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De zoektocht naar de uitgestorven gewaande slankpootvlieg 

Orthoceratium lacustre in West-Vlaanderen: wie helpt mee? 
 

Slankpootvliegen zijn doorgaans groenglanzende middelgrote vliegen met een voorkeur voor 

vochtige biotopen. Zowel de adulten en larven van de meeste soorten zijn predatoren die zich 

voeden met andere invertebraten. In België komen meer dan 300 soorten voor. De meeste 

soorten zijn actief tussen begin mei tot eind juli, maar je hebt uitzonderingen. Orthoceratium 

lacustre  (Fig. 1) is er zo eentje, en is niet alleen om die reden heel bijzonder. 

 

Dit is een soort die in noordwest-Europa 

strikt gebonden is aan slikken en schorren 

en zilte graslanden. Tot voor kort was ze 

enkel en alleen bekend van Knokke, en 

meer in het bijzonder van het natuur-

reservaat Het Zwin, waar ze voor het 

laatst in 1978 was opgemerkt. Ze werd 

dan ook als ‘Uitgestorven in Vlaanderen’ 

bestempeld door Pollet (2000) … tot ik 

midden vorig jaar een staaltje van oktober 

2012 in handen kreeg uit Dudzele. Groot 

was mijn verbazing toen bleek dat dit staal 

deze soort bevatte. Onmiddellijk werd een 

kleine campagne op poten gezet waarbij 

een gebied in Lissewege (Monik-kenwerve 

natuurreservaat), eentje in Dudzele en het Zwin te Knokke werden bezocht. En met succes! In 

elk van de gebieden werd een gezonde populatie vastgesteld (Pollet et al. 2017), die in de twee 

eerste gebieden mogelijk wel onder druk staat door bouw- of grondwerken. 

 

De vraag blijft evenwel hoe wijd verbreid 

deze bijzondere vliegensoort wel is. Ze is 

immers al die tijd onder de radar gebleven. 

Maar om dit te onderzoeken heb ik hulp 

nodig van mijn West-Vlaamse broeders en 

zusters, vandaar deze oproep. Ik zet even 

de belangrijkste aspecten op een rijtje: 

Waar (habitattype)? Zilte graslanden en 

slikken en schorren (vooral zeeaster-

vegetaties op modderige plaatsen aan 

open poelen, Fig. 2) in West-Vlaanderen. 

Wanneer? Vanaf juni tot augustus 2017, 

maar de beste maand is september! 

Hoe? Je sleept de vegetatie af met een 

insektennet, en de vangstopbrengst 

bewaar je in alcohol. Of je kunt ook witte 

‘pan traps’ plaatsen in de zeeaster-

vegetatie. Witte plastic potjes van 

hoevekaas of ijsroom of botervlootjes (Fig. 

3) kunnen uitstekend dienst doen als ‘pan trap’. Deze vallen worden gevuld met zoutwater met 

Figuur 1. Orthoceratium lacustre 

Figuur 2. Habitat van Orthoceratium lacustre (Lissewege) 
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detergent, en na een tweetal 

dagen leeggemaakt. De vangst-

opbrengst kan met een zeefje 

worden opgevangen of getrieerd 

en ook in alcohol bijgehouden. 

Zorg voor een duidelijke label 

met informatie over de localiteit, 

het gebied, de periode/datum, de 

methode, de verzamelaar, etc … 

Waarom? Samen kunnen we 

finaal vaststellen waar deze 

iconische soort voorkomt en 

misschien aantonen hoe zeld-

zaam ze wel is, zodat ze effectief 

kan worden beschermd.  Collega-

entomologen in Nederland heb-

ben reeds aangegeven ook in 

Nederland een gelijkaardige zoek-tocht te willen starten. 

En wat met de stalen en de resultaten? De alcoholstalen mag je steeds toesturen naar mijn 

thuisadres (zie onder) of met iemand meegeven die op het INBO of het KBIN langskomt. Ik zorg 

voor de identificatie (ook van andere slankpootvliegen die ev. in de stalen zouden steken) en 

verwerk de resultaten tot een publicatie, waarin je als medewerker wordt vermeld. 

 

Wat als je wenst deel te nemen aan deze 

‘queest’? Stuur me (mpollet.doli@gmail.com) 

als particulier of als vereniging een email-

bericht toe en ik neem contact met je op om 

na te kijken hoe we best tewerk gaan. Ik kan 

je verzekeren dat het een heel spannende 

zoektocht wordt, die snel resultaat oplevert, 

vooral in september. In 2016 duurde het 

amper 10 minuten om de soort vast te stellen 

(Fig. 4), die soms talrijk in aangrenzende 

rietbedden voorkomt. 

 

Uitkijkend naar je reactie en alvast bedankt. 
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Marc Pollet (tevens West-Vlaming): Regentiestraat 144, B-9473 Welle (Denderleeuw) 

Figuur 3. Allemaal uitstekende potentiële 'pan traps' 

Figuur 4. De doelsoort met prooi op riet (Dudzele) 
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