Ent. Ber., Amst. 53 (1993)

160

Korte mededelingen
Acanthocinus hispanicus, een nog weinig
bekende boktor uit Spanje (Coleoptera:
Cerambycidae)
In 1979 werd Acanthocinus hispanicus Sama
& Schurmann beschreven naar twee $$ die op
10 mei 1978 werden verzameld in Spanje in de
omgeving van Mogente (Valencia).
Een collectie kevers, die ik ter determinatie
ontving van dr. C. Gielis (Lexmond), bevatte
één $ en twee ÇÇ van het genus Acanthocinus,
welke naar mijn mening behoorden tot deze
nieuw beschreven soort. De etiketten vermel¬
den als vindplaats: Spain, Cuenca, 7 km NE
Cuenca, 1 S.vii. 1992. De juistheid van de deter¬
minatie werd bevestigd door dr. P. Schurmann
in Klagenfurt, waarvoor ik hem vriendelijk
dank.
Acanthocinus hispanicus is nauw verwant
aan A. henschi Reitter, een zeldzame soort uit
het voormalige Joegoslavië en het zuidoosten
van Oostenrijk. Ook lijkt A. hispanicus wel
wat op de in ons land voorkomende timmerof dennenboktor. A. aedilis Linnaeus, maar is,
evenals A. henschi, smaller van bouw.
Acanthocinus hispanicus is 8 tot 10 mm
lang, heeft geen korte haarbos aan de onder¬
zijde van het 3e en 4e sprietlid, is op het halsschild en de dekschilden duidelijk gepuncteerd
en heeft een eerste achtertarslid dat langer is
dan de overige tarsleden. De tarsleden zijn
bovendien donker gekleurd en niet geringd. In
de voorste helft van het halsschild zijn duide¬
lijke donkere knobbels aanwezig. De dekschil¬
den zijn dicht, lichtgrijs behaard met direct
achter het midden een enigzins uitgezakte don¬
kergrijze band. De uiteinden van de dekschil¬
den zijn voorzien van een lichte min of meer
ovale vlek, die de zij- en achterrand raakt. De
ontwikkeling vindt volgens Vives (1984) plaats
in takken van Pinus halepensis Mill.
Dr. P. Schurmann berichtte dat de soort de
laatste jaren uit meerdere Spaanse provincies
bekend is geworden: Albacete, Granada (La
Sagra), Jaen en Teruel. Opvallend is dat het
hier alle oostelijke provincies betreft. Waarne¬
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mingen uit het westen van Spanje zijn hem tot
dusverre niet bekend. Door het geringe aantal
waarnemingen is het nog onmogelijk om een
duidelijk beeld te schetsen van het versprei¬
dingsgebied van deze soort.
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Nog een vangst van Anticheta brevipennis
(Diptera: Sciomyzidae)
De Jong & Van Zuijlen (1992) meldden recen¬
telijk de aanwezigheid in Nederland van Anti¬
cheta brevipennis (Zetterstedt). Deze soort
werd gevonden op twee plaatsen, namelijk bij
Hasselt (Overijssel) en bij Udenhout (NoordBrabant). Thans kan daar een derde vindplaats
aan worden toegevoegd: Heino (Overijssel).
Het betreft een
dat op 10 juni 1986 door H.
J. Prijs met een Malaiseval werd verzameld.
Het uiterlijk van de vlieg, dat weinig lijkt op dat
van de meeste andere Sciomyzidae, heeft er
waarschijnlijk mee te maken, dat het exem¬
plaar nog zo lang over het hoofd werd gezien.
In een doos met een zeer gevarieerde collectie
vliegen viel het diertje in eerste instantie alleen
op door de kenmerkende korte vleugels. Het
exemplaar is opgenomen in de collectie van H.
J. Prijs, Haren.
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