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Abstract: The Cochylidae material of most collections in The Netherlands has been studied over the last few years. 
New to the fauna of The Netherlands are Trachysmia sodaliana (Haworth), Phalonidia minimana (Caradja), 
Aethes cnicana (Westwood), A. flagellana (Duponchel), A. tornella Walsingham and Cochylis pallidana Zeller. 
The differences between A. cnicana and A. rubigana (Treitschke) are discussed, and notes are given on their bio¬ 
logy in The Netherlands. 

Plein 7, 3248 BJ Melissant. 

Inleiding 

De laatste jaren heb ik mij bezig gehouden 
met de bestudering van de Nederlandse Co¬ 
chylidae. Daarbij werd zowel materiaal uit 
mijn eigen verzameling als uit veel andere 
particuliere collecties onderzocht. Ook het 
materiaal van het Instituut voor Taxonomi- 
sche Zoölogie te Amsterdam (ITZ) en van 
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
te Leiden (RMNH) is voor het grootste 
deel gecontroleerd. Dit artikel is een 
samenvatting van de voorlopige resultaten. 

Trachysmia sodaliana (Haworth, 1811) 
fauna nov. spec. 

(fig. h 
Tussen exemplaren van Cochylis hybridella 
(Hübner) in de collectie van de heer Lucas 
stonden enkele dieren die opvielen door 
hun afwijkende uiterlijk. Zo ontbrak vrij¬ 
wel al het rood uit de zwarte tekening van 
de voorvleugels, terwijl de achtervleugels 
witachtig grijs waren met een donkerder 
netwerk. Bij hybridella is de rode bijmen¬ 
ging vooral in de middenband van de voor¬ 
vleugels altijd zeer duidelijk, terwijl de ach¬ 
tervleugels egaal donkergrijs zijn. De afwij¬ 
kende dieren bleken exemplaren van 
sodaliana te zijn; onderzoek van de manne¬ 
lijke genitalia toonde de lange uncus die bij 

Fig. 1. Trachysmia sodaliana (Haworth), nieuw voor 
de Nederlandse fauna.Op licht gevangen in Oostvoor- 
ne op 4.vi.l959 door J. A. W. Lucas. (3 x, foto J. 
Huisenga). 

Trachysmia Guénée (= Hysterosia Ste¬ 
phens) nooit ontbreekt. Bovendien komt bij 
Trachysmia ader 7 van de voorvleugels in 
de achterrand uit, bij Cochylis nog vóór de 
punt in de voorrand. 

De dieren zijn gevangen door J. A. W. 
Lucas in het duingebied van Oostvoome op 
licht, op 4 juni 1959 en 22 juni 1960. De 
rups leeft in de samengesponnen bessen van 
wegedoom {Rhamnus catharticus L.) en 
sporkehout {Frangula alnus Mill.). Beide 
struiken worden in de duinen van Voorne 
aangetroffen. De soort komt lokaal voor op 
kalkgronden in Zuid-Engeland, verder in 
Frankrijk, Duitsland, en op verscheidene 
plaatsen in Denemarken (Bradley et al., 
1973; Hannemann, 1964; Leraut, 1980; 
Schnack, 1985). 
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Fig. 2-3. Twee Phalonidia-soorten, één nieuw voor de 
Nederlandse fauna, beide verzameld door B. van 
Aartsen. 2, Ph. permixtana (Denis & Schiffermüller) 
â, 30.vii.1970 te Acqoy, langs de Linge; 3, Ph. mini- 
mana (Caradja) â, 12.viii. 1965 te Ankeveen. (5 X, fo¬ 
to’s J. Huisenga). 

Phalonidia permixtana (Denis & 
Schiffermüller) 
(fig. 2,4-5) 

Onder de Phalonidia s in de collectie van 
het ITZ bevonden zich enkele exemplaren 
die in uiterlijk afweken van manniana (Fi¬ 
scher von Röslerstamm) en alismana (Ra- 
gonot). Eén ervan bleek bij genitaalonder- 
zoek te behoren tot de in ons land heel zeld¬ 
zame soort permixtana. Deze vlinder is voor 
het eerst uit Nederland beschreven door C. 
Doets (1946), die in 1943 een 9 en in 1944 
een 8 te Wageningen ving. Het hier be¬ 
schreven exemplaar is een 8, gevangen 
door B. van Aartsen op 30 juli 1970 te 
Acqoy (Gld.) op een drassig plekje aan de 
oever van de Linge. Later is nog éénmaal 
de vangst van een exemplaar gemeld, nl. te 
Callantsoog door J. C. Koster (Huisman et 
al., 1986). 

P. permixtana staat in grootte tussen alis¬ 
mana en vectisana (Humphreys & West- 
wood) in, lijkt in tekening veel op alismana 

maar maakt een wat waziger indruk en 
heeft, duidelijker dan alismana, een don¬ 
kergrijze bestuiving in de buitenste rand 
van de middenband, juist onder het mid¬ 
den. 

P. permixtana moet een soort zijn van 
vochtige terreinen waar de rups te vinden is 
op de bloemen en zaden en in de stengels 
van diverse lage planten (zie Huisman et 
al., 1986). Uiteraard ontbreekt in ons land 
iedere concrete ervaring. De vlinder is ge¬ 
vonden in alle ons omringende landen, lo¬ 
kaal in Engeland, slechts op een enkele 
plaats in België (Bradley et al., 1973; Han¬ 
nemann, 1964; Leraut, 1980; Lhomme, 
1939; De Prins, 1983). 

Phalonidia minimana (Caradja, 1916) fauna 
nov. spec. 
(fig. 3, 6-8) 

Het onderzoek van één van de andere zo¬ 
juist genoemde afwijkende Phalonidia s le¬ 
verde een verrassing op. De aedeagus van 
dit dier bleek namelijk een grote cornutus 
te bevatten, waaruit volgde dat we te 
maken hadden met minimana, een tot nu 
toe niet uit ons land vermelde soort. 

P. permixtana en minimana zijn de enige 
Phalonidia’s met socii die in zijaanzicht een 
versmald uiteinde hebben, met pas voorbij 
het midden een verdikking. Bij permixtana 
is de aedeagus vrij recht, met een cornutus 
die ruim een derde van de lengte van de 
hele aedeagus bereikt. P. minimana heeft 
een aedeagus die even recht is, en in zijn 
geheel wat forser, met een opvallend grote 
cornutus tot vrijwel tweederde van de gehe¬ 
le lengte. P. minimana lijkt uiterlijk het 
meest op een levendig getekende alismana, 
is ongeveer even groot en maakt een wat 
bontere indruk, o.a. door duidelijker vlek¬ 
jes op de binnenrand van de voorvleugels. 
Volgens Bradley e.a. (1973) is de knik in de 
middenband scherper dan, gemiddeld geno¬ 
men, bij alismana. 

P. minimana is ook weer een soort van 
vochtige terreinen, waar de rups leeft in de 
doosvruchten van moeraskartelblad (Pedi- 
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Fig. 4-8. Mannelijke genitalia van twee Phalonidia- 
soorten. 4, 5, permixtana (Denis & Schiffermüller), so- 
cius en aedeagus; 6, minimana (Caradja), zijaanzicht, 
naar Razowski (1970); 7, 8, minimana, socius en ae¬ 
deagus. 

cularis palustris L.). Het Nederlandse 
exemplaar is door B. van Aartsen gevangen 
te Ankeveen (N.H.) op 12 augustus 1965. 
Vermoedelijk heeft de soort ook in ons land 
twee generaties. Nadien is nog een tweede 
vangst bekend geworden, nl. van een S te 
Veenendaal (de Hel) op 11 juni 1983 door 
J. H. Küchlein. De soort wordt vermeld uit 
enkele plaatsen in Engeland (Bradley et al., 
1973), Duitsland (niet genoemd door Han¬ 
nemann (1964), maar wel door Razowski 
(1970)) en Denemarken (zes districten; 
Schnack, 1985). P. minimana wordt door 
Razowski (1970) ook gemeld van Corsica; 
de soort wordt nog niet vermeld in de cata¬ 
logus van Lhomme (1939), maar wel in die 
van Leraut (1980). 

Aethes cnicana (Westwood, 1854) fauna nov. 
spec. 

(fig- 9,11) 

Zoals te verwachten viel komt ook deze 

soort, die overal in de ons omringende lan¬ 
den inheems is, in Nederland voor. Onder 
de exemplaren van A. rubigana (Treitsch- 
ke) (= badiana sensu Hübner) in mijn col¬ 
lectie vielen me twee dieren op uit de omge¬ 
ving van de Nieuwkoopse plassen met smal¬ 
le, duidelijke dwarslijnen. Nader 
onderzoek bevestigde mijn vermoeden dat 
het hier ging om de zeer verwante soort cni¬ 
cana. Het belangrijkste uiterlijke verschil 
tussen de twee soorten zit in de mediane 
band, die bij cnicana smaller is en rechter 
verloopt. Deze band is duidelijk en meestal 
niet of nauwelijks onderbroken. Bij rubiga¬ 
na daarentegen valt de band in twee gedeel¬ 
ten uiteen: een kleinere vlek aan de voor¬ 
rand en een brede, iets naar buiten gekrom¬ 
de vlek aan de binnenrand, die tot juist 
voorbij het midden van de vleugel reikt. De 
voorvleugel maakt bij rubigana in het alge¬ 
meen een bontere indruk, o.a. door de wa¬ 
zige vlekken in de buitenhelft ervan (fig. 
10). 

De genitalia van de twee soorten lijken 
sterk op elkaar. De valve van cnicana is wat 
smaller dan die van rubigana, maar men 
moet oppassen niet bedrogen te worden 
door meer of minder platdrukken bij het 
maken van het preparaat. De sacculus is 
iets smaller en meer afgerond, het middel¬ 
ste deel van de transtilla is gemiddeld wat 
hoger en smaller. De vrouwelijke genitalia 
lijken nog meer op elkaar. Het belang¬ 
rijkste verschil zit in de skleriet van het cor¬ 
pus bursae, die bij cnicana sterker ontwik¬ 
keld is dan bij rubigana. Maar dit verschil is 
gradueel en laat ons soms in de steek. In 
zo’n geval is het vaak eenvoudiger om de 
soorten op hun uiterlijk te onderscheiden. 
Het is hier de plaats om erop te wijzen dat 
Hannemann (1964) badiana (sensu Hüb¬ 
ner) en cnicana verwisseld heeft, zeker wat 
de afbeeldingen van de vlinders betreft, 
vermoedelijk ook in de beschrijving en af¬ 
beelding van de mannelijke genitalia. 

De opvatting, dat cnicana en rubigana 
ondanks de overeenkomst in de genitalia 
toch twee goede soorten zijn, wordt, behal¬ 
ve door het uiterlijk, in belangrijke mate 
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Fig. 9-10. Twee nauwverwante Nederlandse Aethes- 
soorten. 9, A. cnicana (Westwood), nieuw voor de Ne¬ 
derlandse fauna. <5 verzameld op 25. vi. 1971 te Mi je. 
10, A. rubigana (Treitschke), Melissant. Let op het 
verschil in breedte en continuiteit van de mediane 
band. (3 x, foto’s J. Huisenga). 

ondersteund door kleine, maar veelal con¬ 
stante verschillen in de biologie. De gege¬ 
vens over de voedselplanten van beide 
soorten zijn nog onvoldoende nauwkeurig. 
Als voornaamste voedselplant van rubigana 
wordt algemeen grote klis (.Arctium lappa 
L.) opgegeven, maar ook moesdistel (Cir- 

sium oleraceum (L.) Scop.) wordt genoemd 
en door Hannemann (1964) ook speerdistel 
(Cirsium vulgare (Savi) Tenore). De rups 
zou in de stengel en in de wortels leven. Als 
voedselplanten van cnicana worden soorten 
opgegeven van het distelgeslacht Carduus, 
maar ook moes- en speerdistel. Zoals vaker 
wordt niet duidelijk of deze opgaven op 
veldervaring berusten of op literatuur¬ 
studie. Alleen Bradley e.a. (1973) zijn 
nauwkeuriger. Zij zeggen dat de rubigana- 
rups voornamelijk in de rijpe hoofdjes van 
klis (Arctium) leeft. Zij wijzen erop dat ver¬ 
moedelijk niet alleen grote klis de voedsel¬ 
plant is. Omdat de vlinder in Engeland een 
groter verspreidingsgebied heeft dan deze 
plant, veronderstelt men dat ook andere 
klis-soorten in aamerking komen, bijv. de 

kleine klis, A. minus (Hill) Bernh. Van cni¬ 
cana zeggen zij dat de rups leeft in de za¬ 
den, later in de stengel van verschillende 
distelsoorten zoals speerdistel, moesdistel 
en kale jonker (Cirsium palustre (L.) 
Scop.). 

A. cnicana is in Groot-Brittannië vrij al¬ 
gemeen verbreid, met een zekere voorkeur 
voor moerassige plekken in bosachtige stre¬ 
ken. Zoals meestal komt de Nederlandse 
ervaring in grote lijnen uitstekend met de 
Engelse overeen. De verspreiding in ons 
land is nog maar globaal bekend, beide 
soorten lijken door het gehele land voor te 
komen, waarbij cnicana vooral een vlinder 

Fig. 11-12. Mannelijke genitalia van twee nauwver¬ 
wante Nederlandse Aethes-sooittn. 11, A. cnicana 
(Westwood); 12, A. rubigana (Treitschke). 
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is van het Hollandse plassengebied en rubi¬ 
gana van de drogere gronden. Overigens 
komen op verscheidene plaatsen beide 
soorten samen voor. Op Goeree en Over- 
flakkee komt vrijwel uitsluitend rubigana 
voor, geregeld maar in bescheiden aantal¬ 
len. De rups zal hier vermoedelijk leven op 
gewone klis (.Arctium pubens Bab.). On¬ 
langs ontdekten G. J. Flint en W. Oord een 
mooie vindplaats van cnicana in Lettele 
(Ov.), in een vochtig terrein met veel kale 
jonker. Zij vingen daar in 1984 en 1985 en¬ 
kele tientallen exemplaren, voornamelijk in 
de tweede helft van juni. 

Een belangrijk biologisch verschil tussen 
beide soorten ligt in de vliegtijd. A. cnicana 
blijkt in ons land duidelijk vroeger te vlie¬ 
gen dan rubigana. Razowski (1970) geeft 
voor beide soorten twee generaties aan: ru¬ 
bigana zou vliegen in mei-juni en opnieuw 
in juli-augustus, cnicana in mei-juni, en ook 
geregeld in augustus; deze opgaven hebben 
echter iets globaals. Ook hier komen onze 
ervaringen nauwkeurig overeen met de En¬ 
gelse. Bradley e.a. melden voor cnicana: 
eind mei tot juli, en voor rubigana: eind ju¬ 
ni tot in augustus. De Nederlandse vliegtijd 
van cnicana loopt van 17 mei tot 20 juli; de 
hoofdvliegtijd is juni: er is maar één opgave 
uit mei en twee uit de tweede helft van juli. 
A. rubigana vliegt bij ons van 1 juli tot 30 
augustus; de hoofdvliegtijd valt eind juli en 
begin augustus: er zijn slechts drie opgaven 
uit de eerste helft van juli. De vliegtijden 
overlappen elkaar dus nauwelijks. Van 
twee generaties is hier tot nu toe niets ge¬ 
bleken. 

De tot nu toe bekende vindplaatsen van 
cnicana zijn: Gr.: Groningen; Ov.: Lettele; 
Gld.: Nijkerk, Putten, Heerde, Arnhem; 
Utr.: Amerongen, Zeist, Cothen, Holland¬ 
se Rading; N.H.: Kortenhoef, Naarder- 
meer, Amsterdam; Z.H.: Woerdense Ver¬ 
laat, Mije, Wassenaar, Melissant (1 ex. op 
5.vi.l980-zwerver?); N.Br.: Breda, Best; 
Lbg.: Lomm, Herkenbosch, Schinveld. 

De vindplaatsen van rubigana in ons land 
zijn: Fr.: Sexbierum; Dr.: Grollo; Ov.: De- 
nekamp; Gld.: Putten, Heerde, Vorden, 

Nijmegen; Utr.: Amerongen, Botshol; 
N.H.: Weesp, Nieuwer-Amstel (Amstel¬ 
veen), Amsterdam, Halfweg, Callantsoog, 
Bloemendaal, O verveen. Heemstede, Vo¬ 
gelenzang; Z.H.: Wassenaar, Zwijndrecht, 
Hendrik Ido Ambacht, Rotterdam, Middel- 
harnis, Sommelsdijk, Herkingen, Melis¬ 
sant, Goedereede, Ouddorp; Zl.: Oostka- 
pelle; N.Br.: Gilze-Rijen; Lb.: Stein, Geul- 
hem, Valkenburg, Meerssen, Nijswiller. 

Aethes flagellana (Duponchel, 1836) fauna 
nov. spec. 

(fig. 13,17) 

Onder het materiaal van A. francillana 
(Fabricius) in mijn collectie bevonden zich 
enkele exemplaren uit de waterleidingdui¬ 
nen van Goeree die bij genitaalonderzoek 
bleken te behoren tot A. flagellana. 

De dieren van de francillana-groep lijken 
uiterlijk sterk op elkaar en vormen volgens 
sommige auteurs een apart subgenus: Lo- 
zopera Stephens, 1834. De soorten kunnen 
met zekerheid alleen van elkaar onderschei¬ 
den worden door onderzoek van de genita¬ 
lia maar die verschillen, in tegenstelling tot 
die van het rubigana-cnicana-complex, dan 
ook fors van elkaar, zowel bij de mannetjes 
als bij de wijfjes. Van deze groep komen 
ongeveer tien vertegenwoordigers in Euro¬ 
pa voor. Hiervan zijn er drie in Nederland 
inheems, namelijk dilucidana (Stephens), 
flagellana en francillana (fig. 13-15), terwijl 
beatricella (Walsingham) hier mogelijk ook 
gevonden zou kunnen worden (zie hieron¬ 
der overigens ook A. tornelld). De Neder¬ 
landse soorten kunnen, globaal genomen, 
op het uiterlijk nog wel enigszins uit elkaar 
worden gehouden. A. francillana heeft 
even cils beatricella - twee volledige dwars- 
banden op de voorvleugels, die duidelijk 
uitkomen en meest wat breder en donker¬ 
der zijn dan die van de beide andere soor¬ 
ten. A. dilucidana en flagellana daarente¬ 
gen hebben een eerste dwarsband die 
meestal de voorrand niet bereikt. Van deze 
twee is dilucidana meest iets kleiner en ble¬ 
ker, terwijl bij flagellana de tweede dwars- 
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Fig. 13-16. Mannelijke geni¬ 
talia van vier Nederlandse Ae- 
thes-soorten van het subgenus 
Lozopera. 13, A. flagellana 
(Duponchel); 14, A. francilla- 
na (Fabricius); 15, A. diluci- 
dana (Stephens); 16, tornella 
Walsingham (laatste naar Ra¬ 
zo wski, 1970). 

band even boven de binnenrand een ver¬ 
breding heeft, maar het verschil wordt hier 
al heel klein. 

De rups van flagellana leeft in de bloem¬ 
hoofd j es van kruisdistel (Eryngium cam- 
pestre L.), overwintert in de stengel en ver¬ 
popt in april. In de winter en het vroege 
voorjaar zijn de rupsen gemakkelijk te vin¬ 
den door te zoeken naar oude bloemsten¬ 
gels van de kruisdistel. De aanwezigheid 
van een rups verraadt zich ondubbelzinnig 
door een klein rond gaatje in de stengel. Op 
deze manier heb ik in 1978, 1979 en 1980 de 
rupsen gevonden op diverse plekken in de 
duinen van Voorne en Goeree (overigens 
nooit op de dijken van Flakkee, waar de 
kruisdistel toch veel voorkomt). Mogelijk is 
het voorkomen van flagellana in ons land 
aan schommelingen onderhevig; na 1980 
heb ik geen aangetaste stengels meer kun¬ 
nen vinden. Wel is de vlinder op 17.vii. 1985 
door H. van der Wolf gevangen op de dijk¬ 
helling van het Grevelingenmeer te Brou¬ 
wershaven. 

De vliegtijd in ons land is, voorzover be¬ 
kend, van 29 juni tot 18 augustus. Vind¬ 
plaatsen: Z.H.: Nieuw-Helvoet, Goederee- 
de, Stellendam; ZL: Brouwershaven. 

A. flagellana wordt niet vermeld uit En¬ 
geland (Bradley et al., 1973), België (De 
Prins, 1983) en Denemarken (Schnack, 
1985), wel uit Zuid-Duitsland (Hanne- 
mann, 1964) en van vrij veel plaatsen in 
Frankrijk. Lhomme (1939) geeft als hoofd¬ 
verspreidingsgebied Centraal- en West- 
Frankrijk, maar noemt ook plaatsen die 
veel noordelijker liggen, uit de omgeving 
van Parijs en uit het departement Arden¬ 
nes. 

Aethes tornella Walsingham, 1898 fauna 
nov. spec. 
(fig. 16,18) 

Ook dit is een vertegenwoordiger van het 
subgenus Lozopera, sterk gelijkend op de 
andere dieren uit die groep. In het ITZ be¬ 
vond zich een 6 van deze soort, gevangen 
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Fig. 17. Aethes flagellana (Duponchel), nieuw voor de 
Nederlandse fauna. $, gekweekt uit rupsen afkomstig 
uit Nieuw-Helvoet. (4 x, foto J. Huisenga). 

te Arnhem op 30.vii.1873 door Van Meden¬ 
bach de Rooy. Het dier heeft flauwe, nau¬ 
welijks zichtbare dwarslijnen en wijkt dui¬ 
delijk af van de afbeelding in Razowski 
(1970). Deze variabiliteit is bekend. De 
herkomst van het dier is uiteraard onzeker. 
Voorlopig ben ik geneigd de soort als een 
adventief te beschouwen. De soort komt 
nergens in de ons omringende landen voor, 
wel echter in Frankrijk. Lhomme (1939) 
geeft als departementen op Alpes-Mariti¬ 
mes en Lot, met als meest noordelijke vind¬ 
plaats Evreux in Eure. 

Cochylis pallidana Zeiler, 1847 fauna nov. 
spec. 
(fig. 19) 

Onder het materiaal van C. duhitana 
(Hübner) in het RMNH bevond zich een 
exemplaar dat een blekere indruk maakte 

Fig. 18. Aethes tornella Walsingham, nieuw voor de 
Nederlandse fauna. 3, in de vorige eeuw (30.vii.1873) 
te Arnhem verzameld door Van Medenbach de Rooy 
(4 x, foto J. Huisenga). 

door het vrijwel ontbreken van de donkere 
bestuiving langs de achterrand. Dit wettig¬ 
de het vermoeden dat we te maken konden 
hebben met pallidana. Een genitaalprepa- 
raat, op mijn verzoek bereidwillig door dr. 
A. Diakonoff gemaakt, bevestigde deze 
veronderstelling. Het dier is gevangen door 
B. van Aartsen te Valkenisse op 
17.vii.1969. 

Fig. 19. Cochylis pallidana (Zeiler), nieuw voor de 
Nederlandse fauna. 3, door B. van Aartsen verzameld 
te Valkenisse op 17.vii. 1969 (5 x, foto J. Huisenga). 

De rups leeft in de bloem- en vrucht- 
hoofdjes van zandblauwtje {Jasione monta- 
na L.). Bradley e.a. (1973) schrijven dat de 
soort in Groot-Brittannië voornamelijk 
wordt gevonden in de kustdistricten in het 
zuiden en westen van Engeland en langs de 
kust van Ierland. Verder vermelden 
Schnack (1985), Hannemann (1964) en 
Lhomme (1939) de vlinder uit Denemar¬ 
ken, Duitsland en heel Frankrijk. 
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