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Abstract: Idaea inquinata is a rare species in The Netherlands, with only a few records in the last thirty years. Two spe¬

cimens were caught, in 1994 and 1995, in Drempt in the province of Gelderland, being the northernmost site in this cen¬
tury. The Dutch records and its biology are shortly discussed.
Ds. de Graaffweg 22, 6996 AR Drempt.

Inleiding

in ons land dan ook binnenshuis aangetroffen.
De rupsen leven van droog plantmateriaal met
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een

jaarlijks een regelmatige inventarisatie van de
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voorkeur
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bloemblaadjes

(Koch,

nachtvlinderfauna uitgevoerd. Op 12 juli 1994

met gedroogde kruiden en plantaardig verpak¬

verscheen er op licht een kleine spanner, die

kingsmateriaal (Skinner, 1984). In de buiten¬

mij in eerste instantie onbekend voorkwam.
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troffen (Koch, 1984; Skinner, 1984). De vliegtijd is vanaf begin juni tot half augustus, maar

Kenmerken

twee Nederlandse waarnemingen vallen bui¬

Kenmerkend voor Idaea inquinata zijn vol¬
gens Koch (1984) de zwarte franjestippen op
beide

vleugels.

Het eerste

ten deze periode: 12 maart 1938 en 8 oktober
1938 (Lempke, 1949). Het is mogelijk dat de-

exemplaar uit

Drempt (fig. 1) voldoet echter veel meer aan
de afbeelding in South (1961), waar deze stip¬
pen nauwelijks zichtbaar zijn. Het tweede
exemplaar bezit daarentegen wel de duidelijke
zwarte franjestippen. De vleugels zijn gelig
wit met karakteristieke dwarsbanden en wor¬
den redelijk goed afgebeeld door Skou (1984).

Biologie
De vlinder geeft de voorkeur aan droge, war¬
me plaatsen en staat bekend als een voorraadinsekt (South, 1961; Koch, 1984; Skinner,
1984). In de meeste gevallen zijn de vlinders

Fig. 1. Idaea inquinata (Scopoli), 6. Drempt (Gel¬
derland), 12.vii.1994, leg. en coll. Ch. Naves (foto R. de
Vos).
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zich

tot

de

provincie

Limburg

(fig.

2):

Maastricht (1938-1939), Broekhuizen (1967)
en Stein (1974-1976) (Lempke, 1949, 1967;
R. de Vos, in litt., 1995). Na 1976 werd ver¬
volgens in 1994 de hier vermelde waarneming
gedaan,

en

ditmaal

veel

noordelijker,

te

Drempt in de provincie Gelderland.
De vlinder heeft een West-Palaearctische
verspreiding (Skou, 1984) en is uit alle ons
omringende landen bekend (Lempke, 1949).
In Groot-Brittannië is zij mogelijk ingevoerd
met plantmateriaal (Skinner, 1984). Mogelijk
dat ook in Nederland meer vondsten bekend
worden, als schade aan droogbloemen en ge¬
droogde kruiden nauwkeurig onderzocht
wordt op rupsen van /. inquinata.

Dankwoord
Fig. 2. Verspreiding van Idaea inquinata (Scopoli) in
Nederland. Kleine stippen: vangsten vóór 1900; grote
stippen: vangsten na 1900.
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Lempke (1949) met betrekking tot het laatst¬
genoemde exemplaar spreekt over een zeldza¬
me tweede generatie.

Verspreiding in Nederland
De drie vindplaatsen van Idaea inquinata uit
de vorige eeuw bevinden zich alle in de zuid¬
westelijke helft van Nederland: Breda (18761879), Rotterdam (1884) en Den Haag (1893)
(Lempke, 1949). Pas in 1938 werd de vlinder
weer gezien en ditmaal beperkten de vangsten
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