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ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN,

DEEL

28, 1.11.1968

Twee nieuwe Lepidoptera voor de Nederlandse fauna
door
G. DIJKSTRA Hzn.

In 1966 had het RIVON een vlinderval opgesteld in de eendenkooi te Ternaard
(Fr.), waarvan de controle aan mij werd toevertrouwd. De kooi is gelegen tussen
Holwerd en Ternaard in de weilanden, omsloten door de nieuwe zeedijk en de
slaperdijk onder het gehucht Vischbuurt ongeveer 200 m van de waddenzee af.
Het landschap rond de kooi is volkomen kaal weiland en eerst op de erven rond
de boerderijen achter de slaperdijk treft men wat boomgewas aan. Gebleken is wel,
dat de kooi ideaal gelegen is voor het vangen van trekvlinders en zwervers. De
kooi is 1 ha groot met een uitgediepte vijver. Het kooibos bestaat uit wilg, es, iep,
meidoorn, zwarte- en peterselievlier, appel en peer, met de gebruikelijke onderbegroeiing van braam, framboos, grote brandnetel, fluitekruid, robertskruid, kleef¬
kruid, engelwortel, riet, enz. De dichtstbijzijnde zandgronden zijn gelegen op plm.
10 km hemelsbreed; het dichtstbijzijnde bos van enige betekenis op plm. 13 km
te Nes op Ameland.
In de val aangetroffen o.a.:
a. Udea elutalis H.-S. (Pyralidae), één $ op 29 juli 1966. Volgens de lite¬
ratuur komt de soort voor in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije, Fin¬
land en Lapland, doch is overal zeldzaam. Volgens Dr. H. J. Hannemann
(Microlepidoptera 2 : 324, 1964) zou de rups in de wortels van zevenblad, kruiskruid en bijvoet leven. Dr. H. Marion te Decize (Frankrijk) bevestigde de deter¬
minatie.

Nieuw voor

de

Nederlandse fauna.

b. Choristoneura murinana Hübner

(Tortricidae). 5 exemplaren, resp. op

3 juli (2), 5, 8 en 10 juli 1966. Alle mannetjes. Deze soort is vermeld uit ZuidDuitsland; voorts uit Oostenrijk, Zwitserland, Bohemen en Moravië, Silezië en
Galicië. Komt niet voor op de Britse eilanden. Overal lokaal en vrij zeldzaam. De
rups leeft in en op de jonge scheuten van de zilverspar (Abies alba Mill.), volgens
Prof. Hering (Die Schmetterlinge : 248, 1932) op „Pinus-Arten”. Dr. J. Kennel
(Die Palaearktischen Tortriciden) vermeldt Pïnus pectinata. Het voorkomen op
deze plaats is moeilijk te verklaren wegens het totaal ontbreken van pijnhout in de
naaste omgeving. Dr. A. Diakonoff was zo vriendelijk de determinatie te testen.
Nieuw voor de Nederlandse fauna.
Summary
Udea elutalis H.-S. (Pyralidae) and Choristoneura murinana Hübner (Tortri¬
cidae) were taken in the north of the province of Friesland in 1966. They are new
to the Dutch Fauna.
,,Duuntherne”, Hoorn 7, Terschelling.

