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Drie nieuwe Microlepidoptera voor de Nederlandse fauna 

door 

G. R. LANGOHR 

1. Pandemis cinnamomeana Treitschke (Tortricidae) 

De twee eerste exemplaren (een ç? en een $ ) werden op 4.VII.1971 overdag 

door kloppen gevangen te Holset. Een week later, op 11.VII, verzamelde ik op 

dezelfde plaats nog een P en drie mannetjes met licht. 

Volgens Hannemann (1961: 5) leeft de rups op allerlei planten: Larix, Acer, 

Betula, Querqus, Prunus enz. De soort komt algemeen voor in Noord- en Midden- 

Europa en in Engeland en werd ook bij ons verwacht (Bentinck & Diakonoff, 

1968: 19). 

2. Olethreutes fuligana Denis & Schiffermüller (Tortricidae) 

Ook de eerste exemplaren van deze soort werden overdag geklopt en wel te 

Kerkrade op 21.VI.1970, wederom een <ƒ en een Ç . Daarna kreeg ik door 

kweken een $ op 8.V.1971 en twee mannetjes en twee wijfjes op 7.VI.1971. De 

soort komt volgens Hannemann (1961: 205, nota) zeldzaam en lokaal voor in 

Midden- en Oost-Duitsland. Als vliegtijd geeft hij op: juni en juli. De rups leeft 

in de onderste stengeldelen van Klein Springzaad (Impatiens noli-tangere L.). 

Dat ik de soort kon kweken dankte ik aan een stukje dat Huggins in 1953 

publiceerde en dat ik in februari 1971 ter leen kreeg. Hierin wordt beschreven 

hoe men rupsen kan verzamelen van Argyroploce penthinana Guenée, een nog 

niet in Nederland waargenomen soort, die ik hoopte en nog steeds hoop te vinden. 

Deze vlinder kan men kweken door in november of december dode springzaad- 

stengels, waarin de rupsen overwinteren, te verzamelen en buitenshuis te bewaren. 

Daardoor aangemoedigd ging ik nog in februari 1971 op zoek naar dode sten¬ 

gels van springzaad, overigens een moeizaam werkje in deze tijd, omdat de stengels 

dan door de reeds ondergane weersinvloeden zeer lastig te vinden zijn. Slechts een 

kleine hoeveelheid was dan ook het resultaat van enkele uren zoeken. Ze werden 

in het tuinhok bewaard en goed vochtig gehouden met als resultaat dat ik niet de 

verwachte Argyroploce penthinana zag verschijnen, maar de eveneens in Nederland 

nog niet gevonden Olethreutes fuligana. De soort is te vinden op blz. 175 van het 

prachtige boek over de Nederlandse bladrollers, omdat hij reeds vroeger abusieve¬ 

lijk als inlands vermeld was. 

3. Cyphophora idaei Zeiler (Momphidae) 

Twee exemplaren van deze voor Nederland nieuwe soort werden ook weer door 

kloppen op 23 V. 1.969 te Nijswiller verzameld. Volgens Schütze (1931: 143) 

leeft de rups van juni tot april in de wortels van het Wilgeroosje (Chamenerion, 

mogelijk ook Epilohiuni). 

Alle determinaties werden verricht of gecontroleerd door Dr. A. Diakonoff, 

waarvoor ik hem hartelijk dank. 
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Summary 

Three species of Microlepidoptera, new to the Netherlands fauna, are men¬ 

tioned, all taken or bred in the south-east of the province of Limburg. 

Simpelveld, Pleistraat 20. 

Vondsten van Naucoris maculatus Fabricius en een macroptere 

Microvelia umbricola Wróblewski in het Nieuwkoopse 

plassengebied (Heteroptera) 

door 

E. J. VAN NIEUKERKEN 

Tijdens een bezoek aan de Nieuwkoopse plassen op 1 mei 1971 werd tussen 

67 aptere exemplaren van de oppervlaktewants Microvelia umbricola Wróblewski, 

1938 één macropteer exemplaar verzameld. Het monster werd genomen in de 

ongeveer 2 meter brede sloot die aan de zuidwestrand van de purperreigerkolonie 

door veenmosrietland loopt. (Top. kaart 31 D, coördinaten: x = —39.920, y = 

—1.080). 

Er was weinig drijvende watervegetatie, bestaande uit Utrictdaria vulgaris, 

Lemna trisulca en Ricciella fluitans. De begeleidende oppervlaktewantsen waren 

Hydrometra gracilenta brachypteer (1 ex.), Hebrus ruficeps micropteer (2 exx.), 

Microvelia reticulata apteer (10 exx.), Gerris argentatus macropteer (4 exx.), 

en Gerris odontogaster macropteer (2 exx.). Verder werden de volgende water- 

wantsen gevangen: Plea leachi, Notonecta glauca, Cymatia coleoptrata, Hespero- 

corixa linnei en Sigara striata in aantal en 1 G van Sigara fossarum. Tot nu waren 

er sinds Microvelia umbricola in Nederland herkend werd (Higler, 1962) nog 

geen macroptere exemplaren uit Nederland gemeld. Het betreft hier een manne¬ 

lijk exemplaar. Ook de vondst van Hebrus ruficeps Thomson, 1871 verdient ver¬ 

melding. Voor zover mij bekend is de soort nog niet eerder in het westen van ons 

land gevonden, doch is m.i. overal waar Sphagnum-vegQtaties zijn, wel te ver¬ 

wachten. 

Samen met J. van Tol en G. van der Velde werd op 15 september 1971 een 

tweede bezoek aan de plassen gebracht. Nu troffen we tot onze verrassing in twee 

sloten de waterwants Naucoris maculatus maculatus Fabricius, 1798 aan, een 

soort die sinds 1935 niet meer uit Nederland was gemeld (Nieser, 1966). De 

eerste vindplaats betreft de sloot die ongeveer 30 meter ten zuidwesten van de 


