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Abstract: Agrotis trux trux was found for the first time in The Netherlands in 1986 in Heerlen (province of Limburg). Its 

distribution is restricted to Central- and South-Europe and it is therefore likely to be an incidental wanderer. Characters 

and biology of the species are discussed. 

Van Weerden Poelmanstraat 173, 6417 EM Heerlen. 

Inleiding 

Op 28 september 1986 ving ik in mijn tuin in 

Heerlen op licht een mannetje van een mij on¬ 

bekende Agrotis-soort (fig. 1). Het exemplaar 

leek uiterlijk veel op Agrotis exclamationis 
(Linnaeus), A. claris (Hufnagel) en A. sege- 
tum (Denis & Schiffermüller). Literatuurstu¬ 

die en vergelijking met buitenlands collectie¬ 

materiaal van mijzelf en dat van A. Cox leidde 

tot de determinatie van Agrotis trux trux 
(Hübner), een nieuwe soort voor de Neder¬ 

landse fauna. 

Kenmerken 

De soort is uiterst variabel in kleur en teke¬ 
ning. De grondkleur van de voorvleugels va¬ 

rieert van lichtgrijs of geelgrijs tot roodbruin 
of donkerbruin. De voor Noctuidae typische 

niervlek op de voorvleugels is, in tegenstelling 

tot de ronde vlek, bijna altijd donker gekleurd. 
De achtervleugels zijn veel lichter van kleur 

dan de voorvleugels en variëren van wit- tot 
bruinachtig met een meer of minder donkere 

zoomband. Er zijn verschillende kleurvormen 
beschreven (Fibiger, 1990). 

Levenswijze 

Agrotis trux komt voor op droge terreinen en 

kan daar vaak in grote aantallen optreden 
(Forster & Wohlfahrt, 1971; South, 1972). In 

Duitsland is het echter een zeer lokale en zeld¬ 

zame soort (Koch, 1984). 

De rupsen voeden zich in de herfst en, na 
overwintering, tot in juni met wortels en bla¬ 

deren van grassen en kruidachtige planten, bij¬ 

voorbeeld paardebloem (Taraxacum sp.) 
(Forster & Wohlfahrt, 1971; South, 1972). De 

verpopping vindt plaats in een aarden cocon 

onder de grond (South, 1972). 

Agrotis trux trux heeft zijn vliegtijd in sep¬ 

tember en oktober (Forster & Wohlfahrt, 1971), 
terwijM. trux lunigera Stephens vroeger vliegt, 

namelijk in juli en augustus (South, 1972). 

Verspreiding 

In Europa strekt het verspreidingsgebied van 

deze ondersoort zich uit over Portugal, Spanje, 
Midden- en Zuid-Frankrijk, Duitsland (het 

zuidelijk gedeelte van het Zwarte Woud), 
Zwitserland, Italië en de Balkan (Fibiger, 

1990). In Groot-Brittannië en Ierland komt de 

ondersoort Agrotis trux lunigera Stephens 
voor, die zich slechts zelden meer dan enkele 
honderden meters landinwaarts van de kustlijn 
vertoont (South, 1972; Fibiger, 1990). 

Slotopmerking 

Deze vangst is opmerkelijk, aangezien er uit 

het aangrenzende gebied in België en Duits¬ 
land geen waarnemingen van Agrotis trux be¬ 
kend zijn. Gelet op de verspreiding van deze 
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Fig. 1. Agrotis 

trux trux (Hüb¬ 

ner), â, Heerlen, 

28. ix. 1986 (foto 

F. Cupedo en 

A.L.M. Ruften). 

soort kan er bij deze vangst nauwelijks sprake 
zijn van areaaluitbreiding en betreft het waar¬ 

schijnlijk een incidentele zwerver. 
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Mijn dank gaat uit naar de heer A. Cox (Mook) bij wie ik 
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