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Abstract: Taeniapion rufulum is recorded for the first time from The Netherlands. A large number of specimens was 

swept from Urtica ureas on an untilled field near Helden, province of Limburg. Male and female genitalia of T. rufulum 

and its sisterspecies, T. urticarium, living on Urtica dioica, are figured. 
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Inleiding 

Van het genus Taeniapion komen in het 

Palaearctische gebied zeven soorten voor, die 
leven op Urticaceae (Alonso-Zarazaga, 1990). 

In Midden-Europa worden twee soorten aan¬ 

getroffen, Taeniapion urticarium (Herbst) en 

T. rufulum (Wencker) (Behne, 1994). De eer¬ 

ste is in Midden-Europa de meest verbreide en 

was tot nog toe de enige soort van het genus in 
Nederland. Ze is niet zeldzaam op grote 

brandnetel (Urtica dioica L.) en komt ver¬ 

spreid door het hele land voor. 
Op 30 en 31 mei, en 1 juni 1998 sleepten 

we een groot aantal exemplaren van T. rufu¬ 

lum van kleine brandnetel (Urtica urens L.) op 

een braakliggende akker in de omgeving van 
Helden (Limburg). 

Herkenning 

De verschillen tussen Taeniapion rufulum en 

T. urticarium - zie bijvoorbeeld Dieckmann 
(1977) en Behne (1994) - zijn niet erg groot. 

Ook zijn beide soorten zijn nogal variabel in 
kleur, kleurpatroon, vorm en lengte van de 

snuit, grootte van de ogen en andere ken¬ 
merken die wel gebruikt worden ter onder¬ 

scheiding van beide soorten. Als gevolg van 
deze variatie zijn er in het verleden door 

Wagner (1918) drie geografische rassen of 

subspecies van T. rufulum beschreven (zie bij¬ 
voorbeeld Dieckmann, 1977). Volgens Dieck¬ 

mann (1977) en Gpnget (1997) is de taxono- 

mische status van deze subspecies meer of 

minder twijfelachtig. Volgens de laatste zijn 

de kenmerken die in eerdere sleutels zijn ge¬ 
bruikt niet allemaal even betrouwbaar en is er 

niet één bepaald kenmerk waarmee beide 
soorten met zekerheid gedetermineerd kunnen 

worden. Hij geeft vervolgens een aantal nieu¬ 
we kenmerken, waaronder kwantitatieve, en 

gebruikt deze in zijn sleutel. Onze exemplaren 

voldoen niet alleen aan de beschrijving van T. 
rufulum in Dieckmann (1977) en Behne 

(1994), maar ook aan die van Gpnget (1997). 

Vanwege de grote overeenkomst tussen beide 
Taeniapion-soorten hebben we de exemplaren 

van T. urticarium van het Zoölogisch Museum 

te Amsterdam, het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum te Leiden en onze eigen collecties, 
nog eens goed bekeken. In dit materiaal trof¬ 

fen we geen exemplaren van T. rufulum aan. 
Omdat volgens Gpnget (1997) ook de geni- 

taalkenmerken aan enige variatie onderhevig 

zijn, beelden we hier het mannelijke en het 
vrouwelijke genitaalapparaat af van zowel T 

urticarium als van T. rufulum (fig. 1-10). Ook 
Alonso-Zarazaga (1990: fig. 251-258) geeft 
afbeeldingen van het mannelijk genitaal van 

beide soorten: het lijkt erop dat er geringe ver¬ 
schillen tussen beide soorten te zien zijn, voor¬ 

al in de vorm van het tegmen, maar ook in de 
vorm van de penis zelf en vooral de top ervan. 
Onze afbeeldingen wijken in geringe mate af 

van die van Alonzo-Zarazaga (1990); dit kan 
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Fig. 1-8. Mannelijk genitaal. 1, 3, 5, 7, Taeniapion urticarium (Rhenen, 7.V.1998); 2, 4, 6, 8, T. rufulum (Helden 

1 .vi. 1998); 1-2, penis, dorsaal; 3-4, penis, lateraal; 5-6, tegmen, dorsaal; 7-8, spiculum gastrale (schaal = 0,2 mm). 



Ent. Ber., Amst. 59 (1999) 73 

gedeeltelijk het gevolg zijn van de gebruikte 
prepareer- en/of tekentechniek, maar ook van 

de door Gpnget (1997) genoemde (geografi¬ 

sche) variatie. De hier gepresenteerde afbeel¬ 

dingen (fig. 1-10) laten in ieder geval zien dat 
noch het mannelijk, noch het vrouwelijk geni¬ 

taal gebruikt kan worden om beide soorten te 

onderscheiden. 

Biologie 

Volgens Dieckmann (1977) leeft Taeniapion 

urticarium op Urtica dioica en T. rufulum 

monofaag op U. urens. Meldingen van T. urti- 

carium op U. urens zouden berusten op ver¬ 

wisseling met T. rufulum. Hoffmann (1958) en 
Köstlin (1973) noemen echter voor T. rufulum 

(= Apion (Taeniapion) rufulum Wencker & 
Apion (Taeniapion) rufulum ssp. zoufali 

Wagner) ook nog Urtica pilulifera L. als 

voedselplant. Gpnget (1997) schrijft, zich ba¬ 

serend op een mondelinge mededeling van 
Alonso-Zarazaga, dat de voedselplantrelaties 

van beide soorten onvoldoende bekend zijn en 

dat, tenminste in Zuid-Europa, de verschillen 
mogelijk niet zo scherp zijn als door Dieck¬ 

mann (1977)aangegeven. 

Taeniapion rufulum is bekend van het 

Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa; 

binnen Europa komt hij niet voor in de noor¬ 
delijke landen, wel is hij bijvoorbeeld bekend 

van Polen en een aantal Oost-Europese lan¬ 

den; de soort is niet bekend van Denemarken, 

Engeland en ook niet van Frankrijk ten noor¬ 
den van Parijs (Hoffmann, 1958; Dieckmann, 

1977; Hansen, 1996; Gpnget, 1997). In Duits¬ 

land is de soort na 1950 waargenomen in 

diverse regio’s; het dichtstbijgelegen is het ge¬ 
bied van de Neder-Elbe (Köhler & Klausnit- 

zer, 1998). Volgens Gpnget (1997) komt de 

soort wel voor in Nederland; hij geeft echter 
geen referenties op. Bij navraag deelde Hans 

Gpnget mij mee dat de informatie over het 

voorkomen in Nederland gebaseerd was op 

persoonlijke communicatie met iemand uit 
Duitsland, en dat hij zelf geen exemplaren af¬ 

komstig uit Nederland zag; het is volgens hem 

daarom niet uit te sluiten dat er sprake is van 

verwarring met T. urticarium. 

Dieckmann (1977) merkt op dat T. rufulum 

in de voormalige DDR kennelijk alleen aange¬ 
troffen wordt in gebieden waar de voedsel¬ 

plant op een zandige bodem voorkomt. Kleine 

brandnetel is - ook bij ons - een soort van ru¬ 

derale plaatsen als bemeste droge bouwlan¬ 
den, moestuinen, persvoer- en mesthopen en 

ruderale plekken in de duinen (Van der 
Meijden, 1996) en komt dus meestal voor in 
de buurt van bebouwing, zoals boerderijen, en 

op kwekerijen. Omdat keververzamelaars vol¬ 

gens Dieckmann (1977) niet gewoon zijn om 

“in und am Rande von Dörfern zu keschern” is 

Fig. 9-10. Vrouwelijk geni¬ 

taal, spermatheca. 9, Tae¬ 

niapion urticarium ( Rhe¬ 

nen, 7.V..1998); 10, T. 

rufulum (Helden, 1.vi. 1998) 

(schaal = 0,05 mm). 
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de soort mogelijk algemener dan nu uit de ver- 

spreidinggegevens lijkt. 
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