
Stekelpootroofvlieg Machimus arthriticus

Poten zwart, maar basis schenen meer of minder rood; 

onderzijde dij 1 (meestal) met stekels; 16-18mm, juni-juli.

Poten zwart, hooguit basis schenen rood

Borstelroofvlieg   Dysmachus trigonus

Gedrongen soort; borstels over hele lengte borststukrug; 

pootborstels licht; middenknobbel groot; baard wit; driehoekig 

patroon op achterlijfssegmenten;  10-15 mm; apr-aug.

Zandroofvlieg   Philonicus albiceps

Middenknobbel vrij klein en laag geplaatst; pootborstels vnl. 

wit; vr. legboor met doorntjes aan uiteinde; 12-20 mm; mei-

okt.

Roodbaardroofvlieg   Eutolmus rufibarbis

Grote, bruine soort; pootborstels zwart;  middenknobbel groot; 

baard meestal rossig met  bovenin enkele zwarte borstels; 

vr. legboor afgeschuind; mn.  pluimpje onder genitaal.

Let op: poten lijken soms roodachtig door dichte, korte beharing.
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Roodpootroofvlieg   Neomochtherus pallipes

Bruine roofvlieg; achterrand achterlijfsegmenten grijs; poten 

geel-rood, met 2 zwarte lengtestreepjes op de dijen; 

13-15 mm; mei-sept.

Ringpootroofvlieg    Machimus cingulatus

Vrij kleine, grijsbruine roofvlieg; schenen opvallend zwart-

rood geringd; achterzijde dij 1 met rode streep van basis naar 

top; 10-15 mm; juni-okt.

Donkere ringpootroofvlieg   Machimus cowini

Schenen opvallend zwart-rood geringd;  achterzijde dij 1 

zonder rode streep, maar met rode vlek bij de top;

13-16mm; mei-juli.

Gewone roofvlieg   Machimus atricapillus

Poten variabel getekend; op schenen vage grens tussen rood 

en zwart (i.t.t. Ringpootroofvlieg); mn. met opvallend 

pluimpje onder genitaliën, 11-17mm, mei-okt.

Dijen én schenen rood-zwart
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Zoekkaart ROOFVLIEGEN (Asilidae)
In Nederland zijn 40 soorten roofvliegen waargenomen. Veel soorten zijn slechts een enkele keer

waargenomen of komen alleen in Zuid-Limburg voor. Op deze kaart staan de meest gemelde soorten met

een beknopte beschrijving, met als extra aandachtssoorten de Zwartkoproofvlieg en Choerades igneus.

Deze kaart is een aanvulling op in het veld de digitale gids ‘Roofvliegen van Nederland en België’, gratis te

downloaden op: http://waarneming.nl/download/fotogidsAsilidae.pdf. Bij een aantal soorten is de vorm

van de genitalieën een belangrijk kenmerk. Dit is niet omschreven, maar op een afbeelding weergegeven.

Bruinvleugelroofvlieg Pamponerus germanicus

Grote, bruingekleurde soort, tophelft vleugels verdonkerd, 

mn. heeft melkwitte vleugelbasis; middenknobbel groot, 

17-21mm, mei-jun.

Zwartdijroofvlieg   Paritamus geniculatus

Middenknobbel klein, laag geplaatst; achterlijfssegmenten tot 

aan genitaliën bestoven,  9-16mm, juli-aug.

Bosrandroofvlieg   Neoitamus cyanurus  

Achterlijfssegmenten 1-5 grijs bestoven, overige + genitaliën 

glimmend zwart; metatarsen (meestal) zwart; middenknobbel 

vrij klein; 12-17mm; mei-sep.

Stomplijfroofvlieg   Antipalus varipes

Middenknobbel groot met dichte baard; vr. legboor 

bolvormig met gele haren op onderzijde; 17-20mm, juli-aug.

Dijen zwart  - schenen rood met zwarte top
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Hoornaarroofvlieg   Asilus crabroniformis

Grootste Nederlandse soort; onmiskenbaar; borststuk roest-

bruin; achterlijf zwart-geel; vleugels geelbruin met donkere 

vlekken langs de achterrand; 18-30 mm; juni-okt.

Zwartkoproofvlieg   Rhadiurgus variabilis

Zwarte glimmende vlek tussen middenknobbel en antennen; 

middenknobbel vrij groot; metatarsen rood met zwarte top; 

pootborstels zwart; achterlijf grijs-zwart; 12-15 mm, mei-aug.

Mn.



Gewone bladjager Dioctria hyalipennis

Variabele soort; borststukrug grotendeels dof; zilverstreep op zijkant 

borststuk volledig; achterlijf zwart, vaak met smalle gele randjes; 

heupen zwart; poten zeer variabel, dij en scheen van achterpoot 

grotendeels zwart; dij voor- en middenpoten licht met zwart streepje of 

vlekje op boven- en achterzijde; 8-12 mm, apr-sep.

Knobbelbladjager Dioctria rufipes

Borststukrug zwart glimmend met enkele doffe grijze lijntjes; 

voor- en middenpoten rood, achterpoten donker; antenne-

knobbel fors; haren achter de ogen rood; 12-14 mm, mei-aug.

Zwartvlerkbladjager Dioctria oelandica

Achterlijf en borststukrug glimmend zwart;vleugels opvallend 

verdonkerd; gezicht met donkere middenstreep; bovenste 

helft poten rood, onderste helft zwart; 15-20 mm, apr-jul.

Zwarte bladjager Dioctria atricapilla

Poten, borststuk en achterlijf zwart; voorste deel vleugels 

verdonkerd; man: opvallend blauwe ogen en zwarte baard; 

vrouw: ogen donkergroen en baard geel; 10-12 mm, mei-sept.

Bosgeelvlekbladjager Dioctria linearis

Borststukrug grotendeels dof met scherp begrensde glimmende 

delen; achterlijf vaak met gele vlekken op voor- en achterhoeken 

van de segmenten; heupen geel; voor- en middenpoten geel; 

achterpoten vnl. donker; 9-12 mm, mei-jul.

Glimmende bladjager Dioctria cothurnata

Borststukrug glimmend zwart met 3 scherp 

begrensde doffe lijntjes; zilverstreep kort, bij 

vleugelinplanting; man: poten zwart met opvallend 

gele basis van dijen en schenen; vrouw: poten rood, 

top schenen zwart; 12-16 mm, mei-sep.

Eiken-stamjager Choerades marginatus

Borststuk blauwzwart glimmend, donker behaard; 

schouderknobbels dof zilverwit; zijkant van het borststuk met 

een pluk grijs-wit haar; achterlijf glimmend zwart met dichte 

gele beharing; 10-15 mm, mei-sep.

Gele hommelroofvlieg Laphria flava

Grote soort; achterlijf zwart, ruig geelbruin behaard; achter-

zijde borststuk dicht geelwit behaard; poten zwart; 12-24 mm, 

jun-aug.

Grasjager Leptogaster cylindrica

Achterlijf met donkere lengtestreep; tarsen zonder zuig-

napjes; steeksnuit zwart; top dij 3 met donker streepje op de 

zijkant; scheen 3 met donkere top; 9-16 mm, mei-aug.

Vroege zandroofvlieg   Lasiopogon cinctus

Achterranden segmenten grijs; middenknobbel vrij groot; 

baard zwart; poten zwart met zwarte borstels; oogranden 

wijken boven antenne-inplanting sterk uiteen; 

7-11 mm, apr-sept.

Choerades igneus

Gemakkelijk te verwarren met de Dennen-stamjager, maar 

‘igneus’ heeft een geelwitte baard en geelwitte randborstels 

op het schildje en de oranjerode tekening op het achterlijf is 

uitgebreider.

Dennen-stamjager Choerades gilvus

Achterlijf zwart vanaf 2e segment opvallend rood op het 

midden; borststuk zwart met witte en zwarte beharing; rand-

borstels schildje zwart; baard zwart met enkele witte borstels; 

15-20 mm, mei-okt.

Bladjagers 

Achterlijf langer dan de vleugels

Top 3e antennelid rond, geen antenneborstel

Oogranden niet parallel

Waar welke soort te verwachten, een indicatie.

Heide: Hoornaarroofvlieg, Borstelroofvlieg, Vroege zandroofvlieg, Zandroofvlieg, Zwartkoproofvlieg.

Verruigd kruidenrijk weiland: Roodpootroofvlieg, Zwarte bladjager, Knobbelbladjager, Glimmende bladjager, Grasjager.

Bospad in loofbos: Roodpootroofvlieg, Bosrandroofvlieg, Eiken-stamjager, Gewone bladjager, Glimmende bladjager, 

Zwartvlerkbladjager, Bosgeelvlekbladjager.

(Hei-)schraal grasland: Stekelpootroofvlieg, Ringpootroofvlieg; Zandroofvlieg; Borstelroofvlieg.

Duinen, stuifzand met loofbos: Stomplijfroofvlieg, Bruinvleugelroofvlieg, Bosrandroofvlieg, Zandroofvlieg, Vroege zandroofvlieg.

Open plekken in naaldbos: Gele hommelroofvlieg, Dennen-stamjager.
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