia
tum (Macquart, 1846). Severin (1937) meldt
echter Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) als
gastheer van Z. fulvifrons Say, 1823. Tot op heden
wordt die beschouwd als een milde plaag voor de
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Figuur 10. Vliegtijddiagram van Zodion kroeberi.
Figure 10. Fenogram of Zodion kroeberi.
Figuur 9. Vindplaatsen van Zodion kroeberi in
Nederland.
Figure 9. Distribution of Ziodion kroeberi in the
Netherlands.

gebied, en altijd in de buurt van de nestaggregaties
van Colletes halophilus (pers. med. Lucien Calle).

honingbij (Smith & Peterson 1987). Kortom de
gastheren van de verschillende Zodionsoorten zijn
niet beperkt tot één bijenfamilie en een waar
neming van Z. kroeberi in Nederland doet ver
moeden dat deze soort bij weer een heel andere
familie parasiteert.
Op 2 september 2011 werd door de eerste auteur
in Saeftinghe een exemplaar van Z. kroeberi op
gemerkt, dat vloog te midden van een kolonie
Colletes halophilus. Het dier landde op een gras
halm en werd vrijwel direct opgemerkt door aan
vliegende Colletesvrouwtjes. Eén daarvan bleef
roerloos voor de Zodion in de lucht hangen en na
zo´n 20 seconden zette ze de aanval in, onmiddel
lijk bijgevallen door vijf andere Colletesvrouwtjes
werd de Zodion verdreven. Zulk agressief gedrag
van vrouwtjes van Colletes halophilus is tot nog
toe alleen waargenomen tegen de nestparasieten
Epeolus tarsalis Morawitz, 1874 en E. variegatus
(Linnaeus, 1758) en nog nooit tegen vliegen.
Aan de andere kant worden er jaarlijks tientallen
exemplaren van Z. kroeberi waargenomen in het

Het is ontegenzeggelijk speculatief om op basis
van één waarneming een gastheerrelatie te sugge
reren, maar er zijn meer aspecten die doen ver
moeden dat Z. kroeberi op enkele zeer nauw
verwante soorten Colletes parasiteert. Colletes
halophilus behoort tot het C. succinctussoort
complex, samen met C. hederae Schmidt & Wes
trich, 1993 en C. succinctus (Linnaeus, 1758)
(Kuhlmann et al. 2007). Alle drie de soorten zijn
niet alleen morfologisch maar ook genetisch zeer
nauw verwant en nauwelijks van elkaar te onder
scheiden (Kuhlmann et al. 2007). Alle drie de
soorten vliegen laat in het seizoen (Peeters et al.
1999), wat overeenkomt met de vliegtijd van
Z. kroeberi (fig. 10) (Stuke et al. 2006). Daarnaast
komt de algemeenste soort van dit complex,
C. succinctus, vrijwel uitsluitend voor op heide
terreinen, precies de voorkeursbiotoop van Z. kroe
beri (Stuke et al. 2006). Aangezien C. hederae
slechts zeer lokaal voorkomt in Europa (Kuhlmann
et al. 2007), C. halophilus buiten Nederland
eigenlijk nauwelijks voorkomt, met uitzondering
van enkele populaties in de ons omringende lan
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den (Kulhmann et al. 2007), en C. succinctus zeer
algemeen is op heideterreinen (Peeters et al. 1999)
vermoeden wij dat Z. kroeberi primair een para
siet is van C. succinctus en daarom overwegend op
heideterreinen in het najaar aangetroffen wordt.
Doordat de populatie van C. halophilus op Saef
tinghe hemelsbreed zo dicht bij de Stoppelbergen
en het uitgestrekte gebied de Kalmthoutse heide
ligt kon Z. kroeberi hier makkelijk terechtkomen
en parasiteren op een genetisch en morfologisch
nauw verwante soort.

verder onderzoek
Het zou dan ook erg interessant zijn om te probe
ren de soort te kweken uit Colletes succinctus of
C. halophilus en om te zien of C. hederae ook tot
de mogelijke gastheren behoort. Verder zijn we
benieuwd of Z. kroeberi ook op andere heideterrei
nen in Nederland voorkomt en slechts door zijn
late vliegtijd lange tijd over het hoofd gezien is.
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[in Russisch]

summary
Zodion kroeberi , a conopid fly new to the Netherlands (Diptera: Conopidae)
Zodion kroeberi is recorded for the first time in the Netherlands. The species is found on two
localities in the southeast of the country: Verdronken land Saeftinghe (a salt marsh) and
Stoppelbergen (heath land). The most probable host is Collectes succinctus, but also
C. halophilus is a candidate.
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