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ERRATA 

 

 

Algemene wijziging omtrent Nederlandse taal 

 

kaardenbol  ����  kaardebol (opm. B. van As) 

koninginnenkruid  ����  koninginnekruid (opm. B. van As) 

pijpestrootjemineermot, E. subalbidella � pijpenstrootjesmineermot (opm. S. Corver) 

schorregrasmineermot, E. stabilella � schorrengrasmineermot (opm. S. Corver) 

Veel koppelstreepjes werden verwijderd, maar mogen naar mening nog zoals in de lijst 

gehanteerd worden. 

 

Verbeterde of vervangen namen 

Links de oude naam, rechts de nieuwe naam 

 

klaverbladroller (Agapeta hamana) ����  distelbladroller  (opm. J. Scheffers) 

longkruidlichtmot  (Gymnancyla canella) ����  loogkruidlichtmot (opm. D. Lutterop) 

kastanjebruine boogbladroller (Acleris lipsiana) ����  grijze boogbladroller 

ijsmot (Eucosma campoliliana) � zwartwit knoopvlekje (opm. W. Veraghtert) 

grote brandnetelbladroller (Orthotaenia undulana) � woudbladroller 

grondlijnbladroller (Phiaris palustrana) � vosrode lijnbladroller 

oranje borstelmot (Epermenia falciformis) �  zandkleurige borstelmot 

zandkleurige borstelmot (Epermenia illigerella) � oranje borstelmot 

ratelaarlichtmot (Opsibotys fuscalis) � hengellichtmot (opm. W. Veraghtert) 

pinguïnlichtmot (Aglossa pinguinalis) � vetmot (W. Ellis) 

 

Na themalezing Snellen veranderen de volgende Scopariinae: 

grijze granietmot (Scoparia ambigualis) � vroege granietmot 

oranjevlekgranietmot  (Scoparia basistrigalis)  � scherpe granietmot 

roomkleurige granietmot (Eudonia truncicolella) � nazomergranietmot 

gehoekte granietmot (Eudonia lineola) � duingranietmot 

 

 

 

 

 



Dubbele soorten 

 

hazelaarvouwmot – Phyllonorycter coryli en nicellii 

Waarvan Ph. coryli wordt ����  hazelaarblaasmijnmot 

vruchtboomvouwmot - Phyllonorycter corylifoliella en Ph. mespilella (S. Gielen) 

Waarvan Ph. mespilella wordt ����  perenvouwmot 

brede vlakjesmot – Catoptria permutatella en C. pinella  

Waarvan C. pinella wordt ����  egale vlakjesmot 

haakjeswortelmot - Dichrorampha vancouverana en D. aeratana (W. Veraghtert) 

Waarvan D. aeratana wordt ����  asgrauwe wortelmot 

peenkaartmot - Agonopterix rotundella en A. yeatiana (S. Raymaekers) 

Waarvan A. rotundella wordt ����  bergkaartmot 

prachtsmalsnuitje - Aethes tesserana en Diceratura ostrinana (S. Raymaekers) 

Waarvan D. ostrinana wordt ����  purpervlerkbladroller  

witstipplatlijfje - Depressaria pastinacella=heraclei=radiella en D. albipunctella (S. Raymaekers) 

D. radiella (incl synoniemen) wordt ����  groot platlijfje 

 

Nieuwe namen, wegens nieuw voor fauna 

 

Nederlandse lijst 

Italiaans zandkroeskopje, Infurcitinea teriolella 

lindevouwmot, Phyllonorycter issikii 

hopsteltmot, Caloptilia fidella 

ivoorspikkelbladroller, Cnephasia pumicana 

slanke spikkelbladroller, Cnephasia sedana 

dubbelkelkbladroller, Cochylis molliculana 

 

Belgische lijst 

gele gagelbladroller, Choristoneura lafauryana (opm. W. Veraghtert, geacc. 9-8-’10) 

oranjeblauwe bladroller, Lepteucosma huebneriana (opm. W. Veraghtert, geacc. 9-8-’10) 
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