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MOTTEN IN UILENBALLEN 

Toen Mejuffrouw Dr Schreuder in 1934 in dit tijdschrift een artikeltje over 
uilenballen schreef (A. Schreuder, Doode en levende inhoud van uilenproppen. 
— De Levende Natuur, 1 Aug. 1934) vermeldde zij daarin het voorkomen 

van de zwart-wit gekleurde tapijtmot 
op braakballen van de kerkuil, waar
van de larven in uit muizenhaar ge
maakte platte zakjes zouden leven. 

Inderdaad leven de larven van de 
tapijtmot, Trichophaga tapetzella L., 
vaak van het muizenhaar, dat zich 
in grote hoeveelheid in zulke braak
ballen bevindt, maar deze larven zien 
er geheel anders uit dan de door Mej. 
Schreuder beschreven dieren, of lie
ver, zij gedragen zich geheel anders. 
De door haar genoemde rupsjes met 
huisjes als platte zakjes zijn namelijk 
de larven van een andere mottensoort, 
die eveneens op uilenballen voor
komt, en wel van de pelsmot, Tinea pellionella L. 

Fig. 1. Vlindertje van de gewone klerenmot,{Tineola 
bisselliella Hum.) {vergr. 6 x ) . Het dier is goudgeel 

van kleur. 

Fig. 3. Vlindertje van de tapijtmot, {Trichophaga tapetzella 
L.) {vergr. 6 x ) . De felle zwart-wit tekening verdwijnt bij het 

gestorven dier spoedig. 

Zowel de tapijt- als de pels-
mot komen naast hun meest 
bekende verwant, de „gewone 
klerenmot", Tineola bisselliella 
Hum. (zie foto 1), als schade
lijke insecten voor op wol, 
bont, paardenhaar, veren enz. 
Het zijn alle vlinders van de 
familie der Tineidae en wij 
kennen ze als de drie op textiel 
voorkomende soorten kleren-
motten. 

Uit de aard der zaak vor
men klerenmotten en hun be
strijding op het Vezelinstituut 
T.N.O. te Delft een onder
werp van uitvoerige studie, 
waarvoor dan ook grote mot-
ten-cultures worden gehouden, 
ten einde steeds over proef-
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Fig. 3. Vlindertje van de pelsmot, {Tinea 
pellionellaL.){vergr.ó \ ).Het dierisbrons-
kleurig, met donkere vlekken op devleugels. 

dieren te kunnen beschikken. Bovendien wordt met allerlei instellingen contact on
derhouden en zo kon het gebeuren, dat het instituut enige tijd geleden van pater 

A. M. Husson S.C.J. van het Museum van 
Natuurlijke Historie te Leiden een aantal kerk-
uilenballen ontving, waarop zich pels- en tapijt-
motten bevonden. Er bleken volwassen dieren 
en larven aanwezig te zijn en na voortkweken 
werd nog meer materiaal verkregen! 

Het feit, dat wij deze wolbeschadigers op 
uilenballen kunnen aantreffen, mag op het 
eerste gezicht verwonderlijkschijnen, in werke
lijkheid is hun voorkomen op wollen goederen 
eigenlijk veel vreemder. Op die uilenballen 
treffen wij hen immers in hun oerstaat aan. Het 
zijn namelijk van oorsprong kadavereters, even
als die andere groep wolbeschadigers, de tapijt

en pelskevers uit de familie der Dermestidae. 
In die uilenballen vinden zij behalve de keratine van het muizenhaar nog allerlei 

andere organische stoffen en hun dieet is dus veel minder eenzijdig dan wanneer 
zij van wollen goederen moeten leven. Trouwens, dat kunnen zij in feite ook alleen 
maar op de lange duur, wanneer zich op die wol verontreinigingen bevinden, zoals 
etensresten, huidschilfers en dergelijke. Het voor de motten belangrijkste bestanddeel 
daarin is het vitamine B. 

Bezien wij ten slotte de vlinders en 
larven van tapijt- en pelsmot eens nader. 
D e t a p i j t m o t (zie foto 2) 

Het vlindertje van de tapijtmot, 
Trichophaga tapetzella L., is wat groter 
dan dat van de beide andere kleren-
motten en bovendien opvallend van 
tekening. De kop en de punten der 
voorvleugels zijn helder wit, terwijl 
de basis van de voorvleugels zwart is. 
Deze felle tekening verbleekt bij ge
storven dieren spoedig, zodat men er 
bij museumexemplaren nog slechts 
een vage aanduiding van terug vindt. 

De larven van deze dieren graven 
gangen in hun substraat (b.v. een dikke 
viltlaag), welke zij van binnen met 
spinsel bekleden. Ook de pop leeft daarin. Vlak voor het uitkomen van de 
vlinder werkt de pop zich halverwege uit de gang. De lege pophuid steekt dan 

Fig. 4. Larven van de pelsmot, {Tinea pellionella L.) 
{vergr. 6 x ) . De larve bevindt zich in een uit spinsel 
en afgebeten vezeltjes bestaand huisje. De kleur van 
het huisje is ontstaan, doordat de gefotografeerde 
larven op bruinachtig vilt leefden. Opvallend zijn 

de donkerbruine kop- en halsschilden. 
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ook, na het uitkomen van de vlinder, gedeeltelijk uit het substraat naar buiten. 
D e p e l s m o t (zie foto 3): 

Het vlindertje van de pelsmot. Tinea pellionella L., lijkt oppervlakkig gezien wel 
wat op dat van de gewone klerenmot; de vleugels zijn echter meer bronskleurig en 
donkerder dan van de goudkleurige Tineola. Bovendien bevindt zich op elke voor
vleugel een donkere vlek. 

De larve maakt van spinsel en afgebeten stukjes vezel een soort huisje in de vorm 
van een plat zakje, dat zij met zich meedraagt (vandaar de Engelse naam "case 
bearing clothes moth") (zie foto 4). Bij het eten steekt de larve, die zich gemakkelijk 
in haar huisje kan omkeren, het voorste deel van het lichaam door een van de open 
uiteinden van het huisje naar buiten, terwijl zij zich met een paar uitsteeksels achter 
aan het lichaam aan de binnenkant van haar huisje vasthoudt. Door het voorste deel 
van het lichaam vrij ver naar buiten te steken en dan het huisje naar zich toe te trekken, 
kan het dier zich gemakkelijk voortbewegen. Reeds zeer jonge larfjes hebben zo'n 
huisje, dat zij voortdurend verbouwen en vergroten, waarbij zij het niet alleen langer, 
maar ook wijder maken. Dit laatste doen zij door er met hun kaken een snede in 
aan te brengen en in de ontstane opening een stuk te zetten. Hoe ze dit doen, kan men 
goed waarnemen door de dieren afwisselend van verschillend gekleurde wol te laten 
eten, waardoor de aangebouwde delen telkens anders van kleur zijn, want de huisjes 
hebben door de aanwezigheid der afgebeten vezelstukjes steeds ongeveer de kleur 
van het substraat. 

Tegen de tijd, dat het dier zich zal gaan verpoppen, begeeft het zich naar een zo 
hoog mogelijk gelegen plek in zijn verblijfplaats, spint het huisje met de beide uit
einden aan het substraat vast en maakt de openingen dicht. 

Ten slotte moet nog vermeld worden, dat tot nu toe niet met zekerheid kon worden 
vastgesteld, of de in uilenballen voorkomende Tinea inderdaad Tinea pellionella L. 
is, of dat het een soort is, die hier zeer nauw mee verwant is. Een zorgvuldig morpho-
logisch onderzoek van de vlindertjes zal dit moeten uitmaken. 

Vezelinstituut T.N.O., Delft. D. A. KERPBL. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Aangeboden: Alle 52 Jaargangen van „De Levende Natuur" compleet. Vele van deze jaar

gangen in linnen band. Vracht voor rekening van koper. H. G. Dresscher, Drift 36, Doorn. 

Aangeboden: Naumann Naturgeschichte der Vogel Mittel-Europas compleet 12 delen, uit
gegeven in 1905 (nieuw bewerkt door 32 Europ. deskundigen) met pracht kleurenplaten. Brehms 
Tierleben (Vogel) nieuw bewerkte uitgave 1911), 3 delen, compleet. Die Vogelwarte Helgoland 
von Heinrich Gatke. Alles in staat van nieuw. Brieven aan: Bureau van dit blad. 

Geranium en gammauil {Plusia gamma L.). Op de vensterbank in onze voorkamer staat 
een klein geraniumplantje. Omstreeks half Augustus bemerkten we rupsenvraat aan de blaadjes. 
Bij een nauwkeurige inspectie ontdekten we een drietal kleine groene rupsjes. Als ze zich voort
bewogen gedroegen ze zich aanvankelijk als spanrupsjes. Ze waren het echter niet, dat bleek 
wel uit het aantal buikpoten. Nieuwsgierig naar de soort v'inder waarvan deze larven afkomstig 
waren, heb ik ze op geraniumblad verder gekweekt. Ze groeiden voorspoedig op en in de eerste 
week van September verpopten ze zich in een dun bruingrijs spinsel aan het blad. Op 19 Sep
tember kwam de kleinste uit. Het raadsel was toen opgelost. Fen gammauiltje en wel een dwerg 


