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Zes soorten Microlepidoptera nieuw voor de Nederlandse fauna 

door 

G. R. LANGOHR 

1. Alucita grammodactyla L. (Orneodidae) 

De eerste vier exemplaren van dit sierlijke vedermotje verzamelde ik te Eijs op 
7 juni 1969, Dit waren exemplaren van de eerste generatie. Hetzelfde jaar verzamelde 
ik op 3 augustus nog twee van de tweede generatie. In 1971 nam ik op 29 mei enkele 
tientallen motjes waar, die opvlogen als ik door de vegetatie liep. In 1972 zag ik 
twee exemplaren van de eerste generatie op 2 juni, in 1973 weer enkele tientallen 
op 26 augustus. 

Het vlindertje vliegt op een vrij klein terreintje begroeid met een flink aantal 
voedselplanten van de rups Scabiosa columbaria L. (Duifkruid). Om de soort op een 
dergelijk klein terrein zoveel mogelijk te sparen verzamelde ik steeds slechts enkele 
exemplaren tegelijk. 

Stengelgal van Alucita grammodactyla L. in Scabiosa columbaria L. 
Foto A. van Frankenhuyzen. 
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Aanvankelijk hield ik de soort voor Alucita hexadactyla L., waarvan de rups op 
Lonicera leeft en die reeds lang uit ons land bekend is en steeds als algemeen vermeld 
wordt. Maar toen ik begon uit te kijken naar de rupsjes op Lonicera bemerkte ik dat 
er tot ver in de omtrek geen enkele kamperfoelistruik te vinden was, zodat ik ging 
twijfelen of het wel hexadactyla was. Dank zij het welwillend lenen door de heer 
Lempke van exemplaren uit de museumverzameling te Amsterdam van A. hexadactyla 

en A. huebneri Wallengren kon ik uitmaken dat het een andere soort moest zijn. 
Tenslotte bleek het A. g rammodactyla L. te zijn. Dit werd door de heer Lempke be¬ 
vestigd, die de exemplaren in het museum kon vergelijken. 

De rups leeft in stengelgallen van Scabiosa columbaria L. Die van de eerste gene¬ 
ratie is, mede gezien de vliegtijd, reeds half tot eind mei volwassen. Volgens de 
literatuur verpopt ze op de grond of in de woning. In de tweede helft van april zitten 
de rupsjes in de pas uitlopende planten, waarvan de hartscheut hartvormig verdikt en 
aan de buitenkant soms donkerrood gekleurd is. Die van de tweede generatie is in 
juli te vinden, onder aan de stengel, maar soms ook hoger. Op 13 oktober vond ik 
nog vrij veel verlaten stengelgallen op de vliegplaats. Ze zijn ongeveer erwtgroot en 
soms meer of minder donkerrood (zie afbeelding). 

2. Metzneria aprilella Herrich-Schäffer (Gelechiidae) 

Op 14 juni 1969 verscheen het eerste en tot nog toe enige exemplaar op licht te Eijs. 
Aanvankelijk hield ik de soort voor Metzneria neuropterella Zeiler, maar de heer 
Lempke aan wie ik het exemplaar ter vergelijking stuurde, vond van niet. Hij zond 
het motje naar Dr. Bradley (Commonwealth Institute of Entomology, Londen), die 
de soort determineerde als M. aprilella. 

In de literatuur kon ik bijster weinig vinden over deze soort. Alleen in „Spuler” las 
ik, dat zij voorkomt in Wallis, in Oostenrijk, bij Sarepta en in Klein-Azië, een versprei¬ 
ding dus met grote hiaten. Over de voedselplant kon ik evenmin iets vinden. Te Eijs 
vloog het motje op een krijthelling. 

3. Phyllonorycter (— Lithocolletis) scabiosella Douglas (Gracillariidae) 

Door slepen vond ik deze mineerder voor het eerst weer te Eijs en op precies 
dezelfde plek als de twee voorafgaande soorten, toch wel een buitengewoon goede 
vliegplaats voor micro’s! 

De rups van scabiosella maakt een grote vouwmijn aan de onderzijde van de blaadjes 
van Scabiosa columbaria L. Deze bladmijnen kon ik tot nog toe niet vinden, ondanks 
intensief zoeken op de vindplaats en op enkele natuurreservaten in de omgeving, waar¬ 
voor ik dank zij de welwillende medewerking van het Staatsbosbeheer vergunning 
verkreeg. 

Het motje werd door Dr. Bradley gedetermineerd. 

4. Bucculatrix antispilella Chrétien (Gracillariidae) 

Op 8 augustus 1970 vond ik het eerste motje tegen een boomstam zitten in de 
mooie maar helaas door industrie bedreigde bossen te Schinveld. Het vlindertje is 
fraai glanzend violet-bruin met twee goudglanzende tegenvlekken achter het midden 
van de voorvleugels. 

In de literatuur vond ik alleen vermeld, dat de soort slechts bekend is uit de Palts, 
waar Zuid-Limburg dus vrij goed bij aansluit. Een vermelding van voedselplant of 
levenswijze kon ik nergens vinden. 

5. Elachista magnificella Tengström (Elachistidae) 

Op een exkursie op 12 mei 1974 naar de prachtige bossen in de omgeving van 
Gronsveld-Cadier en Keer, in het Savelsbos, op de Trichterberg en de Riesenberg, vond 
ik naast bladmijnen van een vliegenlarve vrij veel mijnen van een Elachista-soort in 
de bladeren van Luzula sylvatica Gaudin. Deze Elachista moest in elk geval nieuw 
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zijn voor de Nederlandse fauna, want voor zover ik wist was tot nog toe uit ons land 
geen soort van dat genus uit Luzula bekend. 

Met enkele bladmijnen probeerde ik een kweek teneinde de juiste soort te kunnen 
vaststellen, wat mij op 25 juni 1974 drie imagines opleverde. Deze stuurde ik naar de 
Elachista-specialist Prof. U. Parenti te Turijn. Toevallig kon hij mijn exemplaren ver¬ 
gelijken met het type-exemplaar van E. magnificella van Tengström, dat hij te leen 
had van het Zoölogisch Museum te Helsinki en hij vond, dat onze soort er volkomen 
mee overeenstemde. 

In de vrije natuur trof ik intussen op de vindplaatsen van de bladmijnen op 21.VII. 
1974 vier motjes aan, waarvan drie exemplaren bijna onherkenbaar afgevlogen waren. 
Alle gecontroleerde bladmijnen waren op die datum verlaten. 

Verder vond ik de soort nog dank zij de bladmijnen te Oud-Valkenburg. Volgens 
de literatuur komt zij in juli voor in Noord- en Midden-Europa en in Engeland. 

6. Argyresthia pulchella Zeiler (Yponomeutidae) 

Tot dusverre verzamelde ik drie stuks van deze fraaie donker violet-bruine motjes, 
het eerste op 29.VIII.1969 te Simpelveld, het tweede op 19.VIII.1971 te Chèvremont 
en het derde tenslotte op 16.VIII.1971 te Kunrade. Alle motjes werden door kloppen 
verzameld. 

Volgens de literatuur vliegt de vlinder in Zuid-Duitsland en Oostenrijk van eind 
mei tot midden augustus met de hoofdvliegtijd eind juni tot eind juli. De biologie is 
nog niet geheel bekend. De rupsen zouden in april in de knoppen van Corylus en 
Sorbus leven en later onder een spinsel aan de bladeren. 

Verspreiding: Scandinavië, Rusland, Zwitserland, Zuidduitse Alpen, Oostenrijk en 
Polen. Wederom grote gebieden, waar de soort tot dusver niet waargenomen is! 

Voor alle welwillende hulp en determinaties dank ik de heren Dr. D. J. Bradley, 
A. van Frankenhuyzen, B. J. Lempke en Prof. U. Parenti. 

SUMMARY 

Six species of Microlepidoptera, new to the Dutch fauna, are mentioned, all taken 
or bred in the south-east of the province of Limburg. 
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DE MICROLEPIDOPTERA VAN BISSCHOP VAN TUINEN. In mijn mededeling 
over Hedya roseomaculana (Herrich-Schäffer) (Ent. Ber., Amst. 35: 31, 1975) schreef 
ik, dat het exemplaar uit bovengenoemde collectie geen gegevens over vindplaats en 
datum bevat. Ik vroeg me toen af, of dat kwam omdat het een „micro” was, die Van 
Tuinen eigenlijk weinig interesseerde. 

Ik trof inmiddels meer Microlepidoptera aan in de Amsterdamse collectie die uit 
deze verzameling afkomstig zijn. Geen van deze exemplaren heeft een vindplaatsetiket 
in tegenstelling tot Van Tuinen’s Macrolepidoptera. Alle zijn slechts geëtiketteerd met 
„Collectie Van Tuinen”. Het zijn beslist geen buitenlandse dieren, maar gewone Neder¬ 
landse soorten. Dit maakt de waarschijnlijkheid dat het exemplaar van roseomaculana 

ook uit Nederland afkomstig is, wel heel groot. — Lpk. 

COMMISSIE VOOR NATUURBESCHERMING. De secretaris van deze commissie, 
de heer W. Hellinga, deelt mede dat zijn nieuwe adres vanaf 1 mei is: Arendhof 1 
in Nuenen (N.B.). 


