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Ahsrracr: This is the fifth compilation of Microlepidoptera collected iii The Netherlands, covering the years 1988- 1991.
Seven species are recorded for the first time froni The Netherlands: Elrichista silhocellea and Cosniiotes stabilella
(Elachistidae). Teleiodes flai~in~cicitlcllu(Gelechiidae). El~ihlemu cnicicolat~a and Dichror.anipha consoi.tatin
(Tortricidae) and Eccopisa efi.actella and Eriella :ii~ckcnella(Pyralidae). Monrpha lacrc~cllahas to be removed frorn the
Dutch list, because the only record of this species was based on a rnisidentification of a specimen of M. pro[?inquella.
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Inleiding
In dit vijfde verslag van in Nederland verzamelde Microlepidoptera worden de jaren 1988
- 199 l behandeld.
In grote lijnen is aansluiting gezocht bij de
opzet van de eerder verschenen jaaroverzichten (Gielis, et al, 1985; Huisman. et al, 1986;
Kuchlein, et al, 1988). Wel is meer ruimte besteed aan de bespreking van nieuwe of uiterst
zeldzame soorten.
Voor de nomenclatuur is gebruik
gemaakt
van schnack (198s). ~ f ~ i
van de
kende namen in de lijst van Lempke (1976)
worden als synoniemen weergegeven.
De vindplaatsen zijn per provincie chronologisch gerangschikt. Indien het aantal exemplaren niet wordt vermeld, betreft de vangst
~ l e c h t séén exemplaar. De verantwoordelijkheid voor de determinaties ligt bij de inzenders. maar kritische soorten zijn door de auteurs gecontroleerd.
Provincies: Fr - Friesland: Gr - Groningen: Dr - Drenthe:
Ov - Overijssel: Fl - Flevoland: Gld - Gelderland: C' Iltrecht: NH . Noord-Holland:ZH . Zuid.Holland: Z Zeeland NB - Noord-Brabant L Lirnburg

(LSD): G.J. Flint. Deventer (GF): C. Gielis, Lexmond:
K.J. Huisman. Wezep (KH): M.G.M. Jansen, Lienden
(MJ): I.A. Kaijadoe. Oegstgeest (IAK): J.C. Koster.
Callantsoog (JCK): G.R. Langohr. Simpelveld (GL):
J.A.W. Lucas. Rotterdam (JL); E.J. van Nieukerken,
Leiden (EvN); K.C. Nieuwland. Schagerbrug (KCN): W.
Oord. Deventer: T. Rutten. Venray (TR): R.T.A. Schouten, Oegstgeest (RS): A. Schreurs. Kerkrade (AS): E. van
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Micropterigidae
Mic'.Wteri,u nmnsueiella
Waarnemingen, 0": Lettele, 2.vi.19~8.GF. 2 exemplaren: Gld: Hecrdc, i 3.v. 1988. 40 exemplaren onder elzen
en 10.v. 1989, 4 exeinplaren, JW.

+

De soort was reeds bekend van het Naardemeer (NH) en vlodrop station (L) ( L ~ ~ ~ Schreurs. 1987). De vlinders
ohr
zich met het stuifmeel van diverse kruidachtige planten, maar voornameliik van Cat-ex SP.
komen voor
plaatsen in bossen.
rups en de voedselplant zijn nog niet beschreven.
u

Wij willen hierbij de volgende personen van harte bedanken voor huli medewerking: B.var1 Aartsen. ' t Harde
(BvA): J.E.F. Asselbergs. Bersen op Zoom (JA); L. Bot.
Fornieruni. Terschrllins (LB), L.J. van Deventer. Druncn

.

Eriocraniidae
Eriocrania Lsalopiellu(Stainton)
Waarnemingen. OV: Losser (Duivelshof. Oldenzaalse
veen en De Tip) en De Lutte (Kampbrug en Lutterzand),
1 -7.v.1988. JCK, tientallen niijnen op berk (Bcrula sp.).
27.ii. 1989. 1 6. ex larva.

De soort was tot dusver alleen bekend uit
Zuid-Limburg en werd door Langohr (1982)
als nieuw voor de fauna vermeld. Rups geheel
wit, alleen de monddelen lichtbruin. In één
mijn vaak twee tot soms vijf rupsen.

Nepticulidae
Stigmella atricapitella (Haworth)
Waarnemingen. OV:Losser, De Tip. 24.x. 1987. JCK. een
bladmijn op Q ~ ~ e r c rohirr
us
L.. I d ex larva op 2.iv. 1988:
Losser. Arboretum. X.x.1988. JCK. rnijnen op diverie
Querc~rssp.. 1 6 en 1 P ex larva.

Deze in Nederland weinig gevonden soort
werd eerder alleen aangetroffen in de provincies Gelderland. Noord-Brabant en Limburg
(Kuchlein et al.. 1988).

Limburg en uit de omgeving van Arnhem. recentelijk ook van Amsterdam. Arnstelpark
(NH). 2 exemplaren, respectievelijk in 1983
en 1984 (coll. ZMA).

Adelidae

Wuanierningen. Fr: Noordwolde. De Meenthe, 21.viii.1991, EvN. 4 d . vliegend rond klokjesgentiaari (Gentiurzu ~ ~ n e u n i o r ~ i L.):
i ~ i t Dr:
l ~ ~Norg. 23.vii. 1990, JL.: OV:
Losser. 22.vii. 1991. JCK. vele vlinders in nat heideterrein
rond dc \,oedselplant kan de iups. klokjesgentiaan (5 d en
5 9 verzameld).

In Nederland lokaal niet zeldzaam op
plaatsen waar de voedselplant nog voorkomt,
vaak samen met het gentiaanblauwtje
(Maculirzea a1cn11(Denis & Schiffermuller)).
Nernophora violella was reeds bekend uit
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. De
door Lempke (1986) uit Lekkum (Fr) gemelde vlinder bleek tot Caucilas r~lfimitrella
(Scopoli) te behoren (mondelinge mededeling
EvN).

Incurvariidae
Trifur.cula suhlzitidella (Duponchel)
Waalnemingen. Fr: Teriehelling. Boschplaat. Tweede
Duintjes. h.viii.1991. JB, op licht.

Deze soort werd in 1990 nieuw gemeld
voor Nederland (Van Nieukerken, 1990) en is
eerder gevonden in Bakkum-Noord (NH).
Katwijk (ZH) en op enkele kalkgraslanden in
Limburg (Van Nieukerken et al., 1993). De
rups mineert in het najaar in de stengels van
Lotus corniculatus L. De vlinder vliegt van
mei tot begin september, vermoedelijk in één
generatie (Van Nieukerken, 1990).

Itzcuri~n~.ia
praelatella (Denis &
Schiffermuller)
Waarnemingen. Gld: Neerijnen. 7.vii. 1990 en 29.vi. 1991.
JA. 2 6: NB: Kcderwetten, 16.vi.1985. HW. I 6 en l 9 .

Verspreid door Nederland gevangen, maar
weinig recente waarnemingen (mondelinge
mededeling EvN). De jonge rups mineert aanvankelijk in de bladeren van diverse Rosaceae, voornamelijk aardbei (Fragaria sp.).
Later leeft de rups in een vioolvormige zak.
Hierin vindt in het voorjaar ook de verpopping
plaats (Heath & Pelham Clinton. 1976).

Neliozelidae
Tischeriidae
Afztispila metalella (Denis & Schiffermuller)
(= A. pfeifferella (H~ibner))

Tiscizer~uheifzenlanni Wocke

Waarnemingen. OV: De Lutte, Beverborgsbrug.
Waarnemingen. OV: De Lutte. Kampbrug. 1 l .x. 1988.
26.vii.1987. JCK, 10 mijnen op rode kornoeLje (Cor~z~l.i JCK. 10 inijneri op Rubus (4 6 en h Q ex larvae); Gld:
sarzpuinea L.). 3 9 ex larvae.
Winterswijk, Wooldse Veen, 13.x.1989, EvN. rupsen op
Rubus sp.

Deze soort was tot dusver bekend van Zuid-

De soort werd nieuw voor de fauna gemeld
uit de Schinveldse bossen in 1984 (Larigohr &
Schreurs. 1987).De mijn is bleekgroen en bijna
niet samengetrokken. Dit in tegenstelling tot de
midn van T. nzar;~irrca(Haworth),deze is lichtbsuin en door inwendig spinsel wel vaak sterk
samengetrokken. De soort wordt in het buitenland vaak op gewone agi-imonie (Agl-inzorzia
e~lpatoriaL.) gevonden (Hering. 1957).

Tineidae
Stenoptirzea c,yarleanlur-nzor.ella(Milliere) (=
Celestica angust@etltzi.s Hessich-Schaffer)
Waamerningen. Fr: Terschelling. Formerumer bos. 10.viii.1990. LB. I exemplaar vliegerid in de schemering.

De r u p ~leeft op korstinossen op Pluncts sp.
(ter plekke waarschijnlijk op amerikaanse vogelkers (PI-urzusserotlna Ehrh.)), maar mogelijk ook in rottend hout (Hannemann, 1977).
De soort was slechts bekend van twee vondsten: Norg (Dr), 1 6 (coll. Bentinck, RMNH)
en Arnhem (Gld). 1 9 ,Van Medenbach de
Rooy (coll. RMNH).

Micl-lcl.apter-y.~
kollar~iella(Zeller)
Waarnemingen. NB: Bergen op Zoom, 30.iv.1990-9.viii.1991. JA. meer dan 20 exernplai-en van de eerste en
tweede generatie geklopt van brem (Cyiisus scoparius
(L.) Link).

De soort is recentelijk alleen waargenomen
op bovengenoemde vindplaats. Eerder bekend
van Oldenzaal (OV). Nijmegen (Gld), Hollandse Rading en Hilversum ( N H ) , Breda
( N B )en Valkenburg (L).Al deze vondsten dateren echter van de vorige eeuw en de eerste
helft van deze eeuw.
Dralectica inzper.ialella (Zeller)
(= Acr.ocer.copLsimperialella (Zeller))
Waarnemingen. Gld: Neerijnen. 1990 en 1991 in totaal
rneer dan 10 exemplaren tussen 20.iv en 5.viii. JA.

Eerder bekend van Egmond ( N H ) . Rotterdam ( Z H ) en Nuenen ( N B ) . De rups leeft op
smeerwortel (Symphytum officinale L.) (Van
Nieukerken et al., 1993).

Y ponomeutidae
Pseitdo.s~~ammerdamia
combinclla (Hubner)
Waarneniingen. NB: Vierlingsbeek. 3 en 4.v.1990. TR,
steeds één exeniplaar op licht.

Caloptilia po11ctletor.urn (Zeller)
Waarnemingen. Gld: W e ~ e p 23
. en 25.viii en 3.ix.1991.
KH: NB: Overloon en Vierlingsbeek, 3 l .vii-29.viii.1990.
TR. 1 O exemplaren.

De soort werd in 1985 voor het eerst vermeld uit ons land (Kuchlein et al.. 1988).
Aanvankelijk mineert de rups in de bladeren
van berk, later leeft ze in een opgerold blad.
De vlinder overwintert (Emmet, A.M. et al.,
1985).
Caloptilia aialeella (Brants)
Waarnemingen. L: Heerlen. 20.vi.1988, JW. mijnen in
sp.) in een border. De
aantal op azalea's (Rliock~dendrot~
vliriderr verschenen vanaf 15.vii. 1988.

Reeds bekend van een veertiental vindplaatsen in de provincies Gelderland. Utrecht,
Noord-Holland en Zuid-Holland (coll. RMNH
en Z M A ) .

Eerder slechts bekend van Arnhem,
Heerde. Twello en Wamel (Gld). Hilversum
( N H ) ,Breda ( N B ) en Venlo ( L ) (Gielis et al.,
1985). De rups leeft van juli tot september op
sleedoorn (Prunus spinosa L.), eerst in een
witte plaatmijn waaruit de uitwerpselen worden verwijderd. later in een dik web. dat vaak
meerdere rupsen bevat (Agassiz, 1987).
Atenzelia torquatella (Lienig & Zeller)
Waumerningen. Dr: Uffelte. 20.iv.1991. BvA: Gld:
Wezep. 7.viii. 1990 en 5.vi. 1991. KH.

Reeds bekend van een achttiental vindplaatsen in de provincies Friesland. Overijssel,
Gelderland, Utrecht. Noord-Holland. NoordBrabant en Limburg (Kuchlein et al., 1988).

Eidophasia t~~essingiella
(Fischer von
Rösslerstamm)
Waarnemingen. Gld: Klarenbeek (voornalig Beekbergerwoud). 19.vi. 1988. GF. 3 exemplaren zonnend langs een
slootrand: Wezep. 8.vii. 199 1 , KH.

Reeds bekend van een vijftiental vindplaatsen in de provincies Overijssel, Utrecht, ZuidHolland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
(Gielis et al., 1985).

Oecophoridae
Depressar-ia badiella (Hubner)
Waarnemingen. Gld: Putten. Il.ix.1969 en Heerde.
15.ix.1974,JW: Wezep, 29.ix.1990. KH.

Eerder bekend van vondsten in de vorige
eeuw van Arnhem (Gld). Soest (U). Breda
( N B ) en Venlo ( L ) . De rups leeft op gewoon
biggekruid (Hy~~ochaeris
r-adicata L.). akkermelkdistel (Sotzchus ar-i*etzsisL.) en paardebloem (Tarasacunz sp.). Eerst tussen samengesponnen bladeren. later in de rozetbladeren
en uiteindelijk in het hart van de plant. Vaak
overleeft de plant dit laatste niet (Emmet,
1979).
Depr-essar-iaemer-itellu Stainton
Waarnemingen. Gld: Heerde, 27.iii. 198 1 ; Apeldoorn.
2.iv. 1984: Twello. 14.v.1988 cri 23-25.viii.1988. iri totaal
15 exenlplaren. JW, gekweekt uit samcrigcsporinen bladeL.).
ren van boerenwormkruid (Tanacetutn i.ulc~ar-e

Eerder bekend van Eindhoven ( N B ) ,Stein
en Vlodrop ( L ) (Gielis et al.. 1985; Kuchlein
& Munsters, 1988).
Agonopterix alstr-omeriarla(Clerk)
Waarnemingen. NB: Vierlingsbeek. 25 en 29.viii.1990.
TR, 3 exemplaren op licht.

Eerder bekend van Leeuwarden (Fr),Leeuwen (Gld), Zwanenwater. Haarlem, Amsterdam en Diemen (NH).Katwijk, Rotterdam en
Melissant ( Z H ) (Gielis, et al.. 1985). De rups
leeft op gevlekte scheerling (Coniunz maculatunz L.) tussen de samengesponnen bladeren
en bloemen (Palm. 1989).

Ethmiu terrninella Fletcher
Waarneniirigeri. Fr: Terschelling, Foriiieruni. 1 1 .vi. 1990,
LB. op licht.

De soort was eerder bekend van Oven~een
(NH), Mook, Stein. Schinveld en Cadier en
Keer ( L ) .De rups leeft op slangekruid (Echirrm
i.ulgar-eL.) (Kuchlein & Munsters, 1988).
Esper-ia sulphu~.clla(Fabricius)
Waarnemingen. NH: Texel. De Koog (Korverskooi). 1 en
23.iv.1990. in inalaiseval en 2 en 29.v.1990. op licht. ES,
der. RV.

Eerder bekend van Melissant ( Z H ) (Huisman, 1974). natuurreservaat Westhove, Walcheren ( Z ) (Langohr, 1982) en Kortgene ( Z )
(Van Vuure, 1984). De rups leeft in dood hout
(Emmet, 1979).

Elachistidae
Per.ittiu obscu~~epu/zctella
(Stainton)
Waarnemingen. OV: Losser. Poortbulten. 2.v. 1988. JCK.
1 d geklopt uit kamperfoelie (Lot~icer.a[?ar.icljmenun~
L.): NB: Son. 8.v.1986. EvN: Wouwse Plantage,
29.vi. 1989. J.4. 1 Q.

De rups leeft in juni en juli op kamperfoelie
en is door de tweede auteur ook op cultivars
van deze waardplant aangetroffen. De mijn is
een grote plaatmijn met in het centrum een
ronde bruine vlek. Eerder bekend van Nijmegen (Gld). Hollandse Rading ( U ) . Hilversum
en Bussum (NH). Wassenaar ( Z H ) . Breda
( N B ) en Schinveld ( L )(Gielis et al., 1985).
Elac~histasuhocellea (Stephens). nieuw voor
de fauna (fig. 1).
Waamemingcn: Wrakelherg, 6.x ii. 1987 en 29.vi. 1988. 2
exemplaren. GL: l .vi. 1991. JW. 7 exemplaren: Eys.
2.vii.1987. 19.vi.1988, 27.v.1989 eri 13.vi.1989. steeds 2
exerriplaren: 15.vi. 1989 er1 5.vi. 1990, 3 exemplaren:
15.vi. 1990. I2 exemplaren: Kunderberg. l5.vi. 1990. AS.

Als voedselplant voor de rups wordt alleen
boskortsteel (Brachypodiunz syli'aticum (Hudson) Beauv.) opgegeven, waarvan ze de bladeren mineert van april tot begin juni. De rups
begint net onder de top van het blad met een

Fig. 1. Elucliista .suhocrll~~a.
d

Fig. 2. Cnsrtiiotes .stahileliu, d

smalle Stigmella-achtige gangmijn, die tot aan
de punt loopt en vandaar naar beneden in een
5-8 mm brede gang. Deze gang is groenachtig
en moeilijk te zien. In Noord-Europa vliegt de
soort in één generatie van eind juni tot begin
augustuy (Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen,
1977). Ook in ons land lijkt de soort één generatie te hebben, zij het dat de vliegtijd hier ongeveer een maand vroeger aanvangt en eindigt. De soort komt voor in de ons omringende
landen. maar is nog niet bekend van Denemarken (Traugott Olsen & Schmidt Nielsen,
1977).

zijn de verschillen onmiskenbaar. vooral bij
de wijfjes. soms is het onderscheid arbitrair.
Kweekresultaten kunnen in de toekomst misschien meer zekerheid geven of en hoe beide
soorten onderscheiden moeten worden. Het
uiterlijke kenmerk van C. stabilella (fig. 2-3),
de helderwitte kop en halskraag, lijkt bij verse
dieren in het algemeen aanwezig te zijn. Wat
de genitalia betreft, hebben we ons bij mannetjes gebaseerd op het aanwezig zijn van een
forse doom aan het eind van de valve en een
wat bredere saccus en bij de wijfjes op een
breder antrum, een iets korter en breder signum en apophyses posteriores die niet langer
zijn dan de apophyses anteriores.

Cosmiotes stahilella (Stainton), nieuw voor
de fauna (fig. 2-3)
Waarnemingen. ZH: Sornrnelsdijk. 27.v.1980 en
29.v. 1986. steeds I d en op 26.v. 1978, 1 P . KH: Z: Goes.
Ankerveerise dijk. 18.v.1986. 7 d en 5.vii. 1985. 1 d en 1
E : Ovezande. Naaldendijk. IS.\,ii. 1987, l P : Wolphaartsdijk. Schengedijk. 7.vii.1986. 1 E en Oude
Veerdijk. 28.iv.1987, 1 d . MJ: Ovezaridc, Lindedijk.
29.vii. 1987. KH. I d .

De rups mineert van het vroege voorjaar tot
eind inei en weer in juli in de volgende planten: haver (Averza sp.). struisgras (Agr-ostis
sp.). ruwe sniele (Deschampsia cespitosa (L.)
Beauv.) en bosgierstgras (Milium e7cfi~sunlL.)
(S@nderup, 1949; Hering. 1957). De vlinder
vliegt in twee generaties van midden juni tot
begin juli en in augustus (Traugott-Olsen &
Schniidt Nielsen. 1977). Het onderscheid tussen C. stahilella en de algemene C. fieyerella
(Hubner) is niet eenvoudig. De kenmerken die
Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen ( 1 977) opgeven, blijken helaas variabel te zijn: soms

Cosnziotes corzsortella (Stainton)
Waamemingeri. ZH: Katwijk. 17.vi.1987, 2 esernplaren. coll.
JL (det. U. Parenti. Turijn): Z: Scharendijkc. Brouwersdam.
27.ix.1986. W: Schore. Spoordijk. 6.vii. 1987, MJ. 2 d .

Tweede vermelding van de soort in Nederland. Eerder slechts bekend van Goeree, Kwade Hoek (ZH) (Langohr, 1981). De biologie is

nog onduidelijk (Traugott-Olsen & Schmidt
Nielsen. 1977).

Coleophoridae
Co1eophor.a oclzripetznella Zeller

Fig. S. Zak van Co1cophoi.u (~al~coiomeliu

Waamerningen. NB: Vierlingsbeek, l .\i.1990. TR. op licht.

In Nederland in deze eeuw alleen gevonden
in Geulle (L) en Vierlingsbeek (mondelinge
mededeling HW). In de collecties van Heylaerts en Snellen (RMNH) vonden wij bovendien materiaal uit de vorige eeuw van Breda
(NB) en Arnhem (Gld). De donkerbruine zak
met aanhangsels is van de herfst tot mei te vinden op de bladeren van Labiatae. zoals Ballotu.
Stachys, Lamiurn en Glechonza (Toll, 1962).

Coleophora ulhic~ostellaDuponchel
Wnarnetningen. L: Wrakclberg. 16.vi.1984. l 9 .GL.

Het eerste exemplaar werd in 1980 gevangen op dezelfde vindplaats (Langohr. 1984).
De rups leeft in een kleine bladzak van de
herfst tot niei op de bladeren van Rosaceae.
zoals Fragaiia en Potenrilla (Patzak, 1974).

Co1eo~1hor.a
tunaceri Muhlig
Coleophora culycoton~elluStainton
(fig. 4-7)
Waarnemingen. NB: Overloon. 26.vi.1990. TR.

Waarnerni~igen.NB: Eindhoven. eind vii-begin viii 1989.
1990 en 199 1. zakker1 riiassaal op één plaats op een ruderaal terrciri, HW.

De soort is voor het eerst in Nederland geVoor het eerst in ons land gevonden in
vonden in Limburg in 1986 en 1987, respecWesterbork (Dr) in 1981 (Gielis ei al., 1985).
tievelijk te Mook en in het Meijnweggebied De bruine buiszakjes zijn te vinden op de
(Nieukerken et al. 1993). Cnleophoi-a culycr>- bloeiwijzen van boerenwormkruid (mondelintonlella bereikt i11 Nederland zijn noordelijke
ge mededeling HW).
verspreidingsgrens (mondelinge mededeling
HW). In de gangbare literatuur wordt de soort
Co1enphor.a ar.tenlisicllu Scott
niet correct of in het geheel niet afgebeeld. Ter
aanvulling worden het imago (fig. 4), het man- Waasneniingeri. Fr: Terschcllirig. diverse plaatsen. jaarlijks van 1986-1991 rurseri 19.v er1 73.vii. L% en PJZ.
nelijk genitaal (fig. 6). het vrouwelijk genitaal
De soort is reeds gemeld van Noord(fig. 7) en de zak (fig. 5) afgebeeld naar
Nederlandse dieren, in 1992 opgekweekt van
Holland. Zeeland en Noord-Brabant onder anmateriaal verzameld op brem in het Weerter
dere door Doets 11953j. De rups leeft op zeebos (L) door H.W. van der Wolf.
alsem (Ar.ter?zi.sia nzaritinza L.) in een grijze
zak op de bladeren en de bloeiwijzen en is in
~cpteiiihcr i ) l \ i : i h \ ? i i . Ui.1 oii\ ee!i ki.i,~ii)oi.i.
I I ~ ; I ~in
I ~ I I L ~ I l i ~ i i i ~ ~ n llci\1'1
i i ~ ~ ~ l I . L I J ~ \ o o k op
\\ iltlc a\.ei.iiit c.~\/.rcv,li~ic~
i ~ I I I I / I ~ ~ . \ I I\.~ II CIII,/IC,Str.i.\ L. I cn :iI~\ii~:-;ii>ci~~
I \ I . [ ( 1}1i~i~1
,//~\i}~[i~,itt~!
[..I c11 \icv~Itd:in o o k l i ~ i i ~ I i i i u ~ ic11
; ~ r/el!'\
t~
tioog i11 \IC I > C I ~ L > I I:L;tngctrott>~~~ i ~ ~ ~ i i ~ ~ l
~ l l c ~ l ~ ~ ltc[\i'
l ì ll . l ~

C,,/CJ,
~ ~ 1 1!/.'l
1 , ~I~cllil/!~/iC~;i~,
z~~llcr
Fig. 4. Cr11cn~~lior.a
ca~c.oror~rella,
S

\\ ,i.irii<ii.Il,<i.i../ i 1. \...11.1\\
i<-..
C i,.ll.lil.lllllll.
EvN. 1 3 en viii. 1991. EsN K: RS. 5 '?

2l

..I

,<'<l

I

~

l

i

i

~

~

~

~\,

Figs. 6- 10. Genitaliën. 6-7. Co/co/?/io~.i<
ca&xotonic,llu ( 6 . 8 ;7 . 9 ) 8- 10. Moiloc/lroa teri~a,qoiie//a
(X. d : 9, aedeagus: 10.
9 ) (schaallijn I rnni).

Fig. 1 1. Moriochroa tetrc~gotzella.d

Fig. 12. Motzochroa nieses, d

De sups leeft in de zomer en in de herfst op
de bloeiwijzen en de zaden van wilde avemit
in een buiszak (Patzak, 1974). In de duinen bij
Katwijk is de voedselplant duinaveruit (At-temisia campestris nzaritima Arcangeli). Tot
dusver waren er slechts twee inlandse exemplaren bekend: Overveen (NH). 10.vi.1928
(RMNH) en Kampen (OV),juli, 19e eeuw, 1
d , Snellen van Vollenhoven (coll. RMNH,
ongepubliceerd, mondelinge mededeling
HW).

Mompha lacteella (Stephens)

Momphidae
Mompha idaci (Zeller)
Waarnemingen. Fr: Terschelling. enkele plaatsen,
4.vii.1985, J. Peerenboom en 9.vi-14.vii. 1990, LB, in totaal S exemplaren.

bekend
De 'Oort was tot voor kort
van enkele vondsten uit Zuid-t,imburg
(Langohr, 1972). De rups leeft in de wortelstok van wilgeroosje (Chamerion an,qust(folium (L.) Holub) (Riedl. 1969).

Mompha conturhatella (Hubner)
Waarnemingen. Fr: Terschelling. enkele plaatsen.
20.vi.1988, LB en H. de Boer, 2 exemplaren en
29.vi.1990, LB: NH: Texel, De Koog (Korverskooi).
7.vii.1990. ES, op licht

De soort was tot dusver alleen bekend van
het binnenland uit de provincies Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. De
rups leeft in het voorjaar tussen de samengesponnen topbladeren van wilgeroosje.

Deze soort moet worden afgevoerd van de
lijst. Ze werd in 1985 als nieuw vermeld voor
de fauna (Gielis et al., 1985). Het bleek echter
te gaan om Monlpha propilzquella Stainton,
een sterk op M. lacteella gelijkende soort.
Mon7pha divisella Heiï.ich-Schaffer
Waarnemingen. Fr: Terschelling, twee
17.iv. 1988. PJZ en 13.x. 1990. J. Bunnik.

plaatsen,

Komt verspreid maar zeldzaam voor door
het gehele land. De rups leeft in een gal in de
stengels van diverse soorten basterdwederik
(Epilohium sp.) (Emmet, 1979).

Cosmopterigidae
~ o s m o p r e r iíieizigieiia
,~
(Lienig & Zeiler)
Waarnemingen. Fr: Terschelling. Boschplaat. S.vi.1990, JB.

De vlinder werd gevangen op een relatief
droge locatie met de voedselplant van de rups.
riet (Phrugmites australis (Cav.) Steudel). Het
mogelijke biotoop van de soort, een sloot met
riet, was echter in de nabijheid aanwezig.
Eerder slechts bekend van enkele locaties in
Noord- en Zuid-Holland.

Scythrididae
Scyti,l.is ,irrihella (Fabricius)
(= S. quadriguttella Thunberg)
Waarnemingen. NB: Drurieri, 3 1 .v. 1988 en l2.vi. 1989. LJD.

Eerder bekend van oude vondsten uit Ellecom (Gld) en Breda ( N B ) (coll. Snellen en
Heylaerts. RMNH) en Twello (Gld) (coll.
J W ) , D ~rups leeft in de bloemen en knoppen
van Cheno~odiurn
' p ' en Atr-il'les ' p ' (Bengtsson, 1984).
Scythr-is siccella (Zeller)
Waarnerningeii. Fr: Terschelling. Hoornse Bos.
4.vii.1990. H.J. Prijs. 1 6 ,uit malaiseval; Boschplaat.
17.vi.. 7 en 13.vii.1991, LB. gesleept van wondklaver
(Ar1thylli.s i~ulricrrrriuL.) en gevangen op de bloemen van
zandblauwtje (.Ia.sioric moritatia L.).

Eerder bekend van van Arnhem (Gld).
Soest (U). Laren en Bussum (NH). Lisse
en Vogelenzang ( Z H ) en Bemelen ( L ) . De
mps is mogelijk nogal polyfaag (Bengtsson,
1984).

Gelechiidae
Monochl-»a corzsper-sella(Herrich-Schaffer)
Waarnemingen.
NH: Callantsoog.
Zwanenwater.
20.vi.1988, JCK. I d gesleept uit lage vegetatie.

Eerder bekend van Hollandse Rading ( U ) ,
Kortenhoef ( N H ) ,Rockanje ( Z H ) , Nederwetten ( N B ) en Kerkrade. Schinveld en Simpelveld ( L ) (Van Nieukerken, et al., 1993). De
mps leeft in mei in de samengesponnen topscheuten van gewone wederik (Lysirnachia
i~u1gari.s L.) (Emmet, 1979: Langohr &
Schreurs, 1987).
Moriochr-OUtetragonella (Stainton) (fig.8-1 1 )
Waarnemingen. Fr: Terschelling. Boschplaat. Derde
Duintjes. 20.vi. 1991. LB. 4 exemplaren gevangen op zandige plek met open begroeiing van gewone zoutnielde
(Ati.iplcx [ > o i . t u / ~ ~ oL.)
i dcn
~ ~de voedselplant melkkruid
(Glaus mai.itinia L.): ZH: Ouddorp. 26.vi. 1990. KH, 1 Q :
Z: Zwartepolder, 16.vii.1987. MJ. 1 d .

Eerder vermeld van Melissant ( Z H ) (Huisman et al., 1986). Voor zover nu bekend blijkt
de eerste vangst uit Nederland ook van
Terschelling: 30.vi. 1957, 1 d' (coll. Bentinck,
RMNHI.

Monochr.oa rnoyscs U f f e n
(fig. 1 2- 15)
Waarnerningen. ZH:Melissarit. 13.vii en Iíì.viii.1965. l
P : 26.';. 1972. 1 d'; 2 er1 8.vii. 1977, 3 1 : 3.vi. 1982, 1 d :
S.vii.1983. I E : Ouddorp. 26.vi.1990. 1 d . KH: Z:
Waarde, 1 j,vi,19j8, [ 8,1 9 ,HW; Rilland, X,vii,1984. 3
r". MJ: NB: Markiezaatanieer. 8.vii.1983. I d . 3 P ,MJ.

A f en toe wordt in Zuidwest-Nederland een
kleine, weinig getekende grijsbruine Moriochroa-soort gevonden, die tot 1984 het etiket
M. tetr-agorrella kreeg opgeplakt. Op het SEL
Congres in 1984 te Wageningen kwarli I .
Svensson echter tot de conclusie dat de Nederlandse dieren tot M. niphogrzatha Gozmany
moesten worde; gerekend (Huisman et al..
1986). In dezelfde publikatie werd de vangst
in 1983 van de eerste "echte" M. tetr~agor~ella
uit ons land gemeld.
Nader onderzoek van de genitalia van een
9 uit Melissant en vergelijking met preparaten van een $ en een 9 uit Waarde door O.
Karsholt deed echter twijfel rijzen aan de
juistheid van de diagnose M. niplrognatha. Hij
vermoedde dat het om een nieuw te beschrijven soort ging, waar men juist in die tijd in
Engeland mee bezig was.
Inmiddels is een publikatie van U f f e n
(1991) verschenen, waarin Monochr-oa nloyses beschreven wordt en waartoe ook de genoemde Nederlandse dieren blijken te behoren. Deze soort werd recent al voor Nederland
vermeld in een artikel over het Markiezaatsmeer (Jansen & Asselbergs. 1993).
Wat dus eerst Monochi-on tetr-ugonclla
heette en vervolgens M. niphognathu, moet nu
dus in elk geval ten dele de naam M. moyses
krijgen. Een Mor~ochroa,door Bentinck op
Terschelling gevangen in 1957 en door hem
als M. tetl-agnrzellagedetermineerd. bleek wel
een echte M. tetragonella te zijn.
O m de verwarring te verminderen worden
Motzochr-oa rnoyses en M. tetr-agotzella hier,
zij het kort en onvolledig, behandeld in het
licht van de huidige kennis.
Mnnochi-oa tetr-ucqoriellu(fig. 1 1 ) . Grondkleur van de voorvleugel van het d bruingrijs.
bestrooid met lichtgrijze. bijna witte, schubben, die vooral aan de basis aanwezig zijn en
minder naar de costa en de apex. In totaal met

Fig. 18. Tclcrotles lirculellu.

d

Fig. 19. Teleiode.s,f7~ziiniuci~lclI~,
d

vijf zwarte vlekken, als volgt verspreid: vanaf De volwassen rups verlaat de mijn voor de
een-derde van de basis naar de apex drie, winter en overwintert als rups. Er zijn twee gewaarvan de binnenste twee met elkaar zijn
neraties per jaar (Uffen. 199 l ) .
verbonden door een vage streep, daaronder in
de vouw nogmaals twee. Achtervleugel lichtPtncheuusa paupella (Zeller)
grijs. glanzend. Bij het P is de lichtgrijze bestrooiing op de voorvleugel beduidend minder. Waarnemingen. Fr: Terschcllirig. Jari Thijssensduin,
Bij het mannelijk genitaal (fig. 8 ) is de cucul- 23.vi. 1986. LB.
lus van de valve slank rnet een recht afgeknotEerder alleen bekend van een zevental
te top en is de apex van de aedeagus gebogen vindplaatsen in het zuidwesten van ons land
en glad ( f i g .9 ) . Bij het vrouwelijk genitaal is (Bentinck. 1963. Huisman. 1980. Gielis et al..
het ostium ongeveer tweemaal zo wijd als het
1985. Huisman et al., 1986). De rups leeft in
begin van de ductus bursae en i s het signum
de bloeinhoofdjes van onder andere heelgroot, kruisvormig met twee scherpe en twee blaadjes (Pulical-ia dyserzter.ica ( L.) Bemh.)
stompe uiteinden ( f i g . 10).
(Emmet. 1979).
Monochr.ou nlnyse.r ( f i g . 12). Grondkleur
van de voorvleugel eenkleurig bruingrijs. In
Apatetr.is k~lzker.ella(Snellen) (= Didactylotu
het midden voor de apex een zwarte punt. Aan
kinkel-ella (Snellen))
de costa, op drie-vierde, een schuin naar buiWaamemirigcn. Fr: Terschellirig. diverse plaatsen. I.viten verlopende. vage lichte streep. Achtervleugel grijs. donkerder dan bij M . tetragonel- 2.vii.1987 tot 1989. LB en PJZ. 6 exemplaren.
la. Bij het mannelijk genitaal (fig. 13) is de
Na de vondst in het Zwanenwater (Gielis et
cucull~isvan de valve kort en dik rnet een al., 1985) de tweede recente vondst van deze
stompe top en is de apex van de aedeagus bij- zeldzame soort. De rups mineert in de bladena recht en voorzien van fijne tanden ( f i g . 14). ren van helm (Anznlophilu ar erlarin (L.) Link)
Bij het vrouwelijk genitaal is het ostium nau- (Hering, 1957).
welijks wijder dan het begin van de ductus
bursae en is het signum klein en rond. en voorTeleiodes fla\~imuculellu (Herrich-Schiiffer).
zien van vele kleine tanden ( f i g . 15).
nieuw voor de fauna (fig. 19-21)
Beide soorten komen voor in zoute kustbiotopen. Als voedselplant voor M . tetr;c-rgc~rze/lrr Waarriemingen. Gld: Assel, 7.vi. 1970 er1 7.vii. 1983:
wordt opgegeven melkkruid (Emmet. 1979) Twello, 4.vii. 1985: Hoog Soeren. 15.vii.1983: Heerde.
l l .vi.1977 en l.vii.1977, 2.v.1990, ex larva uit oude
en van M. moyses heen (Scirpus maritinlus Solenohiu-zak. JW: U: A~rierifoort.6.vii.1991. KCN. op
L.). De rups van M . rnoyses maakt een gang- licht.
mijn van ongeveer 10 cm lengte in het blad.
waarin ze van augustus tot in de herfst leeft.
De rups is nog onbekend, maar vernioede-

1

I

-.

.p<

I'

Figs. 20-24. Genitaliën. 20-21. Teleiodes flavinzaculella (20. d : 21, P): 22. Epihlema cnicirolana. d : 23-24.
Dirhror-ampha consolratza (23. d : 24. P ) (schaallijn l I mm).

Fig. 25.Epihlema ctiicicolaria, d

lijk leeft ze op eik (Steuer, 1988). Kastanje
(Castanea sp.) wordt echter ook als waardplant opgegeven (Piskunov, 1981). De soort
komt reeds lang voor in ons land. maar is tot
dusver niet opgemerkt vanwege de grote gelijkenis met de algemeen voorkomende Teleiodes luculella (Hubner). Het oudste exemplaar
dateert van Arnhem (Gld), 1874, vermoedelijk
verzameld door Van Medenbach de Rooy
(coll. RMNH), terwijl er ook van Eperheide
(L). 1946. Vári (coll. ZMA) en Amerongen
(U), 1953, Bentinck (coll. RMNH) exemplaren in de collecties werden aangetroffen.
Teleiodes flavimaculellu en T. luculella
kunnen als volgt van elkaar worden onderscheiden.
Teleiodes luculella (fig. 18). De voorvleugel bij deze soort is breder aan de apex en bonter gekleurd dan bij T. ,flavimaculella. De
oranje subcostale vlek op de voorvleugel
maakt onderdeel uit van een halfcirkelvormige grijswitte vlek. Deze vlek raakt met beide
uiteinden de costa en omsluit daar een zwarte
vlek. Op driekwart van de vleugellengte bevindt zich een costale grijswitte vlek, die tot
het midden van de vleugel reikt. Bij het mannelijk genitaal is de valve driemaal zo breed
als bij volgende soort en sterk gekromd (fig.
16). Bij het vrouwelijk genitaal is het ostium
ovaal en de lamella antevaginalis afgeknot kegelvormig (fig. 17).
TeIeiodes,flavir?zaculella(fig. 19). De voorvleugel is spitser aan de apex en maakt een
minder bonte indruk. Rond de oranje subcostale iniddenvlek op de voorvleugel enkele
grijswitte schubben. In tegenstelling tot de

volgende soort vormen deze geen halfcirkelvormige vlek. De costale grijswitte vlek is
klein en reikt tot ongeveer een derde van de
vleugelbreedte. Bij het mannelijk genitaal is
de valve zeer smal en bijna recht (fig. 20). Bij
het vrouwelijk genitaal loopt het ostium taps
toe. De lamella antevaginalis is zeer smal en
heeft in het midden een uitholling (fig. 21).
Teleiodes flavimaculella komt voor in het
noordelijk gedeelte van West-Europa en is onder andere van Finland, Zweden, Denemarken
en Duitsland maar ook van Oostenrijk bekend
(Svensson, 1975; Steuer. 1988).
Gelechia ser~ticetella(Staudinger)
Waameiningeri. L: Vilt, 5-17.viii. 1991. BvA. meer dan 25
exemplaren op licht.

De soort werd voor het eerst in Nederland
waargenomen in 1986 te Melissant (ZH) en
vervolgens in Kortgene (Z) en Geulle (L). Zij
breidt zich vermoedelijk uit dankzij aangeplante jeneverbes (.luniperus sp.) (Van Nieukerken et al., 1993).
Reuttia suhocellea (Stephens)
Waarnemingen. Fr: Terschelling. Boschplaat. westelijk
deel, omgeving Witduin. 21.vii.1990. Jollemabos.
25.vii. 199 1. ten westen van Jan Thijssensduin. 28.vii. 1990.
LB: NH: Callantsoog. Zwanenwater. 20.vii.1991. JCK, op
licht.

De rups leeft op de zaadhoofdjes van wilde
marjolein (Ol-igarium iwlgal-e L.) en watermunt (Mentha aquatica L.) en maakt een zak
van de resten van de bloemen. Als voedselplant komt in het Waddendistrict de laatste
plant in aanmerking. Eerder bekend van
Zuidwest-Nederland en Zuid-Limburg (Van
Nieukerken, et al., 1993).
Platyedra suhcirzel-ea (Haworth)
Waamemingeri L Venray, 9 vi 1989, TR.

De eerste vondst in ons land stamt ook uit
Limburg: St. Pietersberg, 5.v. 1949 (Doets.
1950). De rups leeft in juni en juli in de bloemen en zaden van groot kaasjeskruid (Malva
splvestl-is L.) (Emmet, 1979).

Bl-achniiu irior.rzatella (Douglas)
Waarnemingen. FL: Oostvaardersplassen. vi. 199 1 , 1
exerliplaren. J. de Rorid. uit rrialaiseval (coll. KH): NH:
Texel, De Koog (Korverskooi). 26.vi.1990, ES. 2 exemplaren op licht.

Verder bekend van diverse vindplaatsen in
Noord- en Zuid-Holland (Doets, 1949). De
rups leeft in de stengels van riet.

Heemskerk en Castricum. De rups leeft in het
voorjaar in de bloemhoof-jes van wilde hyacint (Scilla non-scr-ipta (L.) Hoffrnanns et
Link) en margriet (Leucuritheniurn i~u1gar.e
Lamk.).
Acleris pel-mutana (Duponchel)
Waarnemirigen. ZH: 2 krii teil noorden van Katnijh.
IS.viii.19XS. 3 d ; Noordwijk. Cocpelduiiien. 7.viii.1989,
I d . EvN.

Cle1~si.s.scJneclorzutza(Hubner)
Waarnemingen. Fr: Terschelling, vele plaatsen, 19851991, sorns in aantal in duinvalleieii rnet gagelvegetatieï,
LB en PJZ.

De rups leeft volgens de literatuur op allerlei lage planten en in Schotland zelfs op diverse naaldbomen (Hannenlann. 196 1 : Bradley et
al., 1973), maar de belangrijkste voedselplanten zijn, althans in Nederland en in Engeland,
toch wel bosbes (Vacciniunz sp.) en gagel
(Myrica gale L.). Dienovereenkoinstig wordt
de vlinder in ons land voornamelijk gevonden
in bosbesgebieden en op enkele moerassige
plaatsen (Bentinck & Diakonoff, 1968: Gielis
et al.. 1985). De voedselplant op Terschelling
is gagel. De vermelding van Melissant als
vindplaats in Bentinck & Diakonoff (1968)
moet vervallen: deze berust op een foutieve
identificatie van een exemplaar van Criel7hasia lon,gana (Haworth).
Ct~ephasiagenitularza Pierce & Metcalfe
Waarnemingen. Gld: Wezep. 2.viii. 1990. KH. 1 S.op
licht: ZH: Lekkerkerk. Bakkerswaal. 74.vi. 1986. JL. l C?.

Eerder alleen vermeld van de St. Pietersberg (L). De rups leeft in de bloemhoofdjes
van Hiel-acium sp. en Leucanthenium sp.
(Bentinck & Diakonoff. 1968).
Eatza uzratlarza (Stephens)
Waaniemirigen \ H Overveen Middendilin 20 \ I I 1991
IAK 1 6

Deze soort werd onlangs als nieua vooi
onze fauna kenneld (De Vo5, 1987) en is alleen bekend uit Noord-Holland. Amsterdam.

Eerder bekend van het Zwanenwater (NH)
en drie locaties in de duinen tussen Noordwijk
en Zandvoort. De rups leeft op sleedoorn en
Rosa sp. (Bentinck & Diakonoff. 1968).
Trachj1,rwiia .sod~rliarlu(Haworth)
Waaineniingen. NB: Vierling~beek. 3 l .v. 1990, TR,op
liclit.

Eerder alleen bekend van Oostvoome (ZH)
in 1959, 1960 en 1987 (Huisman, 1987). De
rups leeft in de bessen van sporkehout (Rhamr z u s f i a ~ ~ g ~L.)
~ len
a wegedoorn (Rharnnlrs catlzurticus L.) (Bradley et al.. 1973)
Pliulorzldia pel-nlllttrrla (Denis &
Schiffermuller)
Waarncrningen. Fr: Terschelling. Boschplaat, Eerste
duintjes, 29.v. 1986, LB.

Eerder bekend van Wageningen en Acquoy
(Gld) en het Zwanenwater (NH) (Huisman,
1987). De rups leeft in juni en juli en van september tot april in de stengels. bloemhoofdjes
en zaden van zwanebloem (Butomus unl1)ellatur L.), kar-telblad (Pedicular I S sp.), grote waterweegbree (Alrsnicl piaritago-ayuatita L ).
ogentroost (E~apllrar~cr
sp ) en ratelaar (Rhrnanthur sp.) (Bradley et al., 1973).
Pr.istcr.ogrlatha fuligunu (Denis &
Schiffermuller)
Waameniingcri. OV:Losser. Arboretuni. 13.x.1988. JCK,
rupsen in wortclstokhen van groot springzaad (In~i~iitierir
,101i-iniigci.c L.). Deze werdcri huiteri i r i een oude riylorikous opgehangen eii leverden op 29 en :
. 1 . v . en O.bi. 1989
iri totaal 3 6

De eerste vondst van deze soort buiten
Zuid-Limburg. Voor het eerst in Nederland
verzameld in Kerkrade in 1970 (Langohr.
1972).

Pristcl-ogrlatha pcr~tllinuna(Guenée)
Waaincniirigen. OV: Losscr. Arboretuni, 13.x.1988. uit
op 76.v.1989 2 3.
dezelfde kiveck als P.,fir/igrrrin:

De soort werd i11 1984 voor het eerst vermeld uit Nederland van het Elsetterbos
(Langohr, 1984). maar was reeds eerder in
Nederland verzameld: Ubbergen (Gld).
19.vi. 1920. 1 P (coll. Bentinck, RMNH).

Epihlenia crzlcicolar7a (Zeiler). nieuw voor de
fauna
(fig. 22. 25)
Waar-nemingen. Z : Knrtgene. l .vii. l99 I . JV. 7 d op licht.

De vlinder (fig. 25) lijkt op Epihlenza rostimaar is wat minder
scherp getekend en maakt daardoor een meer
effen en iets donkerder indruk. De witte binnenrandsvlek is wat smaller dan bij Epihlernu
scutl~larza (Denis & Schifferrnuller) en reikt
iets verder in de richting van de voorrand. De
mannelijke genitalia (fig. 22) lijken ook het
rneest op die van E. co,stipurlctar~a,maar de
ventrale rand van de sacculus gaat vloeiender
over in de cucullus, die daardoor de duidelijke
uitstulping in proximale richting mist. De socii zijn nog iets langer. Men vergelijke in
Pierce & Metcalfe (1922) de figuren van E.
c~ziricolar~u
en E. litto/.ana (= E. cnicicoluna
Zeller) met die van E. ti-igenlir~urln( = E . costip ~ u z ~ t o r(Haworth)),
~a
E. pfl~igiuiluen E. eir.ciarza (beide = E. scutulaiici (Denis &
Schiffern-iuller)). De veelheid aan synonieinen
geeft al aan dat het onderscheid niet eenvoudig is.
De rups van Epihlenlu crlicicolanu leeft van
juli tot september in het onderste stengeldeel
van heelblaadjes. overwintert en verpopt vervolgens in het voorjaar. De vlinder komt lokaal en schaars voor in het zuiden van
Engeland (Bradleg et al.. 1979). Verder wordt
de soort slechts vermeld vat1 Slowakije. Hongarije, Dalmatië, Albanië en Sicilië [Haririe~ L ~ I I ~ I U
(Haworth).
I ~ U

mann, 1961: Kuznetsov, 1978: Patocka &
Reiprich. 1989).

C?dia unlplu~lcr(H~ibner)
Waarnemiri~en.NH: Callaritsoog. Zwanen;\ater. X en
10.\,iii. 1990. JCK, 7 exeniplaren op licht: Bcrgeri. 15 er1
30.viii. cn 2.ix.1991. RV, l 9 excrnplaren op licht.

In 1990 al? nieuw voor de fauna gemeld
naar aanleiding van de vangst van zes exenlplat en te Bergen (De Vos. 199 1). De rups leeft
in de eikels van vrijstaande eiken (De Vos.
199 1). Verder woiden ook okkernoot (Juqlan \
l.egia L.). halelaar (Col J l~cc u~vllanaL.) en
amandel ( P Iur~usunz\gda/ur Batch) genoemd
als waardplant (Hannemann. 196 1 ).

Dichr.orzlrnphu corlsortatla Stephens, nieuw
voor de fauna
(fig. 23-24, 26)
Waarrieniiiigen. Gld: Ratum, 27.\,.1990. JW. 8 S .

De soort (fig. 26) lijkt uiterlijk veel op een
kleine Dicllror.ampha uer.czturia (Pierce &
Metcalfe), rnxar de voorvleugels zijn smaller
en missen de olijfgroene tint. Verder is de binnenrandsvlek groter en duidelijker zichtbaar.
zo ook de voorrandshaakjes met de daarbij
aansluitende dwarslijnen. Bij het mannelijk
genitaal (fig. 23) is de cucullus hamervormig
en is de aedeagus gebogen met een grote
doom aan het uiteinde. Bi.] het vrouwelijk genitaal (fig. 24) zijn de zijden van het colliculuin sterk gesclerotiseerd en de lartiella antevaginalis U-vormig gebogen.
De rups leeft in tnei en juni in de wortel en
i~ulde stengel van rnargriet (Leucaizthe~tz~~riz
gure Larnk.). tot in de bloemknop. Daardoor
onstaat er een lichte zwelling aan de stengel
met misvorming als gevolg. De verpopping
vindt plaats in de stengel of in de grond
(Bradley et al.. 1979). De laatste auteur en
Hannemann (1961) geven als vliegtijd op juli
en augustus en Danilevskii & Kuznetsov
(1968) vermelden juni en juli. Het laatste komt
rneer overeen met de Nederlandse vangsten.
De soort komt voor in Centraal en OostEuropa en is onder andere bekend van Polen,
Slowakije. Oostenrijk. Duitsland, Frarikrijk en

Fig. 26. Dichi-oi.arnpha cotiso?.taiici. d

Engeland (Bradley et al., 1979; Hannemann,
1961; Kuznetsov, 1978; Patocka & Reiprich,
1989).

Pterophoridae
Oidaematophor-us lithodactyla (Treitschke)
Waarnemingen. NH: Texel, De Koog (Korverskooi).
21.vii.1989: 19.vi, 1 en 23.viii.1990 en 22.viii.1991. ES.
in totaal 6 exemplaren op licht en in nialaiseval.

Eerder bekend van Arnhem (Gld), Koedijk
(NH), Dordrecht, Oostvoorne, Rockanje en
Goeree (Kwade Hoek) (ZH) en Schinnen,
Vijlen en Cottessen (L). De rups leeft op donderkruid (Inula conyza DC.), wilgebladalant
(Inula salicina L.) en heelblaadjes (Kuchlein
& Gielis, 1982).

Pyralidae
Eccopisa effiactella Zeller. nieuw voor de
fauna (fig. 27-3 1)
Waarnemingen. L: Stein, 8.vii.1984, A.J. Munsters leg..
uit lichtval: Geulle, 28.vi en S.vii.1986. A.L. Cox. det. JA.

De rups leeft in juli en augustus op appel
(Malus sylilestris Miller), waarbij ze langs de
hoofdnerf een dakvormig spinsel vervaardigt,
vermengd met de beharing van het blad. Ook
bekend van pruim (Pr-uizus sp.) en hazelaar.
Eerder vermeld van België en Duitsland. alsmede landen verder naar het zuiden en oosten
(Hannemann, 1964; Roesler, 1973). De soort
bevindt zich in Nederland aan de noordwestelijke rand van haar verspreidingsgebied.

Fig. 27. Eccopisa effrai.a<.rellci,
d

Etiella zinckenella (Treitschke). nieuw voor
de fauna (fig. 32)
Waarnemingen. ZH: Melissant, 7.ix.1989, KH. op licht.

De soort (fig. 28) lijkt met zijn effen bruingrijze grondkleur en de witte voorrandstreep
op de voorvleugels op Pimu hoisdui~aliella
(Guenée), maar maakt een duidelijk forsere en
donkerder indruk. Bijzonder kenmerkend is de
licht gebogen oranjegele dwarsband op een
derde van de vleugelwortel.
De vlinder wordt beschreven als een tropische en subtropische soort en heeft volgens
Hannemann (1964) en Palm (1986) een merkwaardig grote verspreiding, met vondsten in
alle werelddelen. In Europa is E. zirrckerzella
in het zuiden algemeen en komt voor tot in
midden-Frankrijk. Daarnaast wordt zij ook
vermeld uit Zwitserland, Oostenrijk en de
Oeral. In Duitsland is de vlinder slechts hier
en daar gevangen. onder andere bij Hannover,
Hamburg, Dresden en in de Oberlaucitz. Er
zijn geen vermeldingen uit België en GrootBrittanië. Wel zijn er twee vangsten uit
Denemarken bekend, beide van Bornholrn in
1969 en 1973 (Hannemann. 1964: Palm.
1986). In Denemarken wordt de vlinder dan
ook als een zeldzame migrant beschouwd. hetgeen goed aansluit bij de Nederlandse vangst
in een gunstige streek voor trekvlinders.
De rups leeft in de peulen van vlinderbloemigen, onder andere blazenstruik (Colutea al-hniescerzs L.). boon (Phaseolus ~ ~ u l g u i L.).
is
erwt (Pisunz sp.) en lathyrus (Luthyr.us sp.). In
sommige landen is de rups schadelijk, getuige
de naam "limabean podborer" (Hannernann,
1964). Palm ( 1 986) geeft voor Duitsland als

Figs. 28-3 1. Geilitaliën Eccopisu effrucfellu. 28. O : 29. aedeagus: 30, culcita; 3 1, ? (schaallijn 1 mm).

Fig. 32. Eiiella zinclienella, d

vliegtijd half juni tot half augustus op. Onze
vangst valt daar dus buiten, inaar dat is niet zo
verwonderlijk, omdat de soort 2 tot 7 generaties per jaar zou hebben.
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