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Enkele zweefvliegsoorten van Nederland (Dipt., Syrphidae)
door
V. S. VAN DER GOOT
ABSTRACT. — New and rare hover fly species in the fauna of the Netherlands. Cheilosia
rotundiventris Becker and C. ruficollis Becker are new additions to the Dutch fauna. Three
specimens are identified as the hitherto doubtfully Dutch species Parapenium carbonarium
(Meigen). Characters are mentioned of the two Cheilosia-specizs and of the three Parapeniumspecimens.
Cheilosia rotundiventris Becker, nieuw voor de Nederlandse fauna. Tussen de exemplaren van
Cheilosia vernalis (Fallén) in mijn verzameling vond ik 21 exemplaren van C. rotundiventris van
Elsloo (L.), Cadier, Bunder Bos, Echt en Venlo. De exemplaren van het Bunder Bos en Echt
werden door mijzelf verzameld. Het materiaal van de andere vindplaatsen (zes exemplaren,
waaronder ook nog één exemplaar van Echt) was door B. van Aartsen gevangen. De vliegdata
zijn van 24.IV tot en met 16.VIII. De dieren zijn gedetermineerd met de tabel van Stackelberg
(1970). De vrouwtjes zijn het meest eenvoudig te determineren, omdat de zwarte ring op de
schenen bij C. vernalis 9 meer dan de helft van de overigens gele scheen beslaat. Bij C. rotundi¬
ventris 9 neemt het zwart minder dan de helft van de scheenlengte in beslag. De punktering van
de borststukrug is bij C. rotundiventris 9 wat talrijker en wat grover. De oogharen (bij beide
soorten zwart op het bovenste deel der ogen, overigens licht gekleurd) zijn bij beide sexen bij C.
rotundiventris wat langer dan bij C. vernalis. Behalve deze kenmerken, door Stackelberg vermeld,
vond ik nog dat voorhoofd en kruin bij C. rotundiventris 9 wat breder waren, terwijl het derde
sprietlid wat groter was en duidelijk oranje was gekleurd. De mannetjes van C. rotundiventris on¬
derscheiden zich volgens Stackelberg, behalve door de langere oogharen, doordat de middenknobbel van het gezicht naar boven toe scherp is afgegrensd, terwijl C. vernalis $ naar boven
een geleidelijke glooiing heeft en niet zozeer een kuil. Bij beide sexen was, naar mijn ervaring,
de borststukrug-beharing bij C. rotundiventris zuiver geel tot overwegend geel. Daarentegen bij
C. vernalis soms overwegend zwart tot geheel zwart. Ongetwijfeld bevinden zich in andere Syr-
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phiden-verzamelingen tussen de Zuidnederlandse exemplaren van C. \ernalis ook exemplaren
van de in Limburg nogal talrijke C. rotundiventris.
Cheilosia rußcollis Becker, nieuw voor de Nederlandse fauna. Ik bezit van deze soort slechts
één exemplaar (ç?, Bunder Bos, 5.V.1967), dat jaren geleden al door de heer R. L. Coe werd be¬
keken en geretourneerd werd als „species indet. Non-British”. Dit dier ziet er op het eerste ge¬
zicht uit als C. vernalis. De bij nadere beschouwing vrij lange oogharen en de geheel lichte borststukrug-beharing zouden dan nog op C. rotundiventris kunnen wijzen, maar het kopsilhouet is
ook van deze soort geheel afwijkend en zeer karakteristiek. Men ziet namelijk een kleine, ronde,
zeer laag geplaatste middenknobbel, zoals ook door Becker in 1894 werd afgebeeld (Tab. XVI,
fig. 63). Mijn dier stemt overeen met de verdere soortbeschrijving, maar de borstels langs de
achterrand van het schildje zijn alle zwart en niet ten dele zwart, zoals Becker aangeeft en de
achterlijfssternieten hebben geen gele randen. Deze kleine verschillen (vooral de gele sternietranden acht ik van weinig belang) konden mij niet tot een andere determinatie doen besluiten,
alhoewel ik enige jaren gewacht heb om mij via meer materiaal te kunnen oriënteren. Hoewel ik
daarvoor en daarna veel gevangen heb in het Bunder Bos lukte het me echter niet meer dieren
te verzamelen.

Parapenium carbonarium (Meigen) in Nederland. Van ons land zijn alleen oude opgaven van de
soort bekend onder de naam Pipiza carbonaria Meigen. Van de acht exemplaren in de collectie
van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam, onder dit etiket geplaatst, beho¬
ren zeven exemplaren tot het genus Neocnemodon, een enkel exemplaar (etiket ’s Gr. 22.5) is een
Parapenium met een derde sprietlid dat ongeveer even lang als breed is. Het is een klein $ van
bijna 6 mm met geheel vlak gezicht. Het

van P.ßavitarse (Meigen), de enige andere Europese

soort van het genus, is van deze grootte, maar het derde sprietlid is vrijwel twee maal zo lang als
breed. Meigen beschrijft het
van P. carbonarium en geeft als lengte op „3 Linien” (= IVi mm).
Alle vermeldingen uit de oudere Europese literatuur zijn gedaan onder het genus Pipiza en, zoals
uit de determineertabellen blijkt, even onbetrouwbaar als de Nederlandse dieren onder die
naam. Uit geen enkel land is een opgave van de soort bekend onder het genus Parapenium. De
recente soortenlijsten van Groot-Brittanië, van Denemarken en van Europees Rusland vermel¬
den de soort niet.
De heer G. Stobbe stuurde mij ter determinatie een 9 Parapenium van V/i mm, gevangen te
Eesveen, 7.VII.1971. Qua habitus lijkt ze sterk op een 9 van Cheilosia cynocephala Loew: onge¬
veer dezelfde achterlijfsvorm en ook een op het top-tweederde (flauw) donkere vleugel. Het
derde sprietlid is iets langer dan breed, van boven donker, van onder rossig. De eerste twee
sprietleden zijn rossig. Het voorste vlakke deel van het mesopleuron is bijzonder duidelijk zwart
behaard. Verwarring bij determinatie (met Cheilosia ) is onmogelijk. Het gezicht is vlak, slechts
in het midden, aan de mondrand, is een kleine, zeer flauwe, welving te zien. Een vooruitsteken¬
de mondrand en gezicht zonder middenknobbel komt voor bij het genus Psilota, maar daar
steekt de mondrand veel verder naar voren dan bij het exemplaar van Eesveen. De grootte van
dit 9 stemt ongeveer overeen met de opgave van Meigen voor het $ van P. carbonarium.
Eveneens in grootte overeenstemmend was een $ Parapenium (8 mm) uit de collectie van B.
van Aartsen. Bij dit dier, waarover de heer Van Aartsen nader zal publiceren, is evenwel het der¬
de sprietlid duidelijk langer dan breed. Dit exemplaar is echter veel te groot en te breed om als
ß van P.ßavitarse aangemerkt te kunnen worden.
Hoewel de drie exemplaren, die ik nu tot P. carbonarium gerekend heb, naar mijn persoonlijke
mening een merkwaardig ratjetoe vormen, zie ik voorlopig geen betere oplossing. Om met ze¬
kerheid het 9 van P. carbonarium te kunnen herkennen en te kunnen beschrijven moet men in
ieder geval mannetjes en wijfjes van één vindplaats verzameld hebben.
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