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In de naamlijst van Brakman (1966) worden 
vier inheemse /Ip/orc-soorten genoemd, die uit¬ 
sluitend leven op verschillende vertegenwoor¬ 
digers van de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae): 

A. aeneum (Fabricius), A. radiolus Kirby, A. 
rufiroslre (Fabricius) en A. malvae (Fabricius) 
(Dieckmann, 1977; Scherf, 1964). Binnen het 
grote genus Apion Herbst worden doorgaans 
een aantal subgenera onderscheiden. Brakman 
(1966) plaatst de vier genoemde soorten in drie 
subgenera: A. malvae in Malvapion Hoff¬ 
mann, A. rufiroslre in Pseudapion Schilsky en 
A. radiolus en A. aeneum beide in Aspidapion 
Schilsky. In een revisie van de Franse Apioni¬ 

nae splitste Ehret (1990) het genus Apion op in 
een aantal genera. Het subgenus Malvapion 

werd tot genus opgewaardeerd. Pseudapion en 
Aspidapion bleven subgenera van Apion. Zeer 
recent publiceerde Alonso-Zarazaga (1992) 
een revisie van de supraspecifieke taxa binnen 
de palearctische Apionidae, waarin het „oude” 
genus Apion nog verder werd opgesplitst in 
nieuwe genera. Ook de subgenera Pseudapion 
en Aspidapion worden nu als echte genera 
beschouwd. In dit artikel zal deze nieuwe no¬ 
menclatuur gevolgd worden. Overigens is een 

nieuwe naamlijst van de snuitkevers van Ne¬ 
derland en het omliggende gebied in voorberei¬ 
ding (Heijerman, in prep.). 

Afgaande op Brakman (1966), Everts (1903, 
1922), enkele museum- en particuliere collec¬ 
ties en eigen ervaring, kan geconcludeerd wor¬ 

den dat Aspidapion aeneum (Fabricius) van de 

vier genoemde soorten de meest algemene is, 
gevolgd door Aspidapion radiolus (Marsham) 
(= Apion radiolus Kirby in Brakman (1966), 
Dieckmann (1977) en anderen). Pseudapion 
rufirostre (Fabricius) en Malvapion malvae 
(Fabricius) zijn zeldzamer. Volgens Brakman 
(1966) komt P rufirostre in 10 van de 11 Ne¬ 
derlandse provincies voor en dit wekt de in¬ 
druk dat het hier om een zeer algemene soort 
zou gaan. In de collectie van de vakgroep En¬ 
tomologie van de Landbouwuniversiteit bevin¬ 

den zich echter slechts vijf exemplaren, in juni 
1907 verzameld bij Maastricht. In de collectie 
van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie 
(ITZ) te Amsterdam bevinden zich enkele tien¬ 

tallen exemplaren van acht verschillende vind¬ 
plaatsen. Het betreft hier allemaal vrij oud 
materiaal. In enkele geraadpleegde particuliere 

collecties kwam deze soort niet voor. 
Malvapion malvae komt Volgens Brakman 

(1966) voor in de provincies Zuid-Holland, 
Zeeland en Limburg. Everts (1903) bestempelt 

de soort als zeldzaam en noemt Den Haag, 
Vlissingen en Middelburg als vindplaatsen. 
Everts (1922) vermeldt nog dat de soort bij 

Venlo gevangen is. 
Op 19 mei 1992 verzamelde ik in een tuin te 

Ouddorp (Zuid-Holland) vijf exemplaren van 
M. malvae op groot kaasjeskruid (Malva syl¬ 
vestris L.) en één exemplaar van A. radiolus. 
Op 7 juni 1992 trof ik M. malvae in groot 
aantal aan in een tuin in Wageningen, we¬ 
derom op groot kaasjeskruid en in gezelschap 
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van A. radio lus. Op een stokroos (Alcea rosea 
L.) in de nabijheid bevonden zich enkele exem¬ 

plaren van A. radio lus. Toen ik op 19 juli 1992 
dezelfde kaasjeskruid-plant weer bezocht, kon 

ik slechts één exemplaar van M. malvae verza¬ 

melen. Op een echte heemst (.Althaea officina¬ 

lis L.) in dezelfde tuin bevonden zich ook twee 

exemplaren van M. malvae. Half augustus be¬ 

zocht ik de tuin nogmaals, maar nu zonder 

resultaat. 
Malvapion malvae is een makkelijk te her¬ 

kennen soort en door zijn kleur niet te verwar¬ 

ren met andere soorten: sprieten, poten en dek¬ 

schilden zijn roodgeel gekleurd, terwijl de 

laatste aan de basis zwart zijn. Als voedselplan¬ 

ten van M. malvae noemt Dieckmann (1977) 

groot kaasjeskruid, klein kaasjeskruid (M. ne- 
glecta Wallr.), vijfdelig kaasjeskruid (M. alcea 

L.), rond kaasjeskruid (M. pusilla Sm.), echte 
heemst en Lavatera cretica L. Scherf (1964) 

noemt alleen M. sylvestris als voedselplant. De 

larven leven, evenals die van P. rufirostre, van 
de onrijpe zaden, terwijl de pop in de vrucht 

verblijft. Dieckmann (1977) vermeldt dat één 

larve voor zijn ontwikkeling genoeg zou heb¬ 

ben aan slechts één zaadje. De imagines van M. 
malvae zouden van april tot oktober aanwezig 

zijn. De larven van A. aeneum en A. radiolus 
leven in de stengel of wortel van de plant. 

Om een beter beeld te krijgen van de ver¬ 

spreiding en de mate van zeldzaamheid van M. 
malvae in Nederland, wordt hier een overzicht 
gegeven van het materiaal uit een aantal be¬ 

langrijke collecties. In de collectie van de vak¬ 

groep Entomologie van de Landbouwuniver¬ 
siteit te Wageningen bevonden zich geen 

exemplaren van M. malvae. In de collectie van 
het ITZ bevonden zich vier exemplaren: één 

exemplaar uit Zand voort, lO.viii. 1930, leg. 
Van der Wiel; één exemplaar uit Oostz. (= 

Oostzaan), geen datum, coll. Em. Zeipgens, 

acc. 1897; twee tamelijk recente exemplaren uit 
Scharendijke, 19.vii.1989, leg. R. de Man. In 

de collectie van het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum te Leiden bevonden zich drie exem¬ 

plaren, alle zonder datum, respectievelijk ver¬ 
zameld te Vlissingen (J. Veth), Middelburg (G. 
van W.) en Den Haag (G. A. Six). Navraag bij 

een aantal actieve keververzamelaars leverde 
weinig waarnemingen op: de heer C. van der 
Sande was de enige van wie ik meldin¬ 

gen kreeg. Hij ving M. malvae in aantal in de 
provincie Zeeland, namelijk op Tholen tus¬ 

sen Stavenisse en Sint Annaland (vi. 1985), tus¬ 

sen Sint Annaland en Oud-Vossemeer 

(lO.vi. 1985), nabij het dorp Tholen (viii.1985) 

en te Noordgouwe op Schouwen (18.vi.1986), 

allen op groot kaasjeskruid. Op 11 juni 1992 

verzamelde C. van der Sande nog één exem¬ 

plaar op klein kaasjeskruid in Zuid-Holland te 

Benthuizen. 

Brakman (1966) was kennelijk niet op de 

hoogte van de vangsten te Zandvoort en Oost¬ 

zaan terwijl de vermelding van de provincie 

Limburg in Brakman (1966) waarschijnlijk ge¬ 

baseerd is op de vindplaats Venlo in Everts 
(1922). Deze exemplaren zijn echter niet aan¬ 
getroffen in de onderzochte collecties. Aan de 

lijst van Brakman (1966) kunnen dus twee pro¬ 

vincies worden toegevoegd: Noord-Holland en 

Gelderland. 
Malvapion malvae heeft een palearctische 

verspreiding en is in Europa bekend van de 

bondsrepubliek Duitsland, Polen, Tsjecho- 

Slowakije, Oostenrijk, Zwitserland en de Be¬ 
nelux (Lucht, 1987). Volgens Hoffmann (1958) 

komt de soort in geheel Frankrijk en op Cor¬ 
sica voor en is zij tamelijk algemeen. De soort 

komt ook voor in Engeland (Morris, 1990). 

Van de voormalige Duitse Democratische Re¬ 
publiek zijn slechts waarnemingen van voor 

1910 bekend (Lucht, 1987). Volgens Lohse 

(1981) komt de soort in Midden-Europa niet in 
het laagland voor. Verder schrijft Lohse (1981) 
dat de soort nu verdwenen is uit veel gebieden, 

waar hij ooit is waargenomen. Dieckmann 
(1977) maakt een opmerking met dezelfde 

strekking. 

De recente vangsten van M. malvae in Zee¬ 

land, Zuid-Holland en Wageningen duiden er 
op, dat de soort zich in Nederland toch heeft 

weten te handhaven en zich mogelijk zelfs heeft 
kunnen uitbreiden. Of dit laatste het geval is 
kan mogelijk worden vastgesteld door met 

name op groot kaasjeskruid gericht te zoeken 
naar deze makkelijk te herkennen snuitkever. 
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velijk de collecties van het Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie te Amsterdam en het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum te Leiden hebben bekeken, en aan Cor van der 

Sande voor beschikbaar stellen van zijn gegevens. 
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