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Rabocerus gabrieli (Gerhardt), nieuw voor de fauna van Nederland 
(CoL: Salpingidae) 

door 

B. J. van VONDEL 

ABSTRACT. — Rabocerus gabrieli (Gerhardt), new to the fauna of the Netherlands (Col.: 

Salpingidae). The new record is based upon a single specimen collected in the province of Lim¬ 

burg. 

Bij het bekijken van materiaal van enige minder vaak door mij bestudeerde families in mijn 

collectie stuitte ik op een exemplaar van Rabocerus gabrieli (Gerhardt), verzameld door H. 

van der Werf te Schin op Geul op 18.X. 1975. De soort was reeds in 1978 door mij gedetermi¬ 

neerd, doch ik had mij niet verder verdiept in verspreiding, biologie e.d. Bij nader onderzoek 

blijkt zij echter nog niet eerder uit Nederland gemeld te zijn en ook verder in Noord- en Mid- 

den-Europa wordt zij als zeldzaam beschouwd. Horion (1956: 41) meldt de tot dan bekende 

verspreiding. Op bijgaand kaartje heb ik ingetekend waar dit verspreidingsgebied Nederland 

het dichtst nadert. Het gebied heeft een uitloper naar België (Hautes Fagnes), waarvan de 

punt nu dan tot in Nederland doorloopt. Over de biologie zegt Horion (l.c.) o.a. dat de kevers 

leven op of onder de schors van oude of afstervende loofbomen zoals Berk, Beuk, Eik, Els, 

Esdoorn, Iep en Linde. Over de nauwverwante Rabocerus foveolatus (Ljungh) zegt Reitter 

(1911: 417): „Schmarotzt bei verschiedenen im dürren Holze bohrenden Insekten”. Van het 

hier besproken exemplaar heb ik niet kunnen achterhalen onder welke omstandigheden het ge¬ 

vangen is, waarschijnlijk is het van planten gesleept, doch wellicht parasiteert het eveneens op 

in dood hout borende insekten. 

Fig. 1. Rabocerus gabrieli (Gerhardt), schaal ie mm. 
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Fig. 2. Verspreidingsgrens van Rabocerus gabrieli (Gerhardt). 

Gezien de, zeker op het eerste gezicht, grote gelijkenis met soorten van het genus Salpingus 
lijkt het mij niet uitgesloten, dat in de Nederlandse collecties exemplaren van Rabocerus ga¬ 
brieli en R. foveolatus (ook nog niet uit Nederland bekend, doch in Noord- en Midden-Europa 
minder zeldzaam) onder de namen Salpingus castaneus (Panzer), S. ater (Paykull) of S. reyi 
Abeille voorkomen. 
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TWEE VANGSTEN VAN TEMNOSTOMA VESPIFORME (LINNAEUS) UIT N.W.- 
OVERIJSSEL (DIPTERA, SYRPHIDAE). Deze fraaie zweefvlieg wordt in het nieuwe boek 
van Van der Goot (De Zweefvliegen van Noordwest-Europa en van Europees Rusland, in het 
bijzonder van de Benelux, uitg. K.N.N.V.) vermeld als bekend uit Limburg en Twente, en van 
één vangst uit de Weerribben bij Kalenberg (d, 25.VI.1973). Tijdens zomerkampen van de 
A.C.J.N. in de Wieden heb ik hem echter ook twee keer gevangen. De gevangen exemplaren 
bevinden zich nu in mijn privé collectie. Het eerste exemplaar, een $, is gevangen in de „Lan¬ 
den achter het Singel” bij Zwartsluis, op 6.VIL 1979. Het andere exemplaar, een d, komt uit 
het bos bij het Kadoelermeer bij Vollenhove en is gevangen op 6. VIL 1981. 

De „Landen achter het Singel” zijn in 1973 en 1974 door de N.J.N. (vrij oppervlakkig) geïn¬ 
ventariseerd, maar T. vespiforme is toen niet waargenomen (Barendregt, Ent. Ber., Amst. 40: 
164). 

Klaas Veenstra, Zwolseweg 68, 7412 AP Deventer. 


