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Eudonia Billberg, 1820: 93
type soort: Phalaena mercurella L.
= Boiea Zetterstedt, 1839: 995 (mercurella)
= Eudorea Curtis, 1827: 170 (delunella, truncicolella, lineola)
= Dipleurina Chapman, 1912: 507 (lacustrata)
= Witlesia Chapman, 1912: 507 (pallida) 

6. pallida (Curtis, 1827: 127) 
= NLD: moerasgranietmot

7. lacustrata (Panzer, 1804: 194) 
= crataegella (Hübner, 1796: 32 
= pusilla Humphreys & Westwood, 1841: 228 
= NLD: lichte granietmot

Scopariinae Guenée, 1854: 412

Scoparia Haworth, 1811: 498 
type soort: Tinea pyralella D & S
= Eudorea Curtis, 1827: 170 

2. subfusca (Haworth, 1811: 498)
= graecella Stainton, 1849: 2 

Heliothelinae Amsel, 1961: 438 [naar Goater et al., 2005; vroeger Scopariinae]

Heliothea Guenée, 1854: 152 
= Nyctarcha Meyrick, 1884: 344

1. wulfeniana (Scopoli, 1763: 235)
= atralis (Hübner, 1788: 16)
= helwigiana Fabricius, 1794: 276–277
= NLD: brandplekmot

8. mercurella (Linnaeus, 1758: 538) 
= concinnella Curtis, 1850: 115 
= frequentella Stainton, 1849: 3 
= portlandica Humphreys & Westwood, 1841: 226
= NLD: variabele granietmot

9. delunella (Stainton, 1849: 3) 
= resinea (Haworth, 1811: 499)
= vandaliella Herrich-Schäffer, [1852]: 288 
= NLD: zwartvlekgranietmot

10. truncicolella (Stainton, 1849: 2) 
= NLD: roomkleurige granietmot

11. lineola (Curtis, 1827: 170)
= virescens Rebel, 1896: 174–175
= NLD: gehoekte granietmot

= graecella Stainton, 1849: 2 
= scotica White, 1872: 169 
= NLD: bitterkruidgranietmot

3. ambigualis (Panzer, 1804: 194) 
= atomalis Stainton, 1855: 42-43 
= NLD: grijze granietmot

4. basistrigalis Knaggs, 1866: 1-2
vroeger wel bekend als vorm van
ambigualis; bifascialis, signella, tweediei, 
ook als ondersoort van ambigualis: sosia.
= NLD: oranjevlekgranietmot

5. pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775: 135) 
= tristrigella Stephens, 1834: 300 
= arundinata Thunberg, 1792: 61
= NLD: oranje granietmot
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Literatuur
Klassiek werk, prachtige rupsenbeschrijvinge. 
Lijntekeningen zijn onhandig, de kleurenplaten 
zijn beter.

Veel soorten ontbreken. Kleurenplaten zwartwit, 
slecht! Genitaliën hiermee te herkennen. 
Biologie, slordig en afgeraffeld. Duits.

Grote kleurenplaten, helder en tekeningen van 
genitaliën zeker goed bruikbaar. Duits.

Redelijke kleurenplaten, uitvoerige 
teksten en moeilijke soorten 
besproken. Helder. Deens.
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besproken. Helder. Deens.

Slechte ‘miezerige’ kleurenplaten, 
veel vreemde variaties afgebeeld. 
Kortzichtig over determineren.

Grote platen, duidelijke beesten. 
Pas op, veel niet-NL soorten. 
Genitaliën helder. Prima.

Oude druk: her en der fouten, 
kleurenplaten soms te compact. 
Nieuwe druk: keurig, verbeterd 
en vanaf platen best aardig te 
vergelijken. > afb >



Genus

Heliothela
(nu: Heliothelinae)

Verspreiding:
1 soort Europa en Nederland

Uitgestorven!

Foto’s: E. Rennwald

Uiterlijke kenmerken:

- gitzwart, met magere 
dwarsbanden

- heldere franje



† Heliothela wulfeniana
(Scopoli)

Verspreiding:
19e eeuw in de Hollandse Duinen,
hier verdwenen en thans nog op
de Veluwe en Achterhoek.
Enkele vondsten in Limburg,
Utrecht en Brabant.
Laatste vondst te Malden in 1983.

Vliegtijd:
Eind juni – eind augustus

Kenmerken:

- houtskoolkleur (donker!)
- blauwzilveren schubben
- franje bij apex wit
- geïsoleerde witte vlek ovl.

Panemeria tenebrata



† Heliothela wulfeniana
(Scopoli)

Habitat en biologie

Foto’s: R. Lindman & E. Rennwald



Genus

Scoparia

Verspreiding:
21 soorten Europa, 
4 in Nederland

Foto’s: T. Muus

Uiterlijke kenmerken:

- eerste deel van voorvleugelrand
(costa) gebogen

- x vlek / middenstip omgeven
door oranje of honingkleurige
schubben

- waardplant: mossen



Scoparia subfusca
(Haworth)

Vliegtijd:
Eind juni – half augustusEind juni – half augustus

Kenmerken:

- grote soort !
- buitenste dwarsband lijkt vanaf de helft te verdwijnen
- binnenste dwarsband recht (z.o.z. >>)
- x vlek klein, met gele schubben, niet oranje
- witte zone langs termen recht (z.o.z. >>)

- vliegt laag bij de grond, bij oude pioniersvegetatie



Scoparia subfusca
(Haworth)

S. ambigualis /
S. basistrigalis

Kenmerken:
(niet in literatuur vermeld)

- binnenste dwarslijn recht

- witte zone langs termen recht



Scoparia subfusca
(Haworth)

Verspreiding:
Veel foutieve waarnemingen!

Ooit gevonden, alhier:

Kust: 
Zwanenwater, Zeeland, 
Melissant, Rotterdam e.o., 
eilanden.

Zandgronden: 
Veluwe, Utrechtse Hv.rug, 
Drenthe

Kalkgronden in Limburg



Scoparia subfusca
(Haworth)

Verspreiding:
Veel foutieve waarnemingen!
Kust: 
Zwanenwater, Zeeland, Melissant, 
Rotterdam e.o., eilanden.
Zandgronden: 
Veluwe, Utrechtse Hv.rug, 
Drenthe
Kalkgronden in Limburg

Vegetatie met klein hoefblad

Vliegtijd:
Eind juni – half augustus

Foto: T. Muus



Scoparia ambigualis
(Treitschke)

Vliegtijd:
Eind mei – ca. 25 juli

Foto: T. Muus

Eind mei – ca. 25 juli

Kenmerken:

- vroege soort

- oranje rondom x vlek
- veel contrast

- variabel!



Scoparia basistrigalis
(Treitschke)

Vliegtijd:
Eind mei – ca. 25 juliEind mei – ca. 25 juli

Kenmerken:

- vroege soort !
- duidelijkere wortelstreep
- oranje rondom x vlek
- veel contrast
Kenmerken in British Pyralid Moths (Goater) gaan niet op,
nl. “grotere soort en bredere vleugels”.

Zeer gelijk aan S. ambigualis: 
onderzoek naar genitaliën wenselijk.



S. basistrigalis S. ambigualis

Verschillen tussen mannetjes
- verschillen in cornuti in 
aedaegus

Verschillen tussen wijfjes
- plaatje aan basis van ductus;
- lengte en dikte ductus;



Scoparia ancipitella
(La Harpe)

Mogelijk ook in 
Nederland ?

“Late verse ambigualis
met schouderstreep”

Vliegtijd: 
Juli-augustus

Kenmerken genitaliën

- mannetje met enkelvoudige 
sikkel/haakvormige cornuti in 
aedaegus
- wijfje met halverwege de 
ductus donkere fijn cornuti;
begin ductus met langwerpig
schild

ancipitella

ambigualis



Scoparia pyralella
(D.& S.)

1 2

3

Vliegtijd:
half mei – eind juli

Kenmerken:

1. dwarsband sneeuwwit, dominant aanwezig
2. stigma duidelijk oranje/bruinig gemarkeerd, raakt de

voorrand (costa)
3. ondervleugels met donkere buitenzone



Genus

Eudonia

Verspreiding:
28 soorten Europa, 
6 in Nederland

Foto’s: T. Muus

Uiterlijke kenmerken:

- eerste deel van voorvleugelrand
(costa) aanzienlijk recht

- ontbreken van oranje/geelbruine
schubben bij x-vlek

- waardplanten: vooral mos, 
sóms korstmos



Eudonia pallida
(Curtis)

2

1
3

4

Kenmerken:

1. dwarsband vrij egaal, niet gehakkeld
2. vale zwarte strepen in middenveld
3. stigma niet in x-vorm, eerder een stip
4. ondervleugels satijn, tamelijk doorzichtig

tamelijk honingkleurige soort

Vliegtijd: 
half juni - begin/half september



Eudonia lacustrata
(Panzer)

1
23

Vliegtijd:
begin/half juni-eind augustus

Kenmerken:

1. x-vlek, kracht of matig zichtbaar, als een oogje
…deze vaak met witte kern.

2. ringvlekken los van band

3. witte pijlvlek rond, los van de termen

11



Eudonia mercurella
(Linnaeus)

1

3

2

4

Vliegtijd:
(juni)
begin juli-begin september

Kenmerken:

1. smal slingerlijntje i.p.v. duidelijke brede vlekken
2. deel langs termen bijzonder (egaal) donker
3. …hierin vaak duidelijke strepen van de aderen
4. dwarsband donker net als pijlvlekken, duidelijk verbonden



Eudonia truncicolella
(Stainton)

1
2

Vliegtijd:
zie onder, blauw.

Notitie:
Uit ons land één vondst uit
april, uit Duitsland ook éénmaal
in november, een vers exemplaar
(W. Wittland, pers. meded.)

Kenmerken:

Late soort! Eind juli – eind september (/begin oktober)

1. x-vlek breed, loopt smal toe, daaronder een zelfstandig vlekje
2. langs de gehele termen zwarte pijlvlekken, vaak gescheiden

grillig en contrastrijk



Eudonia delunella
(Stainton)

Terug in Nederland

Vliegtijd:
Begin/half juni – eind juli
In NL vooral juni.

1 2

In NL vooral juni.

Laatste vondsten

- ‘t Rooth (1946) 
- Stein (1959)
- ?Leersum? (1958)

Kenmerken:
1. witte golfband, zwarte band minimaal of afwezig
2. twee voorrandsvlekken

- contrastrijk: zwarte vlekken



Eudonia delunella
(Stainton)

Terug in Nederland

1 2

Nederlands materiaal

Lamswaarde, Zeeuws-Vlaanderen, 2009. Leg. J. de Bakker.

Oók terug in België

Luik, 2010.  Leg. S. Raymaekers.
Sainte-Marie-Chevingny LUX. Leg. B. Molitor
Bleid LUX. Leg. R. Vermylen.



Eudonia laetella Zeller

Discussie. Onder “E. delunella” op kleinevlinders.nl: is dit Nederlands materiaal? 

1
2

E. laetella is een soort van 
kalkrijke gebieden. Komt in de omringende
landen voor. Kenmerkt zich door het
ontbreken van de 2-delige vlek [1] (zie delunella)
en de aanwezigheid van de zwarte vlek tussen de schouder en eerste band [2]. 



Eudonia lineola

Vliegtijd:
begin juli-eind augustus

1

2

3

Kenmerken:

Een duinsoort

1. ringvlek los van de dwarsband, een cirkeltje
2. termen aanzienlijk recht
3. ondervleugels met verschillende vale vlekken

Slanke vleugels



† wulfeniana

subfusca

ambigualis

basistrigalis

? ancipitella

pyralella

MEI              JUNI               JULI          AUGUSTUS    SEPTEMBER

Vliegtijden

uitz.

pyralella

pallida

lacustrata

mercurella

» delunella

truncicolella

lineola

uitz.

uitzonderlijk



Nagekomen mededelingen / reacties Sectie Snellen: 5.5.2011

Validiteit van kenmerken (reactie op A. Cox, J. Wolschrijn e.a.)

De kenmerken zijn gebaseerd op wat opviel bij het vergelijken van materiaal in eigen,
andere en dus ook in de landelijke collectie (bij deze, Amsterdam). Niet alle kenmerken
uit literatuur is gekopieerd, zoals uit tabellen in Britse, Duitse en Nederlandse literatuur.
Vaak is een tabel gebaseerd op een kleine selectie individuen in de collectie van de
schrijver zelf. Gekeken is naar het Nederlandse materiaal, en talloze juiste foto’s op internet van 
materiaal uit Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Zwitserland etc.
Intraspecifieke kenmerken mogen licht variëren tussen populaties, men maakt hier een algemeen 
geldend kenmerkensysteem bij.

Kenmerken bij donkere vormen (reactie J. Kuchlein)

Geopperd werd dat de kenmerken niet gelden bij de donkere beesten. Genoemd wordt de volledig 
zwarte vorm van D. lacustrata. Nagekeken, dit is waarschijnlijk overdreven want volledig donkerezwarte vorm van D. lacustrata. Nagekeken, dit is waarschijnlijk overdreven want volledig donkere
exemplaren van deze soort zouden zeer uitzonderlijk zijn. De meest donkere vorm van de soort bezit 
nog tekening: is determineerbaar. De enige melanistische vorm die problemen kan opleveren betreft S. 
ambigualis. Zeer donkere vormen zijn zeldzaam. Individuen die volledig zwart zijn zonder tekening 
bestaan niet.

Meer kenmerken in de genitaliën ambigualis/basistrigalis? (reactie C. Gielis)

De ductus bij beide soorten  is ook verschillend in de ‘slagen’ er in, kenmerk? Soms. Geen hoofdzaak.
Het valt op dat het mannelijk apparaat van ambigualis een doorn aan de valve toont, F. Groenen 
vermoedt dat de andere soort het ook heeft maar hier is deze naar binnen toe gevouwen. 

Eudonia pallida’s waardplant: bies? (reactie A. Cox)

E. pallida is massaal verzameld bij biezenpollen. Heckford kweekte de soort van mos van moerasterrein 
en hier valt dus te stellen dat het voedsel niet bies is, maar het mos rondom de pollen.



Foto’s: T. Muus


