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ABSTRACT. —- A discussion is given of three species of Lepidoptera not yet mentioned for 
the Dutch fauna, viz 1. Sclerocona acutellus (Eversmann) (Pyralidae), two specimens of which 
were caught in 1976 in a swampy area in the prov. of Overijsel; 2. Pteropkorus baliodactylus 
Zeller (Pterophoridae), which was met with in the south of Dutch Limburg in 1965 and 1968 and 
in the prov. of Zeeland in 1976; 3. Cucultia fraudatrix (Eversmann) (Noctuidae), caught in 
Gelderland in 1976. 

In dit artikel worden twee Lepidoptera vermeld die nieuw zijn voor de Nederlandse fauna. De 
derde soort werd eerder gevangen en ook goed gedetermineerd, maar publicatie ervan bleef tot 
nog toe achterwege. 

Sclerocona acutellus (Eversmann) (Pyralidae). Op 26 juni 1976 vergezelde ik de heren B. van 
Aartsen en. J. B. Wolschrijn op een excursie naar Overijsel. Ons plan was om op licht te gaan 
vangen bij Eerde, ten zuidoosten van Ommen, een geheel nieuw gebied voor ons. Het weer was 
ideaal. Overdag was de thermometer gestegen tot 34°C en in de late schemering was het nog 
tegen de 30°. De aanvlucht was hiezonder goed, niet zo zeer wat het aantal exemplaren betreft 
(een vrij algemene ervaring in 1976), als wat liet aantal soorten aangaat. Onze zorgvuldig 
bijgehouden lijsten kwamen tot een totaal van 173 soorten „macro’s”, een voor Nederlandse 
begrippen fantastisch aantal. Daarbij kwamen nog een 60 „micro’s”, zodat de expeditie uit een 
oogpunt van inventarisatie meer dan geslaagd was. Helaas liet één aggregaat het al spoedig 
afweten, zodat we tenslotte nog de beschikking over een enkel vangscherm hadden. 

Met een tussenpoos van ongeveer een half uur verschenen hierop twee zeer verse exemplaren 
van een Pyralide, eerst een $, daarna een van een soort die we niet thuis konden brengen. 
Voor ons stond al dadelijk vast, dat hij nog nooit eerder in Nederland gevangen was. De 
soortbepaling lukte aanvankelijk niet. In geen van de bekende handboeken trof ik een 
afbeelding aan, ook niet in de werken van Hübner [1796-1.832] en Duponchel (1836), hoewel de 
laatste een zeer groot aantal gekleurde figuren van Franse „micro’s” geeft. Achteraf bleek me 
dat ik iets te vroeg gestopt was met zoeken, want Herrich-Schäffer (1848, Pyrales, fig. 60) gaf 
een redelijk goede afbeelding. Maar ik zou er toch niet veel mee opgeschoten zijn, want in de 
tekst (p. 6) noemde hij de vlinder Duponchelia ciliaiis en het was ons al lang duidelijk, dat onze 
soort niet Hübner’s ciliaiis was. Vrijwel gelijktijdig hielpen Drs. J. H. Küchlein, die inmiddels het 
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9 onder zijn berusting had, en de Franse Pyraliden-specialist H Marion, aan wie ik een foto ge¬ 

stuurd had, ons aan de juiste naam, namelijk Scierocona acuteüus (Eversmann). 

Zoals de hierbij gereproduceerde foto laat zien, heeft acutellus net als Nascia ciiiaiis (Hübner) 

een opvallend scherpe voorvleugelfüunt. De voorvleugels zijn geelachtig bruin met een heel smal 

wit randje langs de costa, de achtervleugels zijn veel lichter, naar de binnenrand toe witachtig, 

franjelijn op alle vleugels iets donkerder bruin, waartegen de zuiver witte franje scherp afsteekt. 

Nascia eïliaiis is onmiddellijk ervan te onderscheiden door de brede bruine aderen op de 

voorvleugels, terwijl de wortel van de eveneens witte franje zwart-bmin is (zie Beirne, 1954, pl. 

12,% 11). 
Eversmann beschreef de soort in 1842 (p. 563) als Chiio acutellus naar in Oost-Rusland 

verzameld materiaal. In 1844 (p. 540) gaf hij de vindplaats nauwkeuriger aan: „Habitat in 

provincia Orenburgensis campis”. 

Lederer (1863: 386) beschreef in zijn behandeling van de Pyralidae een nieuw genus, 

Calamochrous, met de nieuwe soort chilonalis uit Venezuela. Tot dit genus rekende hij ook 

acutellus (en ciiiaiis), hoewel hij van geen van beide een exemplaar gezien had. Tot in de 

Catalogus van Staudinger & Rebel (1901 (2): 59) en nog lang daarna treffen we deze 

nomenclatuur aan. Toch had Meyrick (1890; 445) er reeds op gewezen, dat acutellus sterk van de 

Zuidamerikaanse soort afwijkt en daarom voor de Europese een nieuw genus ppgericht, 

Sclerocona. Geleidelijk aan komt deze naam nu in gebruik. 

In West-Europa is Sclerocona acutellus een zeer lokaal voorkomende vlinder, waarvan de 

vindplaatsen ver uit elkaar liggen, terwijl het aantal gevangen exemplaren altijd gering is. Toch 

krijgt men niet de indruk met een migrant te doen te hebben, maar wel degelijk, met een 

indigeen, omdat de betrouwbare vangsten in dit gebied altijd in een bepaalde biocoenose 

plaatsvinden, namelijk in die van vochtige terreinen. Marion (in litt.) beschouwt de soort in 

West-Europa als een relict. Roesler (in Heuser et al, 1971: 76) zegt dat de vlinder als een 

hygrothermrelict, dus als een relict thuis horend in vochtige terreinen, opgevat zou kunnen 

worden. Ook de Nederlandse vindplaats grensde aan een moerassig stuk grond. De vangst vlak 

na elkaar van een zeer vers $ en d wijst er eveneens op dat we met een indigeen te maken 

hebben. 

Wat de Franse vindplaatsen betreft, Lhomme (1935: 105) vermeldt Alpes-Maritimes (door 

Marion (1966: 369) in twijfel getrokken), Caudéran en Bordeaux (beide in Gironde). Later werd 

de vlinder aangetroffen in het marais d’Epannes bij Amuré (Deux-Sèvres). Van een exemplaar 

hiervan beeldt Marion het genitaalapparaat van het $ af (1966: 333, pl. M, fig. 117), terwijl een 

foto van de vlinder pas in 1973 volgde (vol. 8, pl IV, fig. 117). Dr. F. Kasy deelde mij bovendien 

mee, dat zich in de collectie van het Naturhistorisches Museum te Wenen een exemplaar van 

Arles in het Rhênedal bevindt, wat ongetwijfeld een verrassing voor de Franse lepidopterolo^en 

zal zijn. 

Uit West-Duitsland zijn twee vindplaatsen bekend. Gross (1969: 151) ving 13.VI.1969 een 

exemplaar in een „Auwald” (broekbos) aan de benedenloop van de Main tussen Mainz en 

Frankfurt. Heuser & al. (1971: 76) vermelden een acutellus, die op 17.'VII. 1963 in het Auwald van 

Berghausen in de Pfalz werd gevangen. 

Deze sterk verbrokkelde Westeuropas© verbreiding doet me denken aan de eveneens in 

vochtige terreinen thuis horende Chariaspüates formosaria (Eversmann) (Geometridae), die 

intussen al uit onze fauna verdwenen is (Lempke, 1953: 261). 

Meer naar het zuidoosten van Europa worden de vindplaatsen talrijker. Minà-Palumbo & 

Failla-Tedaldi (1889: lil) vermeldden de vangst van acutellus op Sicilië. Het Naturhistorisches 

Museum te Wenen bezit exemplaren van Santa Anastasia, Lazio en Fond! in Zuid - Italic en van 

Monfalcone bij Triest. In Oostenrijk werd de vlinder voor het eerst vermeld door Höfner (1878: 

116) van Wolfsberg in Karinthië, toen nog onder de foutieve naam Botys ciiiaiis,maar in 1885: 

220 gecorrigeerd in de juiste soortnaam. De soort is nu verder bekend van Moosbmnn ten 

zuidoosten van Wenen, het. Marehfeld ten noordoosten van de stad en van de Neusiedlersee 

(Dr. F. Kasy in litt.). Hrubÿ (1964: 462) noemt één vindplaats in het westen van Slowakije. Von 

Szent-Ivany & Uhrik-Mészâros (1942: 170) sommen een 13-tal Hongaarse vindplaatsen op, 

Gozmâny (1963: 235) vermeldt de vlinder van Hongarije en Joegoslavië, maar geeft geen verdere 
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Fig. 1. Sclerocona acutellus (Eversmann), Eerde, 26.VI1976 ( x 2). 2, 3. Pterophorus baliodacty- 

lus Zeiler; 2. $, Cadier en Keer, 7.VII. 1965, 3. Yerseke, 29.VI. 1976 (beide x 2). 4. Cucullia 

fraudatrix, Eversmann, „Rossia” (natuurlijke grootte). Foto’s: J. Huisenga. 

bijzonderheden. In de Catalogus van Staudinger & Rebel (1901 (2): 59) wordt o.a. nog Istrië en 

Taurus (in Klein-Azië) vermeld. Popescu-Gorj en zijn medewerkers hebben diverse malen over 

het voorkomen van acutellus in Roemenië geschreven (1967, 1972, 1974). In de publicatie van 

1967 (p. 177) wordt de soort gekarakteriseerd als een „élément caractéristique des régions 

marécageuses, largement répandu dans le pays”. In Rusland is acutellus vermeld of bekend van 

het Gomeldistrict (in het oosten van Wit-Rusland), de Krim, Taganrog en Armenië. Het 

Zoölogisch Instituut te Leningrad heeft bovendien materiaal van Dombas (Noorwegen!), 

Ismailia (aan het Suezkanaal) en Centraal-Azië (Mr. P. Ivinskis in litt.). Romanoff (1887: 39) 

vermeldt een 9 van de omgeving van Tbilisi (= Tiflis, in het zuiden van Kaukasië). Luh & Kuan 

(1950) geven Centraal- en West-China. Mutuura tenslotte (1971: 127, fig. 660) vermeldt voor 

Japan een geheel afwijkend biotoop: steppe-achtige zonnige plaatsen, V-VIII, bekend van de 

eilanden Hokkaido, Honsjoe en Sjikokoe, ook van Korea en Siberië (vertaling van de Japanse 

tekst van Mr. P. Ivinskis). De goede kleurenfoto laat onmiskenbaar zien, dat de Japanse 

populaties niet tot de Europese nominaatvorm behoren. 

Over de biologie van acutellus is niets bekend. Het snel vervettende abdomen van het $ zou 

er op kunnen wijzen, dat de rups een stengel- of wortelbewoner is. Genus en soort kunnen in de 

Naamlijst voorlopig het beste geplaatst worden na Microstega (p. 37, rechts). 

Pterophorus baliodactylus Zeiler (Pterophoridae). Bij het rangschikken van de tot deze familie 

behorende exemplaren in de collectie van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te 

Amsterdam vond ik in een doos met allerlei materiaal een exemplaar van een vedermot, 
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waarboven een stukje papier met de naam haliodactylus geprikt was. Bij controle bleek deze 

naam juist te zijn. De vlinder was 9.VII.1968 te Maastricht door B. van Aartsen gevangen. 

Ergens anders trof ik een Pterophoride aan, waarvan blijkens een etiket door Helmers een geni- 

taalpreparaat gemaakt was. Toen ik kort geleden zijn preparaten ontving en zijn nr. 2049 kon 

controleren, bleek ook dit een baliodactylus te zijn. In de bursawand bevinden zich twee lange 

aan het ene uiteinde gaffelvormig vertakte signa, waaraan het 9 te herkennen is. Stellig moet 
Helmers geweten hebben met welke soort hij te doen had, maar geen van beide vangsten is ooit 

vermeld. Het tweede exemplaar stamt van Cadier en Keer, 7.VII. 1965, en is eveneens afkomstig 

van Van Aartsen. 

De rups leeft op Wilde marjolein (Origanum vulgare L.). Hij komt in augustus uit het ei, 

overwintert klein en zit in mei en juni in de topscheuten van de voedselplant. Hij vreet de 

stengel aan, waardoor de top van de scheut gaat hangen en verwelkt, en eet ’s nachts van de 

jonge bladeren (Beirne, 1952: 179). 

Aan een gedeelte van de Oosterscheldedijk bij Yerseke bevindt zich aan de landzijde een 

mooie vegetatie van Marjolein. Toen ik daar 29.VI. 1976 was, heb ik met het net vooral in en bij 

deze planten gesleept en het lukte me vier vedermotjes in handen te krijgen. Van het meest 

afgevlogen $ maakte ik een genitaalpreparaat. Dit stemde overeen met de tekst en figuur, die 

Pierce en Metcalfe (1938) en Hannemann (1977) van baliodactylus geven, zodat we nu al drie 

Nederlandse vindplaatsen kennen. Ongetwijfeld zullen er vooral in Zeeland en in Zuid-Limburg 

wel meer zijn. 

Pterophorus baliodactylus is een vrij kleine licht gekleurde en nauwelijks getekende soort. De 

voorvleugels zijn heel licht geelachtig. Voorbij het midden van de costa staat een klein donker 

vlekje dat bij wat oudere exemplaren, zoals de beide afgebeelde, niet of nauwelijks te zien is, en 

het uiteinde van de twee veren is witachtig. De achtervleugels zijn wat donkerder, meer 

grijsachtig, met iets lichtere uiteinden. Een fraaie afbeelding is die in de heruitgave in 1954 van 

Beirne’s boek met verbeterde platen (niet naar foto’s zoals in 1952, maar naar tekeningen van S. 

N. A. Jacobs). De vlinder is afgebeeld op pl. 15, fig. 11 (niet 12, de tekst voor deze twee figuren 

is verwisseld!). 

De soort is uit alle omringende gebieden waar de voedselplant voorkomt, bekend. In de 

Naamlijst hoort hij na Pterophorus tridactyla (Linnaeus) te staan. 

Cucullia fraudatrix Eversmann (Noctuidae). De heer J. Lukkien stuurde me een Noctuide die 

hij 6.VIII. 1975 te Ruurlo op licht gevangen had en die hij niet thuis kon brengen. Volgens de 

habitus moest het een Cucullia zijn en bij determinatie bleek het C. fraudatrix te zijn, die tot 

dusver nog niet in Nederland aangetroffen was. Het is een mooi gaaf exemplaar, dat echter niet 

afgebeeld is, omdat tijdens het versturen de sprieten afgebroken waren doordat een andere 

vlinder in het doosje los geraakt was. In plaats daarvan is nu een Russisch exemplaar uit de 

collectie van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie genomen, waar geen bezwaar tegen was 

omdat de soort in Europa althans niet geografisch variëert. Zij is makkelijk te herkennen aan de 

scherp tegen de grijsachtige grondkleur afstekende zwarte lengtestrepen der voorvleugels. 

Eversmann (1837: 43) beschreef fraudatrix naar exemplaren die gevangen waren bij Orenburg 

en Kazan. Oorspronkelijk was het een Aziatische en Oosteuropese soort, die omstreeks 1930 

echter duidelijk naar het westen begon op te dringen. Urban & Urbahn (1939: 532) schrijven dat 

de vlinder in 1933 voor het eerst in Pommeren gevangen werd, terwijl de rupsen daarna 

regelmatig van Bijvoet (Artemisia vulgaris L.) geklopt werden. Ze bleken echter sterk 

geparasiteerd en moeilijk te kweken te zijn. Sinds 1950 is fraudatrix bekend uit de mark 

Brandenburg, ook van Wolgast en het eiland Usedom (Urbahn, 1958: 150). Cleve (1956: 30) 

vond de vlinder in Berlijn herhaaldelijk op verlichte etalageruiten. Artemisia vulgaris was toen 

een heel gewone plant op de ruïnes van de stad, die nu echter verdwenen zijn en daarmee ook 

de planten. De Lattin (1958) schrijft, dat de soort in 1958 in Pevestorf aan de Elbe (in het 

noorden van Hannover) werd gevangen. Warnecke (1958) besprak uitvoerig het opdringen van 

fraudatrix en vermeldde, dat de vlinder in juli 1958 ook te Magdeburg was aangetroffen. In juli 

1970 werden vier exemplaren te Klempau, 10 km zuidoost van Lübeck, gevangen (Kempas, 

1972). 
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In Denemarken werd fraudatrix voor het eerst in 1949 op Bornholm aangetroffen, daarna op 

diverse plaatsen op dit eiland en ook op Sjælland (Seeland) en Falster (Hoffmeyer, 1962: 143) 

en in 1973 tenslotte op Fyn (Funen) (Kaaber, 1974: 109). 

De Nederlandse vindplaats is nu dus de meest westelijke. Of er meer pogingen zullen volgen 

het areaal zover uit te breiden moeten we afwachten. De soort hoort in de Naamlijst na Cucullia 

absinlhii (Linnaeus). 
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UYTTENBOOGAART-ELIASEN STICHTING. U wordt er aan herinnerd dat binnenkort de 
vergadering zal zijn van het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. Wanneer u een 
aanvrage wilt indienen, moet deze voor 15 april/resp. november in het bezit zijn van de 
secretaris, Drs.W.van de Wardt, p/a Bank Mees & Hope NV, Herengracht 548, Amsterdam-C. 

LEPTURA SANGUINOLENTA LINNAEUS (COL., LUCANIDAE). Van deze zeldzame ke¬ 

ver, waarvan ik nog nooit een exemplaar in de natuur zag, vingen we in het Rijsterbos op 11 en 

12 juni 1977 vier stuks, twee $ en twee 9. Ik had nog geen gelegenheid de literatuur en de col¬ 

lecties te raadplegen, maar Everts (Coleoptera Neerlandica 2: 355, 1901) schrijft: „Eenmaal een 

C bij Rijs in Gaasterland”. Dat is dus een waarneming, die ruim driekwart eeuw oud is, en van 

dezelfde vindplaats. 

Volgens Reitter (Fauna Germanica, Käfer Deutschen Reiches 4: 18, 1912) is het een soort, die 

in bergbossen voorkomt. 

E. A. M. Speijer, Stephensonstraat 30, Den Haag. 


