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Abstract. Cydia amplana (Hübner) has been found for the first time in The Netherlands in the dune area of Bergen 

(province of Noord-Holland). From the same area Selagia spadicella (Hübner) is recorded again for The Netherlands 

after not having been found since 1950. Characters and biology of both species are briefly discussed. 
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Sinds 1987 ben ik bezig met de inventarisatie 

van de Heterocera (Lepidoptera) van het 

Noordhollandse Duinreservaat, een gebied dat 

eigendom is van het Provinciaal Waterleiding¬ 

bedrijf van Noord-Holland (P.W.N.). Elk jaar 

wordt met behulp van een menglichtlamp een 

stroop in een bepaald gedeelte van het reser¬ 

vaat verzameld. De resultaten worden jaarlijks 

in een verslag samengevat. 

In 1990 werd het reservaatgedeelte bij Ber¬ 

gen geïnventariseerd en dit leverde verrassende 

resultaten op. De twee meest markante vang¬ 

sten, Cydia amplana (Hübner) en Selagia spa¬ 

dicella (Hübner) worden hier besproken. 

Cydia amplana (Hübner) 

Op 27 juli en 3 en 25 augustus 1990 ving ik in 

de gebieden ’s Heerenweide en Zuiderduintjes 

bij Bergen in totaal zes exemplaren van een mij 

onbekende tortricide. De heer J. H. Küchlein 

determineerde de vangst als Cydia amplana, 

een soort die nog niet eerder uit ons land ge¬ 

meld was. 

Naar aanleiding van deze vangst ontdekte 

de heer J. B. Wolschrijn in zijn collectie vijf, tot 

dan toe, ongedetermineerde exemplaren van 

C. amplana, die hij reeds op 20 augustus 1980 

gevangen had in hetzelfde gebied op ongeveer 

500 meter afstand van de nieuwe vindplaats. 

Het is een opvallende soort met bminoranje 

tekening en een duidelijke lichte driehoekige 

dorsale vlek (fig. 1). De kop heeft dezelfde 

oranje kleur als op de voorvleugel aanwezig is. 

De achtervleugels zijn donkergrijsbruin. De 

afmeting is ongeveer gelijk aan die van de wel¬ 

bekende fruitmot, Cydia pomonella (Linna¬ 

eus). 

Het genitaal van het $ is afgebeeld in fig. 2. 

De valven bezitten een vrij brede cucullus met 

sterke beharing. De sacculus heeft aan het eind 

een klein doomvormig uitsteeksel. Het juxta is 

driehoekig met dikke randlijsten en een mid- 

denkiel. De aedeagus verbreedt zich bijna 

trompetvormig. 

De rupsen van C. amplana ontwikkelen zich 

vanaf september en oktober in de eikels van 

vrijstaande eikebomen (Quereus), maar ook in 

hazelnoten (Corylus) en kastanjes (Castanea) 

(Buhl et al, 1987). 

C. amplana komt algemeen voor in Zuid- en 

Midden-Europa. Naar het noorden toe wordt 

de vlinder echter veel zeldzamer. In België 

werd het eerste exemplaar in 1958 in Torgny 

gevonden (Janmoulle, 1959) en in Denemar¬ 

ken pas in 1985 (Buhl et al, 1987). In Groot- 

Brittannië werd de vlinder door Curtis (1829- 

1831) in de Britse insektenlijst opgenomen en 

door Stephens (1852) in de lijst van Tortricidae 

in de collectie van The British Museum (Na- 
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Fig. 1. Cydia amplana (Hübner) Bergen (NH), 

3.viii.l990. (Foto mevr. M. van Dam). 

tural History). Van beide opgaven echter is de 

bron onbekend en is er ook geen materiaal 

bewaard gebleven, zodat Bradley et al. (1979) 

de soort van de Britse lijst schrapten. 

Selagia spadicella (Hübner) 

Op 14 en 27 juli 1990 ving ik in de gebieden 

Uilenvanger en Zuiderduintje in het Noordhol- 

lands Duinreservaat, respectievelijk 1 en 16 

exemplaren van deze pyralide. 

De vlinder vertoont een duidelijke sexuele 

dimorfie (fig. 3 en 4). Het $ is over het alge¬ 

meen groter en heeft bredere voorvleugels dan 

het $. Het 2 heeft een meer gebogen costa en 

een duidelijkere vleugeltekening. 

Selagia spadicella toont enige gelijkenis met 

de veel algemenere Phycita roborella (Denis & 

Schiffermüller). De beide dwarslijnen op de 

voorvleugels zijn bij S. spadicella echter duide¬ 

lijk zigzagvormig met twee grotere tanden. Bij 

P roborella zijn de beide dwarslijnen meer 

Fig. 2. Cydia amplana (Hübner), $ genitaal. (Naar Prep. 

KA 513). 

golvend zonder tanden. De binnenste dwars- 

lijn is bij S. spadicella zeer duidelijk, terwijl bij 

P roborella deze lijn nauwelijks zichtbaar is. 

Het duidelijkste onderscheid bij het $ vormt 

evenwel de verdikte basis van de antenne bij P 
roborella, die bij S. spadicella ontbreekt. Het 

2 van S. spadicella is goed te onderscheiden 

van P roborella door de vorm van de costa en 

de zeer duidelijke vleugeltekening. 

De rups leeft in een spinselkokertje op 

struikheide (Calluna vulgaris (Linnaeus) Hull) 

en berggamander ( Teucrium monianum Lin¬ 

naeus) (Küchlein et al., 1980; Palm, 1986). 

S. spadicella was sinds 1950 niet meer in 

Nederland waargenomen (Küchlein et al., 

Figs. 3-4. Selagia spadicella (Hübner). 3, $. 4, $. Bergen (NH), 27.vii.1990. (Foto’s mevr. M. van Dam). 
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1980). De vindplaatsen van deze lokale en zeld¬ 

zame soort liggen verspreid over ons land in 

heidegebieden. Bergen, waar plaatselijk veel 

struikheide groeit, is een nieuwe vindplaats 

voor S. spadicella. 
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