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(Lepidoptera: Coleophoridae) 

— 

door 

M. G. M. JANSEN 

ABSTRACT. — Coleophora maritimella Newman, new for the Dutch fauna (Lepidoptera: 
Coleophoridae). Some tens of cases were found on the seeds of J uncus maritimus Lamk. in a 

salt marsh south of Bergen op Zoom (prov. of Noord-Brabant). Twelve specimens were 
reared. Several cases of Coleophora glaucicolella Wood were also found. 

Op 9 april 1983 bezocht ik de schorren van het Markiezaatsmeer nabij Bergen op Zoom. 

J uncus maritimus Lamk. (Zeerus) is daar op het hoge schor en verder landinwaarts in enkele 

poelen een vrij frequent voorkomende plant. De heer H. van der Wolf had mij eerder attent 

gemaakt op de mogelijkheid om Coleophora maritimella Newman (= C. obtusella Stainton) 
aan te treffen. 

Bij het bekijken van de plant vielen onmiddellijk de huiszakken op van C. glaucicolella 

Wood. Uitkweken van een aantal van de zakken leverde op 6.VI. 1983 inderdaad een tweetal 
vlinders van deze soort op. 

Wat mij in het veld eveneens opviel was het voorkomen van een rond gat in een aantal 

vruchten. Aangezien een dergelijke aantasting nieuw voor mij was besloot ik een groot aantal 

overjarige stengels te verzamelen. De volgende dag zag ik enkele tientallen wandelende zak¬ 
ken. De zakken worden, geheel in tegenstelling tot die van C. glaucicolella, omsloten door een 

vrucht en zijn, indien de dieren stil zitten, daardoor in het veld nauwelijks te vinden. Emmet 

(1979) geeft een korte beschrijving. Toll (1962) een tekening van een dergelijke zak, op grond 

waarvan kon worden vermoed met C. maritimella van doen te hebben. 

Het geheel werd eerst enkele weken in een nylonkous buiten gehangen en daarna begin mei 

binnengehaald, vervolgens in enkele ruime glazen potten gezet, afgesloten met nylongaas en 
dagelijks licht gesproeid. In totaal werden 12 vlinders uitgekweekt. De eerste kwam te voor¬ 

schijn op 2.VI. 1983, de laatste op 28.VI. 1983. Genitaalonderzoek bevestigde dat het om 

C. maritimella ging (fig. 1). De kweek leverde ook enkele parasieten op: 1 9, helaas zonder 

volledige antennae (dit maakt de determinatie minder betrouwbaar) van Bracon oscillator 
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Fig. 1. Genitalia van het S van Coleophora maritimella. Foto J. Huisenga. 

Nees, een ectoparasiet (det. C. van Achterberg); 1 <5, Miotropis unipuncta (Nees) (det. M. J. 

Gijswijt); 1 9 en 1 <S Pteromalus spec. (det. M. J. Gijswijt). Het is niet duidelijk of alle para¬ 

sieten afkomstig zijn van C. maritimella of ook van C. glaucicolella. 

Wat betreft de biologie van C. maritimella vermeldt Emmet dat de soort vliegt in juni-juli. 

Vraat door rupsen kan het beste worden opgespoord door te zoeken naar de kleine gaatjes in 

de zaden. De pop wordt vastgehecht aan een stengel. De enige genitaaltekening wordt gege¬ 

ven door Pierce & Metcalfe (1935). De soort is tot nu toe gevonden in Groot-Brittannië, Dene¬ 

marken, Frankrijk, Italië, Joegoslavië, Albanië, Griekenland en Tunesië (Baldizzone, 1982). 

Ik zou hierbij de heren C. van Achterberg en M. J. Gijswijt willen danken voor de determi¬ 

natie van de gevonden parasieten en de heer H. W. van der Wolf voor het controleren van de 

determinatie en het vervaardigen van een preparaat. De heer J. Huisenga was zo vriendelijk 

een foto hiervan te maken. 
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