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te achterhalen, aangezien zowel langs de oe¬ 

ver van het Gat van de Kerksloot als langs een 

poldersloot aan de voet van de dijk werd ge¬ 

sleept; bovendien was het 2,2 mm grote exem¬ 

plaar tijdens het bemonsteren niet opgevallen. 

Hydraena gracilis kan de Biesbosch vanuit 

België gemakkelijk bereikt hebben via de 

Maas. In het stroomgebied van deze rivier is 

H. gracilis niet zeldzaam. De vangst van één 

exemplaar van H. gracilis in een poldergebied 

buiten het normale areaal en in een afwijkend 

habitat betekent echter niet, dat de soort zich 

opnieuw in Nederland heeft gevestigd. 

Daarvan kan pas sprake zijn wanneer H. gra¬ 

cilis in bijvoorbeeld Zuidlimburgse beken of 

in de Grensmaas weer één of meer populaties 

heeft opgebouwd. 
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Cacoecimorpha pronubana, nieuw voor de 
Nederlandse fauna (Lepidoptera: 
Tortricidae) 

In 1994 is vast komen te staan dat Cacoeci¬ 

morpha pronubana (Hübner), de anjerbladrol- 

ler, zich lokaal heeft gevestigd in de provincie 

Zeeland. Oriënterende waarnemingen met be¬ 

hulp van feromoon vallen in september 1993 

leverden grote aantallen vlinders op. De be¬ 

treffende bron werd echter pas in augustus 

1994 ontdekt. 

Cacoecimorpha pronubana is een beruchte 

soort, doordat zij tientallen soorten wilde- en 

cultuurplanten als waardplant heeft. Van natu¬ 

re is C. pronubana een mediterrane soort die 

bekend is van anjerteeltgebieden rond de 

Middellandse Zee in Israël, Italië, Frankrijk en 

Spanje. Het aantal generaties in deze gebieden 

bedraagt vier (Van de Vrie, 1991). 

Sedert het begin van deze eeuw is de soort 

ook bekend van anjerteelten in Zuid-Engeland 

en Wales (Bradley et al., 1973). Intussen is C. 

pronubana daar aangetroffen op vele inheem¬ 

se planten en op siergewassen, zowel in bui¬ 

tenteelten als in kassen. De soort is vooral 

plaagvormend in de teelt van anjer en aardbei 

onder glas. De schade betreft zowel bladvraat 

als beschadiging van bloemknoppen en vruch¬ 

ten. De schade aan aardbei en framboos in bui¬ 

tenteelt is minder ernstig (Alford, 1984, 1991; 

Hussey et al., 1969). 

Om een beter beeld van de verspreiding in 

Nederland te verkrijgen is verder onderzoek 

met behulp van feromoonvallen in 1995 nood¬ 

zakelijk. 

Belangstellende entomologen kunnen hel¬ 

pen bij dit verspreidingsonderzoek door het 

wekelijks registreren van vangsten in fero¬ 

moonvallen in tuinen en dergelijke. Met be¬ 

hulp van deze gegevens zijn wij in staat een 

totaalbeeld van de verspreiding in Nederland 

te verkrijgen. Voor verdere informatie kunt u 

kontakt opnemen met de auteur. 
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