
De nordiska Metzneria-arterna

BENGT A. seNcrssoN

Inledning

Da Per Benandcrs arbete ёver famijen Gelechii―

dac utkom 1928 i Entomologiska Fё rcningcns

serie Svcnsk lnsektsfauna,var endast 5,′ ′rそ 71′―

′′α―artcr khnda frin Sverige och Norden.Geni―

talavbildningar hadc annu inte funnit vagarna in i

bcstamningslittcraturen och da」 ёr kundc bc‐
stimningsarbetet bli bcsvarligt, i synnerhet da

man st,ldes infё r slitna exemplar.

F6r nhrvarandc ar 7 arter patriffadc i Norden,

men ytterligare nagra arter skulle kunna rlnnas

har Dh」ёr ar ocksi tvi utomnOrdiska arter om―

namnda i f6rcliggande ёversikt

slaktnamnetノИ′rz″′″′α introduceradcs av Zel‐

lcr 1839 och typarten anses vara ραンε′′7r77Cr′ ′′α

Z.Artcrna bildar en mycket enhetlig grupp,vil‐

ket bl a.avspeglas ilika yttre utseendc och sma

skillnader i genitalierna.Å ven artcrnas fё rstadier

ar varandra mycket lika, i vatte fall Vad galler

slaktets representanter i de nordiska linderna.

F6r de morfologiska sirdragcn,som skijer
ν′rぇ′で″メα frin ёvriga slttkten inom famijen Gc‐
lech五 dac,hhnvisas till gingse handbё cker i am―

nct Fё r nortturopeiska mkrolcpldopterdoger
kan knappast nagon tveksamhet uppsta,om ett
inttngat ttur tillh6r ν′′そ″′r′α eller ei.

Samtliga kanda arters larver(mcd ett undan―

tag)ar bundna till vaxterinOm fanlijen Composi‐

tae Larvcn lever i blomkorgarnas bottcn ener i

frukthmnena och ёvervintrar dir fullvuxcn.Den

patraffas ofta i gangar till dc ganer,som orsakats

av borrflugor(Trypctidac) Pa Varen enё r f6r_

sommaren spinner den en gang inne i dcn vissna

blonlman och fOrpuppar sig i dctta vavrё r,sivida
den inte har tagit en gankavitet i bcsittning
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Larven(Fig. 1)ar trё g Och paminner nyktigt

om en nuglarv genonl sin vitaktigaぬ rg,cylind‐

riska form och gcnom reducerade buk― och anal―

btter.

Insamling av′ イヽ′rz″ ′′′′-larver ar synnerligcn

enkcl Nagon ging under tiden dcccmbc卜 m可
kan man sё ka eftcr rcspektive vardvhxts blom―

korgar,som pa varen ibland kan vara besvarliga

att rlnna,da snё n ofta tryckt ner vaxten till rnar‐

ken. Den proccntuena andelen angripna blom‐

mor kan varicra oerhё rt.Larverna till α′sr′ソ
`′

′α

Z.och′αpp′′′αL.lever shnskapligt.

ルイ′rZ77′ riα‐arterna tillhё r det palearktiska fau‐

naomradet(cn art ar dock insllppt i Nordameri‐

ka)OCh fran Europa kanner rnan fё r narvarandc

27 arter(Englcrt 1974).I Sverige har sllktet en i

huvudsak syd6stlig utbredning men ett par artcr

gar langS norrlandskusten upp t‖ l Norrbotten.I
Danmark har 6 arter patraffats,i Finland ocksi

6, i Norge 3 och i Sverige 7 arter. Pa lsiand ar

annu ingen,′′′z″ ′″ブα―art funnen.

Fig. l: Larv av M. metzneriella. - xl3.
metzneriella.

Larva. of M
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Fig.2-9. Metzneria. -2. M. paucipunctella. -3. M. neuropterella -4. M. aestivella. -5. M.lappella. -6. M.
ehikeella. -7. M. metzneriella. -8. M. aprilella, -9. M. santolinella. - x3.
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corn ut aedeagus

Fig. 10-13. Hangenitalier av Metzneria. - 10. M. paucipunctella - 11. M. neuropterella. - 12. M. aestivella. - 13.
M. lappella. - x40. Male genitalia of Metzneria.

Bestimningstabeller fiir nordiska Me tzne ria-arter

valva

sacculus

. ..... ehikeella Gozm.
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Fig. l.+-17. Hangenitalier av Metzneria. - 14. M. ehikeella.
santolinella. - x40. Male genitalia of Metzneria.

Ha′ lg′″′ra′ノ′″

l Aedeagus med 2-6 grova, hart kitiniserade cor―
nuti,vars langd ar ungefar halva aedeagusbredden

……………………………………………………… 2

- Acdcagus med manga sma cornuti,vars iangd ar
mindre an 1/5 av aedeagusbredden             6

2 Sacculus spetsig ener rnyCketlangsma1          3
- Sacculus rundad och bred                 ....4
3 Sacculus kort; uncus oftast med tre mer ener

mindre tydliga,borstkladda fOrhaningar … …
…………  …・ ・…… …… …… 777′′zrtar'′ 〃α Stt

― Sacculus lang och small uncus ined tva borstklid―
da brhttningar … …… … … sα″′0′j″′′′α Amsel

4. Aedcagus med 4 ener fler grova,olika stora cor―
nuti  ……………… ……………………′αρ′′′′αL

― Aedeagus med 2-3 grova,ungefar lika stora cor―
nuti                                     5

5 Sacculus triangular, langSmal, i spetsen trubbigt

3

(

och rundat avhuggen . .         αρ′′′′′′α H―S
― Sacculus elliptisk och kort       ι力j々ι

`″
α Gozm.

6 Valva med kort utdragen spets; aedeagus med
55-65 cornuti        .。 ...        α

`s′

′ν
`′

′αZ
― Valva med langt utdragen spets; aedeagus med

25-35 cornuti         .. .。  .  ″′′″Opr′″′〃αZ
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analpapiller

Fig. l8-25. Hongenitalierav Metzneria. -18. M. paucipunctella.-19. M. neuropterella. -20. M. aestivella, -Zl.
M. lappella. -22. M. ehikeella. -23. M. metzneriella. -24, M. aprilella. -25. M. santolinella. - x35. Female
genitalia of M etzneria.

l,o

向
脇

ふ
Ｎ

〃

――

＝

＝

―

＝

―

＝

―
ミ

、

、

も

〃

〃

０

＝

―

――

―Ｉ

Ｊ



一　

　

５

一

　

６

l0 Bengt A Bengtssott

distal kitinbildning             771′ ′Zll′″′ι′′a Stt.
Antrum triangulart,utan so15'derlik bildning …

.・ .・ …                      ′力J/t2′ ′′′α Gozm.
Attonde tergiten med ier an 15 borst;antrum mcd

OrO対mal spets … … … … … …′ρ″J′′′′αH.‐ S.

Attonde tergiten med 10-14 borst,antrum a med

蹴 艦
1撻

胤魚tgfょ iお 百J「」ざrUぬ悪 誌16
tergitcn筍 01V;framre ap。 取ser Ca 2 ganger sa

l胤::1錯獣『
`蒜

I正」■lL:ιb」
′
観推十

sialv;framre apO″ser ca 3 ginger saほnga sOm
tergiten .....              sα 71′ 0″″′′′α Amsel

[″ .′α
“
ε

"″

″
`｀

r′ノ′α(ZcllCr,1839)

Fig.2,10 och 18.

Annu tt pavisad fran Norden mcn skulle kunna

flnnas har.Den ar nagOt Stё rre in iイ  ∫α71rO′ル:′′′α
Amsel och skibs till det yttre fran denna art bl a

genonl att palpandleden ar kortare in halva mitt‐

leden(Hackman 1946)
Flygtidjuniう uli.

Hangenitalier: Valva lang och smal: sacculus

enipsfOrmad: aedeagus med 30L40 sma cornuti

och flera distala taggnilt.

Hongenitalier: Analpapiller breda, med myc―

ket kraftiga tornar.

Biologi: Enligt litteraturcn icver larven pa

olika C′ ″rarrr′ α―arter.

Utbredning:Central― och Sydeuropa,Nordai
Hka. Narmast Oss i Lithauen(lvinskis in litt.)

och Polen.]

ノ′.′′′″ορr′′′〃α(Zeller,1839)

Fig.3,1l och 19.

Imago:Vbr.H-22 mm.Framvingar utan svarta
punkter,liuSt OCkragula:vingribbor och skuggli‐

ka tvarteckningar mё rkbruna.Palpandled jhmn_
bred,ungefar h五lften sa lang som mittlcden.

Flygtid mitten avjuli till slutet av augusti.

Hangenitalier: Valva langsmal med langt ut_

dragen spets;uncus cn borstkl五 dd plati: saccu―

11ls rundad eller trubbigt tillspctsad; aedeagus

′̀1 lgstrackt,rned 25-35 cornuti.
Hongenitalier:Analpapillcr utan borst i basala

巧ardcdelen;bakre apottser 3-5 ganger sa linga

som analpapillerna; attonde tergiten mcd 12-18

borst, som ar kOrtare in halva tergitens langd;

antrunl svagt kitiniscrat,kort och mycket brett,

rektangulart eller oregelbundct

Blologi: Larv gulaktig med brunt huvud

Klackt fran cFrs,〃 ′77 αCα〃′ι,C`″ rα 77″′
“
′2′g″α och

i Centralcuropa,ven Cα ″′′″α.

Utbredning: Central― och Sydeuropa till Sibi‐

rien,Baltikum,Finland,Norge, Danmark och
Sverige(Bl,01,Go,Bo,Nr,Sё och Up).

ルイ.αιs′′ッピ′′α(ZellCr,1839)
syn.cα″″′で′′α(Stainton,1851)

Fig.4, 12 och 20.

Imago: Vbr.11-15 mm.Fram宙 ngar ganska
mёrkt bruna med den gulbruna grundぬ rgen har

Och dar svagt gcnonllysande; vingribbor mcd
Omvaxlande mё rkgra och vitaktiga ttall; ut_

kantsstHmma gulbrun,tydlig;frin dess nedre del

lёper ofta cn strimma med sammaぬ rg i mot
disk,1ltet Palpandled smal och spetsig, nastan

lika ling som mittleden

Flygtid slutet av juni till bё rian av augusti

Hangenitalieri Valva tamligen lang med matt―

ligt utdragen spets:uncus med fyra borstbrsed―

da partier:sacculus rundad;aedeagus lang,Ined

ca 60 sma cornuti och flera taggstrak ut mot
spetsen.

Hongenitalier: Analpapiller med tornar eller

mycket korta borst; attonde tergiten utan ёpp‐

ning vid apofysbasen, distalt med ca 8 borst;

antrum rektangulart

Biologi: Larv sallskaplig i blomhuvudena av

εα″′′llα ッ
“
′gα″Fs Den ar gulvit med gult,brun‐

streckat huvud och gr6ngul halsplat(Benander,
1928)

Utbredning:Ccntral‐ och Sydeuropa till Ⅳlind―

re Asien,Finland,Danmark,Sverige(Sk,Ha,01
och Go)

ハイ.′■pp`′′α(Linnacus,1758)

Fig 5,13 och 21.

Imago:Vbr.13-19 mm.Fram宙 ngar gragula med

rln,brun lingstcckning:oftast endast tva svarta

punkter,en i vingvecket 2′ 5 frin roten och en vid

disktvar五 bban.Palpandlcd langre an halva nlitt‐

leden,spctsig Och brcdast pa rnitten.

Flygtid lnitten av juni till mitten av juli.

Hangcnitalieri Valva kort och bred, kort till‐

spetsad: sacculus rundad;uncus med tvi svaga
forhaningar;acdcagus kort rned 4-6 grova,olika

stora cornuti samt rned ett rnarkerattaggfalti dcn

basala delen

Hongenitalier: Analpapiller med korta,「 Ina

borst;attonde tergitens brcdd betydligt stё rre in



dess langd, de distala borsten nagot iangre an

tergitens langdi antrum rundat, diademformat

med ett rlnt taggfalt,sonl endast kan ses vid hё g

fё rstoring.

Biologi:Larv pa И″crル′ll_arter Dar den flnns

kan den erhanas i stor mangd. Den upptradcr
saliskapligt i kardborreblommorna. Den ar vit

med svart huvud och inё rkbrun halsplat

Utbredning: Central‐ och Sydeuropa, vastra
Asien,Nordamerika(intゝ rd),Finland,Danmark,
Norgc,Sverige(Sk,Bl,Sm,01,Go,GS,Vg,Nr,
S6,Up och Vs).

[′ .″ rrο″′′′α(Douglas,1850)

Imago:Vbr.9-14 mm.Fram宙 ngar med nastan
vit grundfarg ined 4-6 tydliga,svarta punkter

Flygtid(i England)m可 oChjuni.

Hangenitalier: Paminncr onl θ
`sr′

ソ′′′α's geni‐

talieri valva tamligen langsmal mcd rak under―

kant: sacculusflik rundad, cllipsformad, aedea―

gus mycket lingsmal, mcd ca 15 medelgrova

cornutl.

Hongenitalier: Englert(1974)beskriVer an‐
trunl som''takrannefOrmat'',Ininst trc ganger sa

langt som brett;bakre apofyser 3 4 ganger sa

linga sOm analpapillerna

Biologi: Larv pa P′ α″rα gο εο″ο″ο′′S, SOm
flnns i de danska och sydsvenska kustomradena

(Fitter 1978).

Utbredningi Sydeuropa och norra Afrika.
Narmasti England(Isle Of Wight).

Anmarkning:Trots att arten intc ar patraffad i

var omedelbara narhet skulle den kanske kunna

rlnnas inOm Norden. Den bё r da i fOrsta hand

sё kas langs den jynandska vastkusten.Att kust―

arter plёtsligt kan dyka upp lingt utanfё r sitt

kinda utbredningsomride visar bl.a  fanet
EJαεたノs′α″″οrたο′α Lc March.fran Danmark.]

ルイ.′ /7ピた′′′′α(Gozminy,1954)

Fig.6,14 och 22.

Imago:Vbr.15-18 mm Mycketlik777′ 々″
`″

′
`〃

α

Stt. Framvinge med en gui nack lノ 5 fran roten;

hos nyklackta exemplar ar llacken Ofta orange,

men dl ar vingribborna kraftigt svartrJ五 1liga(0
Karsholt in litt):den svarta tvarribbpunkten a‖ ―

D`′ ?ο′て′Fsたα′ヽイ′rz″′″′α‐α′・r′″″α  ll

tid tydlig, vingveckspunkt och ett kort streck

menan denna och tvarribbpunkten oftast tydliga.

Palpandled 3/4 av nlittleden,loCkast under spet‐

sen.

Flygtid bё ttan av juni till slutet avjuli.

Hangenitalieri Valva tanlligen bred med kort

utdragen, oftast bttd spets, underkant svagt

konvex:sacculus rundad:uncus med 4 borstfё r‐

sedda, svaga f6rhaningar: aedeagus relativt

lang, med tva grova cornuti,ctt distalt tagg,1lt

men utan sadanti basala delen.

Hongenitalier: AttOnde tergiten relativt lang

och smal, med 12-18 borst, vilka ar halften sa

langa som tergiten;antrum triangulart, ined rak

vinsterkant och svagt veckad hё gersida.

Biologi: Klackt fran c`77rarr″ ′α scα♭′OSα  (I

Svensson muntl.komm.)Aven andra vardv,x_
ter ar rappOrterade(Englert 1974).

Utbredning:Lokalt i Central‐ och Sydeuropa,
Baltikum,Danmark,Sverige(Sk,Sm och 01).
Anmarkning: ノ′ ′/1′た′′′′α ar relativt nyupp―

tackti Norden(SvenSSOn 1977)och pa grund av

desslikhct med bjande art kan den lattぉ rbises

ルイ.″7′ rz″

`′

′
`′

′α(Stainton,1851)

Fig.7,15 och 23

1mago:Vbr.10-16 mm.Mycket lik 16regaende
art men saknar gul flick invid costa 1/5 fran
roten pa framvingen Palpandled ungeぬ r halften

sa lang SOm mittleden, trubbigt tillspetsad och

nastanjamnbrcd.

Hangenitalicr: Valva smal ined langt utdragen

spets och nistan rak underkant; sacculus spet‐

sig;uncus rned 2-4 borstkladda partier;aedeagus

relativt kort och lock,med 2-3 grova cornuti,ett

distalt taggtilt samt ett basalt fhit av mycket sma

taggar.

Hongenitalier: AttOnde tergitens bredd stё rre

an dess langd, med 12-16 distala borst; antrum

trapetsformat med cn sol巧 aderfOrmad veckbild‐

ning i den ёvre vanstra kanten.              :

Blologi: I Norden klacks arten nastan undan

tags16st fran c′ 77rα ク″′α′αε′α;l enstaka fall har
ocksa c. sεαbjο sα  rapporterats som vardvaxt.
Larv(Fig. 1)gulvit ined brunt huvud och brun

halsplit.

Utbredning: Centraleuropa, Baltikum, Fin―
land,Danmark,Norge,Svcrige(Sk,Bl,01,Go,
Og,Vg,Bo,Sё,Up,Dr,Ga,Md och Nb).
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ルイ 
“
ρ′〃′′′α(HerriCh― Schaffer,1854)

Synむ″′′′′α(TcngStrё m,1859)

Fig.8, 16 och 24.

Imagoi Vbr.13-18 mm Hclt olik andra nordeu‐

ropeiska′ イヽ′′z″′″ブα gcnom dcn rikliga inbland―
ningen av rё da r」 a‖ i fram宙 ngarna.Palpandled
2/3 av mittleden.

Flygdd bё rian av juni till mitten av juli.

Hangenitalier: Valva smal rned lingt utdragen

spcts:uncus mcd tvi borstklldda brh● ningar:

sacculus triangular incd trubbigt avrundad spets,

aedeagus lned tvi grova cornuti och ctt tamligen

glest,distalt taggfalt.

Hongenitalier: Attonde tergitens brcdd stё rre

an dess iangd,distala borst ungear av tergitens

lingd;antrum femkantigt rncd en spetsig,proxl‐

mal bndning.

Blologi: Larv pa c′ ″rα ″″
`α

 sCα わ′Osα ,vitaktig

med svart huvud och brun halsplat.

Utbredning: Central―  och Sydeuropa till SO‐

Ryssiand,Baltikum,Finland,Danmark,Sverige

(Bl,Sm,01,Go och Up).

ルイ.Sα′7′ 0′ J′1′′′α(Amsel,1936)
syn.('ο 71sf″

'f′

′′′α(Hackman,1946)
′α″ε″刀イ″Cr′′′α auct.

Fig 9,17 och 25.

Imago:Vbr.8-15 mm.Skijer sig fran ёvriga

kanda nordiska arter genom antalet svarta punk‐

ter pa framvingarna (6-7 st). Spetsdelen ar

oftast avsevart in6rkare an resten av vingen.Den
jusa strimman parallell med fram宙 ngens utkant

ar Ofta reducerad till en gulvit flack pa costa.

Palpindled mer an halften si ling som menanle_

den ルイ ∫α″rο′J″ ′′′α ar till 16rvixling lik ルイ.

ρ̀
′ `κ

″″″Cr′′′α,som dock annu tt patrarats i
Norden.

Flygtid bё ttan av juni tiH bё ttan av juli.

Hangenitalieri Valva med konvex underkant

och mattligt utdragen spcts; sacculus mycket
iing och smali uncus med tva breda,borstkladda

forhaningari aedeagus tamligen lang,med tva

lika stora, kraftiga cornuti, atfё uda av ett rlnt
taggttilt samt med ett distalt taggeilt. Hackmans

(1946)avbildning avviker genom den langstrack_
ta valvaformen och konkava valvaunderkanten

Hongcnitalier: Attonde tcrgitens bredd stё rre

hn dess iangdi antrum svagt kitiniserat,trapets―

format cller fcmkantigt, med ett distalt ttlt av

10-40 smataggar

Biologi: Larv vit med svart huvud och mё rk―

brun halsplat;i blommorna pa И″′ヵ′′71′sr′ 77C′ 0‐

″′α

Utbredning: Centralcuropa, Baltikum, Fin‐

land,Norge,Sverige(Sk,01,Go,Sё  och Vs).

Ett varmt tack vinjag rikta ti11 0.Karsholt och

I.Svensson fёr vardefullinformation om morfo―

logi och biologi samt till P. Ivinskis fё r lan av

material av och uppgifter omル ′.ραlrc″″″Cr′〃α

Z.
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Rattelse

l nlin uppsats ''SkalbaggsfangSt i Thailand"

(Ent. Tidskr. 1980, h 4: 144)har ett beklagligt
tryckfel uppstatt.Langst ned pa sidan skan me_

ningen''Scarabacidae:23 arter,varav 17 Copri―

nae, 6 Aphodiinae" bort och ersdttas med
"Staphylinidae: 2 after, varav I Oxytelinae, I

Aleocharinae.
Thure Poltn


