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HUISMAN, K.J. & J.C. KOSTER, 1994. NEW AND INTERESTING MICROLEPIDOPTERA FROM THE NETHER¬ 

LANDS (LEPIDOPTERA) IN THE YEARS 1988-1991.- ENT. BER., AM ST. 54 (3): 29-47. 

Abstract: This is the fifth compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, covering the years 1988-1991. 

Seven species are recorded for the first time from The Netherlands: Elachista subocellea and Cosmiotes stabilella 

(Elachistidae), Teleiodes flavimaculella (Gelechiidae), Epiblema cnicicolana and Dichrorampha consortana 

(Tortricidae) and Eccopisa effractella and Etiella zinckenella (Pyralidae). Mompha lacteella has to be removed from the 

Dutch list, because the only record of this species was based on a misidentification of a specimen of M. propinquella. 

K.J.Huisman, Patrijzenlaan 4, 8091 BK Wezep. 

J.C.Koster, Van Brederodestraat 53, 1759 VG Callantsoog. 

Inleiding 

In dit vijfde verslag van in Nederland verza¬ 

melde Microlepidoptera worden de jaren 1988 

-1991 behandeld. 
In grote lijnen is aansluiting gezocht bij de 

opzet van de eerder verschenen jaaroverzich¬ 

ten (Gielis, et al, 1985; Huisman, et al, 1986; 

Küchlein, et al, 1988). Wel is meer ruimte be¬ 
steed aan de bespreking van nieuwe of uiterst 

zeldzame soorten. 
Voor de nomenclatuur is gebruik gemaakt 

van de naamlijst van Schnack (1985). Afwij¬ 

kende namen in de lijst van Lempke (1976) 
worden als synoniemen weergegeven. 

De vindplaatsen zijn per provincie chrono¬ 
logisch gerangschikt. Indien het aantal exem¬ 

plaren niet wordt vermeld, betreft de vangst 
slechts één exemplaar. De verantwoordelijk¬ 

heid voor de determinaties ligt bij de inzen¬ 
ders, maar kritische soorten zijn door de au¬ 

teurs gecontroleerd. 

Provincies: Fr - Friesland; Gr - Groningen; Dr - Drenthe; 

Ov - Overijssel; F1 - Flevoland; Gld - Gelderland; U - 

Utrecht; NH - Noord-Holland; ZH - Zuid-Holland; Z - 

Zeeland; NB - Noord-Brabant; L - Limburg. 

Wij willen hierbij de volgende personen van harte bedan¬ 

ken voor hun medewerking; B.van Aartsen, "t Harde 

(BvA); J.E.F. Asselbergs, Bergen op Zoom (JA); L. Bot, 

Formerum, Terschelling (LB); L.J. van Deventer, Drunen 

(LJD); G.J. Flint, Deventer (GF); C. Gielis, Lexmond; 

K.J. Huisman, Wezep (KH); M.G.M. Jansen, Lienden 

(MJ); I.A. Kaijadoe, Oegstgeest (IAK); J.C. Koster, 

Callantsoog (JCK); G.R. Langohr, Simpelveld (GL); 

J.A.W. Lucas, Rotterdam (JL); E.J. van Nieukerken, 

Leiden (EvN); K.C. Nieuwland, Schagerbrug (KCN); W. 

Oord, Deventer; T. Rutten, Venray (TR); R.T.A. Schou¬ 

ten, Oegstgeest (RS); A. Schreurs, Kerkrade (AS); E. van 

der Spek, De Koog, Texel (ES); S.A. Ulenberg, Hilver¬ 

sum; R. de Vos, Zaandam (RV); J. van Vuure, Kortgene 

(JV); L. Willemse, Renkum; H.W. van der Wolf, Nuenen 

(HW); J.B. Wolschrijn, Twello (JW); P.J. Zeinstra, Ter 

Idzard; P.J. Zumkehr, Midsland, Terschelling (PJZ). 

Collecties: RMNH - Nationaal Natuurhistorisch Museum, 

Leiden; ZMA - Instituut voor Taxonomische Zoölogie 

(Zoölogisch Museum), Amsterdam. 

Micropterigidae 

Micropterix mansuetella Zeiler 

Waarnemingen. Ov; Lettele, 2.vi. 1988, GF, 2 exempla¬ 

ren; Gld: Heerde, 13.v. 1988, ± 40 exemplaren onder elzen 

en lO.v. 1989, 4 exemplaren, JW. 

De soort was reeds bekend van het Naar- 
dermeer (NH) en Vlodrop Station (L) (Lang¬ 
ohr & Schreurs, 1987). De vlinders voeden 

zich met het stuifmeel van diverse kruidachti¬ 
ge planten, maar voornamelijk van Carex sp. 
en komen voor op natte plaatsen in bossen. De 

rups en de voedselplant zijn nog niet beschre¬ 

ven. 
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Eriocraniidae 

Eriocrania salopiella (Stainton) 

Waarnemingen. Ov: Losser (Duivelshof, Oldenzaalse 

veen en De Tip) en De Lutte (Kampbrug en Lutterzand), 

1-7.V.1988, JCK, tientallen mijnen op berk (Betula sp.), 

27.ii. 1989, 1 3, ex larva. 

De soort was tot dusver alleen bekend uit 

Zuid-Limburg en werd door Langohr (1982) 

als nieuw voor de fauna vermeld. Rups geheel 

wit, alleen de monddelen lichtbruin. In één 

mijn vaak twee tot soms vijf rupsen. 

Nepticulidae 

Stigmella atricapitella (Haworth) 

Waarnemingen. Ov: Losser, De Tip, 24.x. 1987, JCK, een 

bladmijn op Quercus robur L., 1 3 ex larva op 2.iv. 1988; 

Losser, Arboretum, 8.x. 1988, JCK, mijnen op diverse 

Quercus sp., 1 3 en 1 9 ex larva. 

Deze in Nederland weinig gevonden soort 

werd eerder alleen aangetroffen in de provin¬ 

cies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 

(Küchlein et al., 1988). 

Trifurcula subnitidella (Duponchel) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Boschplaat, Tweede 

Duintjes, ó.viii. 1991, JB, op licht. 

Deze soort werd in 1990 nieuw gemeld 

voor Nederland (Van Nieukerken, 1990) en is 
eerder gevonden in Bakkum-Noord (NH), 

Katwijk (ZH) en op enkele kalkgraslanden in 

Limburg (Van Nieukerken et al., 1993). De 

rups mineert in het najaar in de stengels van 

Lotus corniculatus L. De vlinder vliegt van 
mei tot begin september, vermoedelijk in één 

generatie (Van Nieukerken, 1990). 

Heliozelidae 

Antispila metalella (Denis & Schiffermüller) 

(= A. pfeifferella (Hübner)) 

Waarnemingen. Ov: De Lutte, Beverborgsbrug, 

26.vii.1987, JCK, 10 mijnen op rode kornoelje (Cornus 

sanguined L.), 3 9 ex larvae. 

Deze soort was tot dusver bekend van Zuid- 

Limburg en uit de omgeving van Arnhem, re¬ 

centelijk ook van Amsterdam, Amstelpark 

(NH), 2 exemplaren, respectievelijk in 1983 

en 1984 (coll. ZMA). 

Adelidae 

Nemophora violella (Zeiler) 

Waarnemingen. Fr: Noordwolde, De Meenthe, 21.vi- 

ii.1991, EvN, 4 <3, vliegend rond klokjesgentiaan (Gen¬ 

tiana pneumonanthe L.); Dr: Norg, 23.vii.1990, JL.; Ov: 

Losser, 22.vii. 1991, JCK, vele vlinders in nat heideterrein 

rond de voedselplant van de rups, klokjesgentiaan (5 3 en 

5 9 verzameld). 

In Nederland lokaal niet zeldzaam op 

plaatsen waar de voedselplant nog voorkomt, 

vaak samen met het gentiaanblauwtje 

(Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller)). 

Nemophora violella was reeds bekend uit 

Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. De 

door Lempke (1986) uit Lekkum (Fr) gemel¬ 

de vlinder bleek tot Cauchas rufimitrella 

(Scopoli) te behoren (mondelinge mededeling 

EvN). 

Incurvariidae 

Incurvaria praelatella (Denis & 

Schiffermüller) 

Waarnemingen. Gld: Neerijnen, 7.vii. 1990 en 29.vi. 1991, 

JA, 2 3; NB: Nederwetten, 16.vi. 1985, HW, 1 3 en 1 9. 

Verspreid door Nederland gevangen, maar 

weinig recente waarnemingen (mondelinge 

mededeling EvN). De jonge rups mineert aan¬ 

vankelijk in de bladeren van diverse Rosa- 

ceae, voornamelijk aardbei (Fragaria sp.). 

Later leeft de rups in een vioolvormige zak. 

Hierin vindt in het voorjaar ook de verpopping 

plaats (Heath & Pelham Clinton, 1976). 

Tischeriidae 

Ti sehe via heinemanni Wocke 

Waarnemingen. Ov: De Lutte, Kampbrug, 11.x. 1988, 

JCK. 10 mijnen op Rubus (4 3 en 6 9 ex larvae): Gld: 

Winterswijk, Wooldse Veen, 13.x. 1989, EvN, rupsen op 

Rubus sp. 
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De soort werd nieuw voor de fauna gemeld 
uit de Schinveldse bossen in 1984 (Langohr & 

Schreurs, 1987). De mijn is bleekgroen en bijna 

niet samengetrokken. Dit in tegenstelling tot de 

mijn van T. margined (Haworth), deze is licht¬ 
bruin en door inwendig spinsel wel vaak sterk 

samengetrokken. De soort wordt in het buiten¬ 

land vaak op gewone agrimonie (Agrimonia 

eupatoria L.) gevonden (Hering, 1957). 

Tineidae 

Stenoptinea cyaneamarmorella (Millière) (= 

Celestica angustipennis Herrich-Schäffer) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling. Formerumer bos, 10.vi- 

ii. 1990, LB, 1 exemplaar vliegend in de schemering. 

De rups leeft op korstmossen op Prunus sp. 
(ter plekke waarschijnlijk op amerikaanse vo¬ 

gelkers (Prunus serotina Ehrh.)), maar moge¬ 
lijk ook in rottend hout (Hannemann, 1977). 

De soort was slechts bekend van twee vond¬ 
sten: Norg (Dr), 1 S (coll. Bentinck, RMNH) 

en Arnhem (Gld), 1 9, Van Medenbach de 
Rooy (coll. RMNH). 

Gracillariidae 

Caloptilia populetorum (Zeiler) 

Waarnemingen. Gld: Wezep, 23 en 25.viii en 3.ix. 1991. 

KH; NB: Overloon en Vierlingsbeek, 31.vii-29.viii.1990, 

TR, 10 exemplaren. 

De soort werd in 1985 voor het eerst ver¬ 
meld uit ons land (Küchlein et al., 1988). 

Aanvankelijk mineert de rups in de bladeren 
van berk, later leeft ze in een opgerold blad. 

De vlinder overwintert (Emmet, A.M. et al., 
1985). 

Caloptilia azaleella (Brants) 

Waarnemingen. L: Heerlen, 20.vi.1988, JW, mijnen in 

aantal op azalea’s (Rhododendron sp.) in een border. De 

vlinders verschenen vanaf 15.vii.1988. 

Reeds bekend van een veertiental vind¬ 
plaatsen in de provincies Gelderland, Utrecht, 
Noord-Holland en Zuid-Holland (coll. RMNH 
en ZMA). 

Micrurapteryx kollariella (Zeiler) 

Waarnemingen. NB: Bergen op Zoom, 30.iv. 1990-9.vi- 

ii.1991, JA, meer dan 20 exemplaren van de eerste en 

tweede generatie geklopt van brem (Cytisus scoparius 

(L.) Link). 

De soort is recentelijk alleen waargenomen 
op bovengenoemde vindplaats. Eerder bekend 

van Oldenzaal (Ov), Nijmegen (Gld), Hol¬ 
landse Rading en Hilversum (NH), Breda 

(NB) en Valkenburg (L). Al deze vondsten da¬ 

teren echter van de vorige eeuw en de eerste 
helft van deze eeuw. 

Dialectica imperialella (Zeiler) 

(= Acrocercops imperialella (Zeiler)) 

Waarnemingen. Gld: Neerijnen, 1990 en 1991 in totaal 

meer dan 10 exemplaren tussen 20.iv en 5.viii, JA. 

Eerder bekend van Egmond (NH), Rotter¬ 
dam (ZH) en Nuenen (NB). De rups leeft op 

smeerwortel (Symphytum officinale L.) (Van 
Nieukerken et al., 1993). 

Yponomeutidae 

Pseudoswammerdamia combinella (Hübner) 

Waarnemingen. NB: Vierlingsbeek, 3 en 4.V.1990, TR, 

steeds één exemplaar op licht. 

Eerder slechts bekend van Arnhem, 

Heerde, Twello en Wamel (Gld), Hilversum 
(NH), Breda (NB) en Venlo (L) (Gielis et al., 

1985). De rups leeft van juli tot september op 
sleedoorn (Prunus spinosa L.), eerst in een 
witte plaatmijn waaruit de uitwerpselen wor¬ 

den verwijderd, later in een dik web, dat vaak 
meerdere rupsen bevat (Agassiz, 1987). 

Atemelia torquatella (Lienig & Zeiler) 

Waarnemingen. Dr: Uffelte, 20.iv. 1991, BvA; Gld: 

Wezep, 7.viii. 1990 en 5.vi. 1991, KH. 

Reeds bekend van een achttiental vindplaat¬ 
sen in de provincies Friesland, Overijssel, 

Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Noord- 
Brabant en Limburg (Küchlein et al., 1988). 
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Eidophasia messingiella (Fischer von 

Rösslerstamm) 

Waarnemingen. Gld: Klarenbeek (voormalig Beekberger- 

woud), 19.vi. 1988, GF, 3 exemplaren zonnend langs een 

slootrand; Wezep, 8.vii. 1991, KH. 

Reeds bekend van een vijftiental vindplaat¬ 

sen in de provincies Overijssel, Utrecht, Zuid- 
Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

(Gielis et al., 1985). 

Oecophoridae 

Depressaria badiella (Hübner) 

Waarnemingen. Gld: Putten, 11 .ix. 1969 en Heerde, 

15.ix.1974, JW; Wezep. 29.ix.1990, KH. 

Eerder bekend van vondsten in de vorige 

eeuw van Arnhem (Gld), Soest (U), Breda 

(NB) en Venlo (L). De rups leeft op gewoon 

biggekruid (Hypochaeris radicata L.), akker¬ 

melkdistel (Sonchus arvensis L.) en paarde¬ 

bloem (Taraxacum sp.). Eerst tussen samen¬ 

gesponnen bladeren, later in de rozetbladeren 

en uiteindelijk in het hart van de plant. Vaak 

overleeft de plant dit laatste niet (Emmet, 

1979). 

Depressaria emeritella Stainton 

Waarnemingen. Gld: Heerde, 27.iii.1981; Apeldoorn, 

2.iv. 1984; Twello, 14.v.1988 en 23-25.viii.1988, in totaal 

15 exemplaren, JW, gekweekt uit samengesponnen blade¬ 

ren van boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.). 

Eerder bekend van Eindhoven (NB), Stein 

en Vlodrop (L) (Gielis et al., 1985; Küchlein 
& Munsters, 1988). 

Agonopterix alstromeriana (Clerk) 

Waarnemingen. NB: Vierlingsbeek, 25 en 29.viii.1990, 

TR, 3 exemplaren op licht. 

Eerder bekend van Leeuwarden (Fr), Leeu¬ 

wen (Gld), Zwanenwater, Haarlem, Amster¬ 

dam en Diemen (NH), Katwijk, Rotterdam en 

Melissant (ZH) (Gielis, et al., 1985). De rups 

leeft op gevlekte scheerling (Conium macula- 

tum L.) tussen de samengesponnen bladeren 
en bloemen (Palm, 1989). 

Ethmia terminella Fletcher 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Formerum, 11 .vi. 1990, 

LB, op licht. 

De soort was eerder bekend van Overveen 

(NH), Mook, Stein, Schinveld en Cadier en 

Keer (L). De rups leeft op slangekruid (Echium 

vulgare L.) (Küchlein & Munsters, 1988). 

Esperia sulphurella (Fabricius) 

Waarnemingen. NH: Texel, De Koog (Korverskooi), 1 en 

23.iv. 1990, in malaiseval en 2 en 29.v. 1990, op licht, ES, 

det. RV. 

Eerder bekend van Melissant (ZH) (Huis¬ 

man, 1974), natuurreservaat Westhove, Wal¬ 

cheren (Z) (Langohr, 1982) en Kortgene (Z) 

(Van Vuure, 1984). De rups leeft in dood hout 

(Emmet, 1979). 

Elachistidae 

Perittia obscurepunctella (Stainton) 

Waarnemingen. Ov: Losser, Poortbulten, 2.v. 1988, JCK, 

1 6 geklopt uit kamperfoelie (Lonieera periclymenum 

L.); NB: Son, 8.v. 1986, EvN; Wouwse Plantage, 

29.vi.1989, JA, 1 9. 

De rups leeft in juni en juli op kamperfoelie 

en is door de tweede auteur ook op cultivars 

van deze waardplant aangetroffen. De mijn is 

een grote plaatmijn met in het centrum een 

ronde bruine vlek. Eerder bekend van Nijme¬ 

gen (Gld), Hollandse Rading (U), Hilversum 

en Bussum (NH), Wassenaar (ZH), Breda 

(NB) en Schinveld (L) (Gielis et al., 1985). 

Elachista subocellea (Stephens), nieuw voor 

de fauna (fig. 1). 

Waarnemingen: Wrakelberg, ó.vii.1987 en 29.vi. 1988, 2 

exemplaren, GL; 1 .vi. 1991, JW, 7 exemplaren; Eys, 

2.VÜ.1987, 19.vi.1988, 27.V.1989 en 13.vi.1989, steeds 2 

exemplaren; 15.vi.1989 en 5.vi.l990, 3 exemplaren; 

15.vi. 1990. 12 exemplaren; Kunderberg, 15.vi. 1990, AS. 

Als voedselplant voor de rups wordt alleen 

boskortsteel (Brachy podium sylvaticum (Hud¬ 
son) Beauv.) opgegeven, waarvan ze de blade¬ 

ren mineert van april tot begin juni. De rups 

begint net onder de top van het blad met een 
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Fig. 1. Elachista subocellea, â 

smalle Stigme//«-achtige gangmijn, die tot aan 
de punt loopt en vandaar naar beneden in een 

5-8 mm brede gang. Deze gang is groenachtig 

en moeilijk te zien. In Noord-Europa vliegt de 
soort in één generatie van eind juni tot begin 

augustus (Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen, 

1977). Ook in ons land lijkt de soort één gene¬ 
ratie te hebben, zij het dat de vliegtijd hier on¬ 

geveer een maand vroeger aanvangt en ein¬ 

digt. De soort komt voor in de ons omringende 
landen, maar is nog niet bekend van Denemar¬ 

ken (Traugott Olsen & Schmidt Nielsen, 

1977). 

Cosmiotes stabilella (Stainton), nieuw voor 

de fauna (fig. 2-3) 

Waarnemingen. ZH: Sommelsdijk, 27.V.1980 en 

29.V.1986, steeds 1 3 en op 26.V.1978, 1 9,KH;Z:Goes, 

Ankerveense dijk, 18.v.1986, 7 â en 5.vii.l985, 1 6 en 1 

$; Ovezande, Naaldendijk, 15.vii. 1987, 1 9; Wol- 

phaartsdijk, Schengedijk, 7.vii. 1986, 1 6 en Oude 

Veerdijk, 28.iv.1987, 1 ó, MJ; Ovezande, Lindedijk, 

29.vii.1987, KH, 1 Ô. 

De rups mineert van het vroege voorjaar tot 

eind mei en weer in juli in de volgende plan¬ 

ten: haver {Avena sp.), struisgras (Agrostis 

sp.), ruwe smele {Deschampsia cespitosa (L.) 
Beauv.) en bosgierstgras {Milium effusum L.) 

(S0nderup, 1949; Hering, 1957). De vlinder 
vliegt in twee generaties van midden juni tot 

begin juli en in augustus (Traugott-Olsen & 
Schmidt Nielsen, 1977). Het onderscheid tus¬ 

sen C. stabilella en de algemene C. freyerella 

(Hübner) is niet eenvoudig. De kenmerken die 

Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen (1977) op¬ 
geven, blijken helaas variabel te zijn: soms 

Fig. 2. Cosmiotes stabilella, 6 

zijn de verschillen onmiskenbaar, vooral bij 

de wijfjes, soms is het onderscheid arbitrair. 

Kweekresultaten kunnen in de toekomst mis¬ 
schien meer zekerheid geven of en hoe beide 

soorten onderscheiden moeten worden. Het 

uiterlijke kenmerk van C. stabilella (fig. 2-3), 
de helderwitte kop en halskraag, lijkt bij verse 
dieren in het algemeen aanwezig te zijn. Wat 

de genitalia betreft, hebben we ons bij manne¬ 

tjes gebaseerd op het aanwezig zijn van een 
forse doorn aan het eind van de valve en een 

wat bredere saccus en bij de wijfjes op een 
breder antrum, een iets korter en breder sig¬ 

num en apophyses posteriores die niet langer 
zijn dan de apophyses anteriores. 

Cosmiotes eonsortella (Stainton) 

Waarnemingen. ZH: Katwijk, 17.vi. 1987, 2 exemplaren, coll. 

JL (det. U. Parend, Turijn); Z: Scharendijke, Brouwersdam, 

27.ix.1986, KH; Schore, Spoordijk, 6.vii. 1987, MJ, 2 6. 

Tweede vermelding van de soort in Neder¬ 

land. Eerder slechts bekend van Goeree, Kwa¬ 

de Hoek (ZH) (Langohr, 1981). De biologie is 

y 

Fig.3. Cosmiotes stabilella, 9 



34 Ent. Ber., Amst. 54 (1994) 

nog onduidelijk (Traugott-Olsen & Schmidt 

Nielsen, 1977). 

Coleophoridae 

Coleophora ochripennella Zeiler 

Waarnemingen. NB: Vierlingsbeek, l.vi.1990, TR, op licht. 

In Nederland in deze eeuw alleen gevonden 

in Geulle (L) en Vierlingsbeek (mondelinge 

mededeling HW). In de collecties van Hey- 

laerts en Snellen (RMNH) vonden wij boven¬ 

dien materiaal uit de vorige eeuw van Breda 

(NB) en Arnhem (Gld). De donkerbruine zak 

met aanhangsels is van de herfst tot mei te vin¬ 

den op de bladeren van Labiatae, zoals Ballota, 

Stachys, Lamium en Glechoma (Toll, 1962). 

Coleophora calycotomella Stainton 

(fig. 4-7) 

Waarnemingen. NB: Overloon, 26.vi. 1990, TR. 

De soort is voor het eerst in Nederland ge¬ 

vonden in Limburg in 1986 en 1987, respec¬ 

tievelijk te Mook en in het Meijnweggebied 

(Nieukerken et al, 1993). Coleophora calyco¬ 

tomella bereikt in Nederland zijn noordelijke 

verspreidingsgrens (mondelinge mededeling 
HW). In de gangbare literatuur wordt de soort 

niet correct of in het geheel niet afgebeeld. Ter 

aanvulling worden het imago (fig. 4), het man¬ 

nelijk genitaal (fig. 6), het vrouwelijk genitaal 

(fig. 7) en de zak (fig. 5) afgebeeld naar 

Nederlandse dieren, in 1992 opgekweekt van 

materiaal verzameld op brem in het Weerter 
bos (L) door H.W. van der Wolf. 

7 

Fig. 4. Coleophora calycotomella, 6 

Fig. 5. Zak van Coleophora calycotomella. 

Coleophora alhicostella Duponchel 

Waarnemingen. L: Wrakelberg, 16.vi.1984, 1 9, GL. 

Het eerste exemplaar werd in 1980 gevan¬ 

gen op dezelfde vindplaats (Langohr, 1984). 

De rups leeft in een kleine bladzak van de 

herfst tot mei op de bladeren van Rosaceae, 

zoals Fragaria en Potentilla (Patzak, 1974). 

Coleophora tanaceti Mühlig 

Waarnemingen. NB: Eindhoven, eind vii-begin viii 1989, 

1990 en 1991, zakken massaal op één plaats op een rude¬ 

raal terrein, HW. 

Voor het eerst in ons land gevonden in 

Westerbork (Dr) in 1981 (Gielis et al., 1985). 
De bruine buiszakjes zijn te vinden op de 

bloeiwijzen van boerenwormkruid (mondelin¬ 

ge mededeling HW). 

Coleophora artemisiella Scott 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, diverse plaatsen, jaar¬ 

lijks van 1986-1991 tussen 19.v en 23.vii, LB en PJZ. 

De soort is reeds gemeld van Noord- 

Holland, Zeeland en Noord-Brabant onder an¬ 

dere door Doets (1953). De rups leeft op zee- 

alsem {Artemisia maritima L.) in een grijze 

zak op de bladeren en de bloeiwijzen en is in 

september volwassen. Bij ons een kustsoort, 

maar in het buitenland leeft de rups ook op 

wilde averuit {Artemisia campestris campes- 

tris L.) en absint-alsem {Artemisia absinthium 

L.) en wordt dan ook landinwaarts en zelfs 

hoog in de bergen aangetroffen (mondelinge 
mededeling HW). 

Coleophora granulatella Zeiler 

Waarnemingen. ZH: Noordwijk, Coepelduinen, 21.vii.1991, 

EvN, 1 6 en viii. 1991, EvN & RS, 5 9. 
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Figs. 6-10. Genitaliën. 6-7, Coleophora calycotomella (6, <3; 7, 9 ) 8-10, Monochroa tetragonella (8, 6 ; 9, aedeagus; 10, 

9 ) (schaallijn 1 mm). 
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Fig. 11. Monochroa tetragonella, S 

De rups leeft in de zomer en in de herfst op 

de bloeiwijzen en de zaden van wilde averuit 

in een huiszak (Patzak, 1974). In de duinen bij 

Katwijk is de voedselplant duinaveruit (Arte¬ 

misia campestris maritima Arcangeli). Tot 

dusver waren er slechts twee inlandse exem¬ 

plaren bekend: Overveen (NH), 10.vi. 1928 

(RMNH) en Kampen (Ov), juli, 19e eeuw, 1 

S, Snellen van Vollenhoven (coll. RMNH, 

ongepubliceerd, mondelinge mededeling 
HW). 

Momphidae 

Mompha idaei (Zeiler) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, enkele plaatsen, 

4.VÜ.1985, J. Peerenboom en 9.vi-14.vii. 1990, LB, in to¬ 

taal 5 exemplaren. 

De soort was tot voor kort alleen bekend 

van enkele vondsten uit Zuid-Limburg 

(Langohr, 1972). De rups leeft in de wortel¬ 

stok van wilgeroosje (Chamerion angustifoli- 

um (L.) Holub) (Riedl, 1969). 

Mompha contuvbatella (Hübner) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, enkele plaatsen, 

20.vi.1988, LB en H. de Boer, 2 exemplaren en 

29.vi. 1990, LB; NH: Texel, De Koog (Korverskooi), 

7.VÜ.1990, ES, op licht. 

De soort was tot dusver alleen bekend van 

het binnenland uit de provincies Drenthe, 

Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. De 
rups leeft in het voorjaar tussen de samenge¬ 

sponnen topbladeren van wilgeroosje. 

Fig. 12. Monochroa moyses, ó 

Mompha lacteella (Stephens) 

Deze soort moet worden afgevoerd van de 

lijst. Ze werd in 1985 als nieuw vermeld voor 

de fauna (Gielis et al., 1985). Het bleek echter 

te gaan om Mompha propinquella Stainton, 

een sterk op M. lacteella gelijkende soort. 

Mompha divisella Herrich-Schäffer 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, twee plaatsen, 

17.iv.1988, PJZ en 13.X.1990, J. Bunnik. 

Komt verspreid maar zeldzaam voor door 

het gehele land. De rups leeft in een gal in de 

stengels van diverse soorten basterdwederik 

(.Epilobium sp.) (Emmet, 1979). 

Cosmopterigidae 

Cosmopterix lienigiella (Lienig & Zeiler) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Boschplaat, 5.vi. 1990, JB. 

De vlinder werd gevangen op een relatief 

droge locatie met de voedselplant van de rups, 

riet (Phragmites australis (Cav.) Steudel). Het 

mogelijke biotoop van de soort, een sloot met 

riet, was echter in de nabijheid aanwezig. 

Eerder slechts bekend van enkele locaties in 

Noord- en Zuid-Holland. 

Scythrididae 

Scythris limbella (Fabricius) 

(= S. quadriguttella Thunberg) 

Waarnemingen. NB: Drunen, 31.v.1988 en 12.vi.1989, LJD. 
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15 

Figs. 13-17. Genitaliën. 13-15, Monochroa moyses (13, <3; 14, aedeagus; 15, 9); \6-\l,Teleiodes luculella (16, <3; 17; 

9 ) (schaallijn 1 mm). 
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Eerder bekend van oude vondsten uit Elle- 

com (Gld) en Breda (NB) (coll. Snellen en 

Heylaerts, RMNH) en Twello (Gld) (coll. 

JW).De rups leeft in de bloemen en knoppen 

van Chenopodium sp. en Atriplex sp. (Bengts- 

son, 1984). 

Scythris siccella (Zeiler) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Hoomse Bos, 

4.VÜ.1990, H.J. Prijs, 1 <3, uit malaiseval; Boschplaat, 

17.vi., 7 en 13.vii. 1991, LB, gesleept van wondklaver 

(Anthyllis vulneraria L.) en gevangen op de bloemen van 

zandblauwtje (Jasione montana L.). 

Eerder bekend van van Arnhem (Gld), 

Soest (U), Laren en Bussum (NH), Lisse 

en Vogelenzang (ZH) en Bemelen (L). De 

rups is mogelijk nogal polyfaag (Bengtsson, 

1984). 

Gelechiidae 

Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer) 

Waarnemingen. NH: Callantsoog, Zwanenwater, 

20.vi.1988, JCK, 1 3 gesleept uit lage vegetatie. 

Eerder bekend van Hollandse Rading (U), 

Kortenhoef (NH), Rockanje (ZH), Nederwet- 

ten (NB) en Kerkrade, Schinveld en Simpel- 

veld (L) (Van Nieukerken, et al., 1993). De 

rups leeft in mei in de samengesponnen top- 
scheuten van gewone wederik (Lysimachia 

vulgaris L.) (Emmet, 1979; Langohr & 
Schreurs, 1987). 

Monochroa tetragonella (Stainton) (fig. 8-11) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Boschplaat, Derde 

Duintjes, 20.vi.1991, LB, 4 exemplaren gevangen op zan¬ 

dige plek met open begroeiing van gewone zoutmelde 

(Atriplex portulacoides L.) en de voedselplant melkkruid 

(Glaux maritima L.); ZH: Ouddorp, 26.vi. 1990, KH, 1 9 ; 

Z: Zwartepolder, 16.vii.1987, MJ, 1 3. 

Eerder vermeld van Melissant (ZH) (Huis¬ 

man et al., 1986). Voor zover nu bekend blijkt 
de eerste vangst uit Nederland ook van 

Terschelling: 30.vi. 1957, 1 ó (coll. Bentinck, 
RMNH). 

Monochroa moyses Uffen 

(fig. 12-15) 

Waarnemingen. ZH: Melissant, 13.vii en lO.viii. 1965, 1 

9; 26.vi.1972, 1 3; 2 en 8.VÜ.1977, 4 3;4.vi.l982, 1 3; 

5.VÜ.1983, 1 9; Ouddorp, 26.vi.1990, 1 3, KH; Z: 

Waarde, 17.vi.1978, 1 3, 1 9, HW; Rilland, 8.vii. 1984, 4 

9, MJ; NB: Markiezaatsmeer, 8.vii. 1984, 1 3,3 9, MJ. 

Af en toe wordt in Zuidwest-Nederland een 

kleine, weinig getekende grijsbruine Mono- 

chroa-soort gevonden, die tot 1984 het etiket 

M. tetragonella kreeg opgeplakt. Op het SEL 

Congres in 1984 te Wageningen kwam I. 

Svensson echter tot de conclusie dat de Neder¬ 

landse dieren tot M. niphognatha Gozmany 

moesten worden gerekend (Huisman et al., 

1986). In dezelfde publikatie werd de vangst 

in 1983 van de eerste “echte” M. tetragonella 

uit ons land gemeld. 

Nader onderzoek van de genitalia van een 

9 uit Melissant en vergelijking met prepara¬ 

ten van een S en een 9 uit Waarde door O. 

Karsholt deed echter twijfel rijzen aan de 

juistheid van de diagnose M. niphognatha. Hij 

vermoedde dat het om een nieuw te beschrij¬ 

ven soort ging, waar men juist in die tijd in 

Engeland mee bezig was. 

Inmiddels is een publikatie van Uffen 

(1991) verschenen, waarin Monochroa moy¬ 

ses beschreven wordt en waartoe ook de ge¬ 

noemde Nederlandse dieren blijken te beho¬ 

ren. Deze soort werd recent al voor Nederland 

vermeld in een artikel over het Markiezaats¬ 

meer (Jansen & Asselbergs, 1993). 

Wat dus eerst Monochroa tetragonella 

heette en vervolgens M. niphognatha, moet nu 
dus in elk geval ten dele de naam M. moyses 

krijgen. Een Monochroa, door Bentinck op 

Terschelling gevangen in 1957 en door hem 

als M. tetragonella gedetermineerd, bleek wel 

een echte M. tetragonella te zijn. 

Om de verwarring te verminderen worden 

Monochroa moyses en M. tetragonella hier, 

zij het kort en onvolledig, behandeld in het 
licht van de huidige kennis. 

Monochroa tetragonella (fig. 11). Grond- 

kleur van de voorvleugel van het â bruingrijs, 

bestrooid met lichtgrijze, bijna witte, schub¬ 

ben, die vooral aan de basis aanwezig zijn en 

minder naar de costa en de apex. In totaal met 
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Fig. 18. Teleiodes luculella, S 

vijf zwarte vlekken, als volgt verspreid: vanaf 
een-derde van de basis naar de apex drie, 

waarvan de binnenste twee met elkaar zijn 

verbonden door een vage streep, daaronder in 
de vouw nogmaals twee. Achtervleugel licht¬ 

grijs, glanzend. Bij het 9 is de lichtgrijze bes- 
trooiing op de voorvleugel beduidend minder. 

Bij het mannelijk genitaal (fig. 8) is de cucul- 
lus van de valve slank met een recht afgeknot¬ 
te top en is de apex van de aedeagus gebogen 

en glad (fig. 9). Bij het vrouwelijk genitaal is 

het ostium ongeveer tweemaal zo wijd als het 
begin van de ductus bursae en is het signum 

groot, kruisvormig met twee scherpe en twee 
stompe uiteinden (fig. 10). 

Monochroa moyses (fig. 12). Grondkleur 
van de voorvleugel eenkleurig bruingrijs. In 
het midden voor de apex een zwarte punt. Aan 

de costa, op drie-vierde, een schuin naar bui¬ 
ten verlopende, vage lichte streep. Achter¬ 
vleugel grijs, donkerder dan bij M. tetra gone l- 

la. Bij het mannelijk genitaal (fig. 13) is de 
cucullus van de valve kort en dik met een 
stompe top en is de apex van de aedeagus bij¬ 

na recht en voorzien van fijne tanden (fig. 14). 
Bij het vrouwelijk genitaal is het ostium nau¬ 

welijks wijder dan het begin van de ductus 
bursae en is het signum klein en rond, en voor¬ 

zien van vele kleine tanden (fig. 15). 
Beide soorten komen voor in zoute kustbi- 

otopen. Als voedselplant voor M. tetragonella 

wordt opgegeven melkkruid (Emmet, 1979) 

en van M. moyses heen (Scirpus maritimus 

L.). De rups van NI. moyses maakt een gang- 
mijn van ongeveer 10 cm lengte in het blad, 
waarin ze van augustus tot in de herfst leeft. 

Fig. 19. Teleiodes flavimaculella, 6 

De volwassen rups verlaat de mijn voor de 
winter en overwintert als rups. Er zijn twee ge¬ 
neraties per jaar (Uffen, 1991). 

Ptocheuusa paupella (Zeiler) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Jan Thijssensduin. 

24.vi.1986, LB. 

Eerder alleen bekend van een zevental 

vindplaatsen in het zuidwesten van ons land 

(Bentinck, 1963, Huisman, 1980, Gielis et al., 
1985, Huisman et al., 1986). De rups leeft in 

de bloemhoofdjes van onder andere heel- 
blaadjes (Pulicaria dysenterica ( L.) Bemh.) 

(Emmet, 1979). 

Apatetris kinkerella (Snellen) (= Didactylota 

kinkerella (Snellen)) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, diverse plaatsen, 2.vi- 

2.VÜ.1987 tot 1989, LB en PJZ, 6 exemplaren. 

Na de vondst in het Zwanenwater (Gielis et 
al., 1985) de tweede recente vondst van deze 

zeldzame soort. De rups mineert in de blade¬ 
ren van helm (Ammophda arenaria (L.) Link) 

(Hering, 1957). 

Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer), 

nieuw voor de fauna (fig. 19-21 ) 

Waarnemingen. Gld: Assel, 7.vi. 1970 en 7.vii. 1983; 

Twello, 4.VÜ.1985; Hoog Soeren, 15.vii.1983; Heerde, 

11 .vi. 1977 en 1 .vii. 1977, 2.v.1990, ex larva uit oude 

Solenobia-zak, JW; U: Amersfoort, 6.vii.1991, KCN, op 

licht. 

De rups is nog onbekend, maar vermoede- 



Figs. 20-24. Genitaliën. 20-21, Teleiodes flavimaculella (20, <3; 21, 9); 22, Epiblema cnicicolana, c3; 23-24, 

Dichrorampha consortana (23, (3; 24, $) (schaallijn 11 mm). 
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Fig. 25.Epiblema cnicicolana, 6 

lijk leeft ze op eik (Steuer, 1988). Kastanje 

0Castanea sp.) wordt echter ook als waard- 
plant opgegeven (Piskunov, 1981). De soort 
komt reeds lang voor in ons land, maar is tot 

dusver niet opgemerkt vanwege de grote gelij¬ 

kenis met de algemeen voorkomende Teleio¬ 

des luculella (Hübner). Het oudste exemplaar 

dateert van Arnhem (Gld), 1874, vermoedelijk 

verzameld door Van Medenbach de Rooy 
(coll. RMNH), terwijl er ook van Eperheide 

(L), 1946, Vâri (coll. ZMA) en Amerongen 
(U), 1953, Bentinck (coll. RMNH) exempla¬ 

ren in de collecties werden aangetroffen. 

Teleiodes flavimaculella en T. luculella 

kunnen als volgt van elkaar worden onder¬ 
scheiden. 

Teleiodes luculella (fig. 18). De voorvleu¬ 
gel bij deze soort is breder aan de apex en bon¬ 

ter gekleurd dan bij T. flavimaculella. De 
oranje subcostale vlek op de voorvleugel 

maakt onderdeel uit van een halfcirkelvormi¬ 
ge grijswitte vlek. Deze vlek raakt met beide 

uiteinden de costa en omsluit daar een zwarte 

vlek. Op driekwart van de vleugellengte be¬ 
vindt zich een costale grijswitte vlek, die tot 
het midden van de vleugel reikt. Bij het man¬ 

nelijk genitaal is de valve driemaal zo breed 
als bij volgende soort en sterk gekromd (fig. 

16). Bij het vrouwelijk genitaal is het ostium 

ovaal en de lamella antevaginalis afgeknot ke¬ 
gelvormig (fig. 17). 

Teleiodes flavimaculella (fig. 19). De voor¬ 

vleugel is spitser aan de apex en maakt een 
minder bonte indruk. Rond de oranje subco- 

stale middenvlek op de voorvleugel enkele 
grijswitte schubben. In tegenstelling tot de 

volgende soort vormen deze geen halfcirkel¬ 

vormige vlek. De costale grijswitte vlek is 
klein en reikt tot ongeveer een derde van de 

vleugelbreedte. Bij het mannelijk genitaal is 

de valve zeer smal en bijna recht (fig. 20). Bij 
het vrouwelijk genitaal loopt het ostium taps 

toe. De lamella antevaginalis is zeer smal en 
heeft in het midden een uitholling (fig. 21). 

Teleiodes flavimaculella komt voor in het 

noordelijk gedeelte van West-Europa en is on¬ 
der andere van Finland, Zweden, Denemarken 

en Duitsland maar ook van Oostenrijk bekend 

(Svensson, 1975; Steuer, 1988). 

Gelechia senticetella (Staudinger) 

Waarnemingen. L: Vilt, 5-17.viii.1991, BvA, meer dan 25 

exemplaren op licht. 

De soort werd voor het eerst in Nederland 

waargenomen in 1986 te Melissant (ZH) en 
vervolgens in Kortgene (Z) en Geulle (L). Zij 
breidt zich vermoedelijk uit dankzij aange¬ 

plante jeneverbes (.Juniperus sp.) (Van Nieu- 
kerken et al., 1993). 

Reuttia subocellea (Stephens) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Boschplaat, westelijk 

deel, omgeving Witduin, 21 .vii. 1990, Jollemabos, 

25.vii.1991, ten westen van Jan Thijssensduin, 28.vii.1990, 

LB; NH: Callantsoog, Zwanenwater, 20.vii.1991, JCK, op 

licht. 

De rups leeft op de zaadhoofdjes van wilde 

marjolein (Origanum vulgare L.) en water¬ 
munt (Mentha aquatica L.) en maakt een zak 
van de resten van de bloemen. Als voedsel¬ 

plant komt in het Waddendistrict de laatste 
plant in aanmerking. Eerder bekend van 

Zuidwest-Nederland en Zuid-Limburg (Van 
Nieukerken, et al., 1993). 

Platyedra subcinerea (Haworth) 

Waarnemingen. L: Venray, 9.vi. 1989, TR. 

De eerste vondst in ons land stamt ook uit 
Limburg: St. Pietersberg, 5.V.1949 (Doets, 

1950). De rups leeft in juni en juli in de bloe¬ 
men en zaden van groot kaasjeskruid (Malva 

sylvestris L.) (Emmet, 1979). 
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Brachmia inornate lia (Douglas) 

Waarnemingen. FL: Oostvaardersplassen, vi. 1991. 4 

exemplaren. J. de Rond, uit malaiseval (coll. KH); NH: 

Texel, De Koog (Korverskooi), 26.vi. 1990, ES, 2 exem¬ 

plaren op licht. 

Verder bekend van diverse vindplaatsen in 

Noord- en Zuid-Holland (Doets, 1949). De 

rups leeft in de stengels van riet. 

Tortricidae 

Clepsis senecionana (Hübner) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, vele plaatsen, 1985- 

1991, soms in aantal in duinvalleien met gagelvegetaties, 

LB en PJZ. 

De rups leeft volgens de literatuur op aller¬ 

lei lage planten en in Schotland zelfs op diver¬ 

se naaldbomen (Hannemann, 1961; Bradley et 

al., 1973), maar de belangrijkste voedselplan¬ 

ten zijn, althans in Nederland en in Engeland, 

toch wel bosbes (Vaccinium sp.) en gagel 

(.Myrica gale L.). Dienovereenkomstig wordt 

de vlinder in ons land voornamelijk gevonden 

in bosbesgebieden en op enkele moerassige 

plaatsen (Bentinck & Diakonoff, 1968; Gielis 

et al., 1985). De voedselplant op Terschelling 

is gagel. De vermelding van Melissant als 

vindplaats in Bentinck & Diakonoff (1968) 

moet vervallen; deze berust op een foutieve 

identificatie van een exemplaar van Cnepha- 

sia longana (Haworth). 

Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe 

Waarnemingen. Gld: Wezep, 2.viii. 1990, KH, 1 3, op 

licht; ZH: Lekkerkerk, Bakkerswaal, 24.vi. 1986, JL, 1 S. 

Eerder alleen vermeld van de St. Pieters¬ 

berg (L). De rups leeft in de bloemhoofdjes 

van Hieracium sp. en Leucanthemum sp. 

(Bentinck & Diakonoff, 1968). 

Eana incanana (Stephens) 

Waarnemingen. NH: Overveen, Middenduin, 20.vii. 1991, 

IAK, 1 3. 

Deze soort werd onlangs als nieuw voor 

onze fauna vermeld (De Vos, 1987) en is al¬ 

leen bekend uit Noord-Holland: Amsterdam, 

Heemskerk en Castricum. De rups leeft in het 

voorjaar in de bloemhoofdjes van wilde hya¬ 

cint (Scilla non-scripta (L.) Hoffmanns et 

Link) en margriet (Leucanthemum vulgare 

Lamk.). 

Acleris permutana (Duponchel) 

Waarnemingen. ZH: 2 km ten noorden van Katwijk, 

18.viii. 1988, 3 <3; Noordwijk, Coepelduinen, 7.viii. 1989, 

1 3, FvN. 

Eerder bekend van het Zwanenwater (NH) 

en drie locaties in de duinen tussen Noordwijk 

en Zandvoort. De rups leeft op sleedoorn en 

Rosa sp. (Bentinck & Diakonoff, 1968). 

Trachysmia sodaliana (Haworth) 

Waarnemingen. NB: Vierlingsbeek, 31.V.1990, TR, op 

licht. 

Eerder alleen bekend van Oostvoome (ZH) 

in 1959, 1960 en 1987 (Huisman, 1987). De 

rups leeft in de bessen van sporkehout (Rham¬ 

nus frangula L.) en wegedoom (Rhamnus ca- 

thartieus L.) (Bradley et al., 1973) 

Phalonidia permixtana (Denis & 

Schiffermüller) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Boschplaat, Eerste 

duintjes, 29.v. 1986, LB. 

Eerder bekend van Wageningen en Acquoy 

(Gld) en het Zwanenwater (NH) (Huisman, 

1987). De rups leeft in juni en juli en van sep¬ 

tember tot april in de stengels, bloemhoofdjes 

en zaden van zwanebloem (Butomus umhella- 

tus L.), kartelblad (Pedicularis sp.), grote wa- 

terweegbree (Alisma plant ago-aquatic a L.), 

ogentroost (Euphrasia sp.) en ratelaar (Rhi- 

nanthus sp.) (Bradley et ah, 1973). 

Pristerognatha fuligana (Denis & 
Schiffermüller) 

Waarnemingen. Ov: Losser, Arboretum, 13.x. 1988, JCK, 

rupsen in wortelstokken van groot springzaad (Impatiens 

noli-tangere L.). Deze werden buiten in een oude nylon¬ 

kous opgehangen en leverden op 29 en 31 .v. en 9.vi. 1989 

in totaal 3 3. 
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De eerste vondst van deze soort buiten 

Zuid-Limburg. Voor het eerst in Nederland 

verzameld in Kerkrade in 1970 (Langohr, 

1972). 

Pristerognatha penthinana (Guenée) 

Waarnemingen. Ov: Losser. Arboretum, 13.x. 1988, uit 

dezelfde kweek als P.fuligana: op 26.V.1989 2 9. 

De soort werd in 1984 voor het eerst ver¬ 

meld uit Nederland van het Elsetterbos 

(Langohr, 1984), maar was reeds eerder in 

Nederland verzameld: Ubbergen (Gld), 

19.vi.1920, 1 9 (coll. Bentinck, RMNH). 

Epiblema cnicicolana (Zeiler), nieuw voor de 

fauna 

(fig. 22, 25) 

Waarnemingen. Z: Kortgene, 1 .vii. 1991, JV, 2 S op licht. 

De vlinder (fig. 25) lijkt op Epiblema costi- 

punctana (Haworth), maar is wat minder 

scherp getekend en maakt daardoor een meer 

effen en iets donkerder indruk. De witte bin- 

nenrandsvlek is wat smaller dan bij Epiblema 

scutulana (Denis & Schiffermüller) en reikt 

iets verder in de richting van de voorrand. De 

mannelijke genitalia (fig. 22) lijken ook het 

meest op die van E. costipunctana, maar de 

ventrale rand van de sacculus gaat vloeiender 

over in de cucullus, die daardoor de duidelijke 

uitstulping in proximale richting mist. De so- 

cii zijn nog iets langer. Men vergelijke in 

Pierce & Metcalfe (1922) de figuren van E. 

cnicicolana en E. littorana (= E. cnicicolana 

Zeiler) met die van E. trigeminana (= E. costi¬ 

punctana (Haworth)), E. pflugiana en E. cir- 

ciana (beide = E. scutulana (Denis & 

Schiffermüller)). De veelheid aan synoniemen 

geeft al aan dat het onderscheid niet eenvou¬ 

dig is. 

De rups van Epiblema cnicicolana leeft van 

juli tot september in het onderste stengeldeel 

van heelblaadjes, overwintert en verpopt ver¬ 

volgens in het voorjaar. De vlinder komt lo¬ 

kaal en schaars voor in het zuiden van 

Engeland (Bradley et al., 1979). Verder wordt 

de soort slechts vermeld van Slowakije, Hon¬ 

garije, Dalmatië, Albanië en Sicilië (Hanne- 

mann, 1961; Kuznetsov, 1978; Patocka & 

Reiprich, 1989). 

Cycli a amp la na (Hübner) 

Waarnemingen. NH: Callantsoog, Zwanenwater, 8 en 

10.viii. 1990, JCK, 2 exemplaren op licht; Bergen, 15 en 

30.viii. en 2.ix. 1991. RV, 19 exemplaren op licht. 

In 1990 als nieuw voor de fauna gemeld 

naar aanleiding van de vangst van zes exem¬ 

plaren te Bergen (De Vos, 1991). De rups leeft 

in de eikels van vrijstaande eiken (De Vos, 

1991). Verder worden ook okkernoot (.Juglans 

regia L.), hazelaar (Corylus avellana L.) en 

amandel (Prunus amygdalus Batch) genoemd 

als waardplant (Hannemann, 1961). 

Dichrorampha consortana Stephens, nieuw 

voor de fauna 

(fig. 23-24, 26) 

Waarnemingen. Gld: Ratum, 27.v. 1990, JW, 8 6. 

De soort (fig. 26) lijkt uiterlijk veel op een 

kleine Dichrorampha aeratana (Pierce & 

Metcalfe), maar de voorvleugels zijn smaller 

en missen de olijfgroene tint. Verder is de bin- 

nenrandsvlek groter en duidelijker zichtbaar, 

zo ook de voorrandshaakjes met de daarbij 

aansluitende dwarslijnen. Bij het mannelijk 

genitaal (fig. 23) is de cucullus hamervormig 

en is de aedeagus gebogen met een grote 

doom aan het uiteinde. Bij het vrouwelijk ge¬ 

nitaal (fig. 24) zijn de zijden van het collicu- 

lum sterk gesclerotiseerd en de lamella ante- 

vaginalis U-vormig gebogen. 

De rups leeft in mei en juni in de wortel en 

de stengel van margriet (Leucanthemum vul¬ 

gare Lamk.), tot in de bloemknop. Daardoor 

onstaat er een lichte zwelling aan de stengel 

met misvorming als gevolg. De verpopping 

vindt plaats in de stengel of in de grond 

(Bradley et al., 1979). De laatste auteur en 

Hannemann (1961) geven als vliegtijd op juli 

en augustus en Danilevskii & Kuznetsov 

(1968) vermelden juni en juli. Het laatste komt 

meer overeen met de Nederlandse vangsten. 

De soort komt voor in Centraal en Oost- 

Europa en is onder andere bekend van Polen, 

Slowakije, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en 
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Fig. 26. Dichrorampha consortana, 6 

Engeland (Bradley et al., 1979; Hannemann, 

1961; Kuznetsov, 1978; Patocka & Reiprich, 

1989). 

Pterophoridae 

Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke) 

Waarnemingen. NH: Texel, De Koog (Korverskooi), 

21.vii.1989; 19.vi, 1 en 23.viii.1990 en 22.viii.1991, ES, 

in totaal 6 exemplaren op licht en in malaiseval. 

Eerder bekend van Arnhem (Gld), Koedijk 

(NH), Dordrecht, Oostvoome, Rockanje en 

Goeree (Kwade Hoek) (ZH) en Schinnen, 

Vijlen en Cottessen (L). De rups leeft op don¬ 

derkruid {Inula conyza DC.), wilgebladalant 

{Inula salicina L.) en liedblaadjes (Küchlein 

& Gielis, 1982). 

Pyralidae 

Eccopisa ejfractella Zeller, nieuw voor de 
fauna (fig. 27-31) 

Waarnemingen. L: Stein, 8.vii. 1984, A.J. Munsters leg., 

uit lichtval; Geulle, 28.vi en 5.vii. 1986, A.L. Cox, det. JA. 

De rups leeft in juli en augustus op appel 

{Malus sylvestris Miller), waarbij ze langs de 
hoofdnerf een dakvormig spinsel vervaardigt, 

vermengd met de beharing van het blad. Ook 

bekend van pruim {Prunus sp.) en hazelaar. 

Eerder vermeld van België en Duitsland, als¬ 

mede landen verder naar het zuiden en oosten 

(Hannemann, 1964; Roesler, 1973). De soort 

bevindt zich in Nederland aan de noordweste¬ 

lijke rand van haar verspreidingsgebied. 

Fig. 27. Eccopisa ejfractella, ó 

Etiella zinckenella (Treitschke), nieuw voor 

de fauna (fig. 32) 

Waarnemingen. ZH: Melissant, 7.ix.l989, KH, op licht. 

De soort (fig. 28) lijkt met zijn effen bruin¬ 

grijze grondkleur en de witte voorrandstreep 

op de voorvleugels op Pima boisduvaliella 

(Guenée), maar maakt een duidelijk forsere en 

donkerder indruk. Bijzonder kenmerkend is de 

licht gebogen oranjegele dwarsband op een 

derde van de vleugelwortel. 

De vlinder wordt beschreven als een tropi¬ 

sche en subtropische soort en heeft volgens 

Hannemann (1964) en Palm (1986) een merk¬ 

waardig grote verspreiding, met vondsten in 

alle werelddelen. In Europa is E. zinckenella 

in het zuiden algemeen en komt voor tot in 

midden-Frankrijk. Daarnaast wordt zij ook 

vermeld uit Zwitserland, Oostenrijk en de 

Oeral. In Duitsland is de vlinder slechts hier 

en daar gevangen, onder andere bij Hannover, 

Hamburg, Dresden en in de Oberlausitz. Er 

zijn geen vermeldingen uit België en Groot- 

Brittanië. Wel zijn er twee vangsten uit 

Denemarken bekend, beide van Bomholm in 

1969 en 1973 (Hannemann, 1964; Palm, 
1986). In Denemarken wordt de vlinder dan 

ook als een zeldzame migrant beschouwd, het¬ 

geen goed aansluit bij de Nederlandse vangst 

in een gunstige streek voor trekvlinders. 

De rups leeft in de peulen van vlinderbloe¬ 

migen, onder andere blazenstruik {Colutea ar¬ 

bore scens L.), boon {Phaseolus vulgaris L.), 

erwt {Pisum sp.) en lathyrus (Lathyrus sp.). In 

sommige landen is de rups schadelijk, getuige 
de naam “limabean podborer” (Hannemann, 

1964). Palm (1986) geeft voor Duitsland als 
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Figs. 28-31. Genitaliën Eccopisa effractella. 28, <3; 29, aedeagus; 30, culcita; 31, $ (schaallijn 1 mm). 
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Fig. 32. Etiella zinckenella, â 

vliegtijd half juni tot half augustus op. Onze 

vangst valt daar dus buiten, maar dat is niet zo 

verwonderlijk, omdat de soort 2 tot 7 genera¬ 

ties per jaar zou hebben. 
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