Tabel Rhagio

(bron: KNNV, WM 141, Van der Goot, 1985)

1.a. Vleugel dwarsadertjes aan de top van cel O donker en de vleugeltop
verdonkerd; borststuk: achterzijplaat behaard ; 7-12mm
>> Rhagio vitripennis
1.b. Vleugel duidelijk gevlekt, met scherp begrensde donkere vleugeltop >> 2
1.c. Vleugel glashelder, hooguit pterostigma donker >> 3
2.a. Zijkant borststuk grauw, duidelijk donkerder dan de dijen; heup 2 en 3 grijs;
3e sprietlid iets verlengd, lager dan 2e lid; 8-16mm >> Rhagio scolopaeus
2.b. Zijkant borststuk geel (bij man. alleen geel onder vleugelinplanting), dijen
geel; heupen 2 en 3 geel; 3e sprietlid niet langer dan 2e lid; vleugel 3x zo
lang als breed;9-10mm
>> Rhagio strigosus
3.a. Pterostigma heeft dezelfde kleur als cel A
3.b. Pterostigma een duidelijk donker vlekje

>> 4
>> 5

4.a. Schouderknobbels zwartachtig grijs; heup 1 grijs, beharing achterlijf
grotendeels wit; man. buikplaatje 1 lang behaard; 10-11mm
>> Rhagio annulatus
4.b. Schouderknobbels geel (heel soms grijs); heup 1 geel (soms grijs);
beharing achterlijf zwart; man. buikplaatje 1 kaal; 8-14mm
>> Rhagio tringarius

buikplaatje 1
achterzijplaat

pterostigma
cel A

5.a. Borststukrug grijs bestoven, zonder lichte lengtestrepen; pterostigma
eenkleurig; 6-8mm
>> Rhagio lineola
5.b. Borststukrug met duidelijke lichte lengtestrepen
>> 6
6.a. Pterostigma tweekleurig of in twee vlekjes verdeeld >> 7
6.b. Pterostigma donker, eenkleurig
>> 8
7.a. Dij 1 geel; achterlijf grotendeels geel, ongevlekt, glimmend;
9-12mm
>> Rhagia immaculatus
7.b. Dij 1 met donkere ring op het midden; achterlijf geel met zwarte
middenvlekken ; 8-10mm
>> Rhagio maculatus
8.a. Dij 1 grotendeels zwart; man. Buikplaatje 1 lang behaard;
10-13mm
>> Rhagio notatus
8.b. Dij 1 geel; man. buikpaatje 1 kaal; 12-18mm
>> Rhagio conspicuus

heup

cel O

Rhagio immaculatus (Meigen,1804)
Ongevlekte snipvlieg
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Rhagio scolopaeus (Linnaeus,1758)
Gewone snipvlieg
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© Petra Fleurbaaij

© Henk Soepenberg
© Henk Soepenberg

(Linnaeus,1758)

© Bert Oving

Rhagio tringarius
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Rhagio annulatus
Rhagio conspicuus
Rhagio maculatus
Rhagio notatus
Rhagio strigatus

