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Korte mededelingen 

Een ongewone waardplant van Lyonetia 

clerkella (Lepidoptera: Lyonetiidae) 

De ‘kersenmineermot’, Lyonetia clerkella (Lin¬ 

naeus), is een opmerkelijk polyfage mineer- 

der, die op allerlei Rosaceae wordt aangetrof¬ 

fen, zoals soorten van de geslachten Prunus 

(zelfs, zij het zelden, op P. serotina Ehrh., de 

amerikaanse vogelkers, en op de nog giftiger 

laurierkers, P. laurocerasus L.), Malus, Sor- 

bus, Mespilus, Cotoneaster, Amelanchier en 

Crataegus. Daarnaast is de soort heel gewoon 

op berk (Betula). Emmet (1985) meldt nog dat 

hij in Engeland zeer zelden optreedt bij wilg 

(Salix), en Huber (1969) vermeldt, zonder na¬ 

dere bijzonderheden te geven, nog hop (Hu- 

mulus lupulus L.) in een lijst waardplanten van 

bladmineerders uit Zuid-Duitsland. 

Op 12 juli 2000 zocht ik in de Amsterdam¬ 

se Waterleidingduinen bij Vogelenzang op 

wegedoom (Rhamnus cathartica L.) naar de 

mijnen van Stigmella catharticella (Stainton). 

Zonder succes, waarschijnlijk was het nog te 

vroeg in het jaar. Maar wel vond ik zo doende 

hierop mijnen van L. clerkella. De determina¬ 

tie kon zeker worden gesteld doordat de rup¬ 

sen nog in de mijn zaten. Hun slanke vorm, 

met diepe insnijdingen tussen de segmenten, 

is onmiskenbaar. Ook het feit dat de larve rug¬ 

gelings in de mijn ligt, waardoor de poten als 

pikzwarte driehoekjes afsteken tegen het ove¬ 

rigens kleurloze dier, is een clerkella-ken¬ 

merk. De mijngangen oversneden zichzelf 

enige malen, en het bladweefsel was daardoor 

plaatselijk afgestorven, wat bij deze mineerder 

een veel voorkomend verschijnsel is. 

Deze waarneming staat niet geheel op zich¬ 

zelf: eind september 1999 vond ik op het land¬ 

goed Nijenburg bij Heiloo eveneens mijnen 

van L.clerkella op wegedoom. Die mijnen wa¬ 

ren echter leeg en ietwat verweerd, waardoor 

ik toen nog wat aarzelde over de determinatie. 
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Helophorus longitarsis herontdekt in 

Nederland (Coleoptera: Helophoridae) 

Enige jaren geleden kreeg de eerste auteur wa- 

terkevers uit het geslacht Helophorus onder 

ogen die door A. L. van Berge Henegouwen 

waren verzameld bij Eijsden op 7 mei 1989. 

Hiertussen bevonden zich twee mannetjes en 

drie vrouwtjes van Helophorus longitarsis 

Wollaston. De vindplaats betrof een met water 

gevulde doline aan de rand van een weiland in 

het gebied Zeven Heuvelen ten oosten van 

Mariadorp (Limburg; AC 179-309). De doline 

(een kuil, ontstaan door uitgespoelde onder¬ 

grondse mergellagen) had een doorsnede van 

circa zes meter en een diepte van circa twee 

meter. De bodem bestond uit löss en was be¬ 

groeid met gras. De kevers werden langs de 

oever verzameld. Toen de eerste auteur de 

vindplaats op 12 april 1992 bezocht stond de 

kuil droog en konden er geen kevers verza¬ 

meld worden. Helaas is de vindplaats recente¬ 

lijk verloren gegaan: op 12 mei 1999 bleek het 

terrein veranderd in een akker en van de doline 

was niets meer terug te vinden. 

Een tweede vondst van H. longitarsis werd 

gedaan door de tweede auteur op 28 december 

1999 bij Obbicht (Limburg; AC 182.2-337.4). 

Het betreft een vrouwtje dat bij hoog water 

verzameld werd uit het aanspoelsel langs de 

Maasdijk. 
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Deze twee vondsten zijn opmerkelijk, omdat 

uit ons land slechts twee oude waarnemingen 

bekend zijn van deze soort. Beide dateren van 

rond 1900: Meerssen (november, Kempers, 1 

ex.) en Valkenburg (Rüschkamp, 2 exx.), bei¬ 

de in Museum Naturalis te Leiden. 

Een mogelijke derde vondst, die door ons niet 

gecontroleerd kon worden, meldt Everts 

(1898) onder de naam H. erichsoni Bach: 

Blijenbeek bij Roermond. 

Volgens Angus (1992) wordt H. longitarsis 

gevonden in klei- of mergelpoelen. Dit lijkt in 

overeenstemming met de Nederlandse waar¬ 

neming uit Eijsden. Het is denkbaar dat het 

exemplaar uit Obbicht uit een kleipoel in de 

Maas-uiterwaard uitgespoeld is. 

Helophorus longitarsis is een zuidelijke 

soort die door heel Midden- en Zuid-Europa 

voorkomt, maar ontbreekt in de Scandinavi¬ 

sche landen, Denemarken en het noorden 

van Duitsland (Angus, 1992; Köhler & Klaus- 

nitzer, 1998). De vindplaatsen in Limburg 

bevinden zich dus aan de noordrand van het 

areaal. In Centraal-Europa is de soort zeld¬ 

zaam en zijn zeer weinig recente waarnemin¬ 

gen bekend (Horion, 1949; Köhler & Klaus- 

nitzer, 1998). Hebauer (1989) meldt een aantal 

vondsten uit het Oostenrijkse Burgen-land. 

Uit België zag de eerste auteur slechts één 

vondst: Bombaye (25.vii.1925, 1 <5,4 9, Mu¬ 

seum Brussel). Deze locatie is gelegen op cir¬ 

ca vijf km afstand van de recente Nederlandse 

vindplaats in Mariadorp. In Groot-Brittannië 

is H. longitarsis beperkt tot het zuidelijke deel 

van het land, ten zuiden van de lijn Norfolk - 

Gloucestershire (Kevan, 1966). 

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat H. longitar¬ 

sis op meer plaatsen in Zuid-Limburg gevon¬ 

den kan worden. Voor de determinatie van de 

soort wordt verwezen naar Drost et al. (1992). 
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