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Ah.struct: This is the riinth cornpilatioii of blicrolcpidoptera collected in The Nctherlands. covering the year 1995. Four
spccies arc recorded for tlie first tirne hom The Netherlands. Nernupogoiz irrcoiiditelln (Tincidac) was collected in a light
trap iii the easterri part of the country. Onc specimeii of Eluchistn pomer.arzo (Elaciiistidae) was collected at light and two
otlicr were collected in a riialaise trap iri thc northwestern part of the province of Ovcnjsscl. Of Elaclzi.'iu eleoehariellci
two specimens were swept froni the \egeration at dusk riot far froin the previous location. One speciiiien of
Scrohipcil[~u/nlussilngirzis (Gelechiidaci was already collected in 1988 in the southeast of the country. but was not reportcd so far. Two species have to be renioved froin the Dutch list: Ph?llonoiyter c~doniella(Gracillariidae) and
Scrohi~~ulpuln
/>.silelln(Gelechiidae). After redetermination of the specimens under the name of P. c~rloiziellnin the collections it was evident that the specirncns iiivolved belong t« othcr species of Phyllorzoiycter feeding on Rosaceae.
Scr.obzpull~trp.silella. nicritioned in the annual list of 1994 (Huismari & Koster. 1997). also belo~igsto S. tussiluginis.
Refening t« Scliolz (1996) we cxamined the species of the E[jeriize~ziailligerellu-coniplex. Both E p e r i i ~ ~ t illigeiallu
~ia
aiid E. frrlc(for.~nis«cciir iri The Netherlands. Eperrnerzicl fcilc(for~inisis thc most comrnoii of the two and has been found
in rnost parts of the country. E. iiligerella is mainly reslricted to tlie southem part. Thc latter seems to be a more rcccrit
addition to our fauna and lias bccn collected for the first time in 1968.
K. J. Huisman. Patrijzenlaan 4. 8091 BK W-ezep.
J. C. Koster. Van Brederodestraat 53. 1759 VG Callaritsoog

Inleiding
Dankzij de gulle medewerking van velen,
vooral vanuit de sectie "Snellen" van de Nederlandse Entomologische Vereniging. maar
ook van er buiten, kunnen we weer een verslag
uitbrengen over in Nederland waargenomen
Microlepidoptera. Ditmaal gaat het voomamelijk over 1995, met enkele aanvullingen
over oudere jaren.
Na ampele ovei weging hebben we besloten
om voor de nomenclatuur gebruik te gaan maken van de nieuwe naamlijst van Karsholt &
Razowski (1996).
De vindplaatsen zijn per proviilcie gerangniet
schikt. Indien het
wordt
betreft de vangst 'lechts één
exemplaar. De verantwoordelijkheid voor de
determinaties ligt bij de inzenders, maar diverkritische soorten zijn door de auteurs gecontroleerd.
Proviricies: Fr - Friesland; Gr - Groriingen: Dr - Drenthe:
Ov - Overijssel: FI - Flevoland: Gld - Gelderlaiid: U -

Utrecht: NH - Noord-Holland: ZH - Zuid-Holland: Z
Zeeland: NB - Noord-Brabant: L - Liniburg.
Wij willen alle personen, die gegevens hebben verstrekt voor deze jaarlijst, van harte bedanken voor hun
medewerking. In het bijzonder dariken wij de heren 0 .
Karsholt, Kopenhageii. Denemarkeri en W. Biesenbaum.
Velbert-Langenberg. Duitsland voos het verrichten van
enkele determinaties enlof het beschikbaar stellen vali
materiaal. Ook diverse anderen hebben ons met advies
terzijde gestaan of waren behulpzaaiii bij het lenen van
riiateriaal. te weteii mevrouw Dr S. A. Ulenberg en de heren W. Hogeries, M. G. M. Jansen. Dr E. J. van
Nieukerken en Drs H. W. van der Wolf.
De afkortingen in de tekst hebben betrekking op de navolgende personen: C. J. M. Alders, Amhcin (CA): J. E.
F. Asselbergs. Bergeri op Zooiu (JA): A. L. Cox, Mook
(AC): K. J. Huisman, Wezep (KH): J . A. W. Lucas,
Rotterdam (JL); Ch. G. A. M. Naves. Drernpt (CN): T.
Rutten, Venray (TRI; A. Schreurs, Kerkrade (AS); M. van
Stiphout. Posterholt (MS); J. van Vuure. Kortgene (JV):
J. B. Wolschrijn. Twello (W):P. J. Zuriikehr, Terschelling-~idsland(PZ).
Collecties: RMNH - Nationaal Nat~rurhistorisch Museum. Leiden; ZhiIA - Instihiut \oor Systematiek ei1
Populatiebiologie (Ziiölogisch Museuin). Arnaterdarn.

Fig. 1-7. Gciiitali?~~.
1-2. ~\-er~ciilapngoriir~coriditcllni 1 . 1 : 2. C.); 3. Scrohipciii~ularllssilnginis, 0 : -1-5. E~ìcr??ic~i7icifciici,for/irid (4, d : 5 . 9 ); 6-7.
El~i,c~i.inei~ia
illigercllu (6.3 : 7, 9).

Tineidae

Irzfi~l-citiileuurgerztin~aculellnwerd door J . B.
Wolschrijii te Twello (Gelderland) gevonden
op de stammen van bomen: in 1992 op 27 juli
drie exeinplaren en in l993 op 23. 25 en 28 juli en 3 augustus steeds vijf exemplaren. tevens
werd op 7 juli 1995 ook één exemplaar op
licht gevangen. De aanleiding tot de vondst
van deze vlinder was, dat hem zakjes waren
opgevallen die hij niet goed thuis kon brengen.
Door de stam van enkele lindebomen af te
zoeken heeft hij toen de vlinder, die maar hier
en daar in ons land is aangetroffen en de laatste tijd al heel weinig. kunnen vinden.
Deze soort, iilet een spanwijdte van 7-9
inrn. behoort tot de kleinste van de familie
Tineidae. Ze i s gemakkelijk te herkennen aan
de korte en afgeronde voorvleugel. die donkerbruin is met twee onderbroken zilverwitte
dwarsbanden op 113 en 213 van de lengte en
een aantal witte vlekken rond de punt. De rups
leeft van korstmossen, die op beschaduwde
rotsen en muren groeien. In inei en juni vervaardigt ze hierin lange buisvormige gangen.
waarin ook de verpopping plaatsvindt (Hanneinann. 1977).
Nenicrpogon inconditella (D. Lucas). nieuw
voor de fauna (fig. 1-2, S)

Van Ner7~~zpogoiz
~ ~ ~ c o ~ z deen
~ ~ esoort
l l a die
. tot
\ooi koi t bekend was onder de naam Neniapogorz hejdenl G Peterseii, werd door K N
Nieuwlaiid op 6 juni 1982 een exeinplaai gevangen te Mistc (Gelde~laiid).De \ Iirider

Fig. 8 . Nemupogori ii~corzrlitella.

heeft uiterlijk veel weg vaii N. clernatella
(Fabricius).Bij beide heeft de voorvleugel een
roomkleurig witte grondkleur, die meer o f
miiider bedekt kan zijn met lichtbruine schubben. Neri~apogonirlcoizditella heeft aan de basis van de voorrand echter twee vlekken die
dichtbij elkaar kunnen liggen. inaar geen duidelijke onoiiderbroken streep langs de voorrand van de basis tot 113 van de vleugel, zoals
bij N. clenlatella. Verder heeft de voorvleugel
in liet midden een donkere, [laarbuiten gerichte, voorrands- en binnenrandsvlek. Bij N. cler?zatellnraken beide vlekken elkaar en ontstaat
er een duidelijke donkere V-voimige band.
De vlinder wordt voornamelijk gevonden
in Midden- en Zuid-Europa, maar is ook verineld van Denemarken. Zweden en het
Verenigd Koninkrijk (Karsholt & Razowski.
1996). De rups is nog niet beschreven, rnaar
wordt vermeld van boornzwammeil en met name van het elfenbankje (Tramefes ve~.sicolor
( L . ex Fr.) Lloyd) (Hanneinann. 1977).
Morzol~isferiestr-atellu (Heyden)

Van deze hoogst 7elden waalgenomen -\ Iinder
ving K N Nieuwland van 30 inei tot 15 juni
1989 in totaal zcveii exemplaren op licht te
Amei qfoort (Utrecht) Morzo111r felie rtrntella
u as slechts j an drie plaatsen uit ons land bebcnd (Kucl-ilein. 1993) Door de langgerekte
lichtgele streep aan de binnenrand \ai1 de
voor vleugel vertoont deze soort enige gelilkcnis met M obi lella (Denis & Schiftermuller)
Inaar zij is hiervan oiimiddellijk te oiideischeiden door een grote lichtgele voonandsvlek die

doniella stond. Doets (1946) had al opgemerkt
dat alle vouwniijnrnotten die van peer gekweekt worden, tot P. oxyacarzthae (Frey) behoren. Alleen de exemplaren waarvan de mijnen op kweepeer waren gevonden, rekende
Kuchlein tot deze soort. Inmiddels zijn de collecties van de musea in Amsterdam en Leiden
en een aantal particuliere verzamelingen onderzocht. Hierbij werden alle dieren gecontroleerd die als P. qdoiziella in de collecties
stonden. Tot dusver zijn er door ons geen
exeinplaren van Phyllorzoncter. cydoriiella gevonden. De dieren afkomstig van kweepeer
bleken alle tot P. ti~espilellate behoren. Van
peer zijn in ons land de volgende soorten gekweekt: Plzyllorzoncter- blancardella (Fabricius), P. rnespilella, P. oxyacarzthae en P. spiTinea pallesce~~tella
Stainton
rzicolella (Zeller). Of P. cydorziella echt in ons
land voorkomt. is dus hoogst twijfelachtig en
Eén exemplaar van deze zeldzame vlinder
werd door J. A. W. Lucas op 17 september gezien de resultaten van ons onderzoek zou de
soort vooralsnog van de lijst van Nederlandse
1987 gevangen te Rotterdam in de wijk
micro's afgevoerd moeten worden.
Loinbardijen. De vlinder wordt gezien de melDe soorten van het geslacht Plqllonolycter
dingen van de Plantenziektenkundige Dienst
af en toe ingevoerd (Kuchlein. 1993). Een die op Rosaceae leven, komen vaak op veraantal soorten van het geslacht Tiizea is echter schillende voedselplanten uit deze familie
moeilijk op het uiterlijk te determineren en al- voor. Bovendien zijn ze uitwendig moeilijk
leen bij genitaalonderzoek met zekerheid op van elkaar te onderscheiden door de grote vanaam te brengen. Kuchlein (1993) geeft dan riatie in kleur en tekening bij de verschillende
soorten. Ook kan er meer dan één soort verook slechts één gecontroleerde waarneming
schijnen uit de mijnen op één enkele voedselvoor ons land.
plant.
Plzyllorzorq.cter cydoniella wordt van een
Gracillariidae
groot aantal landen opgegeven, vanaf het
noordoosten tot het zuiden van Europa (Karsholt & Razowski. 1996). In hoeverre deze gegevens correct zijn is de vraag. Onlangs bleek
Aanleiding tot onderzoek naar het voorkomen na onderzoek dat de soort ook in Denemarken
van deze soort in Nederland was de vondst van de lijst moest worden afgevoerd: het bevan een aantal mijnen op kweepeer (C~dorzia treffende materiaal bleek tot P. oqacantlzae te
oblorzga Mill. j te Posterholt (Limburg) door behoren ( 0 . Karsholt in litt.. 1996).
M. van Stiphout. Na determinatie van de hieruit gekweekte vlinders bleek het echter te gaan Phyllonoiycter pastorella (Zeller)
orn Phyllonoiycter- rnespilella (Hiibner). een
soort die voor het eerst voor ons land werd ge- Waarnemingen. Gld: Arnheiu. ix.1994 en ix. 1995. tientallen mijnen op schietwilg (Snlix nlhn L.), waaruit tientallen
vonden door Langohr, die mijnen vond op vlinders werden gckweekt. CA cn AS: Tiel. ix. 1995. één
peer (Pyrus con7muizis L.) en deze uitkweekte niijri op schietwilg. CA. ZH: Rhooii. twee cxcrnplarcn.
(Huisman & Koster, 1996). Ook Kuchlein
één op licht op 3 1.vii. 1995 er1 één overdag op 9.x. 1995;
(1993) twijfelde aan de determinatie van wat tevens werden er op de laatste dag dric mijnen gevonden
in Nederlandse collecties onder de naam P. q- op schietwilg. JL.

begint ter hoogte van de doorzichtige hyalinevlek en eindigt net voor de ~leugelpunt.
Hoewel de soort uit een vijftiental landen in
Noord-, West- en Centraal-Europa wordt vermeld, schijnt ze nergens gewoon te zijn
(Pelham-Clinton, 1985: Karsholt & Razowski.
1 996).
De mps leeft van de herfst tot het voorjaar
in de nesten van de hoornaar (Vespa crabro
Linnaeus), en in dood plantaardig materiaal.
rottend hout en boomzwainmen zoals de doolhofzwam (Daedalea querciria (L. ex Fr.) Fr.)
(Hannemann, 1977). In Engeland is de soort
gekweekt uit het nest van een torenvalk (Falco
tinnrmculus Linnaeus) (Pelhain-Clinton, 1985).

Hoewel er van Phyllor~or~ctelpastol-ella een
tiental viiidplaatsen voor ons land worden verineld, was de soort al meer dan 50 jaar niet
meer waargenomen (Kuchlein, 1993). totdat
de mijnen in 1994 dooi- C. J. M. Alders in grote aantallen werden gevonden op schietwilg.
P1zyllonor;vcter pastorella lco~nthoofdzakelijk
voor in Centraal- ei1 Oost-Europa. maar wordt
ook vermeld van Frankrijk en Spanje (Karsholt & Razowski. 1996). De soort bereikt in
Nederland haar noordwestgrens en niogelijk is
dit de oorzaak van liet wisselvallige optreden.
Volgens Kuznetsov (1990) leeft de rups op
wilgen met behaarde bladeren zoals boswilg
(S~zlixcupren L.), inaar soms wordt hij ook gevonden op populier (Populus sp.) en ratelpopulier (Po~pulustrerrl~tlaL.). Volgens de ervaringen in Nederland maakt de rups juist een
grote vouwmijn op de onderzijde van de bladeren van gladbladige wilgensoorten. De mijn
is te herkennen aan de enkele, zeer dikke
vouw in het midden. Eenzelfde type mijn
inaakt de zeldzame Phyllorzoncter- corlnexelln
(Zeller). die op kraakwilg (Snlir,frngili.r L.) en
op zwarte populier (Popillus rzigm L.) leeft.

geluk" een o\ erstap hebben gemaakt naar ratelpopulier
Ph\llonor)cter sagrtelln komt verspieid
voor in Noord-, West- en Centraal-Europa.
ook in de ons omringende landen (Karsholt &
Razowski, 1996).

Plzyllonorycter sngitelln Bjerkaiider

Al-gyl-e,sthiadzlectelln Zeller

Te Scliinveld (Limburg) werden eind augustus
1994 door A. Schreurs honderden mijnen van
Phyllonol?;ctel- sagitelln aangetroffen op ratelpopulier. maar de vlinders waren reeds uitgekoiiien. In 1995 werd begin augustus weer
op dezelfde viiidplaats gezocht en ook nu weer
waren de vouwmijnen bij honderden aanwezig. De kweek leverde tientallen iinagines
op. Voordien was deze soort slechts van enkele vindplaatsen uit ons land bekend. Kuchlei11(1993) vermeldt dat in de vorige eeuw eiikele mijnen en adulten zijn gevonden en verder dat er in 1986 en 1991 mijnen zijn
waargenorlien in Mariapeel (Limburg) en
Maashees (Noord-Brabant). rilaar dat er toen
geen adulten werden uitgekweekt. Ook de
tweede auteur vond in 1985 mijnen op ratelpopulier te Losser (Overijssel) en ook liieruit
\lersclieiien geen vlinders. Het kan niet uitgesloten worden dat het hier soorten betreft die
normaal op wilg (Sn1i.x SP.)leven en "per 011-

Te Schagerbrug (Noord-Hollaiid) kwam Argyrestl~iadilectelln op 13 juli 1995 uit de lichtval
die K. N. Nieuwland had opgesteld in zi.jn tuin.
Van de soor-ten die voorkomen op jeneverbes
(.lurziperus con~rnurzi.rL.) is deze sooi-t, inet
Al-gyl-e.rtlzin rl-ifilsciutu Staudinger, aan te treffen op diverse culti\fars van jeneverbes (Jc~rliperus sp.) ei1 schijncypres (Clzamaecy~~nr~is
sp.)
in tuinen (Agassiz. 1996). Kuchlein (1993)
geeft een vrij groot aantal vindplaatsen in het
oosten. inidden en zuiden van het land. voornainelijk plaatse11 waar jeneverbes van nahlre
voorkoint. Dit is de tweede vondst uit het westen van ons laiid.
De rups leeft van de herfst tot in mei in de
eiiidscheuten van de voedselplant. Verpopping vindt plaats tussen de afgevallen naalden
op de grond. De uiteinden van de aangetaste
twijgen verdorren en verraden 7.0 de aanwezigheid van de rups. Door de aangetaste twijguiteinden iii het voorjaar te verzamelen kan de

Yponomeutidae
Yl~oiioriieut~z
il-rol-ella (Hubner)
Te Drempt (Geldeiland) werd door Ch G A
M Naves op 24 juli 1995 één exemplaar van
11 ror elln
de zeldrame stippelniot Yporzor~~euta
op licht gevangen Kuchlein (1 993) geeft een
zestal vindplaatjen uit oostelijk Noord-Brabant en Limburg en ooli een vondst uit de duinen bq Den Haag (Meijendei)
De iup\ leeft, net als de algeinene Y cngnagella (Hubner). op kardinaalsmuts ( E u o n ~ r n u ~
europneu7 L ) Ze leeft op de bladeren in een
spinsel inet enkele andeie rupsen en latei alleen. dit in tegenstelling tot Y cngnagella
waaivan de rupsen in giote nesten leven
(Agassiz. 1996) Nieuw voor Gelderl'ind

soort evenals Argyresthia arce~~fhirza
Zeller.
die dezelfde levenswijze heeft, vrij gemakkelijk worden gekweekt.

Depressariidae
Luqiletia lobella (Denis & Schiffermuller)
Waariieiiiingen. ZH: Ouddoip, 5.vi. 1995, K H : L: Venray.
20.vi. 1995, op licht. TR.

Luquetin lobelln wordt hoofdzakelijk aangetroffen in het midden en zuidoosten van ons
land (Kuchlein, 1993). De vondst in Ouddorp
is de tweede in het kustgebied. In de vorige
jaarlijst (Huisman & Koster, 1997) werd
Eginond als eerste vindplaats in het kustgebied vermeld. De juiste lokatie van deze
vondst is echter Bakkum-Noord, waar R. de
Vos op 3 l juli 1988 een mannetje ving.
De rups leeft van augustus tot oktober in
een spinsel aan de onderzijde van het blad van
sleedoorn (Prunus spirzo.sa L.). Ook lijsterbes
(Sorhus az~cupnriaL.) en meidoorn (Crataegus sp.) worden als voedselplant gemeld
(Palm, 1989). Nieuw voor Zuid-Holland.
Depressaria harliella (Hubner)
Eéii exemplaar van D e p r e ~ r a n a17adlella werd
te Twello op 17 augustus 1995 ' r avonds zittend tegen een muur aangetroffen door J B
Wolschrijn Deze vlinder is op enkele plaatsen
in Geldeiland, Utrecht. Noord-Biabant en
Limburg gevonden. 5teeds een enkel exemplaar
De mps leeft op gewoon biggeksuid (Hypochaeris radlcata L.), akkermelkdistel (Sonchuv an1envlrL ) en paardebloem (Tara,uacunz
sp.) (Emmet. 1979).

Elachistidae
Elaclzisfa ponzerana Frey. nieuw voor de
fauna
Waarnen~irigeii. OV.: Waniieperveeii, Belterwijde.
29.v. 1995. op l i c k KH. er1 op 12.vi.1995. 2 exemplaren
in rnalaiseval. BVA.

Bij een inventarisatie van gebieden in de kop

van Overijssel is deze, voor ons land nieuwe
soort, te voorschijii gekomen. De determinatie
danken we aan W. Biesenbauni. De vliiider is,
met het nodige voorbehoud, uiterlijk te herkennen aan de eerste dwarsband op de voorvleugel, die meer of minder duidelijk in het
midden geknikt is. Elaclzistr~porie Stainton
kan dit ook vertonen, maar dan is de dwarslijn
meestal dunner en meer geslingerd. Bij
Elaclzista atricornella Stainton die doorgaans
groter is, is deze band vaak in het midden onderbroken. Bij E. pomerarza ligt de costale
vlek iets ineer naar distaal dan de tornale vlek.
De kop is grijs. Duidelijke afbeeldingen van
de adulten en de genitalia zijn te vinden in
Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen (1977) en
Bland (1 996).
De rups leeft op veldbeemdgras (Poa pratensis L.), mannagras (G~ceriu,fluitans( L.)),
rietgras (Plzalaris arr~ndirzaceaL.). struisriet
(Calanzagmstis sp.) en haver (Avena sp.). In
Engeland zijn de mijnen gevonden op duinriet
(Ca1amagrosti.s epigejos Roth) (Bland, 1996).
De vlinder wordt meestal gevonden in
vochtige terreinen en heeft volgens TraugottOlseii & Schmidt Nielsen (1977) één generatie. inaar volgens Bland (1996) mogelijk drie.
De soort komt op enkele plaatsen in Engeland
vooi en verspreid inaar lokaal in heel Scandinavie. wordt niet vermeld uit Belgie en Frankrijk (Leraut 1980). maar wel uit Duitslaiid
Verder komt de vlindei voor in Oost- en
Centraal-Europa, tot in Italie (Karrholt &
Razowski, 1 996)
Elcrchlsta eleocl~ariella(Stainton). nieuw
voor de fauna
Twee exeinpldren van Elacizrsta eleoclzat relln
werden op 16 juni 1995 in dc schemering gerleept in de Veeislootslanderi te Rouveen
(Overijssel) De deternlinatie werd ook in dit
geval verricht door W Biesenbaum Deze
soort lijkt veel op E uto~zella(Frey). ma~iide
lichte costale vlek en de donkere schubben
woitelwaarts daarhan stadn schuiner op de
costa en wijzen meer in de richting van liet
midden van de buitenrand Het kenmerk dat
Bland (1996) geeft. een vage lichte vlek bij de

costaalrand. tegenover het zwarte streepje in
de vouw. die bij E. utorielln wel en bij E. eleochariella niet aanwezig zou zijn. gaat bij onze
exemplaren van beide soorten niet op. Voor de
afbeeldingen van het adult en de genitalia verwijzen we naar de afbeeldingen in TraugottOlseii & Schmidt Nielsen (1977) en Rland
(1996).
De rups leeft op veenpluis (Erio11hon~n7mlgust!foli~~m
Honch.), gewone waterbies (Eleocl7uris palusfris ( L.) R. et Sch.) en zegge (Curex sp.) (Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen,
1977). In Engeland zou zeegroene zegge
(Carex jlnccn Schreb.) de belangrijkste voedselplant zijn (Bland 1996). Het is dus een vlinder van vochtige terreinen.
In Engeland wordt de soort hier en daar gevonden, steeds op moerassige veengronden.
Zij wordt verder vermeld uit verscheidene districten in Deneinarken en Zweden en uit
Frankrijk. maar niet uit België (Karsholt &
Razowski. 1996).
Co.rriziotes corzsortellu (Stainton)
In de Banjaard te Wissenkerke (Zeeland) werden op 3 rnei 1995 twee exemplaren van Cosmiotes corzsortelln uit duiiivegetatie gesleept
door J. van Vuure. Na de vondst te Woensdrecht (Huisman & Koster. 1996) wederom
een uit het zuidwesten van ons land en wel van
de Zeeuwse eilanden. De soort is misschien
minder zeldzaam dan werd aangenomen. Het
deterinineren van de soorten van dit geslacht
blijft echter lastig. Nieuw voor Zeeland.

ken ter dikte van een breinaald. De gang begint bij de aanhechtingsplaats van de zijtak en
de rups boort in de richting van het uiteinde
van de twijg. Hierbij wordt alleen het merg als
voedsel gebruikt. Aan het einde van de gang
maakt de rups een bocht naar buiten, meestal
naar de onderzijde van de twijg. Aan de buitenzijde is dit zichtbaar als een ovale. gedeeltelijk bedekte opening. De uitwerpselen worden uit de gang verwijderd. Aan het begin van
de gang, die vaak nog enigszins in de hoofdtak
doorloopt, vindt in de herfst de verpopping
plaats. De aangetaste twijgen kuiineii het beste worden gezocht tegen het einde van de winter voor het uitlopen van de bladeren.

Scgthrididae

S q t h i i s lirnbelln (Fabricius)
\Vaarncmirigcn. Gld: Wczep. I .viii. 1992. KH: L: Postcrholt. 15.viii.1995. gesleept vaii ganzevoet (Cizeizo~~odiurn
sp.). MS.

Sqt/zr.is limbelln wordt slechts zelden in ons
land aangetroffen. Naast enkele oude vondsten is zij slechts bekend van recente waaineiningen te Twello en Drunen (Noord-Brabant)
(Huisman & Koster, 1994) en van Aniersfoort
en Oegstgeest (Zuid-Holland).
De rups leeft van april tot augustus in groepen in een spinsel op ganzevoet en melde
(Atr.ip1e-c sp.). waar ze eet van de bladeren.
knoppen en bloemen (Bengtsson. 1997).

Coleophoridae
Agonoxenidae
Spulerin flui-icnpzst Haworth
S p ~ d e n aflnvzca~~ulwerd op 2 juni 1994 te
Schageibrug aangetroffen in de lichtval door
K N Nieuwland De meeste 1 indplaatsen vclil
d e ~ coort
e
liggen in het midden en zuidu esten
van on\ land (Kucl-ilein, 1993) Dit is de eerste
vondst uit het noordwe\ten
De rups leeft van augustus tot oktober in de
twijgen van mcidoorn Volgens Sorhagen
( l 885) leeft de iups in jonge en zachte zijtak-

Waar~ieriiingen.L: Kerkradc. 4.vi. 1993; Vijlen, Elzcttcrhosch. 17.vi. 199 l . hcide kcren één excinplaar. AS.

Coleophom och?lperzrzelln was uit ons land
bekend jan enkele vondsten uit de xorige
eeuw en van twee meer recente waainerniiigen
uit Limburg (Geulle 7akken verzameld door
H W van dei Wolf in 1972) en Nooid-Brabant iVierling5beek één vlinder vet7ameld
door T Rutten 111 1990) (Huisman & Kostei,
1994)

De rups leeft op labiaten, onder andere andooin (Staclz-s sp.) en stinkende ballote (Ballora rzigr-a L.) (H. W. van der Wolf, persoonlijke mededeling).
Coleopl7ora lirleola (Haworth)
Op 2 augustus 1995 trof J. van V~iureéén
exemplaar van Coleopizar-nlirieola aan in een
lichtval die stond opgesteld te Kortgene
(Zeeland). Tot dusver was deze soort bekend
uit de duinen van Voorne tot aan het
Noordzeekaiiaal en uit het zuidoosten vaii ons
land (Kuchlein. 1993).
De nips leeft op stinkende ballote en andoorn. Hoogstwaarscliij~ilijkis de laatste soort
in Zeeland de voedselplant. Nieuw voor Zeeland.
Coleo/7llora seller-iella Heirieinann
Te Rlioon (Zuid-Holland) werd op 10 juli 1995
~el/erielluop
een exemplaas van Colco~~lzora
licht gevangen door J. A. W. Lucas. De soort is
pas sinds 1982 uit ons land bekend. toen een
serie dieren te Bergharen (Gelderland) werd
verzaineld (Gielis et al., 1985). Sindsdien is de
vliiider gevonden op een aantal plaatse11 in het
oosten en zuiden van ons land (Kuchlein.
1993). De vondst in Rhoon is de eerste waarneining in liet westen van ons land.
De zwarte pistoolvosmige zak is te vinden
op boswilg en grauwe wilg (Salix cirzrr-en L.)
(Razowski. 1990). Nieuw voor Zuid-Holland.
Momphidae

op de kleinere soorten wilgeroosjes. zoals
bergbasterdwederik (Eliilobita/z ii~ontatiurrl
L.), moerasbasterd\vederik (E. l~nlustr-eL.),
kleinbloemige basterdwederik (E. par-i~(flfior-urii
Sclireb.) en kantige basterdwederik (E. tetm~ ~ I Z L L L.).
T I ~ Ze leeft in juli en augustus in de
peul eii voedt zich met de onrijpe zaden. Als
gevolg van deze aantasting ziet de peul er dikker en korter of soms krommer uit dan gebruikelijk. Ook verraadt een opening aan de zijkant van de peul de aanwezigheid van de rups,
die \,oor zijn ontwikkeling ineerdere peuleii
nodig heeft.
De vlinder vliegt in één generatie vaii augustus tot juni. Overwinterde vlinders kunnen
soms al heel vroeg in het voorjaar worden aangetroffen. Nieuw voor Zeelaiid.
Monyl?a locitpletella (Deiiis &
Scliiffermuller)
Monpha locyiletella weid door K J Huisman op 20 juni 1995 op licht gevangen te
Wannepei veen (Over ijswl) De soort kortit lokaal voor in de í'uidelijke helft van onu land,
maai wordt over het algemeen weinig ge\ onden Ook bij d e r ~<oost geelt het zoeken naar
de ~nijrienvaak een betei resultaat dan Iichtb angsten
De rups lecft op d e ~ e l f d esoorten basteidwedei ik als de vorige iooit De oiiregelmatig
gevoimde mijr-ieii 71jn 111 het voorjaar aan te
treffen op de toLetten van de ~oedselplant In
juli 7iln de rnilnen van de tweede geneiatie te
vinden Deze zitten L aak hoger in de plant tot
net oiidei bloemeii Eén rupi I\an ineer d m één
riiiln mdken

Morry~husubhistr-igella (Haworth)
Te Kortgene wei d op 7 juni 1995 één exernplaar van Morr~pha ~ u b h l ~tgella
tr
dooi J van
Vuuie op licht gekatigen Dit i i een soort die
niet 70 va& m7oidt aangetroffen. maar plaatselijk algerneen kan 7ijn J B Wolschrij~iheeft
al enige jaren eeii goede populatie in 7ijn luin
te Twello De ineeste sooi ten L an het geclacht
Mon~plztrhoiiieii liiet erg op licht af en rnen
kan dan ook beter riaar de ixipsen zoeken
De rups an Momphtr c-uhl~~rf~igellct
leeft

Cosmopterigidae

W~iasncrnin~.
Gld: Tweilo. 1 l.\-ii.1995. JW. NB: Woeiisdrecht. IO..i-i.1995. op licht. JA.

Co.~rnopter.iulierligiella honit lokaal voor in
Noord- en Zuid-Holland en Friesland en werd
tot voor kort steeds als zeldzaam beschouwd.
De rups maakt in de riazomer en herfst lange plaatrnijnen in riet (Phr-ugrl~itesaitstm1i.r

(Cav.) Trin. ex Steud.). Ze overwintert in de
mijn en verpopt in het voorjaar. Nieuw voor
Gelderland en Noord-Brabant.

Gelechiidae
Argolainprotes nlicella (Denis Br
Schi fferiniiller)
Waarnemingen. Gld: Hoog-Keppel. Het Heekenbroek,
20.vi. 1995. CN: Werep. 19.t.i. 1992. op licht. KH.

Het betreft een kleine uitbreiding van het bekende areaal van deze pas sinds 1949 uit
Nederland bekende vlinder. Buiten ZuidLimburg zijn nu een achttal vindplaatsen bekend van Argolnr71protes nzicella, alle in het
oosten van on5 land (Gielis et al., 1985: Kuchlein, 1993).
De rups leeft op framboos (Rubus idaeus
L.) en mogelijk ook op andere Rubru-soorten
(Eminet, 1979).

Monoclzroa palustrella (Douglas)
Van Morzoclzron pnlustrelln ving J. A. W.
Lucas op 25 juli 1995 één exemplaar op licht
te Rhoon. De vlinder is in hoofdzaak bekend
van een aantal vindplaatsen in de moerassige
gebieden van Noord-Holland en Friesland,
inet Goeree en Melissant als enige vindplaat$en in het zuidwesten van ons land. De soort is
echter niet algeineen.
Volgens Emmet (1979) leeft dc rups in de
wortels van ki-ulzuring (Ruinex crispus L.).
een plant die niet aan moerassige biotopen is
gebonden. Mogelijk komt ook waterzuring
(Runrex I~jdrola~~nthitin
Huds.) als waardplant
in aanmerking.

rups. De soort werd in 1983 al te Melissant
waargenomen (Gielis et al., 1985), waar net
als in Kortgene geen jeneverbes in het wild
voorkomt. Mogelijk verspreidt de soort zich
dankzij aanplant van jeneverbes in tuinen.
Nieuw voor Zeeland.
Scrobipnll~nproclivella (Fuchs)
In de collectie Schreurs werd door M. G. M.
Jansen één exemplaar aangetroffen van
Scrohi17cllpn proclzvella dat op 14 augustus
1984 door A. Schreurs te Eygelshoven
(Limburg) werd gevangen. Het betreft het
tweede exemplaar uit het zuiden van Limburg.
Ook in de collectie Bentinck bevindt zich een
exeinplaar, gevangen te Maarssen (Utrecht)
op 22 augustus 1949. Voor zover bekend is dit
exemplaar het eerste dat ooit in Nederland gevangen is. Het voorkomen van Scrohipalpn
proclivelln is voornamelijk beperkt tot Limburg en het oosten van Noord-Brabant. (Van
Nieukerken et al., 1993: Huisman & Koster,
1996).

Scrobipalp~tlapsilella werd nieuw voor de
fauna gemeld in de jaarlijst van 1994 (Huisman & Koster, 1997). Recent onderzoek aan
dit moeilijke genus door Huemer & Karsholt
(Karsholt in litt.. 1997) resulteerde erin dat
niet minder dan vier soorten konden worden
onderscheiden. Na herdeterminatie van het
exemplaar van de Sint Pietersberg door 0 .
Karsholt bleek dit tot Scr.obipalpula tussilaginis te behoren. Scrobi~~nlpula
psilella moet
dus vervallen van de Nederlandse lijst.

Clzionodes electella (Zeller)

Scrobipalpula tussilaginis Stainton, nieuw
voor de fauna (fig. 3, 9)

J. van Vuure ving op I l juli 1995 één exemplaar van Clziorzodes electella op licht te
Kortgene. De vlinder is bekend van een groot
aantal vindplaatsen, voornainelijk op de zandgronden in het oosten, inidden en zuiden van
ons land. Dit houdt verband met het voorkomen van jeneverbes. de voedselplant van de

Behalve het hierboven genoeinde exeinplaar,
dat in l99 1 op de Sint Pietersberg werd gevangen. ontdekte H. W. Van der Wolf nog een
tweede. dat op 10 augustus 1988 door A.
Schreurs op de Brunsummerheide (ZuidLimburg) werd verzameld. De determinatie
werd beve5tigd door 0 . Karsholt.

Fig. 9. Scr.ohipu/~~u/a
tci.rsi/agiiiis.

Als voedselplant voor de rups wordt opgegeven absinthalsem (Ar.tenlisin nbsinthiunz L.)
(Karsholt & Nielsen, 1975). Op de plaatsen
waar de dieren zijn gevangen konit deze plant
echter niet voor. Sattler (1987) vermeldt echter onder andere ook boerenwormluuid
(Ta~~crcetiinl
vulgare L.) als waardplant.
Het vrouwelijk genitaal is afgebeeld in figuur 3. Voor een atbeelding van het mannelijk
genitaal wordt verwezen naar figuur 19 in de
jaarlijst over 1994 (Huisiiian & Koster, 1997).
C c ~ ~ y o c o l alsirzelln
~~rn
(Zeller)
Op de Giekelingendam (Zeeland) werd door J
van Vuure op 24 juiii 1995 één e x e n ~ p l ~ van
~ar
Crrr-\locolurn alr~nellagesleept van zandhoornbloein (Cerartzz~rn rernzclecarzdr~~rnL ), de
voedselplant van de nips D e ~ esooi t was tot
dusver bekend uit de duinen ten nooiden van
Katwijk en van een dantal Waddeneilanden
(Kuchlein. 1993) De rups leeft in inei van de
bloemen en zaden van zandhoornbloem
(Emmet, 1979) Nieucv koor Zeeland

porteerd materiaal. Kuchlein (1993) vermeldt
dat de vlinder de laatste tijd ook af en toe in
het veld waargenomen wordt: Sinipelveld
(Limburg). Herkenboscli (Limburg) en Groeningen (Noord-Brabant).
De rups leeft op verschillende Plunu.s-soosten. zoals pruim (Pr.unus tlonzesticu L.). perzik
(P. persica (L.) Batch), arnalidel (P. dulcis
(Mill.) D. A. Webb), abrikoos (P. nrrneniaca
L.). zoete kers (P. aviurn (L.) L.) en sleedoorn.
niaar ze komt ook voor op appel (Malus don?e.rtica Borkh.) en mogelijk ook op esdoorn
(Acer. sp.). Zowel bladeren als knoppen. maar
ook onrijpe vruchten, zaden en de groene bast
aan de basis van jonge loten staan op het menu
(Piskunov. 1990).

Tortricidae
Lo:o~uer~ioti'c?
r fornzo rarzu (Geyeri
Lo:otnerzzocles forínosrrna werd dooi D A
Vestergaard gevangen op 20 juli 199 l te Soest
(Utrecht) Dit is een soort van de kust. die echter de laatste tijd op verjchillende plaatsen in
het biniieiiland is gekangen (Huis~iian &
Koster. 1996) Nie~iwvoor Utrecht.

Platyeclru subcirieren (Haworth)
Waariieriiingeii. Fr: Tcrschclli~ig.Mid~larid.73.x.1995, 3
cxcrnplaren. PZ: Gld: Drempt. 27.v.1995. CN.

Pllnlorzzdla vectlsarzn (Hurnpieys &
Westwood)

Tot dusver was Plntyedm suhcineren slechts
bekend van enkele vangsten uit Limburg
(Huisman & Koster. 1996).
De rups leeft op groot kaasjeskruid (Malva
.syli~e.rtrisL.). De exemplaren val1 Terschelling werden gevangen in de direkte nabijheid
van musl<uskaasjeskruid(M. rnosclznttr L.): dat

Van deze vlinder werd één exemplaar gevangen te Twello op 3 augustus 1995 door J. B.
Wolschrijn. Opnieuw dus een vangst van dit
kustdier in liet binnenland, overigens dicht in
de buurt van de waarneming te Wezep in 1993
(Huisman & Koster. 1996). Verinoedelijk betreft het zwervers.

Olerllreutec crrbufella (Linnaeus)
Wanriieiningcri. Gld: Drettipt, 20.iii. 28.vii, 3 0 . ~ i 1en
I?.viii.l995. CN: ZH: Ouddorp, I .viii.l995. KH: Z:
Kortgeric, 31 . \ i i eri l .\iii.l995, JV: L: hlo»k. 30.~ii.1995:
Groesbeek. 3O.vii cri I . ~ i i i1995.
.
in totaal l i exemplaren.
AC.

Het is opmerkelijk dat alle waarnemingen van
0le~lzre~ite.s
nrhritelln zijn gedaan in een kort
tijdsbestek. van eind juli tot begin augustus.
Bradley !1979) geeft voor Engeland maar één
generatie, in mei en juni. Vrijwel zeker hebben wij hier te inaken met een tweede generatie. die in ons land veel talrijker is dan de eerste. I11 het vrije veld zijn in ons land nog geen
dieren van de eerste generatie gevonden. Wel
zijn er in mei vlinders gekweekt uit in april gevonden rupsen (Huisman & Koster. 1996).
Mogelijk heeft de tweede generatie een korte.
intensieve vliegperiode. In hoeverre trek o f
zwerven hierbij een rol spelen, is onduidelijk.
De vlinder is nu al enkele jaren gevonden en
weer teruggevonden op verscheidene plaatsen, waas zijn waardplant rode bosbes (Vuccirzi~tnliitis-iclulea L.) niet in het wild voorkomt.
Natuurlijk is het mogelijk dat de rups zich hier
voedt niet cultivars van rode bosbes in tuinen,
zoals dat ook in kassen gebeurt. Maas als de
vlinder niet op grote schaal gezworven heeft,
is de snelle uitbreiding in Nederland onbegrijpelijk (zie ook Van Vuure. 1997).
Apotoinis ir?frdu (Heinrich)
In de Veerslootslanden te Rouveen werd op 26
juni 1995 één wijfje van de zeldzame Apotomis irzfitlu op licht gelJangen door K . J . Huisman. Deze sooi-t werd eerder slechts gevonden
te Eernewoude (Friesland) en i11de Stadsgaten
te Hasselt (Overijssel) (Huisman & Koster.
1997). De Veerslootslanden is een. voor liet
grootste deel zeer vochtig. blauwgrasland, hemelsbreed niet iiieer dan vijf kilometer verwijderd van de bekende vindplaats i11 Hasselt.
Voor deterininatiekenmerken en voor informatie over verspreiding en leefwijze wordt
naar de genoelilde publicatie verwezen.

Eil~lotlzeilia~ ~ s t ~ i l n(Haworth)
na
Een oude. maar belangrijke vondst van een
rnaiinetje van deze soort is gedaan door B . van
Aartsen te Oostvoorne (Zuid-Holland) op 3.~~1li 1965. In liet verleden heeft er veel verwarring bestaan over de nomenclatuur van diverse
soorten van het geslacht Enclotllcnia. Kuchlein
(1993) geeft Iiicr een duidelijke overzicht van
onder E. ~lstulnria.waarbij hij vermeldt dat het
voorkome~ii7an deze soort in 011s land alleen
gebaseerd is op de kweek van één exemplaar
vaii kruipend zenegroen (,4jugu rqltnris L.)
door Snellen. Dit exemplaar is echter noch
door Kuchlein iioch door ons teruggevonden
in de collecties. Met de vondst van V a n
Aartsen is liet voorkomen vaii deze soort in
Nederland nu echter bevestigd.
De soort lijkt uiterlijk sterk op E. llullnna
(Haworth). maar is over het algeineen genomen iets donkerder. De genitaliën van beide
geslachten verschillen echter duidelijk (Bradley et al.. 1979).

Het voorkomen van deze soort in ons land
werd geiiield door Groenen ( 1 996).
Aizcy1i.r pal~~daizu
(Barrett)
Eén exemplaar van Ar~cy1i.rpal~i~lc~rza
kwam
op 25 mei 1995 uit de malaiseval van B. van
Aartsen en K . J . Huisman, die opgesteld stond
in de Wieden te Wanneperveen. De soort was
alleen bekend uit het plassengebied van ZuidHolland en Utrecht. De rups leeft vermoedelijk op ~noeraslathyrus(Lntlzyius palustris L.).
Nieuw voor Overijssel.
D~cllr,oranz11h~znlplrzarzu (Tieitschke)
T e Koltgene w e ~ dop 6 juli 1995 één exeinpl'iar v'in Dzchroran~plzn ul1xrzurlcr op liclit
verzameld door J vdn Vuure Tot nu toe was
deze vlindei bij on\ alleen bekend uit ZuidLinibu~g.waar de soort onder andere bij Eys
en op de Wrakelberg geregeld gekonden
wordt

Fig. I I . E[>er.rnenia,firlc(fo~-rr1i.i.

De rups leeft net als die van de verwante D.
j7avidorsarza Knaggs in de wortels van boerenwormkruid, maas ook op gewoon duizendblad (Achilleu rnillefoliurn L.). Nieuw voor
Zeeland.

Eana incnrzana op licht gevangen door K. J.
Huisman.
Het tot nu toe bekende areaal in Nederland
bestrijkt inmiddels de duinkust van Oostvoorne tot Egrnond. Zie ook Huisman &
Koster (1994).

Ecirza ossealza (Scopoli)

Eén exemplaar van Ennn ossearza werd door
K. J. Hitisman op 26 juni 1995 op licht gevangen in de Veerslootslanden te Rouveen.
Weliswaar zijn er een flink aantal vindplaatsen van deze vlinder bekend (Kuchlein, 1993).
maar onze indmk is dat de soort de laatste tijd
erg weinig gevangen wordt.
Eana incanana (Stephens)

Choreutidae
Prochoreutis sehestediarza (Fabricius)

Op 7 augustus 198 1 werden door de eerste aiiteur zeven exemplaren van P~-ochoreutzaaehe~ted~nrza
van glidkiuid (Scutellarza galerzculata L ) gesleept langs het Quackjeswater in
Rockanje (Zuid-Holland) De vlinder is maai
van een tiental vindplaatsen bekend, vrijwel
alle in het zuidoosten van ons land

Te Oostvoorne werd op 24 juli 1984 en 28 ju, van
ni en 4 juli 1987 steeds één exempl*das
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Fig. 12. E/'i>errrrenin,fizlciforrrzis, aantal gevarigen \-lin.
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Epermeniidae
E~~errrlerzia,fulcifc~~-r~~is
(Haworth) (fig.4-5, 1 1)

Bij het determineren van een vrouwtje van
Ejlernzerziu illigeïella Hiibner in 1991 uit de
collectie Van Deventer, dat door deze op 19
augustus 1983 te Best werd gevangen. was het
al opgevallen dat het genitaal niet overeenstemde met de afbeeldingen van deze soort.
De vlinder werd later ter controle aangeboden
aan R. Gaedike, specialist van deze familie.
Inmiddels was Scliolz begonnen met een revisie van E. illiger.clla en verwante soorten. Hij
toonde aan dat er zich onder l-iet inateriaal van
E. illigcrella twee soorten bevonden (Scliolz.
1996). De tweede soort was reeds in 1828
door Haworth beschreven als Recun,aria falc(fbrrr~i.sHaworth, maar werd later ten onrechte met E. illiger.c.lln gesynonyrniseerd.
Scholz (1996) geeft als onderscheid tussen
beide soorten dat bij E. ,fnlciforrnis de schuine
band op de voorvleugel. die begint bij de binnenste scliubbeiiborstel aan de binnenrand.
altijd zwart begrensd is (fig. 1 I ) . Bij E. illigerella (fig. 10) is die begrenzing hooguit donkerbixin. De vleugelpunt en de binnenste fraiijelijn zijn bij E.,fizlc$~nl~i~
breed e11 diepzwart
en bij E. illigerella sinal en donkergrijs.
Verder is E. ,falcjfor.rni.s levendiger getekend
door liet grotere kontrast tussen de lichtgele en
lichtbruine tekening. Deze keninerken gaan in
grote lijnen wel op. maar de variabiliteit i s
dermate groot dat een zekere dete~minatieniet
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altijd mogelijk is. Bovendien zijn de vlinders
snel afgevlogen, waardoor deze keninerken
verdwijiien. Alleen het grotere kontrast in de
kleuren van de voorvleugel blijft zichtbaar, al
is dit kenmerk eigenlijk alleen bij vergelijking
grote series bruikbaar. De mannetjes van
beide soorten zijn echter gemakkelijk van elkaar te onderscl-ieiden aan de hand van de genitaliën. Bi.j het mannetje van E. illigcl.ella
(fig. 6 ) heeft de uncus een spatelvoriiiige verbreding aan de top. Bij dat van E. Julc~foïr~zis
(fig. 4 ) is het uiteinde van de uncus toegespitst. Dit is gemakkelijk te zien door de
schubben van het achterlijfeinde voorzichtig
onder het binoculair te verwijderen. Bij de
vrouwelijke genitaliën is het ostiurn voorzien
van een gesclerotiseerde i-ing. Deze ring is bij
E. illiger-elln (fig.7 ) smal en de ductus bursae
is, na een kleine verwijding onder het osti~irn.
nauw. Bij E. ,falcifornzis (fig.5 ) is de gesclerotiseerde ring van het ostiurn twee keer zo
breed en de ductus bursae is twee keer zo wi.jd
als bij de voi-ige soort.
De voedselplant 17an de rups van Epernzerzin illigeïella is zevenblad (Aegopodiur7i
pod~zgr.ariaL.). Zij leeft afzonderlijk tussen de
sarriengesponnen bladeren en zaden (Gaedike.
1968). Scholz (1996) noemt gewone engelwortel (Arzgelicu sj,l~~estris
L.) als voedselplant voor E. ,falcifonni.s. Godfray & Sterling
(1996) vermelden daarnaast ook zevenblad.
De rupsen van de enige gekweekte Nederlandse exemplaren die wij hebben kunnen vinden. werden op 29 juli 1977 te Callantsoog ge-

vonden tussen samengesponnen bloemen van
gewone engelwortel. Hieruit verschenen de
vlinders reeds op 9 en 12 augustus. Over het
stadium waarin de beide soorten de winter
doorkomeii wordt in de literatuur niets geineld. Waarschijnlijk overwinteren de vlinders. Zo wordt er nergens in de literatuur gesprokei-i over het voorkomen van supsen i11de
herfst. Verder is er een oude vondst van een
exemplaar van E. ,fnlc~fornzi.suit november
IS65 door Van Medenbach de Rooij (collectie
ZMA). terwijl Diakonoff reeds op 5 mei 1934
een exei-iiplaar te Breukelen ving (collectie
RMNH). Het moet uitgesloten wordeii geacht
dat dit dier in hetzelfde jaar tot ontwikkeling is
gekomen, aangezien de voedselplanten pas in
het voorjaar verschijnen. Ook Eperrnenin
chaeropizyllella (Goeze). waarvan de rups
eveneens op schermbloemen leeft. overwintert als vlinder en legt eieren in het voorjaar
(Godfray & Sterling. 1996).
Volgens Scholz (1996) zijn er twee geiieraties per jaar, een eerste generatie van inei tot
juli en een tweede van augustus tot september.
Dit koint goed overeen met de vangdata van
de Nederlandse exemplaren. Deze lopen van 5
mei tot 4 september. met eet1 enkele uitbijter

in november en duidelijke pieken in juni en
augustus (fig. 12). De vliegtijd van E. illigerelln geeft een heel ander beeld (fig. 13). Alle
Nederlandse exemplaren van E. iligerellu zijn
waasgenomen in de periode van S juni tot 5
augustus niet één duidelijke piek in de tweede
helft van juni. Hoewel deze gegevens slechts
gebaseerd zijn op 52 exemplareii, is er toch
duidelijk sprake van één generatie.
El~eunenin,fnlcifornzis is in Nederland de
meest gewone soort (fig. 14). die in grote delen van het land gevonden wordt. terwijl E. illigerella hoofdzakelijk in de zuidelijke helft is
waargenomen met als noordelijkste vindplaats
Dwingeloo (fig. 15). Uit het onderzoek blijkt
ook dat de laatste soort pas recent voor het
eerst in Nederland is waargenomen. De oudste
vondst is een exemplaar van 26 juni 1968 gevangen te Nederwetten door Van der Wolf.
Eper~neuiu,fnlcìfof~nni.rwordt verder gemeld
van de volgende Europese landen: België.
Duitsland, Engeland, Luxemb~irg.Oostenrijk
en Slowakije (Karsholt & Razowski, 1996).
Inmiddels is zij echter ook bekend van
Denemarken waar ze in de collectie van het
museum te Kopenhagen werd ontdekt tussen
de meer dan 100 exemplareii vali E. illigerelln

Fig. 14. Verspreiding \ai> Eperrileriin fiilcijorinis iri Nedcrland.

Fig. 15. Verspreiding van El~ei-tiietiinilli,qerelln in Nederland.

(O Karsholt in litt . 1997) In Engeland is E
fizlcrforrnzr de enige soort (Godfray & Sterzllzger ella komt voor
ling. 1996) El~errne~ua
in heel Europa met ~iitzondeiingvan de Bi itse
Eilanden en Ierland en de landen rond de
Middellandse Zee (Karsholt & Ra~owski.
1996)

Pyralidae
Mzcrothrrr srnlrlelln (Zincken)
,-f
~ 6 o Jr van Vuure werd op 29 juni 1995 één
exemplaai vali Mzcrothrls szrizrlelltr op licht
gevangen te Kortgene De soort wordt vooial
gevonden in het midden en zuidoosten van ons
land (Kuchlein, 1993) 111 het westen was ze
slechts bekend van Melissant waal K J Huisinan haar in 1986 ving
i ~ )~ in een
De rups leeft op eik ( Q ~ l e r c sp
spinsel op de bladeren en komt vooral vooi in
bossen en paiken met oude eikebomen
(Coater, 1986) Nieuw voor Zeeland
Honzoeosonza nebulelln (Denis &
Schiffermuller)

Ook in 1995 werd Honloeovoma nebulella
weer waargenomen J B Wolschrijn ving de
vlinder op 25 mei op de Oldebroekse hei
(Geldeiland) De laatste jaren wordt de soort
vaker gezien (Huisman & Koster. 1995.
1997). maar het is niet duidelijk of we hier te
maken hebben inet zwervei s of dat het om geregelde migratie gaat.

Waanien-iingcn. Z: Kortgene, 3 cri I3.vii. 1995.26. JV: L:
Venray. 28.vi.1995. op licht, TR.

Na het eerste euemplaar voor ons land, dat
door Lucas in 1960 te Oostvoorne werd gevangen (Kuchlein, 1993). en de tweede vondst
te Kortgene in 1993 (Huisman & Koster,
1996) zijn er weer drie exemplaren van deze
soort gevonden. Ephestra paravitella komt
voor in een groot aantal landen van Europa.
maar ontbreekt in het noorden (Karsholt
Razowski, 1996). De noordelijke grens van

het verspreidingsgebied loopt hoogst waarschijnlijk door Nederland. In het zuiden van
Engeland. waar de vlinder lokaal voorkoint,
wordt ze altijd in de vrije natuur waar,oenomen. Het is geen soort die verspreid wordt inet
gedroogd plantaardig materiaal en schadelijk
is in opgeslagen produkten. zoals sommige
andere soorten van het geslacht El-ilze,vtia
(Goater, 1986).
De eerste stadia zijn oi-ivoldoende bekend.
Coater (1986) vermoedt dat de rups leeft van
droog plantaardig materiaal. waaronder gedroogde bessen en dode stengels van klimop
(Hedern helix L.), een plant waaruit de vlinder
is geklopt. Nieuw voor Limburg.
i

Crallzhus SJlvella (Hubner)

Te Ruinen (Drenthe) werd op 30 juli 1969 één
exemplaar van Crcrnzhus sylvella verzameld
door D. A. Vestergaard. De vlinder komt lokaal, maar verspreid voor (Kuchlein. 1993) en
is nu bekend uit alle provincies behalve
Zeeland. Nieuw voor Drenthe.
Scopnria basistrigcrlis Kiiaggs

In Middenduin te Overveen (Noord-Holland)
ving I. A. Kaijadoe op 12 juli 1994 een exemplaar van Scol~ariabnsistrigalis op licht. Het
verspreidingsgebied van deze vlinder was tot
dusver beperkt tot Zuid-Limburg. waar de
soort van vrij veel plaatsen bekend is. en enkele plaatsen in Zeeland (Kuchlein, 1993). De
soort lijkt uiterlijk zeer veel op de algeinene S.
ai~zhiguali,s (Treitschke). maas kan daarvan
worden oiiderscheiden door de meer geprononceerde zwarte streep aan de basis van de
voorvleugel en aan de zwart-wit geblokte
franje. Vooral het laatste kenmerk is alleen bij
verse exernplaren goed te zien. Nieuw voor
Noord-Holland.
Atralata albqfascinlis (Treitschke)

In een te Bemelen (Limburg) opgestelde malaiseval werden op l O juni 1994 drie exemplaren van Atrzllata nll~ofnscialis aangetroffen
door B . van Aartsen. Dit is de vierde vind-

voor de Nederlandse fauna (Lepidoptera: Tortricidae).
Alnst, 56: 57.1
H . ~ N K E s I , \ H.
N ~J..
, 1977. Kleinschrnetterlin,oe oder Microlepidoptera 111. Federrnottcn (Pterophoridae).
G e q ~ i n ~ m o t t e n(Ypoiioiiieutidaej. Eclite hlotten
(Tineidae). Tienl.. Dtl. 63: 1 - 273.
K, J . J . C.
Nieuwe eil
sante Microlepidoptera uit Nederland in de jaren 19881991 (Lepidopterai. - Eilt. Brr.. 4in.c.t. 54: 29-47.
Hc-rsci~u.K. J. K- J . C. KOSTER.1995. Nicuwe ei1 interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1992
(Lepidoptera). -Ent. Re r.. AIILS/.
55: 53-67,
Op 25 juni 1995 ving J A W Lucas één Hriszi-\u. K. J. &z' J. C. KOSTER.1996. Nieuwe en interessante Microlel-iidoptera uit Nederland iri het jaar 1993
exeinplaar op licht te Rhoon Dit I \ het tweede
(Lepidoptera). - Errf. Rei-.. Ailisi. 56: 37-55.
exemplaa~van deze soort dat in ons land in
Hl:-ISLIIU.K. J. K- J. C. KOST~R.
1997. Nieuwe en iriteresde openlucht is gel nngeil Het ceiste exemyatitc Microlcpidoptera uit Ncderland iri liet jaar 1994
plaar is afl\onistig van Belfeld, waar het in
(Lepidoptera). Erlt. Ber., Ai>rst.57: 45-65.
1992 op licht lcwaiil (Huisman & Koster.
KARSMOLT.O BL E. S. NI~LSEY.
1978. Rernarks o11
Lepidoptera new to the Daiiish fauna. witli a revicn. of
1995) Of het dier op eigen kracht vanuit Zuidthe Coleophora mil~ipenriisgroup (Lepidoptera). Europa ons land heeft beieikt of afkomstig is
Enr. Medtìr 46: 1 - 16.
van een kwekerij is niet na te gaan De \oort
KARSHOI-T.
O. K- J. RAZO\VSKI.
1996. The Lellitlo[)tc~rno f
treedt in ons land 5chadeli~kop in kassen waal
Europr. A Distrii>~rlioi~cil
Cllecklist: 1- 380. Apollo
Books. Stcristrup.
~iclplanteilworden geteeld (Roineijn. 1997)
Ki~cHr.~rn.
J. H.. 1993. De, kleine vlirzders: Ilcii7dhock voor.
de failirisiiek van de N~~derlrii7d~c
Microlel~ido/~icrci:
171 5. Pudoc, Wageningen.
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