
IEntomologisk Tidskrift Vol. 109:2, 1988]

Notis

Apion meieri Desbrochers des Loges, 1903 (Coleoptera, Apionidae),
ny for Sverige

lApion meieriDesbrochers des l-oges, 1903 (Coleoptcra, Apionidae) recorded from Swedenl

TOR-ERIK LEILER

Spetsvivelunderslektet Catapion Schilsky, eller
seniculus-gruppen av sltiktet Aplon (Lohse 1981),
representeras i Sverige enligt Lundberg (1986) av

A. pubesccns Kirby (Sk) och A. seniculus Kirby
(Sk-Nb). Variationsbredden inom .A. seniculus
har sedan lenge ansetts tyda pa att det rdr sig om
cn komplex-art. Senast har Lohse (1981) efter
samarbete mcd den kinde vivelspecialisten
Lothar Dieckmann gardcrat sig merJ "In Gestalt
und Risselltildung ausserordentlich variabel- Ver-
mutlich ein Komplex mehrerer naheverwandten
Arten."

Dieckmanns bearbetning av seniculus'
komplexet. vilken snart kommer att publiceras,
har resulterat i att ytterligare tva arter har
urskiljts. En av dessa ir sydeuropeisk, medan den

andra, A. meieri Desbrochers des Loges, 1903,

finns lven i Sverige. Dieckmann har numera dven
granskat typmaterialet av A. tenuius Gyllenhal,
vilken visat sig vara en yngre synonym till A.
seniculus.

DA A. meieri dr vanlig i Vallentuna har jag

under olika irstider for Dieckmanns riikning in-
samlat matcrial av arten, vilket kommit vel dll an-
viindning i hans kommandc publikation om detta
artkomplex. Komplexets lre arter utvecklas alla i
kldverslAktet Trifolium, med A. meieri till synes

uteslutande i 'l'. hybridum och med samma lev-
nadssatt som A. seniculus i T. pratense och T.
medium. Aggliiggning sker iblad- och grenfiisten,
i vars nirhct ockst flyghilen ofta antreffas. Lar-
ven lever av mdrgen och mdrgrorets innervdggar
och kan antriiffas dnda uppe i de tunna blomskaf-
ten. even om stjiilkens mellan- och <iverdel med ca

2 mm diameter foredras. I mer f<irvedade basala
dclar istadkommer larverna smiirre gallbildning-

ar. Starkt perforerade alsikekkiverblad skvallrar
om imagons niiringsgnag.

lmagines - Overvdgande honor - overvintrar i

fOrnan under nairingsvaxten. I pi marken liggande

klriverstiinglar (88-01 -04) pitriiffades cndast pup-
por av parasitst eklarna Macroneura vesicularis
(Retzius, t783) och 'frichomalus posticus
(Walker, 1834) (det. K.-J. Hedqvist).

Arten ar lett att finna nar man viil identifierat
virdvaxten. Honorna er ganska latta att skilja at,
dl hos A. meieri soytel lr smalare och ger ett
liingre intryck och ogonon rir mindre och mera
utstiende iin hos,4. seniculus. Den nya artens ut-
hredning norrut mot jiimtlandsgriinsen torde sam-
manfalla mcd vdrdviixtcns.

A. meieri kan i vir skalbaggskatalog (Lundberg
1986) inforas ettcr A. seniculus med nr 4401b och
datakoden API MEIE. I min samling har iag A.
meieri frin foljande landskap: Sk (S:t Olof,
'1 .ll.lg47). Sm (Vimmerby, 18..1.1961), Og
(Gusum, 25.6. 1966), Sci (Agesta, I 1.5. 1947), Up
(Veckholms Priistholme, Torsvi, 9.6.1951) och Vr
(Tocksmark. 22.3.1952). Urskiljandet av denna
nya art medfor aven att de gamla fynden av A.
seniculus btir revideras.
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