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Enige opmerkingen over het genus Psila Meigen 

(Diptera, Psilidae) 

door 

Br. THEOWALD 

In verband met onderzoekingen van Drs. L. E. van 't Sant van het Instituut 

voor Plantenziektenkundig Onderzoek, afd. Amsterdam, werd de waarde getoetst 

van de verschilkenmerken, die worden opgegeven voor de wortelvlieg (Psila 

rosae Fabricius) en de slavlieg (P. nigricornis Meigen). Hiernaast werd tevens 

het materiaal doorgenomen, dat van het genus Psila in het Zoölogisch Museum, 

afd. Entomologie, te Amsterdam aanwezig was. 

Als resultaat van dit onderzoek zou ik de volgende opmerkingen willen maken, 

die tevens enige veranderingen inhouden voor de Naamlijst van Nederlandsche 

Diptera. 

P. atrimana Meigen: Dit is een synoniem van P. gracilis Meigen. De eerstge¬ 

noemde naam komt te vervallen (Hennig). 

P. bicolor Meigen: Het enige exemplaar, dat op het Zoölogisch Museum aan¬ 

wezig is, heeft 2 dc in plaats van 1 dc. Het is dan echter een exemplaar van pal¬ 

lida en de naam bicolor moet dus in de Naamlijst geschrapt worden. 

P. debilis Egger: Deze naam is synoniem met pallida Fallen, en komt dus te 

vervallen (Hennig). 

P. nigricornis Meigen en P. rosae Fabricius : Deze beide soorten worden in de 

systematische literatuur soms als één soort samengevat, waarin dan twee variëteiten 

te onderscheiden zijn (Becker, SéGUY), soms als twee soorten onderscheiden 

(Hennig, Collin). De toegepaste literatuur onderscheidt meestal twee soorten, 

waarvan er één schadelijk is op Chrysanten en sla, terwijl de ander schadelijk is 

op worteltjes. Beide soorten of variëteiten worden meestal onderscheiden op grond 

van de kleur van de antennen. Hiervan zou het laatste lid bij nigricornis zwart 

zijn en bij rosae geel met zwarte boven- en voorrand. 

Naast deze uitwendig zichtbare kenmerken geeft Hennig nog verschillen aan 

in de bouw van het hypopygium. Hij wijst er verder op, dat het noodzakelijk 

is, ter vermijding van verdere vergissingen en om tot opheldering van de levens¬ 

wijze van deze nauw verwante soorten te komen, dat alle determinaties niet al¬ 

leen volgens de kleur van de antennen moeten geschieden, maar ook aan de hand 

van het hypopygium. 

Door Collin is dit gedaan en hem bleek, dat de kleur van de antennen té 

variabel is, om daarmee met zekerheid de soorten te kunnen scheiden. Hij wijst 

dan op enkele verschillen in de bouw van het hypopygium, die kenmerkend zijn 

voor de twee soorten. 

Uit een tiental plaatsen van ons land ontving ik van Drs. L. E. van ’t Sant 

series materiaal afkomstig uit verschillende gewassen. Daarnaast was op het Zoö¬ 

logisch Museum nog van meerdere andere plaatsen materiaal aanwezig. Van het 

hypopygium van al deze exemplaren werden preparaten gemaakt en deze werden 

vergeleken. Daar de figuren van Hennig en Collin mijns inziens de verschil¬ 

len niet duidelijk genoeg doen uitkomen, geef ik hier nog een tweetal afbeel¬ 

dingen bij. 
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De volgende verschilpunten worden door bovengenoemde auteurs aangegeven. 

Vooreerst zouden de zijwanden van het hypopygium (S. 6—8) bij rosae meer 

toegespitst zijn dan bij nigricornis. Dit verschil is echter moeilijk of niet te zien. 

Het verschil is niet groot en het is van de ligging van dit scleriet in het preparaat 

afhankelijk óf het wel te zien is. Ik zou er hier echter op willen wijzen, dat de 

einden van dit scleriet bij rosae stekeltjes dragen, die bij nigricornis practisch niet 

aanwezig zijn. Ook dit is echter niet altijd even goed te zien. 

Een tweede verschilpunt, dat aangegeven wordt, is de vorm van de gonapo- 

physen (go). Deze zijn bij rosae trapeziumvormig en slechts aan één zijde voor¬ 

zien van stompe tanden, terwijl ze bij nigricornis meer halfbolvormig zijn en sterk 

gestekeld. Collin geeft verder nog aan, dat het hypopygium van nigricornis iets 

kleiner is dan dat van rosae. Dit is echter een gevaarlijk kenmerk, omdat de exem¬ 

plaren van beide soorten nogal iets in grootte kunnen variëren, zodat dus een 

groot exemplaar van nigricornis een even groot hypopygium zal hebben als een 

klein exemplaar van rosae. 

Naast genoemde verschillen zou ik nog op het volgende willen wijzen. De 

aedeagus (ae) is bij nigricornis slanker dan bij rosae en de spitsen zijn hier niet 

zo donker gekleurd. De basaalplaat (bp) draagt bij rosae een duidelijk opvallende 

middenrib, die bij nigricornis meestal geheel niet of anders maar flauwtjes aan¬ 

geduid aanwezig is. Over het algemeen is het hele hypopygium bij rosae ook 

veel donkerder van kleur. 

Wij kunnen dus de volgende kenmerken aangeven: 

rosae : go trapeziumvormig, voorzien van stompe tanden, S. 6—8 aan het einde 

met fijne stekeltjes, ae fors, eindpunten sterk gekleurd, bp met duide¬ 

lijke middenrib. 

nigricornis : go halfbolvormig, sterk gestekeld, S. 6—8 aan het einde practisch 

ongestekeld, ae slank, eindpunten bijna ongekleurd, bp zonder midden¬ 

rib. 

Deze verschillen treden steeds weer op. Exemplaren gekweekt uit sla hebben 

de bouw van nigricornis, terwijl de exemplaren, die uit worteltjes gekweekt wer¬ 

den, steeds de bouw van rosae hebben (vgl. Collin, die uit worteltjes beide 

soorten zou hebben verkregen). Overgangsvormen werden door ons niet waar¬ 

genomen, zodat deze waarnemingen dus de mening van Hennig en Collin 

bevestigen, dat wij hier met twee soorten te maken hebben. 

Ook de antennen van beide soorten werden aan een onderzoek onderworpen. 

Het bleek dat het kleurkenmerk, zoals Collin reeds aangeeft, niet bruikbaar is. In 

fig. 3 geven wij een achttal variaties, die regelmatig voorkomen. De typen 1 t/m 

7 zijn gevonden bij rosae. Typen 1 t/m 3 komen bij deze soort het meeste voor. 

Het is opvallend, dat juist in bepaalde populaties veel donkere typen voorkomen. 

Wat hier de reden van is, zal door een verder onderzoek moeten worden vast¬ 

gesteld. Bij nigricornis zijn de typen 5 t/m 8 gevonden. Vooral type 7 en 8 ko¬ 

men hier veel voor. Daarnaast hebben wij echter één $ exemplaar, gekweekt uit 

sla, waar verder nog drie $ exemplaren van nigricornis uitkwamen, dat type 2 

heeft. Gezien de resultaten van andere kweken kunnen wij dit exemplaar moei¬ 

lijk tot rosae rekenen. 

Er blijkt dus, dat voor juiste determinatie van deze beide soorten onderzoek 
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van het hypopygium noodzakelijk is, en dat wij dus niet kunnen vertrouwen op 

determinaties, die alleen berusten op de kleur van de antennen. 

P. uniseta : Deze soort wordt door Smith in 1921 genoemd in een werkje over 

de wortelvlieg. Zij zou van nigricornis en rosae afwijken door 1 dc in plaats van 

2 dc en door het derde antenne-lid, dat half zwart, half bruin zou zijn. Hennig 

kent deze soort niet en hem is er verder ook niets over bekend. Daar tussen ons 

ftfjvzc-materiaal verschillende exemplaren voorkwamen met ongeveer deze kleuring 

van de antennae, zijn wij deze exemplaren nog eens zorgvuldig nagegaan. Er is 

echter geen verschil met rosae te ontdekken en zij hebben ook normaal 2 dc. 

Summary 

Morphological investigations showed that Psila nigricornis Meigen and P. rosae 

Fabricius only differ in the male genitalia (fig. 1, 2). The differences in colour 

of the antennae are not constant. P. rosae has types 1—7 (fig. 3); P. nigricornis 

has types 5—8, but a specimen with type 2 has also been found. This characteristic 

has neither any value to separate both species. 
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Literatuur 

Dennenbladwespen. Vlugschrift van het Staatsbosbeheer. Dit vlugschrift geeft een 

duidelijke beschrijving van de levenswijze, de schade en de bestrijding van Diprion. pini 

(L.), Diprion sertifer (Geoffroy) en Diprion pallidui7i (KL), 

Het is gratis verkrijgbaar bij het Staatsbosbeheer te Utrecht en bij de houtvesters. 

Döderlein, L., Bestimmungsbuch für deutsche Land- und Süsswassertiere. Insekten, 

Teil I, bewerkt door W. Jakobs. Uitgave van R. Oldenburg, Lotzbeckstrasse 2a—2b, Mün¬ 

chen. Prijs DM 16,—. 

In dit boekje van 315 bladzijden, waarin tabellen voor de Apterygota, Ephemerida, Ple- 

coptera, Odonata, Orthopteroidea, Blattoidea, Neuropteroidea, Rhaphididea, Planipennia, 

Trichoptera, Coleoptera en Hymenoptera voorkomen, is natuurlijk een keuze van de be¬ 

handelde stof gedaan. 

Het zal zeer zeker beginners van nut zijn om hun insecten te determineren, doch men 

moet steeds bedenken, zoals bij al dergelijke boeken, dat een brokstuk van de fauna opgeno¬ 

men is. 

De tabellen, waarover ik me een oordeel kan aanmatigen, zijn ongetwijfeld knap in el¬ 

kaar gezet met meestal gemakkelijk waarneembare kenmerken, meestal die van de kleuren. 

Doch daardoor is het werk voor afwijkende exemplaren niet te gebruiken. Hier en daar 

komt een aperte fout voor, bijv. op blz. 297, waar het scapus van Psithyrus norvégiens als 

glimmend beschreven wordt en dat van Ps. silvestris als mat, terwijl het juist andersom is. 

Ook zijn enkele Nederlandse vormen niet te determineren, doordat hier te lande een afwij¬ 

kende ondersoort vliegt. — Kr. 


