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Aantekeningen over de Nederlandse Microlepidoptera 2 

door 

A. DIAKONOFF 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

Hieronder volgen enkele aanvullingen en correcties op mijn Aantekeningen 1 

in het 9e nummer van de voorgaande jaargang (p. 162, 1.IX. 1967) en het vervolg 

erop, wederom ontleend aan Bradley (1967). Voorts worden enige aanvullingen 

op de lijst van de Nederlandse Tortricidae gegeven. 

TORTRICIDAE 

Archips oporana Linnaeus, 1758. — In mijn vorige aantekening over deze soort 

(p. 162) merkte ik op, dat de naam oporana L. “pagina-precedentie” boven de 

naam piceana L. heeft. Deze opmerking heeft aanleiding tot enig misverstand 

gegeven. Het begrip “page preference”, waarbij een van twee of meer in hetzelfde 

werk gepubliceerde synoniemen nomenclatorisch preferentie boven de andere had, 

al naar zijn plaats in het stuk — is reeds verouderd, is thans verlaten en is vervan¬ 

gen door het begrip “action of the first reviser”. Het is thans de handeling van de 

eerste réviseur, die de geldigheid van één van de tegelijk gepubliceerde synoniemen 

bepaalt en niet langer hun plaats in het stuk; de term “pagina-preferentie” is dus 

vervallen. Doch de term “pagina-precedentie” (door mij gebruikt) bestaat wel, nl. 

in twee Aanbevelingen van de Code, 24A en 69B. De eerste is voor ons van 

belang: het is een aanbeveling aan de “eerste reviseur” om dat synoniem als geldig 

aan te wijzen, hetwelk “pagina-precedentie” boven de andere heeft. De naam 

oporana L. (ed. X: 530) heeft preferentie boven die van piceana L. (ed. X: 531), 

niet zonder meer omdat het één pagina eerder voorkomt (zoals men in mijn aan¬ 

tekening heeft menen te lezen), doch omdat Bradley c.s., als “first reviser” op¬ 

tredend, de aanbeveling 24A van de Nomenclatuurcode heeft opgevolgd. 

Het bewuste stuk, “Some changes in the nomenclature of British Lepidoptera, 

part 4. Microlepidoptera”, is verschenen in de Entomologist’s Gazette 17 (4): 

213—235, oktober 1966, zoals in mijn tekst is vermeld. (In de “Summary” staat 

abusievelijk het jaartal 1967). 

Archips podana Scopoli, 1763. Dat deze soort in ons land niet voorkomt, is een 

betreurenswaardige slip of the pen. Deze soort, waarvan A. oporana auct. nee 

Linnaeus, een synoniem is, komt algemeen bij ons voor, is polyfaag en heeft een 

slechte naam bij de fruittelers, die hem de Grote Appelbladroller noemen. 

Voorts mogen een viertal nieuwe soorten voor de fauna worden vermeld. De 

voorbereiding van het overzicht van de Nelerlandse Tortriciden heeft veel speur¬ 

werk, prepareren en over-determineren geëist. En wederom kreeg wijlen ons mede¬ 

lid Uyttenboogaart gelijk: er is geen beter verzamelen dan in een oude collectie! 

1. Olindia schumacherana Fabricius, 1787. — Deze fraaie en opvallende soort, 

de enige in het geslacht, is niet alleen onmiddellijk te herkennen aan de $ geni- 
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talia, doch ook aan de tekening: een sneeuwwitte dwarsband op een donkerbruine 

voorvleugel. 

Op een excursie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie naar Zuid- 

Limburg verzamelde ikzelf een mannetje te Bunde-Oostbroek en op dezelfde dag, 

22 mei 1952, een wijfje op de Bemelerberg, een merkwaardige coïncidentie! 

2. Grapholitha lathyrana Hübner, [1811—1813]. — In de collectie van het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie is één exemplaar van deze soort aanwezig 

met de volgende etiket: “Breda, Mastbos, 6/6/1877“, “coll. Heylaerts”. 

Alhoewel men soms aan de juistheid van etikettering van de rijke collectie- 

Heylaerts schijnt te twijfelen, zijn voor deze twijfel nog nooit enige bewijzen 

aangevoerd. Daarom zie ik geen reden om dit exemplaar als authentiek en de 

soort als inheems te verwerpen. Er schijnt geen aanvullend materiaal te bestaan, 

dat is waar. Doch over het algemeen kan ik getuigen, dat de tegenwoordige Neder¬ 

landse collecties armelijk zijn wat het materiaal van eigen inheemse micro’s betreft. 

Daarom zegt hun ontbreken in die collecties weinig. Het heeft mij veel moeite 

gekost materiaal van sommige zeldzamere in alle lijsten erkende inheemse soorten 

voor onderzoek te krijgen. 

3. Pammene gallicolana Zeiler, 1846. Na overleg met de Heer Niels L. 

Wolff te Kopenhagen, die zich in de studie van het geslacht Pammene speciali¬ 

seert, en met de Heer E. Jäckh te Bremen, is het mij gebleken dat zij de boven¬ 

staande naam niet als een synoniem van P. albugiana beschouwen (Obraztsov, 

I960, Hannemann, 1961) doch als de naam van een aparte soort. Uit hun foto’s 

en tekeningen, die zij aan mij welwillend toezonden, blijkt dit overduidelijk. De 

studie van de Heer Wolff over Pammene-soorten is nog niet klaar, doch hij heeft 

mijn toestemming gegeven het volgende te publiceren. Aan beide heren wens ik 

ook op deze plaats mijn erkentelijkheid te betuigen. 

Mijn eigen onderzoek van Pammene “albuginana' in het Museum te Leiden 

heeft aangetoond, dat ook in ons land beide soorten naast elkaar voorkomen. Van 

P. gallicolana was het volgende materiaal aanwezig: Gdl.: Harderwijk, gekweekt 

uit Biorhyza pallida-gallen op eik, vlinders uitgekomen op 8 en 14.IV. 1936 (A. 

Diakonoff). Z.H.: Scheveningse duinen, 14.IX.1891, $ $ (coll. Kallenbach). 

Blijkbaar twee generaties. 

Pammene albuginana Gn., 1845, die reeds op onze faunalijst stond, was slechts 

door één generatie vertegenwoordigd en was minder talrijk, nl. Z.H. : Dordrecht, 

19.VI.1871 (coll. de Joncheere), N.B.: Breda, 28.V.1875 (coll. Heylaerts). 

Lbg.: Venlo, 12.IV. 1898 (coll. Snellen). De soort is zeldzaam, in Leiden is geen 

jonger materiaal aanwezig dan van 1898! 

De biologie van de twee soorten is nog niet geheel uitgezocht, doch Hanne- 

mann’s opgave (1961, p. 104) van albuginana zou althans voor de eerste genera¬ 

tie van beide soorten kunnen gelden: de rups leeft van half september tot maart 

in de gallen van Cynips terminalis en Biorhyza pallida, op eik. 

Uitwendig zijn de soorten slechts met moeite te onderscheiden. P. gallicolana 

heeft een helderder witte en iets grotere binnenrandsvlek die scherp begrensd en 
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niet of nauwelijks donker gedeeld is en een licht uitgeschulpte rand heeft, met een 

drietal korte puntjes tussen de uitschulpingen, zodoende lijkt die rand kort-gezaagd 

te zijn. De achtervleugel bij het $ is iets geelachtig-grijs, met een brede doch 

vaaggerande donkergrijze zoom, bij het $ is de achtervleugel bijna eenkleurig 

donkergrijs. 

P. albuginana daarentegen heeft een iets kleinere binnenrandsvlek, die licht grijs 

getint en duidelijk donker gedeeld is, terwijl de bovenrand van de vlek verdoe¬ 

zeld en iets schuin afgeknot is. De achtervleugel bij het $ is lichter, met een meer 

opvallende, bijna zwarte zoom, bij het $ eenkleurig zwartgrijs (donkerder dus 

dan bij P. gallicolana). 

De $ genitalia verschillen duidelijk: gallicolana heeft 1—3 lange stekels aan 

de sacculus, die bij albuginana geheel ontbreken. Bij het 9 van albuginana is de 

lamella antevaginalis klein, trapeziumvormig en gepunkteerd, bij gallicolana is 

deze lamella groot, halvemaanvormig en glad, met afgeronde en iets ingedrukte 

uiteinden. 

P. albuginana Guen. is de soort waarvan de $ en 9 genitalia door Pierce en 

Metcalfe correct zijn afgebeeld onder deze naam (Genitalia Brit. Tortr., pl. 31). 

Zij beschouwden gallicolana echter als een synoniem. 

P. gallicolana Z. is de soort waarvan het wijfje door Obraztsov is afgebeeld 

(I960, Tijd sehr. Entom. 103 : 123—124, fig. 75), echter onder de naam albugi¬ 

nana Gn. 

Mogelijk is deze soort zeldzaam of eenvoudig niet genoeg verzameld, of zelfs 

uit ons land verdwenen, samen met zijn biotoop. Ijverig verzamelen en kweken 

alléén kan op deze en op talrijke andere dergelijke vragen een antwoord geven. 

En haast is hierbij geboden: biotopen verdwijnen met de dag! 

In het Museum in Leiden is een aardige serie van deze soort uit het buitenland 

aanwezig, waar hij volgens de literatuurgegevens verbreid doch zeldaam is, vooral 

in het zuiden van Midden-Europa. De rups leeft van juli tot september in de 

peulen van Vicia crac ca L. en volgens CHRéTiEN ook in opgerolde bladeren van 

Trifolium medium L. (Hannemann, 1961). 

4. Pammene trauniana Denis & Schiffermüller (1775). — Het was een ver¬ 

rassing onder de serie van deze soort in het museum te Leiden, afkomstig uit het 

buitenland, niet minder dan een viertal Nederlandse exemplaren te vinden ! Zij 

zijn geëtiketteerd : “Breda, 2/6/1880, Emmer” en “Breda, 6/6/1880, Emmer” 

(een gebied uit de omgeving van de stad), alle uit de collectie Heylaerts. Weder¬ 

om collectie Heylaerts dus! Doch wat is er op tegen? Hij heeft mogelijk beter 

verzameld dan wij en in een tijd dat onze fauna rijker was dan nu. Laten wij zijn 

etiketten accepteren, de soorten als inheems beschouwen en alles doen om ze 

wederom te vangen! De soort komt algemeen in omliggend kontinentaal Europa 

en ook in Engeland voor. Daarom is deze vondst niet geheel onverwacht. 

De soort lijkt veel op de bekende, doch niet algemeen voorkomende Pammene 

regiana Z. Hij komt vooral in het zuiden van Midden-Europa voor. De rups leeft 

in augustus en september in de gevleugelde vruchten van Acer campestre L., over¬ 

wintert in een spinsel onder schubben van de schors en verpopt pas in het voor¬ 

jaar (Hannemann, 1961). 
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Gelechiidae 

Zo dynamisch is onze systematische wetenschap, dat sedert mijn vorige Aante¬ 

kening no. 1 reeds een nomenclatuurcorrectie op een daarin vermelde naam van 

een belangrijke soort noodzakelijk is. 

Phthorimea operculella (Zeiler, 1873) is toch de correcte combinatie voor de 

“Aardappelmot”. Hodges (1967) heeft onlangs aangetoond, dat de naam Bryo- 

thropha terella Walker, 1864, die Bradley als vervanging van de bovenstaande 

naam heeft voorgesteld, wel ouder, doch niettemin niet te gebruiken is. Deze naam 

is namelijk vóór 1961 verworpen als een secundair homoniem van een oudere, 

gelijkluidende naam. Dit maakt de naam Geleehia terella niet meer beschikbaar, 

zodat het niet als een geldige naam mag worden hersteld (Artikel 59c van de 

Code) (zie Bradley, 1967, loc. cit, p. 153). 

Oecophoridae 

Mijn aantekening over Agonopterix heracliana Lin. (Aant. 1: 163) behoeft een 

aanvulling. 

Depressaria pastinacella Duponchel, 1838 (species revivata) is de juiste naam 

voor de soort, die bij Lycklama D. heracliana de Geer heet. Deze enigszins ge¬ 

kunstelde naamsverandering is het gevolg van een andere voorgaande verandering: 

van Phalaena Tortrix heracliana Linnaeus, 1758, in Agonopterix heracliana (Lin¬ 

naeus), een nieuwe combinatie, waarvan Pyralis applana Fabricius, 1777, een 

nieuw synoniem is. 

Met voorbijgaan aan de ingewikkelde nomenclatorische kant van dit probleem, 

waarvoor ik verwijs naar Bradley, 1966, p. 224—226, wil ik volstaan met erop 

te wijzen, dat twee inheemse soorten van deze familie erbij zijn betrokken, nl. 

1) Depressaria pastinacella Dup., die groter is en waarvan de rups in de schermen 

en in zaden van Heracleum en andere Umbelliferae leeft en in de stengel verpopt. 

En 2) Agonopterix heracliana Linn. (= applana F.), die kleiner is en waarvan de 

rups zowel in de schermen en zaden als ook tussen de samengesponnen bladeren 

van diezelfde planten leeft, doch niet speciaal in de stengel, maar ter plaatse, 

verpopt. 

COLEOPHORIDAE 

Coleophora vacciniella H.S. — Dr. VaRi wijst mij erop, dat de identificatie 

van de soort vacciniella door Meyrick op een fout berustte. Derhalve heeft de 

naamsverandering van vacciniella in idacella (zie mijn Aantekening no. 1, p. 163) 

geen betrekking op Nederlands materiaal en moet onze C. vacciniella H.S. zo 

blijven heten. 

Coleophora fischerella (Linnaeus, 1758) is de eerste combinatie voor de soort, 

die bij Lycklama (1927) als Coleophora alcynipenella Kolk vermeld staat 

(Staudinger & Rebel, no. 3674). (Bradley, 1967: 45—46). 

Gracilariidae 

Calybites phasianipenella (Hübner [1810—1813]). Dit is de juiste combinatie 

voor onze soort die in de LYCKLAMA-lijst 1927 nog Gracilaria aurogutella Steph. 
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heet (Staudinger & Rebel Catalogus 1901, no. 4071). De soort heeft tot syno¬ 

niem: Euspilapteryx aurogutella Stephens, 1835 (Bradley, 1967: 45—47). 

Aanvulling voor het ter perse gaan: als een bijzondere 

verrassing, die mijn vertrouwen in de Heer Heylaerts geheel bevestigt, komt het 

nieuws dat de Heer van A artsen een exemplaar van Grapholitha lathyrana Hb., 

een 9 , op I.VI.1966 te Putten-Gdl. heeft buitgemaakt. 

Summary 

Notes on Dutch Microlepidoptera. Four species are new to the Dutch fauna: 

Olindia schumacherana Fabricius, Grapholitha lathyrana Hübner, Pammene gal- 

licolana Zeller and Pammene trau ni ana Denis & Schiffermüller. 
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Kweek van Hymenoptera-Aculeata, voorjaar 1967 

door 

Br. VIRGILIUS LEFEBER 

Evenals de twee voorgaande winters heb ik me ook in de winter 1966—1967 

druk bezig gehouden met het verzamelen van dood hout en plantestengels, maar 

deze keer ook van lege wijngaard-slakkehuisjes en in enkele gevallen van bodem¬ 

monsters. Dit materiaal heeft 46 Aculeata-species opgeleverd. Ik zal me deze keer 

beperken tot de soorten, die ik voordien nog niet had uitgekweekt, tot enkele 

(blijkbaar toch niet zó) zeldzame soorten en tot soorten, die in verrassend groot 

aantal gekweekt werden : 

Rh op alum clavipes L.: een $ en twee 9 9 ; St. Pietersberg; Vihurnum-stengels. 

Ectemnius lapidarius Pnz.: drie $ $ en een 9 ; St. Pietersberg; weipaal. 

Crossocerus elongatulus Lind.: een '9 ; Jekerdal; vlierstengel. 

Crossocerus congener Dhlb.: een $ en een 9 ; (Ternaaien) en St. Pietersberg; 

(wilg) en meidoornhout. 


