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Vangst van Aethes triangulana Tr. in Nederland (Lep., Cochylidae) 

door 

H. W. VAN DER WOLF 

Ons medelid de heer H. Neyts uit Nuenen, ondanks zijn 82 jaar als altijd druk 

bezig met de vlinders, ving op 12.VIL 1974 in zijn tuin op licht een Cochylide, die mij 

onbekend voorkwam. Reeds op grond van de uiterlijke kenmerken determineerde ik 

het vrouwelijke exemplaar op Aethes triangulana Tr. (kulhweiniana F.v.R.). Een geni- 
taalpreparaat bevestigde dit. (Gen. prep. nr. 491). 

Deze soort is nieuw voor de fauna. Zij is lokaal verbreid over Z. Scandinavië, Cen¬ 

traal en Oost Europa. Niet in België, Frankrijk en Groot Brittannië. Ik heb een ver¬ 

melding van Uerdingen bij Krefeld uit het midden van de vorige eeuw gevonden bij 
Grabe (1955). 

De vlinder vliegt waarschijnlijk in twee generaties, mei, juni en weer begin juli. 

De rups leeft op Veronica longifolia L., in Nederland uiterst lokaal. Aangezien de 

langbladige ereprijs in en om Nuenen verre van zeldzaam is, behoeft de vangst van 
deze soort wellicht geen verwondering te wekken. 

Over het algemeen komen Cochylidae slecht op licht. Verdere vangsten zijn wel¬ 

licht te verwachten, door in de schemering op rijke groeiplaatsen van langbladige 

ereprijs naar deze soort uit te kijken. 

Een woord van dank komt toe aan Dr. A. Diakonoff, die zo vriendelijk was de 

determinatie te bevestigen. 

Noot bij de correctie: op 27 en 28 mei 1975 heb ik een vijftal exemplaren uit lang¬ 

bladige ereprijs geklopt! 

SUMMARY 

First record of Aethes triangulana Tr. (Lep., Cochylidae) for the Netherlands. The 

species was taken at Nuenen (Noord Brabant), one of the few places in the Nether¬ 

lands where the foodplant, Veronica longifolia L., is not rare. 
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OPVALLENDE VOEDSELPLANT VOOR MAMESTRA BRASSICAE L. (LEP., 

NOCTUIDAE). De rups van deze vlinder, bekend als de Kooluil, is zeker niet kies¬ 

keurig. Op de achterplaats van de Afd. Entomologie van het Amsterdamse Museum 

groeien langs de randen tussen de voegen van de tegels nogal wat planten, waaronder 

in 1974 diverse exemplaren van Senecio viscosus (Kleverig kruiskruid). Daar ik die 

plant niet goed kende nam ik er wat van mee naar huis. Pas daar zag ik dat er een 

jonge „Mamestra-achtige” rups op zat, die er eerst mooi gekleurd en getekend uitzag, 

maar na een vervelling het minder opvallende uiterlijk van de volwassen brassicae- 

rups kreeg. 
Nu draagt dit kruiskruid zijn naam met ere. Vooral de wat oudere bladeren zaten 

vol met zaadpluis van Epilobium en stof van de omgeving. Toch gedijde de rups er 

uitstekend op. Hij verpopte normaal en in april 1975 verscheen een fraai exemplaar 

van Mamestra brassicae. — Lpk. 


