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Abstract: Rhizomyia fasciata is recorded here as new for The Netherlands. The larvae of this species are free-living and
the adults were reared from fallen cones of spruce. The feeding behaviour is still unknown. Some details on its biology,
morphology and distribution are given.
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Het verzamelen van geplukte en afgevallen
coniferenkegels heeft meer dan eens tot de
ontdekking van nieuwe galmugsoorten voor
ons land geleid. Enkele van deze “zeer kleine,
teedere mugjes, aan hun sober aderverloop en
meest weelderige sprieten gemakkelijk te her¬
kennen“ (Van der Wulp, 1877), opgekweekt
uit afgevallen kegels van fijnspar (Picea abies
(L.) Karsten), bleken onlangs tot een nog niet
eerder gevonden soort te behoren. Enkele bij¬
zonderheden worden hieronder vermeld. Het
materiaal is door de auteur verzameld en de
preparaten zullen worden gedeponeerd in de
collectie van het Zoölogisch Museum te
Amsterdam (ZMA).

landgoed Leeuwenburg, 4.iv.l968, leg.
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26 (preparaat nrs 5230 en 5231), Utrecht, Neerlangbroek,

De subfamilie Cecidomyiinae, waartoe Rhizo¬
myia fasciata behoort, telt vele galvormers,
maar de tot nu toe bekende soorten van het ge¬
slacht Rhizomyia zijn vrij levend en voeden
zich vermoedelijk met schimmels. Het is niet
duidelijk of de fijnsparkegels als voedselbron
of als overwinteringsplaats hebben gediend.
Sommige Noord-Amerikaanse Rhizomyiasoorten zijn in gallen van galmuggen aange¬
troffen. Hun exacte voedingsgewoonten zijn
echter onbekend (Gagné, 1989). R. fasciata
was tot dusverre alleen bekend uit Frankrijk
(Kieffer, 1904) en het Europees gedeelte van
Rusland (Mamajev, 1967: Pavlova Sloboda,
provincie Moskou).
Belangrijke determinatiekenmerken vor¬
men de mannelijke genitaliën (fig. 1) en de
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Fig. 1-3. Rhizomyia fascia¬
ta. 1, mannelijke genitaliën,
dorsaal; 2, omtrek vijfde flagellumsegment; 3, omtrek
twee laatste flagellumsegmenten. Schaallijn: 0,1 mm.

Rhizomyia fasciata Kieffer
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omtrek van respectievelijk het vijfde en de
twee laatste flagellumsegmenten (fig. 2 en 3).
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