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COLEOPHORA HYDROLAPATHELLA M. HERING (LEP., COLEOPHORIDAE). 

In 1921 beschreef Hering een nieuwe Coleophora waarvan hij de zakjes op Water- 

zuring in één van de Grunewaldmeren bij Berlijn verzameld had. Ook in 1932 was 

dit nog de enige vindplaats die hij van de soort kende. In 1962 verscheen echter een 

uitgebreide studie van Toll over de familie en hierin gaf deze als gebieden van voor¬ 

komen aan: West-Duitsland en Nederland. Nu is de vlinder in geen enkele Neder¬ 

landse publicatie vermeld en ik heb er ook geen spoor in de beide grote musea van 

kunnen vinden. Ik weet dan ook niet waarop Toll zijn opgave dat hydrolapathella hier 

zou voorkomen, baseert. Ik kan nauwelijks aannemen dat hij het dacht, omdat de 

soort in een Nederlands tijdschrift werd beschreven, want dan zou hij toch wel een 

zeer slechte lezer geweest moeten zijn. 

Intussen is het best mogelijk, dat de vlinder hier inderdaad voorkomt. Toll zelf 

beeldt de genitaliën af van een $ en een $ uit het Poggenpohlsmoor in Oldenburg, 

dus heel wat westelijker dan Hering’s vindplaats. Bovendien is de soort nu ook bekend 

uit Oost-Duitsland en Hongarije (Patzak, 1974). Daarom enkele gegevens over de 

biologie, ontleend aan Hering. Deze vond de zakjes het eerst in de winter van 1916. 

Toen hij over het bevroren meer liep, trof hij ze op de verdorde bladeren aan, maar 

de kweek mislukte. Ook in volgende jaren was dat het geval, tot hij ze in 1920 pas 

op 30 mei verzamelde. Na enkele dagen rondlopen sponnen de rupsen de zakjes vast 

en vanaf 15 juni verschenen de vlinders. Deze hebben een lichtgele kop en thorax, 

glanzende lichtgele voorvleugels en zwart-grijze achtervleugels. Alleen in 1916 werden 

de zakjes op de bladeren gevonden, later in hoofdzaak aan de vruchtstengels of tussen 

de vruchten. Ze zijn buisvormig, driekleppig, rood-bruin met lichter geel-bruin anaal- 

einde. Hering vond ze uitsluitend op planten die midden in het water (in het moeras?) 

stonden. En nu maar afwachten, welke ijverige zoeker ze in Nederland ontdekt! 
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