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Abstract: Dutch collection material of the genus Metallus was studied. All three European species of Metallus were 

present, Metallus lanceolatus and M. albipes are recorded for the first time for the Netherlands. Some information on 

the taxonomy, distribution and biology of these species is presented. 

Plantenziektenkundige Dienst, sectie Entomologie, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. 

Mededelingen E.I.S. - Nederland Nr. 63. 

Inleiding 

De Plantenziektenkundige Dienst ontving in 
de zomer van 1991 een inzending van blad wes¬ 
pen, gekweekt uit nagelkruid (Geum urbanum 
L.). Deze bladwespen bleken te behoren tot de 
soort Metallus lanceolatus (Thomson), een 
voor de Nederlandse fauna nog onbekende 
soort. Aangezien meerdere auteurs, waaronder 
Benson (1952) en Koch (1989), meldden dat de 
systematiek van het genus Metallus niet een¬ 
voudig is en er daardoor waarschijnlijk in vele 

collecties verkeerd gedetermineerde exempla¬ 
ren zijn opgenomen, werden de belangrijkste 
Nederlandse collecties nagekeken op de aan¬ 
wezigheid van deze soorten. Nagekeken wer¬ 

den de museumcollecties in Leiden (Nationaal 
Natuurhistorisch Museum), Amsterdam (In¬ 
stituut voor Taxonomische Zoölogie, Uni- 
versiteit van Amsterdam), Wageningen (La¬ 
boratorium voor Entomologie, Landbouw 
Universiteit) en Maastricht (Natuurhistorisch 
Museum), de collectie van de Plantenziekten¬ 
kundige Dienst te Wageningen en de collecties 
van B. van Aartsen, A. W. M. Mol en P. L. L. 
Thomas. 

Aangetroffen werden de soorten Metallus 
albipes (Cameron), M. lanceolatus en M. pu- 
milus (Klug). Ook M. albipes is nieuw voor de 
Nederlandse fauna. 

Taxonomie 

In West-Europa komen drie soorten uit het 
genus Metallus voor, te weten M. albipes, M. 
lanceolatus en M. pumilus. M. albipes is een¬ 
voudig van de overige twee soorten te onder¬ 
scheiden door zijn volledig wit-gele poten, ter¬ 

wijl ook de coxae van dezelfde kleur zijn. M. 
lanceolatus en M. pumilus lijken echter zeer 

veel op elkaar. 
M. lanceolatus werd als Blennocampa lan- 

ceolata in 1870 door Thomson beschreven 
naar een bladwesp met een zwart abdomen. 
Brischke & Zaddach onderscheidden hiervan 
in 1883 dieren die een geelbruin abdomen had¬ 
den en noemden ze Fenusa gei. Beide soorten 
zijn onlangs, naar aanleiding van onderzoek 
aan de genitaliën, gesynominiseerd (Koch, 
1989). In veel tabellen worden deze soorten 
onderscheiden aan de hand van de kleur van 
het abdomen en niet op basis van de genitaliën. 
Hierdoor zijn donkere variëteiten van M. lan¬ 

ceolatus vaak als M. pumilus gedetermineerd. 
Koch (1989) stelt dat de twee soorten zich 

ook goed laten onderscheiden aan de hand van 
het aderpatroon van de voorvleugel. Bij M. 
lanceolatus zou de médius zeer sterk gekromd 
zijn waardoor hij voor een deel parallel met de 
subcosta R+Sc loopt, bij M. pumilus zou de 
médius veel gelijkmatiger naar de subcosta toe- 
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lopen. In het onderzochte materiaal waren ech¬ 
ter exemplaren van M. lanceolatus aanwezig 

die een duidelijke spitse nadering van de mé¬ 

dius met de subcosta hadden, waardoor dit 

kenmerk niet betrouwbaar is. Veel duidelijker 

is het ook door Koch (1989) geconstateerde 

verschil in het tandingspatroon van de zagen 
van beide soorten. Verder zijn bij M. pumilus 

de achterdijen op de top na donker van kleur, 

terwijl deze bij M. lanceolatus vaak geheel geel 

of hoogstens apicaal iets donker van kleur zijn. 

Verspreiding en biologie 

Metallus albipes 

In de Leidse collectie werd een als Metallus gei 

gedetermineerd vrouwtje van M. albipes aan¬ 

getroffen. Tussen ongedetermineerd materiaal 
werd in Amsterdam nog een vrouwtje van deze 

soort gevonden, dat op dezelfde dag op de¬ 

zelfde vindplaats gevangen was (Best 1975, leg. 

B. V. Aartsen). Behalve de twee exemplaren uit 

Best zijn geen Nederlandse vangsten bekend. 
De soort is in Europa bekend uit Zweden, 

Finland, Groot-Brittannië, het voormalige 

•»=? 

Figuur 1. Vindplaatsen van M. lanceolatus in Nederland. 

Oost-Duitsland en het Europese deel van de 
voormalige Sovjet-Unie (Koch, 1989), en is 
ook uit Japan gemeld (Smith, 1981). Van M. 

albipes zijn geen mannetjes bekend. De larven 

mineren in de bladeren van Rubus sp. 

Metallus lanceolatus 

M. lanceolatus was in meerdere collecties aan¬ 
wezig. Een deel van de exemplaren was correct 

gedetermineerd, maar sommige droegen de 

naam M. pumilus. Het waren alle vrouwelijke 

exemplaren. De verspreidingsgegevens van 

deze soort zijn in figuur 1 opgenomen. In 

Europa komt M. lanceolatus verspreid voor in 

Zweden, Finland, Groot-Brittannië, Frankrijk 
(Chevin, 1980), Duitsland, Tsjecho-Slowakije 

en het Europese deel van de voormalige Sov- 

jet-Unie (Koch, 1989). De soort komt ook in 
de Verenigde Staten voor (Brits Columbia en 
New York) (Smith, 1971). 

De larven van M. lanceolatus leven mine- 

rend in de bladeren van nagelkruid (Geum sp.). 
De soort plant zich doorgaans parthenogene- 
tisch voort en pas onlangs zijn mannetjes ge¬ 
vonden (Koch, 1989). 

Figuur 2. Vindplaatsen van M. pumilus in Nederland. 
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De door de Plantenziektenkundige Dienst 
ontvangen dieren waren afkomstig uit een de- 
potkist. In de zomer en de herfst van 1991 

werden hierin gemineerde bladeren van Geum 
urbanum verzameld en gedurende de daarop 
volgende winter heeft deze depotkist buiten 
gestaan. Vanaf 10 juni tot 20 juli 1992 werden 
hierin nieuw uitgekomen bladwespen aange¬ 
troffen. In het najaar van 1991 werd in de 

Geum-bladeren een nieuwe generatie mijnen 
waargenomen; de soort heeft in Nederland dus 
waarschijnlijk twee generaties. 

Metallus pumilus, bramemineerbladwesp 

Metallus pumilus was in de meeste collecties 
ruim aanwezig, de verspreidingsgegevens zijn 
in figuur 2 weergegeven. In Europa komt M. 

pumilus voor in Zweden, Finland, Frankrijk, 
Nederland, Duitsland en Polen (Koch, 1989) 
en is ook uit Japan gemeld (Okutani, 1970). 

Metallus pumilus is een in ons land alge¬ 
meen voorkomende bladwesp die op Rubus 
mineert. De soort heeft in Nederland twee 
vliegperioden, de eerste in mei en juni en de 
tweede in augustus (Van Frankenhuyzen & 
Freriks, 1972). 

Discussie 

De huidige verspreidingsgegevens van Metal¬ 
lus lanceolatus komen vrijwel overeen met de 
woonplaatsen van de entomologen die in Ne¬ 
derland aan bladwespen werken. Deze soort is 
dus waarschijnlijk in Nederland wijder ver¬ 
spreid dan figuur 1 laat zien. Tijdens een revisie 

van dit genus door Koch (1989) is gebleken dat 
door vele misidentificaties de verspreidingsge¬ 
gevens van de Westeuropese soorten onbe¬ 
trouwbaar zijn. Hoewel de verschillende soor¬ 
ten uit meer landen gemeld worden, zijn ook 
in dit artikel alleen de betrouwbare versprei¬ 

dingsgegevens vermeld. Met de vondsten van 
M. albipes en M. lanceolatus zijn alle Metal- 
lus-soorten die in West-Europa voorkomen nu 
ook uit ons land bekend. De enige andere 
Metallus-soort die in het Westpalaearctisch ge¬ 

bied voorkomt, Metallus beckeri (Konow), 
leeft in Turkije en de Kaukasus. 
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