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Zweefvliegen

Jan Jaap Boehlé

Een fl auw grapje van mij tijdens een insec-
tenexcursie in een tuin is te vragen wat voor 
insect er nu in het potje zit. Ik heb dan een 
zweefvlieg gevangen met een gele tekening. 
Meestal begint men te raden, bij, hommel of 
wesp komen het eerst aan bod, daarna wordt 
het moeilijk. Zweefvliegen zijn bij veel men-
sen onbekend. Toch komen ze overal voor.

Hoe herken je nu eigenlijk een 

zweefvlieg? Zoals de naam al zegt 

kunnen ze zweven. Hun vlucht is 

karakteristiek. Iedereen heeft wel 

eens een vlieg gezien die `stil` stond 

in de lucht en dan plots vooruit 

schoot. Zweefvliegen zijn ware 

stuntvliegers. Ze kunnen met hun 

vleugels 200 tot 300 slagen per 

seconde maken. Behalve stil in de 

lucht hangen kunnen ze ook nog 

zij- en achterwaarts vliegen. Ze 

zijn enorm snel. Er zijn soorten die 

snelheden van 36 km per uur halen. 

Ook vanuit stilstand zijn ze zo weg. 

Het is fascinerend om zò n vlucht 

te volgen. Het zijn vooral de man-

netjes die stil staan in de lucht, om 

hun territorium te overzien of om-

dat ze op zoek zijn naar een vrouw-

tje. Het zicht van een zweefvlieg 

schijnt 3 keer zo goed te zijn als dat 

van een mens, wat bij die snelhe-

den ook wel mag. Het territorium 

bestaat vaak uit een zonnige plek in 

de tuin. Dit territorium verschuift 

mee met de stand van de zon. Je ziet 

ze dan hangen en plotseling maken 

ze een bliksemsnelle uitval in een 

bepaalde richting, naar een al dan 

niet vermeende concurrent. Wan-

neer ze tussen de planten op zoek 

zijn naar een partner is het vliegpa-

troon ook spectaculair. Dan staan 

ze stil in de lucht en plots gaan ze 

in razendsnelle vaart tussen de 

planten door om dan ineens weer 

stil te hangen, net zolang tot er een 

vrouwtje gevonden is. 

We kunnen zweefvliegen dus 

herkennen aan hun manier van 

vliegen. Maar stel dat we er een 

gevangen hebben hoe herken-

nen we haar dan als zweefvlieg en 

onderscheiden we haar van andere 

vliegen. Ik kijk vaak als eerste naar 

de antenne. Deze is kort vergele-

ken met die van hommels, bijen en 

wespen. De antenne bestaat uit 3 

antenneleden. Op het derde anten-

nelid is zijdelings de antennebor-

stel ingeplant. Hiermee kun je de 

meeste zweefvliegen onderscheiden 

van andere vliegen die de anten-

nespriet meestal bovenop het derde 

lid geplaatst  hebben. Er zijn uit-

zonderingen maar daarover alles in 

determinatielijsten. 

Een tweede kenmerk is de vleugel. 

Op het plaatje zie je een vleugel 

met zijn beadering. Dit lijkt op het 

eerste gezicht een doolhof maar bij 

rustige bestudering valt het al-

lemaal erg mee. Het belangrijkste 

kenmerk vormt de vena spuria die 

de dwarsader doorsnijdt. Deze vena 

spuria is bijzonder omdat zij begint 

noch eindigt in een andere ader. Ze 

wordt ook wel zwevende of valse 

ader genoemd. 

Mimicry werkt
Zoals bleek lijken veel zweefvliegen 

op honingbijen, wespen of hom-

mels, die allemaal kunnen steken. 

Het verschijnsel van uiterlijke over-

eenkomst met een gevaarlijk, giftig, 

of onsmakelijk dier, zonder dat de 

nabootser deze eigenschappen zelf 

bezit, heet mimicry. De effectiviteit 

daarvan op mensen blijkt dus keer 

op keer bij insecten excursies. Ik 

heb meegemaakt dat de sterk op 

bijen lijkende zweefvlieg Eristalis 

tenax die massaal op bloeiende 

klimop vloog door kinderen voor 

bijen werden uitgemaakt. Ik ver-

telde dat het zweefvliegen waren, 

haalde mijn arm door de zwerm 

maar ze waren niet te overtuigen. 

zweefvliegen
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De  imker uit het dorp werd door 

iemand uit de straat geroepen 

omdat er een bijenzwerm in zijn 

schuur zou zitten, je raadt het al, 

zweefvliegen. Ik moet bekennen dat 

ik ook nog wel eens twijfel of het 

nu een bij of zweefvlieg is. Afgelo-

pen zomer liep ik door het dorp en 

dacht in eerste instantie een hoor-

naar op een vlinderstruik te zien, 

maar bij betere observatie was het 

toch een zweefvlieg. De hoornaar-

zweefvlieg Volucella zonaria lijkt op 

de hoornaar, vooral vliegend. 

Vogels hebben een duidelijke voor-

keur voor soorten die het minst op 

wespen lijken. Jonge vogels eten 

zweefvliegen tot ze zich vergis-

sen en gestoken worden. Vanaf dat 

moment mijden ze zweefvliegen. 

Bij proeven met kooivogels bleek 

dat deze geelzwarte zweefvliegen 

weigerden te eten, maar zodra een 

exemplaar op zijn rug viel en zijn 

effen zwarte buik zichtbaar werd, 

werd deze direct opgegeten. Toch 

worden ze wel degelijk door vogels 

gegeten dus 100% werkt hun mimi-

cry niet. 

Niet alle zweefvliegen lijken op wes-

pen. Hommelzweefvliegen lijken op 

hommelsoorten die in de omgeving 

voorkomen. De hommelzweefvlieg 

die op de steenhommel lijkt fopt 

mij het meest. Hommels worden 

wel door vogels gevangen maar ze 

zijn door de vieze smaak van hun 

gifblaas weinig populair. 

Voedselvoorkeur
Zweefvliegen voeden zich met 

nectar en stuifmeel. Er is een zekere 

voorkeur voor bepaalde planten, 

maar overduidelijk is dat niet. Op 

madeliefjes vindt je ze zelden. Op 

boterbloemen al wat meer, maar 

op bereklauw en margrieten tref 

je de meest uiteenlopende soorten 

aan. Sommige soorten zijn gebon-

den aan die planten waarop ze hun 

eieren afzetten omdat hun larven 

alleen bladluizen eten, die op die 

bepaalde plant voorkomen. 

In mijn ervaring zijn schermbloe-

migen  (pastinaak, bereklauw), en 

veel composieten populair. Er zijn 

soorten die de bloemen bezoeken 

waarop je veel stekende insecten 

aantreft, dit vergroot hun veiligheid 

dankzij hun mimicry. De bloem-

kleur kan ook een rol spelen.  De 

hommelzweefvlieg - Arctophila 

bombifomis wordt vrijwel uitslui-

tend aangetroffen op paarse bloe-

men als beemdkroon, duifkruid en 

distels. De blinde bij - Eristalis zie 

je in het najaar veel op bloeiende 

klimop, die op dat moment ook erg 

in trek is bij de honingbij.

Een plek voor de larven
Voor een grote soortenrijkdom aan 

zweefvliegen zijn de plaats en de 

omstandigheden die je ze biedt voor 

de ontwikkeling van de larven nog 

belangrijker dan het bloemenaanbod.

De larven worden in vier groepen 

verdeeld: 

• Groep een eet insecten, meestal 

bladluizen. De ene soort pakt alles 

wat bladluis is, anderen specialise-

ren zich op een of enkele soorten.

• Groep twee zijn soorten waarbij de 

larven leven van micro-organismen 

(schimmels en bacteriën) in rot-

tend materiaal. Bijvoorbeeld in het 

wondvocht van bomen, in rottend 

hout, afgestorven boomwortels en 

rottend plantenmateriaal.

• Groep drie voedt zich met micro-

organismen in rottend organisch 

materiaal in een vochtige omgeving.

• Groep vier in en van levend plant-

materiaal zoals in bollen, stengels 

bladen en zelfs paddenstoelen.

Gewone pendelvlieg (Helophilus pendulus) Vrij makkelijk te her-

kennen door lengtestrepen op borststuk en tekening op achterlijf. 

Heeft balts gedrag. De larven eten bacteriën in modder. 

Grote kommazweefvlieg (Eupeodes luniger). `Deze soort kom je in 

heel Nederland tegen, in open biotopen, parken en zelfs balkons.  De 

larven leven van bladluizen op veel verschillende kruiden.
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Kortom, een gevarieerde natuurlijke 

tuin met daarin een rijk insecten 

leven (veel bladluis) dood en rot-

tend plant materiaal in de vorm van 

dood en afstervend hout plus een 

mooie strooisel laag en eventueel 

een composthoop, een waterpartij 

en een grote variatie aan planten 

voldoet aan de eisen om een soor-

tenrijke zweefvliegenpopulatie te 

doen ontstaan.

Natuurlijk is de ligging van je tuin 

in Nederland ook bepalend. Het 

zuiden heeft een warmer klimaat 

dan het noorden. Dit vertaalt zich 

mede in het aantal voorkomende 

soorten. Maar waar je ook zit er zijn 

altijd genoeg soorten om te ontdek-

ken. Ga je ze bekijken en lees je over 

hun levenscyclus dan komen er 

zoveel leuke weetjes en anekdotes 

aan het licht dat je nooit meer op de 

zelfde manier langs een zweefvlieg 

loopt.

Van boven naar beneden:

Witte reus (Volucella pecullens). Makkelijk 

te herkennen aan de witgele band op het 

achterlijf. Mannetje vertoont territorium-

gedrag. De larven leven onderin wespen-

nesten van afval en dode larven.

Stadsreus (Volucella zonaria) Deze grote 

zweefvlieg vergeet je niet wanneer je hem 

tegenkomt. Lijkt op hoornaar. Komt 

algemeen voor maar in lage aantallen.  

Larve leeft onderin wespennesten van dode 

wespen.

Doodskopzweefvlieg (Myathropa florea)

Met wat fantasie zie je een doodskop op het 

borststukrug. Mannetje vertoont typisch 

territoriumgedrag langs zonnige bosranden 

en zonbeschenen plaatsen in loofbossen. 

De larven leven in natte houtmolm en tus-

sen rottend blad.


