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Inleiding 

Tijdens het bestuderen van de zweefvliegcol- 

lecties van het Zoologisch Museum in Upp¬ 

sala (ZMU) en het Naturhistoriska Riksmu- 

seet in Stockholm (NRS) werden in het ZMU 

drie vrouwtjes gevonden van Rhingia rostrata 

(Linnaeus) van Borlange, Midden-Zweden, 

uit 1975 en 1976. Deze soort was voorheen in 

Zweden slechts bekend van Skâne, Zuid- 

Zweden, van voor 1900 (Hedström, 1990). 

Kortom, opvallende vondsten van deze als 

voor Zweden uitgestorven beschouwde soort, 

meer dan 500 kilometer noordelijker dan de 

vorige. Na een opmerking door Hedström en 

een controle (door mijzelf) met behulp van 

Violovitsh (1983) en Ringdahl (1928) bleken 

de drie vrouwtjes echter niet tot R. rostrata te 

behoren maar tot R. borealis Ringdahl. 

Naar aanleiding hiervan werden de exem¬ 

plaren van Rhingia in de collecties B. Wakkie 

(Amsterdam), W. van Steenis (Utrecht), J. A. 

W. Lucas (Rotterdam), A. Barendregt (Voort¬ 

huizen) en het Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie te Amsterdam (ITZ) bekeken. Hier¬ 

bij bleek dat een deel van de als R. rostrata ge¬ 

determineerde vrouwtjes behoorden tot R. bo¬ 

realis. Rhingia borealis wordt hier voor het 

eerst gemeld uit Nederland, België en de 

Duitse Eifel. 

Determinatie 

Het geslacht Rhingia Scopoli is in Europa ver¬ 

tegenwoordigd met drie soorten: R. rostrata, 

R. borealis en R. campestris Meigen (Peck, 

1988). Sack (1932) meldde al dat R. austriaca 

Meigen wel eens een donkere vorm van R. 

campestris zou kunnen zijn. Speight (1984) 

heeft dit bevestigd, terwijl Speight & Lucas 

(1992) aantoonden dat de geldige naam voor 

R. austriaca auct. nee Meigen R. borealis is. 

Zweefvliegen van het geslacht Rhingia zijn 

middelgroot en vrij gedrongen gebouwd. Door 

de combinatie van het zeer lange snuitvormige 

gezicht en het overwegend rood gekleurde 

achterlijf zijn de drie Europese soorten direct 

van alle andere zweefvliegen te onderschei¬ 

den. Door hun lange snuit en tong kunnen 

Rhingia’’ s als een van de weinige zweef¬ 

vliegen nectar uit lipbloemigen (Lamiaceae) 

zuigen. Tevens worden diverse ooievaarsbek- 

achtigen (Geraniaceae) bezocht. Knikkend 

nagelkruid (Geum rivale L.), paardenbloem 

(Taraxacum sp.) en gele lis (Iris pseudacorus 

L.) zijn ook bekende voedselplanten. 

Het beste onderscheid tussen Rhingia bore¬ 

alis aan de ene en R. campestris en R. rostrata 

aan de andere kant is de duidelijk behaarde an- 

tenneborstel bij beide geslachten van R. bore¬ 

alis (Ringdahl, 1928; Speight & Lucas, 1992). 
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Figs 1-3. Gezicht van $ in lateraal aanzicht; 1, Rhingia borealis; 2, Rhingia campestris; 3, Rhingia rostrata. 

Met de tabel van Van der Goot (1981), de eni¬ 

ge tabel waarin alle drie Europese soorten 

worden behandeld, kunnen alleen de exempla¬ 

ren met een geheel zwart scutellum en zwart 

pronotum als R. borealis gedetermineerd wor¬ 

den. De vrouwtjes van R. borealis hebben ech¬ 

ter twee samenvloeiende zwarte doffe strepen 

op het pronotum, zodat met deze tabel alleen 

de mannetjes te determineren zijn. In de tabel 

van Violovitsh (1983) worden de vrouwtjes en 

mannetjes van R. borealis apart behandeld 

waardoor een juiste determinatie mogelijk is. 

Onderstaande tabel, gebaseerd op Violo¬ 

vitsh (1983) en de beschrijving van R. borealis 

door Ringdahl (1928), maakt een betrouwbare 

determinatie van de Europese Rhingia’s mo¬ 

gelijk. De figuren zijn gemaakt aan de hand 

van Zweedse exemplaren. In de figuren is al¬ 

leen de beharing van de antenneborstel en het 

pronotum weergegeven. 

1. Pronotum en scutellum zwart, niet door¬ 

schijnend. Pronotum lang en dicht behaard. 

Antenneborstel ruig behaard (fig. 4). Snuit 

kort en zeer sterk naar beneden gekromd. 

Tergieten met zwarte achterrand en zijnaad. 

Poten grotendeels zwart, femora smal rood 

aan top, tibiae smal rood aan top en basis 

..... mannetje/?, borealis 

- Pronotum met grijze bestuiving, soms ge¬ 

heel bestoven; scutellum gelig bruin, door¬ 

schijnend. Antenneborstel kaal tot ruig be¬ 

haard. Poten voor een groter deel rood .. 2 

2. Snuit lang en recht, duidelijk langer dan 

dwarsdoorsnede van een oog (fig. 2). Ter¬ 

gieten met zwarte achterranden en zijnaad, 

vaak ook met een uitgebreide zwarte 

dwarsstreep op het midden van de tergie¬ 

ten. Antenneborstel met zeer korte haren. 

Poten over een aanzienlijk deel zwart ... 

....... R. campestris 

- Snuit korter en gekromd, even lang als of 

korter dan dwarsdoorsnede van een oog. 

Tergieten hooguit met zwarte achterrand. 

Antenneborstel kaal óf ruig behaard. Poten 

voornamelijk rood ...... 3 

3. Antenneborstel kaal; derde sprietlid even 

lang als breed (fig. 5). Snuit weinig ge¬ 

kromd, even lang als dwarsdoorsnede van 

een oog (fig. 3). Pronotum geheel bestoven, 

soms ook met glimmende delen; beharing 

naar verhouding lang. Tergieten met smal 

zwarte achterranden. Poten rood, eerste lid 

van achtertars dorsaal zwart, soms femora 

smal zwart aan de basis ........... R. rostrata 

- Antenneborstel ruig behaard; derde spriet¬ 

lid 1,5 keer zo lang als breed (fig. 4). Snuit 

kort en sterk gekromd, korter dan dwars- 

doordnede van een oog (fig. 1). Pronotum 

glanzend , met doffe strepen (fig. 6), beha¬ 

ring korter. Tergieten met bredere zwarte 

achterranden. Poten met meer zwart, top 

van achtertibiae en achtertarsen zwart 

.... vrouwtje R. borealis 

Verspreiding en biologie 

Rhingia campestris Meigen 

Rhingia campestris is de algemeenste Rhin- 

g/ö-soort in Europa en kan met geen van beide 

andere soorten verward worden. De soort is 

bekend uit alle Europese landen met uitzonde¬ 

ring van Tsjechië, Portugal, Bulgarije en Grie- 
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Figs 4-5. Antenne van $ in lateraal aanzicht; 4, Rhingia 

borealis; 5, Rhingia rostrata. 

kenland (Peek, 1988; Torp, 1994). De soort 
kan gevangen worden in diverse biotopen als 
bossen, tuinen, weilanden en moerassen. Coe 
(1942) geeft een uitgebreide beschrijving van 
de ontwikkeling van de larven in koemest. 

Rhingia campestris heeft twee generaties in 
West-Europa, één in mei en de ander in augus¬ 
tus. Van der Goot (1981) maakt zelfs melding 
van een kleine derde generatie. In België 
(Verlinden, 1991) blijkt geen sprake te zijn 
van een derde generatie. In Scandinavië heeft 
de soort twee generaties, maar deze vertonen 
meer overlap dan in West-Europa. 

Rhingia borealis Ringdahl 

Vindplaatsen: Nederland: Venlo, 18.vii.1979, 2 2, leg. B. 

van Aartsen, cell. I. A.W. Lucas; België: Hautes Fagnes, 

Bevercé, 28.vii.1973, 1 2, leg. R. Leijs, coll. A. Baren- 

dregt; Duitsland: Nordrhein-Westfalen, Hellental, 

Olefstausee, 31.vii.1988, 1 2, leg. I. van Steenis, coll. W. 

van Steenis; Eifel, Nettersheim, Gemfbach, 12.vii. 1988 

1 2, leg. P. A. Jansen & Chr. Both, coll. W. van Steenis; 

Urft, Urft-Kall, Römerkanal, 26.vii.1992, 1 2, leg. B. 

Schmitz, coll. B. Wakkie; Zweden: Dalama, Borlänge, 

Karlberg, 19.viiiJ.975,1 2, leg. L. O. Wikars, coll. ZMU; 

Dalarna, Borlänge, Exuln, 10.vi 1976. 1 2, leg. L. O. 

Wikars, coli. ZMU; Dalarna, Grangärde, 7ix.1975, 1 2, 

leg. L. O. Wikars, coli. ZMU; Frankrijk: Bas-Rhin, 

Wisches, Forêt de Lutzelhouse, 31.vii.1992, 1 6', leg. & 

coll. W. van Steenis & L. Lankreijer. 

Het hoofdverspreidingsgebied (fig. 7) van 
Rhingia borealis ligt in de boreale zone van 
Scandinavië (Van der Goot, 1981; Torp, 
1994). Volgens Hedström (1991) bereikt de 
soort in Zweden bij Bolnäs, Hälsingland, de 
zuidgrens van haar areaal. Daarnaast is R, bo¬ 

realis bekend uit de volgende Alpenlanden 
(fig. 7): Oostenrijk (Peck, 1988), Liechten¬ 
stein (Speight & Lucas, 1992), Zwitserland 
(Maibach et al, 1992), Duitsland (Bothe, 
1994) en Frankrijk (Speight, 1984, 1994). In 
deze gebieden is de soort zeldzaam, maar in de 
Alpen kan zij lokaal in aantal worden gevon¬ 
den. Speight (1984) meldt de soort nieuw voor 
Frankrijk, uit de Elzas en de Vogezen. Een 
voorkomen in dergelijk laag gelegen gebieden 
zou volgens hem een uitzondering zijn. In de 
collectie van W. van Steenis & L. Lankreijer 
staat een mannetje uit de Vogezen, misschien 
dus toch niet zo uitzonderlijk. In Van der Goot 
(1981) wordt R. rostrata uit Venlo gemeld. Bij 
de controle van de twee vrouwtjes, gevangen 
door van Aartsen op 18 juli 1979 (Van Aart- 
sen, 1993), werd duidelijk dat deze tot R. bo¬ 
realis behoorden, hetgeen de eerste (en enige) 
waarneming van deze soort voor Nederland 
betreft. Uit België (Hautes Fagnes) was ook 
een recent gevangen exemplaar van R. rostra¬ 
ta bekend, dat eveneens een vrouwtje van R. 
borealis bleek te zijn; ook voor België is dit 
een nieuwe soort. De vangsten uit de Eifel 
(ook nieuw) en de Hautes Fagnes geven aan 
dat de soort in de West-Europese laaggeberg¬ 
tes voorkomt. De exemplaren uit Venlo zou- 
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/? Fig. 7. Verspreidingsgebied 
van Rhingia borealis. 

HU bekende verspreidings¬ 

gebied 

:::::: voorkomen waarschijn¬ 

lijk 

# nieuwe vindplaats 

★ gemeld uit Polen en 

Joegoslavië, maar 

preciese vindplaatsen 

onbekend 

den zwervers uit deze gebieden kunnen zijn. 

Deze vangsten en de vangsten uit Bolnäs 

(Hedström, 1991) en Borlänge wijzen erop dat 

de soort niet uitsluitend boreo-alpien is, maar 

dat ze ook voorkomt in gebieden met een min¬ 

der extreem klimaat. 

In de Eifel en de Vogezen is Rhingia bore¬ 

alis verscheidene jaren achter elkaar gevangen, 

echter telkens maar één of enkele exemplaren. 

Het is niet bekend of de soort vroeger, vóór 

1960, ook al in deze gebieden voorkwam. 

Mogelijk is er sprake van een gebiedsuitbrei¬ 

ding. Door het geringe aantal waarnemingen is 

het niet mogelijk hierover uitsluitsel te geven. 

Ondanks het algemeen voorkomen van de¬ 

ze soort in Zweeds Lapland is er over de bio¬ 

toop van de larven niets bekend. Over de bio- 

toopvoorkeur van de adulten is iets meer 

bekend. De vrouwtjes schijnen een voorkeur 

te hebben voor schaduwrijke bosranden, pa¬ 

den of open plekken in bossen met dichte en 

vrij hoog opgaande kruidenvegetaties, waar ze 

te vangen zijn op bladeren. 

Waarnemingen van Rhingia borealis zijn 

gedaan in de maanden mei tot en met septem¬ 

ber, met de grootste aantallen in de maande^ 

juni en juli. 

Rhingia rostrata (Linnaeus) 

Rhingia rostrata is bekend uit bijna alle lan¬ 

den van Europa (Peck, 1988) en werd vroeger 

regelmatig gevangen. Uit België is een lange 

serie bekend uit 1870; het laatste exemplaar 

werd gevangen in 1913 (Verlinden & Decleer, 

1987). Ook in Nederland is de soort na 1900 

nauwelijks meer gevangen (Van der Goot, 

1981). Torp ( 1994) meldt dat het laatste exem¬ 

plaar uit Denemarken gevangen is in 1902. 

Ehnström et al. (1993) melden dat R. rostrata 

in Zweden uitgestorven is. In Skâne (Zuid- 

Zweden) is R. rostrata in het midden van de 

19e eeuw regelmatig verzameld. In Schleswig 

(Noord-Duitsland) is de soort voor het laatst in 

1934 gevangen (Claussen, 1980). Rhingia ros¬ 

trata komt tegenwoordig nog voor in alpiene 
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gebieden. Maibach et al. (1992) melden de 

soort uit Zwitserland, waar zij zeldzaam is. 

Ook in de Duitse Alpen (Bothe, 1994), Oos¬ 

tenrijk (Peck, 1983) en de Franse Pyreneeën is 

de soort recent nog gevangen. Uit de Vogezen 

en de Elzas is de soort bekend (Speight, 1984), 

maar mij is niet bekend wanneer deze waarne¬ 

mingen zijn gedaan. Stubbs & Falk (1983) 

melden dat R. rostrata in Zuid Engeland in 

bepaalde jaren in aantal te vangen is. Dit is 

overigens mogelijk de enige recente melding 

uit het West Europese laagland. Het is zeer 

aannemelijk dat ft rostrata uit de rest van het 

West-Europesej laagland verdwenen is. 

Over de biotoopvoorkeur van larven en 

adulten van Rhingia rostrata is weinig be¬ 

kend; aangenomen wordt dat de larven zich 

ontwikkelen in mest. 

Waarnemingen van Rhingia rostrata zijn 

gedaan in de maanden mei tot en met septem¬ 

ber, met de grootste aantallen in de maanden 

juni en juli. 

Tegenwoordig lijkt ff rostrata zeldzaam te 

zijn, terwijl R campestris zeer algemeen is. 

Vroeger lijkt het omgekeerde het geval te zijn 

geweest. Het zou interessant zijn om te weten 

waardoor deze omkeer veroorzaakt is. 
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