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Tinea turicensis Müller-Rutz, nieuw voor de Nederlandse fauna (Lep., Tineidae) 

door 

B. J. LEMPKE 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam 

ABSTRACT — Tinea turicensis Müller-Rutz, new to the Dutch fauna. Among the series of 
Tinea pellionella Linnaeus in the collection of the above mentioned institution a specimen of 
T. turicensis was discovered. It was met with indoors at Leuvenum (north-west of the prov. of 
Gelderland) on 28 June 1925. Another specimen was caught in Dutch Limburg in 1973. 

Van de Tineidae, eertijds een van de grootste families onder de „microlepidoptera", worden 
in de Naamlijst van de Nederlandse Lepidoptera (Lempke, 1976) 31 soorten vermeld, die met ze¬ 
kerheid uit ons land bekend zijn. Vergelijking van onze soortenlijst met die van de Britse eilan¬ 
den (Bradley e.a., 1972) en van Denemarken (Karlsholt & Schmidt Nielsen, 1976) en met de ge¬ 
gevens van de moderne Duitse literatuur (Petersen, 1969; Hannemann, 1977) maakte echter wel 
duidelijk, dat de mogelijkheid nieuwe soorten voor onze fauna te ontdekken niet uitgesloten 
was. Dat deze kans reëel was, is inmiddels al gebleken door de ontdekking van een nieuwe Ti- 
neide door de heer G. R. Langohr (1979). 

Ik kan daar nu een tweede soort aan toevoegen, namelijk Tinea (Tinea) turicensis Müller-Rutz. 
In de determinatietabel van Hannemann van het geslacht Tinea (Le.: 217) staat een groep van 
vijf soorten, waarvan pellionella Linnaeus en jlavescentella Haworth uit Nederland bekend zijn, 
maar de andere drie niet. Alle soorten van deze groep zijn volgens Hannemann met zekerheid 
alleen aan de genitaliën te herkennen. Het zou dus best kunnen, dacht ik, dat onder het Neder¬ 
landse materiaal toch iets nieuws te vinden zou zijn. Bij het bekijken van de serie van T. pellio¬ 
nella te Amsterdam bleek die soort nogal variabel te zijn, lichter of donkerder. Maar dat was be¬ 
kend. Eén exemplaar viel me echter op, achteraf denk ik door een iets andere vorm van de ach¬ 
tervleugels. De heer Diakonoff was zo vriendelijk een genitaalpreparaat te maken en toen bleek, 
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Tinea (T.) turicensis. Genitaalapparaat van het boven in zijn geheel, onder sterker vergroot 

met weglating van een deel van saccus en aedaeagus. Foto’s J. Huisenga. 

dat we inderdaad met een tot nog toe niet uit Nederland vermelde soort te doen hadden, Tinea 

{Tinea) turicensis Müller-Rutz, beschreven in 1920. 

Natuurlijk heeft ook Müller-Rutz gezien, dat er iets was waardoor deze soort van pellionella 

afwijkt. Als voornaamste kenmerk geeft hij op, dat de achtervleugels niet zo lang toegespitst 

zijn, meer afgerond. Bij het Nederlandse exemplaar zijn ze ook iets breder. De drie donkere 

stippen op de voorvleugels zijn meestal ook duidelijker. Aan het genitaalapparaat van het $ valt 

de lange smalle saccus op en de zeer forse aedaeagus, die ver buiten de saccus uitsteekt. Bij pelli¬ 

onella daarentegen zijn saccus en aedaeagus vrijwel even lang. Er zijn twee kleine spits toelopen¬ 

de cornutti. Bij pellionella zijn ze langer en forser. Ze liggen bij het proximale uiteinde van de rij 

tanden van de vesica, maar zijn op de foto slecht te zien. Daarentegen zijn de zeer karakteristie¬ 

ke twee groepen van vesica-tanden heel duidelijk. Ook de genitaliën van de vrouwtjes zijn bij de 

verschillende soorten goed van elkaar te onderscheiden. Zie hiervoor o.a. Hannemann (1977). 

De exemplaren waarnaar de Zwitserse auteur de soort beschreef, werden als schadelijke in- 

sekten aangetroffen in de zoölogische collecties van de universiteit van Zürich. Het Nederlandse 
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is een $ afkomstig uit de collectie van wijlen P. Tutein Nolthenius, die het vlindertje 28 juni 

1925 in zijn buiten, Huize Ullerberg bij Leuvenum, aangetroffen had. 

Vlak voor het ter perse gaan van dit artikel vond ik bij de Tineiden van de heer G. R. Langohr 

een exemplaar, dat hij als turicensis geëtiketteerd had, maar hij was blijkbaar niet helemaal zeker 

geweest van zijn determinatie omdat hij niet over voldoende vergrotende apparatuur beschikte. 

Toen ik zijn preparaat door het microscoop bekeek, bleek hij evenwel goed gezien te hebben. 

Ook dit exemplaar is een dat 17.VIII.1973 te Simpelveld gevangen werd. 

Tot mijn verrassing zag ik in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, dat ook C. 

Doets indertijd al aan het zoeken was geweest bij zijn donkere exemplaren van pellionella blij¬ 

kens de genitaalpreparaten die hij van verschillende ervan gemaakt had, maar hij had er toch 

niets nieuws tussen kunnen vinden. 

Volgens Petersen (1969: 374) leven de rupsen in vogelnesten (speciaal wordt de huiszwaïuw 

genoemd) en uileballen. Maar de vindplaats van het oorspronkelijke Zwitserse materiaal wijst er 

wel op, dat ze ook niet afkerig zullen zijn van collectiemateriaal. 

T. turicensis is nu uit een groot deel van Europa en Noord-Afrika bekend. Gecombineerd met 

de reeds door Petersen en Hannemann gepubliceerde gegevens is zij tot nu toe al in de volgende 

landen aangetroffen: Engeland, Nederland, West- en Oost-Duitsland, Denemarken, Frankrijk, 

Zwitserland, Spanje, Italië, Roemenië, Bulgarijë, Kaukasië, Algerije, Marokko en de Canari- 

sche eilanden. 
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Naschrift 

Nadat het artikel reeds ter perse was verscheen de publicatie van G. S. Robinson, Clothes- 

moths of the Tinea pellionella complex: a revision of the world’s species (Lepidoptera: Tineidae) 

in Bull. Br. Mus. nat Hist., Ent. series 38 (3): 57-128, fig. 1-103, 29.III. 1979. Hieruit blijkt, dat de 

soort reeds in 1859 door Stainton beschreven is als Tinea dubiella. T. turicensis is daarvan dus een 

synoniem. Robinson schrijft, dat T. dubiella donkerder is dan enige andere soort van de groep, 

wat vooral geldt voor de grijze achtervleugels. Bij de andere soorten zijn die okerachtig wit of 

heel licht grijs. 
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