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Aantekeningen over Coleophoridae (Lepidoptera) 

door 

H. W. van der WOLF 

ABSTRACT. — Notes on Coleophoridae (Lepidoptera). The record of Coleophora hydro- 

lapathella M. Hering frorn Holland by Toll (1962) could not be traced back to any material or 

publication, but an investigation in the field proved that cases of the species were common on 

stems of Great Water Dock {Rumex hydrolapathum Hudson) in the Province of Noord-Bra- 

bant in the autumn of 1980. From a total of 120 cases collected from mid February till early 

June 1981 100 adults emerged indoors between the 10th of June and the 8th of July, but only 

from cases collected after early April. Some observations on the appearance and position of the 

cases on the host-plant and other biological details are presented. 

C. squalorella Zeller is recorded from the Netherlands for the first time, from the South East 

of the country in 1969. 

Coleophora hydrolapathella M. Hering. De soort werd in 1921 door M. Hering beschreven. 

De vlinders had hij gekweekt uit zakjes die hij in de buurt van Berlijn op Waterzuring {Rumex 

hydrolapathum (Hudson)) gevonden had. De Poolse Coleophoridae-specialist Toll gaf in 1962 

naast West-Duitsland ook Holland op als behorende tot het verspreidingsgebied. Lempke nam 

op grond hiervan de soort op in zijn Naamlijst van de Nederlandse Lepidoptera, met als toe¬ 

lichting (op p. 98) dat er zich in de collectie-Toll in het museum te Kraków geen Nederlandse 

exemplaren bevinden. In 1975 schreef Lempke dat hij geen enkel exemplaar had kunnen vin¬ 

den in de Nederlandse verzamelingen, terwijl de soort ook nergens vermeld wordt in publika- 

ties over de Nederlandse fauna. Hij gaf een overzicht van de kweekervaringen van Hering en 

riep de Nederlandse verzamelaars op naar de soort uit te kijken. 

Het raadsel van de vermelding door Toll is inmiddels niet opgelost, maar C. hydrolapathella 

is wel degelijk een Nederlandse soort. Na de oproep van Lempke zocht ik enkele winters tus¬ 

sen de zaden van Waterzuring naar de rood-bruine zakjes, maar zonder resultaat. Nu is de om¬ 

geving van mijn woonplaats Eindhoven niet zo waterrijk, en ik meende dan ook dat ik meer 

C
O

 



146 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 42, LX. 1982 

succes ZOU hebben in de echt natte gedeelten van ons land, vandaar dat ik collega-entomologen 

verzocht voor mij in hun omgeving stengels van Waterzuring te verzamelen. Op een goede 

ochtend in september 1980 was het zover. Dré Teunissen, de coleopteroloog uit Vlijmen, .liet 

mij wat stengels van Waterzuring zien die hij, teleurgesteld omdat hij geen zakjes gevonden 

had, in een vaas in de woonkamer gezet had. Tussen de zaden zag ik plotseling iets dat leek op 

een Cofeop/iora-zak; het bleek een kleine, verlaten zak, grijs-geel van kleur en doorzichtig. 

Hierdoor aangemoedigd zocht ik verder en toen zag ik twee of drie rood-bruine zakken die aan 

lange spinseldraden aan de stengels hingen, en een zevental zakken die parallel aan de stengels 

vastgesponnen zaten, prachtig gecamoufleerd tussen de ribben van de stengel, en in dezelfde 

rood-bruine kleur als de stengel. 

De rest laat zich raden. Weer thuisgekomen zocht ik de i?Mmex-planten af die ik de jaren 

daarvoor ook al bekeken had, en bijna elke stengel droeg wel enkele zakken. Na een uur zoe¬ 

ken kwam ik tot de conclusie dat ik honderden zakken kon verzamelen. 

Hering waarschuwde al voor het te vroeg verzamelen van de zakken. De beste resultaten 

had hij met zakken die hij eind mei verzameld had. Ik besloot dan ook de planten voorlopig 

met rust te laten. Toch was ik nieuwsgierig om te weten hoe de zakken zich in het voorjaar 

zouden gedragen. Half februari begon ik met tussenpozen van twee weken partijtjes van vijf 

zakken binnenshuis te halen. Dit hield ik vol tot begin juni. Toen werd het moeilijk overjarige 

stengels te vinden. De onderkant van de stengel rot door, waarna de stengel omvalt. Soms 

wordt de oude stengel omhooggehouden door de inmiddels hoogopgeschoten jonge plant. In 

totaal verzamelde ik zo’n 120 zakken, die ik in ruime, glazen potten bewaarde. Dagelijks werd 

voorzichtig gesproeid met een fijne plantenspuit. Tussen 10 juni en 8 juli 1981 kwamen een 

honderdtal vlinders uit de pop. 

Slechts zakken die verzameld waren op en na 5 april leverden de vlinders. De zakken die ik 

in het voorjaar verzamelde zaten altijd vastgesponnen aan de stengels, bij voorkeur vlak onder 

of boven een vertakking, soms onder aan de stengel, soms tegen de takjes van de bloeiwijze, 

nooit op de zaden. De stengels brak ik tot ongeveer 10 cm lange stokjes, die ik dan, met de 

zakken erop, in glazen potten bewaarde. Ongeveer de helft van de zakken bleef vastgesponnen 

aan de stengeldelen, de andere helft ging aan de wandel in de potten, waarschijnlijk onder in¬ 

vloed van de hogere temperatuur binnenshuis, ofwel door het sproeien. Een enkele zak, verza¬ 

meld in april, liep eind juni nog, spon zich toen vast, en leverde op 8 juli de vlinder. Van de 

vele honderden zakken die ik in de natuur gezien heb, heb ik er nooit één zien lopen. Dat dit 

wel gebeurt blijkt uit het feit dat ik éénmaal een zak vastgesponnen vond op een jong zuring- 

blad. Dit blad vertoonde geen spoor van vraat. 

Toen ik midden augustus van vakantie terugkeerde, spoedde ik mij naar de i^Mmex-planten. 

Ik vond tientallen kleine zakjes op de zaden. Medio september vond ik zakjes van dezelfde 

grootte als die ik in het voorjaar verzameld had. De meeste hadden zich vast gesponnen, niet 

op de zaden maar tegen de stengel. Op het moment dat ik dit schrijf (januari 1982) heb ik al¬ 

weer honderden zakken geteld op het tiental planten in de directe omgeving van mijn woning. 

Tot nog toe ken ik slechts vindplaatsen uit Noord-Brabant: Vlijmen, Lieshout, Breugel, Son, 

Best en Oirschot. Ik vermoed dat de soort in heel Nederland verbreid is. Patzak (1974) noemt 

behalve Nederland, West-Duitsland, de D.D.R. en Hongarije, Karlsholt & Schmidt Nielsen 

(1976: 27) vermelden de soort uit Denemarken, terwijl de soort onlangs ook uit Engeland be¬ 

kend geworden is (Peet, 1978: 15-16). 

Coleophora squaiorella Zeiler. In de verzameling Langohr van het Zoölogisch Museum te 

Amsterdam, trof ik een vrouwelijk exemplaar aan van deze soort, gevangen op 5 augustus 

1969 te Bocholtz, Zuid Limburg (gen. prep. nr. 1357). Deze Coleophoride is goed te herken¬ 

nen aan de drie duidelijke donkere vlekken op de gele voorvleugels. Een goede afbeelding 

geeft Spuler, 1901-1910, Taf. 90, fig. 7. De rups bewoont volgens Patzak een zaadzak, die be¬ 

dekt is met bruinachtige samengesponnen bloesemdeeltjes van de voedselplant Chenopodium. 

De rups verlaat voor de overwintering de zak en verpopt in de grond in een kokon. Patzak 
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geeft als verspreiding van de soort Noord-, Midden- en Zuidoost-Europa. De vlinder wordt in 

de recente naamlijsten niet opgegeven van Denemarken, de Britse eilanden. Frankrijk of Bel¬ 

gië. 
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MIMUMESA SIBIRICANA BOHART NOG STEEDS OP TEXEL EN ENIGE OPMER¬ 

KINGEN OVER TWEE TEXELSE GRAAFWESPEN (HYMENOPTERA: SPHECIDAE). 

De vondst van een exemplaar van bovenvermelde soort, verzameld op Texel, in de collectie 

van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam door R. L. Veenendaal {Ent. 

Ber., Amst. 41: 156, 1981) was voor mij aanleiding om te trachten de soort terug te vinden op 

Texel. Door het dichtgroeien van de Geul (in het zuiden van Texel) leek de kans om de soort 

daar weer te vinden vrij klein. Vlak achter de Geul bevindt zich echter een nieuw terrein dat 

zich op een overeenkomstige wijze ontwikkelt. Dit zijn de Horspolders, twee kunstmatig aan¬ 

gelegde zoetwaterplassen, die nu in beheer zijn bij het Staatsbosbeheer. Vooral de tweede plas 

heeft langs de noordzijde een brede overgangszone met o.a. Scirpus maritimus L. Op 31 augus¬ 

tus lukte het om een 9 van M. sibiricana hier te verzamelen, samen met de cicade Paramesus 

obtusifrons (Staâl) (Homoptera: Cicadellidae), de prooi van deze graafwesp. Meer exemplaren 

werden er niet gevangen, ook later niet bij een tweede bezoek. Op twee andere plaatsen met 

veel Scirpus maritimus, namelijk de Zuid-Slufter in het duingebied en de Zandkes langs de 

Waddendijk noordelijk van Oudeschild, werd eveneens tevergeefs naar M. sibiricana uitge¬ 

zien. Hetgeen niet zo verwonderlijk was omdat het voor de soort al vrij laat was in het vliegsei- 

zqen, dat zeker voor de Waddeneilanden enkele weken vroeger zal eindigen dan in Zeeuws- 

Vlaanderen, waar het klimaat gunstiger is. 

Twee andere graafwespen waar ik naar uitgekeken heb op Texel, Bembex rostrata (Lin¬ 

naeus) en Philanthus triangulum Fabricius, die voor het laatst in 1955 resp. 1949 waren gevon¬ 

den en die niet van de andere waddeneilanden bekend zijn, heb ik niet gevonden. 

Ben Brugge, Pl. Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 


