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De systematische plaats van de Acrolepiidae is nog niet precies aan te geven. 

Waarschijnlijk behoort deze familie tot de Yponomeutoidea, maar zij bezit ook 

enkele kenmerken van de Tineoidea, waarbij zij vroeger werd ingedeeld. 

Alle genera en subgenera komen in Nederland voor. 

Digitivalva {Digitivalva) valeriella (Snellen, 1878). Door Snellen (1882, p. 

556) vermeld van Arnhem. Gaedike geeft een meer oostelijke verspreiding, nl. 

Polen, DDR, Hongarije en Oostenrijk. Het is dus de vraag, of deze soort nog in 

Nederland voorkomt. De rups leeft op Engelse alant ([Inula britannica). 

Digitivalva {Digitivalva) arnicella (Heyden, 1863). Door Lijcklama (1927a) 

vermeld van Laag-Soeren. Komt in geheel Midden-Europa voor. De rups leeft op 

valkruid (.Arnica montand). 

Digitivalva {Inuliphila) granitella (Treitschke, 1833). Door Lijcklama 

(1927a) vermeld van Limburg. De soort is uit geheel Midden-Europa bekend. De 

rups leeft op donderkruid (Inula conyzae), alant {Inula helenium) en Buphthal- 

mum cordifolium. 

Acrolepiopsis assectella (Zeiler, 1839). In het gehele land voorkomend en vaak 

schadelijk. De rups leeft op ui {Allium cepa) en prei {Allium porrum). 

Acrolepia pygmeana (Haworth, 1811). Door Snellen (1882, p. 556) als 

Acrolepia pygmaeana vermeld van Holland en Gelderland; door Gaedike (1970) 

worden Dordrecht, Rotterdam, ’s-Graveland, Kortenhoef en Hulshorst genoemd. 

De rups leeft op bitterzoet {Solanum dulcamara) en wolfskers {Atropa bella¬ 

donna). 

Voor synoniemen, determinatietabellen etc. zie Gaedike (1970) met voortreffe¬ 

lijke afbeeldingen van de genitalia van alle soorten. 

Summary 

The author gives a list of the Netherlands species of the family Acrolepiidae 

with changes in nomenclature, in accordance with the paper of Gaedike (1970). 
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[In de collectie van het Instituut voor taxonomische Zoölogie (voorheen: Zoölogisch 

Museum) te Amsterdam bevinden zich van de genoemde soorten exemplaren van de volgende 

vindplaatsen: 

D. (D.) arnicella. Paterswolde, Laag-Soeren. 

D. (7.) granitella. Valkenburg, 1887 (D. ter Haar leg.). 

A. assectella. Elspeet, Arnhem, Oosterbeek, Wamel, Heemskerk, Vught, Cuyk. 

A. pygmeana. Warga, Arnhem, Amerongen, Rotterdam, Domburg — lpk.] 

Tyria jacobaeae L. in het binnenland (Lep., Arctiidae). Op 6 juni 1970 heb ik in mijn 

tuin te Bennekom een exemplaar van de Jacobsvlinder gevangen, op 8 juni een tweede exem¬ 

plaar. Ik had ze hier nooit en overigens uiterst zelden in het binnenland gezien, hoewel ik er 

al jaren op let. Ook de rupsen kom ik hoogst zelden tegen op Jacobskruid buiten het kust¬ 
gebied. 

P. Zonderwijk, Hullenburglaan 6, Bennekom. 


