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ABSTRACT. — Cydia zebeana (Ratzeburg) (Lepidoptera, Tortricidae), a remarkable tor- 

tricid, new for the Dutch fauna, caught by sex pheromones. Cydia zebeana was captured for 

the first time in the Netherlands in 1982, using a sex pheromone trap baited with E8-12 : Ac + 

ElO-12 : Ac (1 : 1). The morphological and biological differences between the two Larix 

borers in Europe, C. zebeana and C. rnillenniana (Adamczewski), are described, their history, 

distribution and nomendatorial problems are briefly reviewed. Attributing of the species group 

name zebeana to Saxesen is incorrect. 

Inleiding 

Het is bekend dat bij de sex-biologie van veel nachtvlindersoorten geurstoffen een belang¬ 

rijke rol spelen. De vrouwtjes produceren soortspecifieke stoffen (sexferomonen), waardoor 

de mannetjes worden aangetrokken. Door onderzoek van de afgelopen 10 jaar is voor veel in 

de landbouw, tuinbouw, en fruitteelt schadelijke vlindersoorten de chemische structuur van 

hun sexferomonen opgehelderd. Vele van deze stoffen bestaan uit mengsels van twee of meer 

relatief eenvoudige componenten. Vaak bezitten verschillende vlindersoorten dezelfde compo¬ 

nenten, maar in verschillende mengverhouding. Doordat veel van deze feromoon-componen- 

ten in het laboratorium gesynthetiseerd kunnen worden, is het mogelijk kunstmatige mepgsels 
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Figs. 1-4. Boorders van Larix, rechter voorvleugel en genitalia 6: 1 en 3, Cydia zebeana Rat¬ 

zeburg; 2 en 4, C. millenniana Adamczewski. (Figs. 1-2, naar Kuznetsov, in Medvedev, 1978; 

figs. 3-4, naar Karpinski & Toll, 1962). 

in het veld op hun aantrekkende werking op bepaalde soorten te beproeven. 

In de zomer van 1982 werden door het Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen 

40 van dergelijke mengsels in het natuurgebied „Planken Wambuis” bij Ede beproefd. Van de 

gebruikte stoffen was bekend dat ze vooral bladrollers (Tortricidae) aantrekken. Inderdaad 

werden er enige tientallen soorten gevangen, waarvan nog geen lokstof bekend was. Daarbij 

was een opvallende tortricide, die even aan een grijze stippelmot deed denken: donkergrijs 

met grote zwarte stippen. Er is maar één soort in Europa die aan deze beschrijving beant¬ 

woordt, nl. Cydia zebeana (Ratzeburg), een vijand van de Larix, een nieuwe soort voor de 

Nederlandse fauna. 

Om een aantal redenen vonden wij het de moeite waard aan deze bijzondere vondst een kort 

artikel te wijden: het is een aanwinst voor de fauna, ontdekt door een nieuwe vangmethode, en 

een vijand voor de bosbouw, die tevens met zijn geschiedenis de voetangels en klemmen voor 

de argeloze taxonoom fraai illustreert. 
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Figs. 5-6. Boorders van Larix, genitalia 9: 5, Cydia zebeana Ratzeburg; 6, C. millenniana 

Adamczewski (naar Karpinski & Toll, 1962). 

Oecologie van de LanT-boorders 

Er komen in Midden-Europa twee nauwverwante borende Cydia-soorten op Larix voor. 

Hun biologie en uiterlijk komen danig overeen en het hoeft ons niet te verwonderen dat zij van 

het begin af aan, ruim 125 jaar geleden, verward zijn. Het is de verdienste van Adamczewski 

(1967) geweest, hun geschiedenis te hebben ontrafeld. Laten wij. om niet in de verwarring van 

zijn voorgangers te vervallen, eens vaststellen hoe de twee soorten van elkaar verschillen. 

De zeldzamere soort heeft olijfgrijze, blauwachtig getinte voorvleugels met 4-5 grote ronde 

of ovale zwarte vlekken, in een trapezium gerangschikt. Zij legt eieren op het wondweefsel van 

dikkere takken. De rupsen maken onopvallende gangen onder de schors; zij zijn tweejarig en 

verpoppen in de gangen. De pop is donkerbruin en mat. De vlinder vliegt in Polen (bij War¬ 

schau) in mei-juni. Voor het gemak noemen wij hem de „gevlekte hoorder”. 

De minder zeldzame soort heeft dezelfde grondkleur, doch maar één, soms twee zwarte 
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vlekjes aan de rand van de spiegel. De eieren worden op tweejarige takken afgezet en de vraat 

van de rupsen veroorzaakt gallen die rijk aan hars zijn. Ook deze rupsen zijn tweejarig. De 

pop blijft in de gal en is glanzend bruin. De vlinders verschijnen minstens een week later dan 

bij de vorige soort, in juni-juli. Dit is de „ongevlekte hoorder”. 

De genitalia van de twee soorten zijn duidelijk verschillend: bij C. zebeana is de valva kor¬ 

ter, de cucullus breder, de ductus bullae veel groter en sterker (Figs. 3-6). 

Geschiedenis en nomenclatuur 

Wat zijn nu de namen van deze twee soorten? Het verhaal begint in 1840, toen de Silezische 

boswachter Zebe materiaal van een hem onbekende larixboorder aan Prof. Ratzeburg, aan de 

Hogere Bosbouwschool te Berlijn, ter determinatie zond. Deze benoemde de soort „Phalaena 

Tortrix (Coccyx) zebeana'’’ en beeldde haar af. De grote Zeiler, de „vader van de Microlepi- 

dopterologie” las de beschrijving enige jaren later, schreef aan Zebe en kreeg van hem ook 

een exemplaar voor zijn collectie. Nu wilde het toeval dat de soort voor Ratzeburg de gevlekte 

hoorder was en het exemplaar van Zeiler de ongevlekte. In 1851 heeft een andere autoriteit, 

Herrich-Schäffer, in het vierde deel van zijn bekende monografie, de soort herbeschreven en 

afgebeeld, naar twee exemplaren. De ene was van Zeiler, de ongevlekte. Hoewel deze niet 

met de tekening van Ratzeburg overeenkwam, maar immers wel door Zeiler zelf geïdentifi¬ 

ceerd was, werd deze daarom door Herrich-Schäffer geaccepteerd als „Grapholitha zebeana 

Ratzeburg”, de gallenmakende hoorder. Ook heeft hij het andere exemplaar (van Lederer ge¬ 

kregen), dat met zwarte vlekken, afgebeeld, doch kleiner en achteraan in zijn boek. Deze fi¬ 

guur is onopgemerkt gebleven en de naam zebeana voortaan algemeen geaccepteerd als die 

van de gallenmakende hoorder (doch ongevlekt), de enige hoorder van de Larix. 

Zoals gezegd, heeft de verwarring bijna 125 jaar geduurd, toen eindelijk Karpinski & Toll 

samen (1963) de dubbele natuur van zebeana ontdekten. Zij maakten echter een nieuwe ver¬ 

gissing en identificeerden niet de ongevlekte, doch de gevlekte soort als nieuw en onbeschre¬ 

ven, en gaven haar de naam Laspeyresia st. cniciana (samentrekking van „santa cruciana”, 

naar de naam van de vindplaats), terwijl de echte nieuwe, ongevlekte soort voor „zebeana Rat¬ 

zeburg” werd aangezien. De gevlekte soort en de c? $ genitalia van beide soorten werden afge¬ 

beeld. 

Vier jaar later loste Adamczewski (1967) het raadsel door kweek en studie op. Laspeyresia 

zebeana (Ratzeburg) was de gevlekte schorsboorder en de ongevlekte, gallenvormende hoor¬ 

der kreeg ook een naam: L. millenniana Adamczewski (gewijd aan het 1000-jarige jubileum 

van de staat Polen in 1967). Hiermee was het probleem opgelost maar nog niet ten einde! Want 

in 1969 verscheen nogmaals een verhandeling, deze keer van Steuer die wederom uitvoerig 

aantoonde dat de larix-boorder uit twee soorten bestaat, de gevlekte Laspeyresia zebeana 

(Ratzeburg) en de ongevlekte, die hij opnieuw beschrijft, nu onder de naam L. deciduana 

sp.n. (naar Larix decidua)! 

Voor de fauna van de USSR wordt er in 1968 slechts één naam vermeld: zebeana, die echter 

niet aan Ratzeburg, doch aan Saxesen wordt toegeschreven (Danilevski & Kuznetsov 1968). 

Dat is echter niet juist: al merkt Ratzeburg in zijn inleiding (p.V) op, dat hij alle gegevens over 

„Fichtenwickler” aan Saxesen te danken heeft, onder de „Lärchenwickler” (p. 231) zegt hij: 

„Von diesem schonen kleinen Wickler ist noch in keinem Buche etwas zu finden. Ich habe ihn 

daher zu Ehre des Entdeckers . . .benannt”. 

In 1978 worden ook in de USSR beide soorten onderscheiden en afgebeeld: Laspeyresia ze¬ 

beana Saxesen en L. millenniana Adamczewski (Kuznetsov, in Medvedev, 1978). Terloops 

kan worden opgemerkt, dat alle bekende afbeeldingen en ook een preparaat van millenniana 

aanwezig in het museum te Leiden, minder goed met fig. 567, 1 van Kuznetsov van deze soort 

overeenstemmen, dan met zijn fig. 567, 3: dat van Laspeyresiapactolana Zeiler! 

Bosbouwentomologen schijnen de taxonomische verwikkelingen ondertussen beu te zijn. In 

het recente gezaghebbende handboek van Schwenke (1978) over schadelijke bosinsekten 

wordt het bestaan van twee soorten genegeerd. De namen L. zebeana, L. millenniana, en 
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L. deciduana worden alle als synoniemen aangegeven en alleen de biologie van de ongevlekte 

gallenvormende hoorder wordt beschreven. Zowel Adamczewski (1967) als Steuer (1969) wor¬ 

den aangehaald, maar zijn blijkbaar niet zo goed gelezen. 

Literatuur over de twee soorten kan als volgt samengevat worden: 

Phalaena Tortrix {Coccyx) zebeana Ratzeburg, 1840: 231, pi. XV fig. 6. 

GraphoUtha zebeana: Herrich-Schäffer, 1851: 258 [partim], fig. 422. 

Laspeyresia st. cruciana Karpinski & Toll, 1962: 23, figs. 1,2, 4, 6. 

Laspeyresia zebeana: Adamczewski, 1967: 367 et seq. Steuer, 1969: 389, figs. 2, 3?, 6, 8, 9c- 

d (Blijkbaar is fig. 3, niet 4, zebeana $ ). 

Laspeyresia (s.str.) zebeana Saxesen: Danilevski & Kuznetsov, 1968: 555, fig. 414 (?), nec 

figs. 418,119 [part.]. 

Laspeyresia zebeana Saxesen: Kuznetsov, in Medvedev, 1978: 650 (fig. 560, 6), 658 (det. 

tabel (3), 659 (fig. 567, 2), 670 (det. tabel 9), 674 (fig. 579, 1). 

Cydia (Cydia) millenniana (Adamczewski, 1967) 

(ongevlekte larix-boorder) 

GraphoUtha zebeana: Herrich-Schäffer, 1851 (nec Ratzeburg): 258 [partim], fig. 354. 

Tortrix zebeana: Judeich & Nitsche, 1895: 1047, fig. 291, pi. 8 fig. 8. 

Laspeyresia zebeana: Spuler, 1910: 290, pi. 86 fig. 61. 

Enarmonia zebeana: L’Homme, 1946: 466. 

Laspeyresia millenniana Adamczewski, 1967: 368 et. seq. 

Laspeyresia (s.str.) zebeana: Danilevski & Kuznetsov, 1968 (nec Ratzeburg, 1840): 555, 

figs. 418, 419 [partim]. 

Laspeyresia deciduana Steuer, 1969: 391, figs. 1, 4?, 5, 7, 9a-b (blijkbaar is fig. 4, niet 3, 

„deciduana” 9). 

Cydia deciduana: Bradley, in Kloet & Hincks, 1972: 26. 

Laspeyresia millenniana: Kuznetsov, in Medvedev, 1978: 650 (fig. 560, 5), 658 (det. tabel 

c3), 659 (fig. 567, 1), 670 (det. tabel 9), 674 (fig. 579, 2). 

Cydia millenniana: Bradley, Tremewan & Smith, 1979: 266, pi. 41 fig. 16. 

Verspreiding 

Adamczewski (1967) geeft als verspreidingsgebied voor Cydia zebeana alleen Oostenrijk en 

Polen op; nu worden het ook USSR (Danilevski & Kuznetsov, 1968) en Nederland. 

Voor C millenniana vermeldt Adamczewski een veel groter areaal, nl. de Alpen (Zwitserse, 

Oostenrijkse, Duitse en Franse), tot 1800 m hoogte; Zuid en Centraal Duitsland; Tsjechoslo- 

wakije; Polen, zowel bergen als laagland. Onlangs is de soort ook uit Engeland gemeld: East 

Anglia en Suffolk (Bradley, Tremewan & Smith, 1979). In het museum te Leiden is materiaal 

aanwezig van „Silesia” (Constant, 1 (3) en „Saxonia” (Staudinger, 1 9). De soort is nog niet in 

Nederland aangetroffen. Het is opvallend, dat terwijl C. zebeana nu Nederland heeft bereikt, 

het juist C. millenniana is, die in Zuid Engeland vaste voet heeft gekregen! 

Wat de gegevens uit de USSR betreft, deze zijn nog niet geheel duidelijk. Blijkbaar komen 

beide soorten er voor, doch de grenzen van hun arealen zijn, vooral in Siberië, nog niet be¬ 

kend. Merkwaardig is voorts dat er een derde soort op Larix voorkomt, C. (C.) larkiana V.I. 

Kuznetsov, die geheel andere kleur en tekening heeft, doch wat de 6 genitalia betreft, zeer op 

millenniana lijkt. 
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Vangstgegevens 

Alle gevangen exemplaren van Cydia zebeana waren afkomstig uit één sexferomoon-val, 

met daarin een mengsel van trans-lO-dodeceen-l-ol acetaat (ElO-12 : Ac) en trans-8-dode- 

ceen-l-ol acetaat (E8-12 : Ac) (1 : 1). Dit mengsel bleek helaas niet selectief, want ook Cydia 

cosmophorana en C. coniferana werden in deze val gevangen. De val functioneerde van mei 

tot augustus en werd wekelijks gecontroleerd. Zij was geplaatst in een aanplant van fijnspar, 

met in de aangrenzende percelen larix, beuk, grove den en berk. Van C. zebeana werden in 

totaal 14 mannetjes gevangen (op 15.VI: 9 ex., 25.VI: 3 ex., 5.VIII: 1 ex., 25.VIII: 1 ex.). Het 

feit dat zowel in juni als in augustus exemplaren werden gevangen, duidt op een zwakke twee¬ 

de vliegperiode, mogelijk het gevolg van de uitzonderlijk mooie zomer van 1982. Wij hopen 

het vluchtverloop in de komende jaren nauwkeuriger vast te stellen door het plaatsen van meer 

vallen met de genoemde stof. 
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