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Inleiding 

Het genus Eupithecia vormt een grote en vrij 

homogene groep. Veel soorten zijn lastig te 

determineren, zeker als de exemplaren niet erg 

gaaf zijn. Vaak moeten er genitaalpreparaten 

worden gemaakt om zeker van een determina¬ 

tie te zijn en dat vraagt veel ervaring. 

Hoe nuttig het is om een dergelijk moeilijk 

genus van tijd tot tijd aan een veelomvattend 

onderzoek te onderwerpen is gebleken uit het 

Eupithecia-project waarmee de tweede auteur 

de ontwikkeling van de sectie Ter Haar gesti¬ 

muleerd heeft. Hierbij zijn alle Eupithecia’s 

uit de grote en uit de meeste kleinere collecties 

bekeken en zo nodig geherdetermineerd. Van 

vele soorten is de verspreiding in ons land be¬ 

ter bekend geworden. Hierover zal nog een 

publicatie verschijnen. 

Een nieuwe soort 

Een van de meest opmerkelijke resultaten was 

de vondst van een soort die nieuw is voor ons 

land: Eupithecia inturbata (Hübner). Hiervan 

werd op 22 juli 1989 door de eerste auteur een 

wijlje op licht gevangen langs de duinkant te 

Oostvoorne, terwijl later nog een tweede wijf¬ 

je gevonden werd in Ouddorp, 21 juli 1997, 

eveneens een lichtvangst. 

Eupithecia inturbata hoort tot de kleinere 

soorten van het genus en moet in de systema¬ 

tische naamlijst van Küchlein & De Vos 

(1999) worden geplaatst tussen E. tenuiata 

(Hübner) en E. haworthiata Doubleday. 

Kenmerken 

De vlinder is op het uiterlijk wel van boven¬ 

genoemde soorten te onderscheiden, maar zo¬ 

als vaker is het dan wel nodig dat men heel 

gaaf materiaal heeft en het liefst een kleine se¬ 

rie. 

Eupithecia inturbata maakt een bruinachtig 

grijze indruk, met een iets okergele bijtint, die 

vaak het duidelijkst uitkomt in het middenveld 

(fig. 1). De tekening is in het algemeen goed 

ontwikkeld, ook op de achtervleugels. Op de 

voorvleugel is de golflijn duidelijk zichtbaar, 

in de tomus iets meer geprononceerd. In het 

achterrandsveld is er een aanduiding van drie 

donkere vlekjes, één aan de apex, één in het 

bovenste derde deel en één iets grotere vlek bij 

de tornus (Culot, 1919-1920). De soort heeft 

een duidelijke donkere middenstip (stigma- 

vlek) op de voorvleugel. 

Eupithecia tenuiata is meestal donkerder 

grijs en heeft meer afgeronde voorvleugels. 

Eupithecia haworthiata is wat donkerder en 

bruiner, terwijl de eerste segmenten van het 

achterlijf aan de bovenkant en opzij een rood¬ 

achtige of oranje bijkleur hebben. Deze soort 

heeft hoogstens een vage aanduiding van 

een stigmavlek. Eupithecia plumbeolata 
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Fig. 1. Eupithecia inturbata 9. 

(Haworth) is lichter, meer egaal bruinach¬ 

tig, vrijwel zonder middenstip en golflijn. 

Door de geringe grootte zou ook ver¬ 

warring op kunnen treden met Gymnosce- 

lis rufifasciata (Haworth), maar die soort 

heeft spitsere voorvleugels en bij duidelijk ge¬ 

tekende exemplaren zijn altijd donkere vlekjes 

te zien aan de binnenzijde van de tweede 

dwarslijn in het bovenste gedeelte, terwijl de 

hele voorvleugel vaak een roodachtige gloed 

heeft. 

Biologie en verspreiding 

De rups van E. inturbata leeft in mei en begin 

juni op de knoppen en de bloemen van Spaan¬ 

se aak (Acer campestre L.). De vlinder vliegt 

in één generatie, in juli en augustus. Het ei 

overwintert (Juul, 1948; Weigt, 1976, 1977; 

Koch, 1984). 
De vlinder is bekend uit de ons omringende 

landen. In Groot Brittannië is hij verbreid in 

grote delen van Engeland en Wales (Skinner, 

1984). In Duitsland is de soort verbreid, maar 

lokaal; in Noord-Duitsland zou hij zelfs ont¬ 

breken (Forster & Wohlfahrt, 1981). Dit laat¬ 

ste is opmerkelijk, omdat E. inturbata in 

Denemarken uit 10 van de 11 districten ver¬ 

meld wordt (Karsholt & Nielsen, 1998). Ook 

uit België was de vlinder bekend (De Prins, 

1998), zodat het te verwachten was dat de 

Nederlandse lacune vroeg of laat opgevuld 

zou worden. 
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