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HANDLEIDING VOOR HET PROJEKT KOKERJUFFERS OF SCHIETMOTTEN

D.C. G e i j s k e s

*

en

(Trichoptera)

L.W.G. H i g l e r

Rijksmuseum van N a t u u r l i j k e H i s t o r i e , Postbus 9517, 2300 RA Leiden

** R i j k s i n s t i t u u t voor Natuurbeheer, Postbus 46, 3956 ZR Leersum

had,diezichtotophedenheeft voortgezet

1. I n l e i d i n g

(Ross, 1956).
Trichoptera komen overde gehelewereld voor

Systematische positie

met eenvoorkeur voorde gematigde enkoudere
streken,ook hoog inhet gebergte.Demeeste

Inhet systeem vande insekten staandeTricho-

soorten zijnbekend vanhetpalaearctisch en

ptera alseenzelfstandige orde naast de Lepi-

nearctisch gebied. De 'TrichopterorumCatalo-

doptera,waarmede zijverwantschap vertonen. Fos-

gus' vanFischer (1960-1973) geeftvoor het

sielisdegezamenlijke voorouder niet bekend,

eersteenoverzichtvandetot 1960beschreven

maar duidt opeenmegalopteroid-mecopteroid in-

soorten. Hetaantal soorten bedraagt indeze

sektuitde groepvande Sialiden en

Panorpa-

catalogus 5.545 (Higler, 1980). Na 1960zijn
vele honderden nieuwe soortenbeschreven en

achtigen (panorpoid-complex).

Malicky (1973)vermoedt,dathet totaal opkan

Devondsten vandeoudsteTrichoptera stammen

lopentotmeer dan 10.000 soorten. Inveelge-

uithetBoven-Trias enhetBeneden-Jura tijdperk vanAustralië (Mesopsychidae) envanEuropa (Necrotauliidae).InhetKrijt-tijdperk traden reedsgeneraals Rhyacophila,

Wormaldia

Chimarra op,terwijl inhetPalaeoceen
soma en Agapetus

en

Glosso-

aanwezig waren.Eengrote se-

rie fossieleTrichoptera zijnonderzocht inhet
barnsteen (Mioceen)van Europa enNoord-Amerika.
Hierin werden ook vele recente generateruggevonden,maar de Limnephilidaeontbraken (Ulmer,
1912). De fossiele vondsten geven aandatdeTrichoptera-fauna nà deJura-periodeenvóór het
Midden-Tertiair een grote ontplooiing heeftge-

vallen zijn uitsluitend demannetjes bekend.
De larven,dievoor oecologisch onderzoek erg
belangrijk zijn,kunnendikwijls slechts tot
de familieofhetgenus gedetermineerd worden.
Vande 1200 soorten uit Noord-Amerika en Canada
bijvoorbeeld zijnvan slechts 350soorten de
larven bekend (Wiggins, 1977). InZuid-Amerika,
Afrika enAzië isdeverhouding tussen hetaantal imago-beschrijvingen en larve-beschrijvingen
nog veelongunstiger.Alleen inEuropa,endan
nog voornamelijk inNoordwest-Europa zijn vande
meeste soorten ook de larven bekend.

M o r f o l o g i e van de larven

en goed ontwikkeld. Deplaatsing van stekels en
haren isin sommige families een goeddetermi-

Kokerjuffers behoren tot deholometabole insekten.Datwil zeggen dat de gedaanteverwisseling
volledig is.Er zijnvijf,in enkele gevallen
zesof zeven,larvestadia,vervolgens een popstadium enuiteindelijk een imagostadium. De
larvestadia lijkenmeestal veel opelkaar en
er isgeenduidelijke gelijkenismet hetvolwasseninsekt.

natiekenmerk.
Hetabdomen of achterlijf bestaat uit negen segmenten entweenaschuivers,die somszoopgezwollen zijn,dat zeogenschijnlijk een tiende
segmentvormen.Denaschuiverskunnen zeerverschillend vanvorm engrootte zijn,hetgeen ook
geldtvoor sklerotisering enbeharing. De segmentenvanhetachterlijf zijnbij kokerdragende

Lang niet allekokerjufferlarven leven in een

soortenweker danbijvrijlevende.Zelden komen

kokertje,maar voordeverpopping wordtwelal-

dorsale skierieten voor;alleen ophet negende

tijd eenkokertje gemaakt,ofhet larvekokertje

segmentwordt dikwijls een skieriet aangetroffen.Deeventueel opde segmenten voorkomende

wordt hiervoor gebruikt.
Dekopcapsule (Fig. 1)bestaat uitvier, soms
vijf aaneensluitende skierieten:debeide parietalen,de frontoclypeusendekeelskleriet (die
somsuit tweedelen bestaat). Deafmetingen en
vorm van frontoclypeus enkeelskleriet vormen

tracheekieuwen kunnen zeer verschillend vanvorm
zijn. Bijveel soortenwordt lateraal eendoorlopende lijnvan fijnehaartjes aangetroffen.
Tenslotte kunnen aanhet eerste segment éénof
driebulten zitten.Zieook Fig. 2en 3.

belangrijke determinatiekenmerken. Opdekopsklerietenkomen haren voor.Deze staanbijde mees-

Kokerbouw

te soorten opdezelfde plaats,enzewordengenummerd indedeterminatieliteratuur. Bovendien

Hetvervaardigen van aldan niet transportabele

komen er somsextraharen of stekelsvoor,die

huisjes,waaraan deorde eenvan zijn Nederland-

evenalsdekleur,hetpatroonvanvlekken en

senamen tedanken heeft,iseentoepassing van

strepen eneventuele richels,goede determina-

eenalgemener principe,namelijk de mogelijkheid

tiekenmerken vormen.Deogenbestaan uitgroep-

zijde te spinnen.Door sommige soorten worden

jesocelli.De antennen zijn,behalve bijLep-

vangnetten gesponnen,door andere kokertjes,die

toceridae,zeerkort.Demonddelen zijn goed

bestaan uit spinsel,waaraan steentjes,takjes,

ontwikkeld; verschillen tussen de soorten zijn

stukjesblad, schelpjese.d. worden gehecht.De

vooral aandemandibels waarneembaar (Fig.2 ) .

vrijlevende soorten,die alleen eenhuisjema-

De labialepalpenontbreken in sommige families

ken omteverpoppen,volstaan danechter vaak

ende submentum-sklerieten kunnen sterkverschil-

met slechtseen slordig hoopjeplantaardig ma-

lentussen de soorten.

teriaal,waarin meestal weleencocon gesponnen

Hetpronotum (Fig.2) isbij alle soorten bedekt

tritusmaken endie danvastzetten op stenen of

met twee aaneensluitende skierieten.Hetmeso-

hout. Demanierwaarop eenkokertje gemaakt

notum kanmembraneuszijn,ofbedektmetéén,

wordt endeuiteindelijkevorm zijntypisch per

twee ofmeer skierieten.Hetmetanotum isbij

genus,maarmeestalnietper soort.Toch ishet

veel soortenmembraneus,maar ook ditkan door

kokertje vaak eengoed hulpmiddel voor dedeter-

skierieten geheel of gedeeltelijk bedektzijn.

minatie.Larven met een transportabel kokertje

Devorm,kleur enbeharing spelen eengrote rol

zetten zichhierinvastm.b.v.de anaalklauw en

bijdedeterminatie.Hetprosternum draagt vaak

eventueel aanwezige bult(en).

is. Erzijn ook soorten die langekokersvande-

skierieten en soms isereenprosternaal uitsteeksel aanwezig (Fig.2 ) .

opmeso-enmeta-

notumwordtbovende aanhechting vandepoten
een samengesteld skieriet,hetpleuron,aangetroffen.Depoten zijn overhet algemeen stevig

labrum

frontoclypeus
keelskleriet

frontoclypeusnaad

Fig.1
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Fig.

Voorste gedeelte van een larve (Limnephilidae)

Achterste gedeelte van een larve (Limnephili-

metkop,borststuk enbeginvanhet achterlijf.

dae)met de abdominaal segmentenVIIIen IXen

Devoorpoot endemiddenpootzijnweggelaten op

denaschuiver. Enkelebelangrijke haren zijn

eenklein stukjevandecoxana.Deharen en ste-

getekend.

kelszijn eveneens weggelaten,behalve de primaire setae vande femur

(onder)

M o r f o l o g i e van de imagines

jeszijndekaaktasters vijfledig,bijdemannetjestwee-totvijfledig,waarbijhet laatste

Devolwassen gevleugelde Trichoptera zijn inNe-

lid geringd en aanmerkelijk verlengd kanzijn.

derland onder denaam 'schietmotten'bekend. Dit

Binnen deordevande Trichoptera heeft men

vanwege hun snelheid waarmee zebij aanraking

hiernaar detweedeling gemaakt van Aequipalpia

plotseling wegschieten. Ze lijken opnachtvlin-

(6 en 9metvijfledigekaaktasters) en Inaequi-

dersenmotjes,zijnmiddelmatig groot,maar

palpia (dmetminder danvijfkaaktasterleden).

kunnen ook slechts enkele millimeters langzijn.

De liptasters zijnklein en altijd driedelig.

Dekop (Fig.4) iskleinmet goedontwikkelde,

Hetborststuk (thorax) isrelatiefklein. Het

samengestelde ogen enboven opdekopdriepunt-

eerste borstsegment isringvormig,detwee vol-

ogen (ocellen),die echtervaak ontbreken.De

gende segmenten zijntot één geheel vergroeid,

sprieten (antennen)zijn langdraadvormig, soms

elk met eenpaar vleugels,resp.devoor-en

veel langer dandevoorvleugels,maar bij de

achtervleugels.Deze zijnbruin-ofgrijs-

kleinste soorten veelkorter dandeze enplomper

gemarmerd, somsdofzwartvankleur,vaak gevlekt

vanbouw. Inrustworden zevooruit gestrektte-

met lichtere venstervlekken ofvandonkereban-

gen elkaar aanennooitonder devleugelsver-

denvoorzien,ofegaalgrijsvan tint.Devoor-

borgen zoalsbijvlinders voorkomt. Het eerste

vleugelszijn donkerder enduidelijker getekend

antennelid (scapus)kan sterk vergroot zijn.

dande achtervleugels,die lichtgrijs of bijna

Demonddelen (Fig.4)zijnbij de schietmotten
weinig ontwikkeld. Devoorkaken (mandibulae)
zijngereduceerd ofgeheel afwezig,deonderkaken (maxillae)endeonderlip (labium) fungeren
gezamenlijk alseen likapparaat (haustellum).
Bijdevlindersdaarentegen isuitdemaxillen
de typische roltong ontwikkeld. Dekaaktasters
vandemaxillen zijnbijde schietmotten goed
ontwikkeld enhunbouw en segmentering is systematisch vanveelbelang (Fig.5 ) .Bijdewijf-

Fig. 4
Kopvan eenTrichopteer

scapus
ocellus

(imago)

(Naar Mosely,

1939)
oculus
(samengesteld
oog)

labrum
(bovenlip)

galea
palpus maxillaris
palpus labialis
labium
(onderlip)

glasachtig doorschijnend zijn.Deze patronen
worden gevormd door eenbeharingvandevleugeloppervlakken,hetgeen tegenover de beschubde
vleugels vandevlinders staat.Denaamvande
orde Trichoptera duidt ook opdebeharing van
devleugels (trix=haar;pteron =vleugel,naar
de griekse benaming). Inrustwordendevleugelsdakvormigoverhet achterlijf gedragen.
Verkorte vleugels komenweinig voor (wel o.m.
bij Chaetopteryx),

terwijlbijdewijfjes

d. i

i . c5

e. 6

Fig.5

tevolgen.DehoofdaderenCostaenSubcostazijn
onvertakteneindigenaandevoorrandop2/3of

Vormenvankaaktastersvandemaxillen:

3/4vandevleugellengte.DeRadiusisnaarde

a.Phryganeidae b.Limnephilidae c. Lepido-

vleugeltopmaximaalinvijftakkengesplitst

stoma (l.p.=labialepalp) d.

(Rl-R5),deMediainviertakken (Ml-M4),de

Sericostoma

(l.p.=labialepalp) e.Leptoceridae f.
laatsteledenvandekaaktastervan
annulicornis

Cubitusintweetakken (Cul-Cu2)endeAnalis

Leptocerus

g.idem,van Leptocerus

albifrons

h.Hydropsychidae,Polycentropidae,PsychomyidaeenPhilopotamidae i.Rhyacophilidae j.

intweetotvijftakken (Al-A5).Reduktiein
devertakkingenkomtveelvoor.Hetanaalveld
isindeachtervleugelveelgroterdaninde
voorvleugel.

Hydroptilidae
(Naar Mosely,

1939)

Tussendehoofdaderenkomenweinigdwarsaderen
voor,endezesluitenmaximaaldriecellenin,
t.w.discoidaalcelinR,mediaancelinMen

Enoicyla pusilla devleugelsgereduceerdzijn
totkleinestompjes.

thyridiumceltussenMenCu.Hetpuntvande
splitsingindeMedianoemtmenthyridiumenis
dikwijlsdooreendoorzichtigofwitplekjeaan-

Devleugeladering (Fig.6)isvoordesystematischeindelingvandeordevangrootbelang.
Helaasisbijsommigesoortendoordedichte
beharingvanhetvleugelmembraan,vooralaande
bovenzijde,hetverloopvandeaderenmoeilijk

geduid.Eendonkerevleugelvlek (pterostigma)op
hetuiteindevandevoorvleugelaandevoorrand
komtslechtsbijweinigsoortenduidelijkvoor.

pterostigma

Culb

Al+2
Fig. 6
Tekst zievolgende bladzijde

Fig. 6

dandekorte zwarte ofbruine doorns.Hetaan-

VleugeladeringvanTrichopteren

pootparen. Hetgrootste sporental is 3,4,4,

tal sporen opde schenen isverschillend opde

a.Voorvleugel van eenLimnephilide b.Ach-

datwil zeggen: 3opdevoorpoten envier op

tervleugel vaneenLimnephilide c.Voorvleu-

demiddelste en achterpoten. Hetkleinste spo-

gelvan een Hydropsychide d. Achtervleugel van

rental is0, 2,2,waarbijdevoorpoten dus

een Hydropsychide

geen sporenhebben endeanderepootparenal-

(Naar Hoffmann, 1967)

leen twee eindsporen dragen.Wanneer vier sporenaan eenpoot aanwezig zijn,dan zijndeze in
tweegroepen vantwee stuksgerangschikt, nl.

Tussenvoor-enachtervleugel iseen verbinding

ééngroepongeveer halverwege de lengte vande

doormiddelvanhaakvormige haren (hamuli) aan

tibia (subapicale sporen) en ééngroep aanhet

devoorrand van de achtervleugel die ineen

uiteindevan detibia (apicale sporen).Vaak

gootvormige ombuiging vande achterrand inde

zijnde sporenvan ééngroepverschillend lang.

voorvleugel grijpen.Deze hamuli zijn vooral

Indepraktijk blijktnietzelden eenvande

bijLeptoceriden goed ontwikkeld.

sporen afgebroken tezijn,zodatmenbij het

Depoten (Fig.7)zijnvrij lang en slank,met
lange heupen (coxae),dievoor demiddelste en
achterstepootparen inholten aande onderkant
vanhetborststuk passen endaarmee verbonden
kunnen zijn.Dedijen (femora) zijn evenals de
heupenonbedoornd,maarde schenen (tibia)en

vaststellen vanhet sporentalverkeerd'uitkomt.
Gewoonlijk isdeplaats van aanhechting welterugtevinden,zodatdeze foutkanwordenhersteld. Het sporental is systematisch vanveel
belang,omdat hetalskenmerk voor vele genera
gebruiktwordt.

devijf voetleden (tarsus)zijnmet lange en

Inenkele familiesvan schietmotten bezitten de

korte doorns bezet.Opde schenen komenboven-

wijfjes verbrede schenen envoetleden, speciaal

dien lange,beweeglijke stekelsvoor,ook spo-

vanhetmiddelste pootpaar. Zijgebruikendeze

rengenoemd,diemeestal lichter vankleur zijn

als zwempoten bijparingskruipvluchten ophet

Fig.7

Dorsaalvandeaedeagusbevindenzichdegepaardeappendicessuperiores (=appendicespraeana-

Potenmetdooms
a.Voorpootvan Rhyacophila

dorsalis

b.Mid-

delstepoot,idem c.Achterpoot,idem d.Mid-

les);dezezijnbreedbladvormigtotdunsteelvormig,somsontbrekenze,bijv.bij

Hydropsyche.

delstepootvan Glossosoma vernale 9.

Ventraalvandeaedeagusliggendegepaardeap-

{Naar Mosely,

pendicesinferiores,gewoonlijkverdeeldineen

1939)

eindsegment (harpago)eneenbasaalsegment
(coxopodiet).Zewordenookgonopoden,'Geniwateroppervlak (Phryganea), bijhetafzettenop

talfüsse'en 'claspers'genoemd;zezijngewoonLimnephilus

enonderwater,ofwanneerzijuitdepopkomen-

lijkvrijgrootenlang,maarbij

denaarhetwateroppervlakzwemmen.

meteenbredebasisenkortuitsteeksel,bij

HetabdomenvandeTrichopteraimaginesbestaat

Sericostoma intweetakkengespleten,enz.

uittiensegmenten,maarvanheteerstesegment

Tenslottekunnenzowelaanderugkantalsaande

komtalleenderugplaat (tergiet)voor,terwijl

buikzijdevansegment9nogkleine,ongepaarde

uithetlaatstesegmentdeappendiceszijnop-

uitsteekselsvoorkomen,dieresp.alsdorsale

gebouwd.Normaaliseenlichaamssegmentverdeeld

enventraleplaatbekendzijn (Mosely,1939;

ineenruggedeelte (tergiet)eneenbuikgedeelte

Nielsen,1957) (zieookFig.8 ) .

(sterniet),verbondendooreenvliezigzijstuk
(pleurum).BijdemannelijkeTrichopterabestaat
hetvoorlaatste (9e)segmentuiteengesloten
ring,dietendeleinsegment8isgeschovenen
waarvan-devliezigeachterwandnaarbinnenis
gestulpt.Zijvormtdaardegenitalekamermet
deaedeagusofpenisalscentraalonderdeel.
Aandedorsalekantvandeaedeaguskomengepaardeaanhangselsinzeerverschillendegedaantevoor,diealsintermediaireappendicesbekend
zijn.Aandeventralezijdevandeaedeaguszijn
gepaardeparamerenaanwezig,dievaakalslange
graatvormigeaanhangselsnaarbuitentreden ,en
eenonderstepenisklep,dieterbescherming
dient.

Bijdewijfjeszijndeeindsegmentenvanhetabdomeneenvoudigervanbouw.Degenitaalopening,
gelegenaandeonderzijdevanhetnegendesegment,isomgevendooreenpaarkleppen,diesoms
toteenkortelegboorzijnvergroeid.Ookaande
onderzijdevansegment8komenmodificatiesvoor
indevormvaneenanaalplaatenribbelsoflobbenterweerszijdendaarvan.Hettiendesegment
isookhierkleinenkannogineendorsaleen
ventralehelftverdeeldzijn.Cercikomenhier
duidelijkervoordanbijdemannetjesenzezijn
gewoonlijktweedelig.Zekunnenechterontbreken
enwordendanvervangendoortepelachtige
uitsteeksels.

aande onderzijde vanbladeren,invoegen van

L e v e n s w i j z e van de larven

ruwe schors (populieren enwilgen), op stenen
Op de aquatische levenswijze vande larven van

en rotsen langs rivieren enbeken en ingrotten.

Trichoptera vormtalleen Enoicyla

Enkele soortenvan Limnephilus

pusilla

een

kanmen echter

uitzondering. De overige soortenworden zowel

vervanhetwater verwijderd (vaak in sparrebo-

in stromende als stilstaande, inzoete alsbrak-

men) aantreffen.

ke, inpermanente alstijdelijke waterenaangetroffen.De larvenkunnen carnivoor,herbivoor,
detritivoor

ofomnivoor zijn.Een aantal soor-

tenmaakt eenvangnetje,waarmee organismen uit
de stroom gezeefdkunnenworden. Bijdeomzettingvandode bladeren inbosbeken spelenkokerjufferlarven eenbelangrijke rol. Hetzelfde
geldtvoor bladeren in strooisel vanbossen door
larvenvan Enoicyla

pusilla

(Vander Drift &

Witkamp, 1960).

Overhun doen en laten isweinig bekend, omdat
vele soorten alleen 'snachts actief zijn.Toch
kanmen indenamiddag Leptoceriden vaak in
troepjesvlak bovenhetwateroppervlak vliegend
aantreffen.Vele soortenvan schietmotten worden
door lichtaangetrokken.Verzamelaars vanvlindersdiemetvanglampen werken,worden niet zelden gehinderd door talrijke schietmotten, indien
zij inwaterrijke streken opereren.Bijuitzondering komen schietmotten op lokaas inde vorm
van 'smeer'opboomstammen af,waarzezichaan

L e v e n s w i j z e van de imagines

het gebodene tegoed doen.Over hetvoedsel van

De imagines van deTrichoptera zijndoorde

vloeistoffen op (dauw-en regendruppels) en

aquatische levenswijze vande larven enpoppen

schijnen zich somsaannectar inbloemen (o.a.

ookmin ofmeer aandenabijheidvanhet zoete

van Spiraea) te goed tedoen.Vandemeeste soor-

of hoogstens zwakbrakkewater gebonden. Zij

ten isechter devoedselopnamenietbekend en

houden zichoverdagvaakoptussen oeverplanten,

men neemt aandatveel soorten gedurende het

de imagines isechter weinig bekend. Ze likken

dorsale plaat
appendices superiores
tergiet

intermediaire appendices
pleuron
penis (aedeagus)
parameer
penisklep
VIII

liet JJ inferiores
coxopodiet
sterniet
ventrale plaat

Fig. 8
Schemavandebouwvan eenmannelijk genitaalapparaatvan eenTrichopteer.
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imaginale stadium geenvoedselopnemen,hoog-

zich gedurende de zomermaanden inspinnenpas in

stenswater.

het daaropvolgende voorjaar als imago verschij-

Erbestaan weinig exacte gegevens over delevens-

nen.

duurvande imagines,maar dezemoetvoor de

Gedurende het imaginale stadium isde verzorging

soorten van uiteenlopende aard zijn.Zekan op

vandevoortplanting dehoofdzaak. Deparingge-

enkele weken totmeer dan eenmaand geschatwor-

schiedt overdag meestal zittend opplanten,op

den. Döhler (1914)kon imagines diewaterdrup-

boomstammen of op stenen langsbeken enrivieren.

pels aangeboden kregen 40dagen in levenhouden,

Hierbijzijn departners tegengesteld in eikaars

maar exemplaren van dezelfde soort die suiker-

verlengde geplaatst ende copulatie duurtgerui-

water alsvoeding kregen,hielden het zelfs 105

me tijd.De eiafzetting volgt spoedig daarna.

dagenuit!

Deeieren worden door hetwijfje ineenklont of

Devluchtvindt inde schemering en 'snachts

ineen lange streng afgelegd, soms afzonderlijk

plaats.Wanneer zegestoord worden, strijken

(Rhyacophila).

de individuen na eenkorte schokkerige vlucht

de eieren bijeenhoudt en inwater nietopzwelt,

indevegetatie neer.Overhet wateroppervlak

tegenover een gelatineachtige substantie alskik-

zwermende soorten latenzichbij verontrusting

kerdril,die inhetwater opzwelt zodrade eie-

direktvallen entrachten zichdandoor tussen

rendaarin terechtkomen.Deze eiklonten ofei-

Menonderscheidt eenkitstof die

deplantenwegtekruipen teredden.Onder de

strengenworden inhetwater,ofopdewaterop-

Hydroptilidae zijn soortendie snelover stenen

pervlakte,of opdevochtige oever afgezet,vaak

ofbrugleuningen lopen entrachtenopdeze wij-

ookop deplanten entakkendieinhetwater

ze aanhunbelagers teontkomen.

hangen ofdrijven.

Devliegtijden vandeTrichoptera zijn seizoen-

Bijde eiafzetting kanhetwijfjeonder dewa-

gebonden.Menkentvoorjaars-,midzomer-en

teroppervlakte gaan,daarbij afdalend langsplan-

najaarsvliegers,zelden vanvoorjaar tot najaar

testengels die inhetwater staan,ofvrij zwem-

(Rhyacophila).

mend.Nahetafzettenvandeeieren sterft het

Onder de inlandse soortenkomen

minder voorjaarsvliegersdan najaarsvliegers

wijfje spoedig,haar taak isvolbracht.Dele-

voor. Voorbeelden vanvoorjaarsvliegers zijn:

vensduurvandemannetjeswordt na deparing

Glossosomatidae,Psychomyiidae,Phryganeidae,

ook spoedigbeëindigd, ofschoon gevallen van

enkele Limnephilidae,Brachycentridae,

Notidobia

(onderde Sericostomatidae) en Beraeidae.Midzomervliegers zijn:Leptoceridae,Molannidae,Hydropsychidae,Psychomyiidae,Polycentropodidae,
Hydroptilidae,Lepidostomatidae.Najaarsvliegers
zijnvooral:Limnephilidae, Sericostomatidae

meer dan éénparing door eenzelfde individubekend zijn.
Parthenogenese isbij enkele soorten vanhetgeslacht Apatania

door Klapâlek (1889)en Morton

(1902)geconstateerd. Hiervan zijnalleenwijfjesbekend.

naast Rhyacophilidae en Philopotamidae.
Vliegende schietmotten worden vaak eenprooi van
Sommige soorten verschijnen zowel inhetvoorjaar als inhetnajaar.Men spreektdanvan een

schadigingen indevleugels,dieophet snappen

voorjaars-en eennajaarsgeneratie,maar dit ten
onrechte,want een generatie heeft eenontwikkelingvanminstens één jaar.Nielsen (1942)trof

inDenemarkenvan Rhyacophila

septentrionis

vogels. Niet zelden vindtmen bij imaginesbe-

pop-

pen aanvan eindmaart tot eind augustus.Gedurende dewintermaanden waren alleen larven aanwezig,hoofdzakelijk ingesponnen inruststadium
(5e stadium). Nielsen vermoedt datde larven die
zichindewinter inspinnen eerst inde volgende
herfst imagines leveren,terwijlde larven die

met de snavelvanvogels zijn terugte voeren
(Crichton, 1959).
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inspecteren. Ingrotten schuilenvaak schietmot-

2.Verzamelen,conserveren enprepareren

ten opdewanden,alofniet bij de uitgang.

C o n s e r v e r e n van de larven
V e r z a m e l e n van de larven

De larvenworden geconserveerd in alcohol70%
of inKahle'svloeistof.Dit laatste iseen

Kokerjufferlarvenkunnenwordenverzameld met
een schepnet,eenbodemhapper, eenbeekschoffel,
waarbij hetverzamelde materiaal ineenbak uitgezocht wordt. Stenen, stokken e.d. die inhet
water liggen,kunnen ook als substraat van larvendienstdoen.Beekbodemsmetgrind zijn soms
erggeschikt. Hetbodemmateriaal wordt eerstgezeefd,endaarna in eenwitte bak uitgezocht.
Poppenhechten zichaltijd aan stenen,planten
of hout,zodatdaar speciaal opgeletmoetworden. Poppenvan Hydroptilidae zijnvaak moeilijk

mengsel van
15volume-delen ethyl-alcohol98%
6

,,

formaline

1

,,

ijsazijn

30

,,

gedestilleerd water

Als erveelmateriaal inde alcohol wordtbewaard,dient dezena enige dagen ververst te
worden. Gegevens over devindplaats,datum e.d.
met oost-indische inktgeschreven (tijdelijke
etiketten eventueelmetpotlood)worden in de
buisjes ofpotjesgestopt.

teontdekken, omdatze zoklein enplatzijn.
Bijkwantitatief gericht onderzoek wordt een
C o n s e r v e r e n van de i m a g i n e s
vastgestelde hoeveelheid materiaal verzameld,
bijv.planten ofbodemmateriaal,dat zorgvuldig
Evenals vlinderswordende grotere soortenvan
uitgezocht wordt inwitte bakken.De organismen
schietmotten droog verzameld. Na indodingsbuidiehierbij gevondenworden,zijn representatief
zenmet azijnether ofcyaankali gedood tezijn,
voordebemonsterde hoeveelheid materiaal en
worden ze indriehoekspapiertjes opgeborgen,
kunnenvergeleken wordenmet eldersop dezelfde
manier verzameld materiaal. Inbeken isdemogelijkheid terplaatsekokerjufferlarven tever-

waaropdatum,vindplaats enverzamelaar worden
genoteerd.

zamelenmethetoogmeestal groter dan inandere

Voor dekleinere soorten isaantebevelen een

biotopen.Vooral in snelstromend water leveren

conservering inalcohol 70%.Hydroptilidae,maar

keien e.d. vaak eengoedeoogst.

ook Glossosomatidae,Polycentropodidae,Psychomyiidae enBeraeidae komen voor eennatte conser-

V e r z a m e l e n van de imagines

vering in aanmerking.
Inhetalgemeen geldtde regel:grote totmiddel-

De imagines zijnnachtdieren,maar sommige soor-

grote soorten bijvoorkeur droogbewaren,bij

tenvliegen ook overdag indenamiddag en avond-

voldoende aantallen eengedeelte in alcoholcon-

uren. Het verzamelen kanmetveel succesge-

serveren. Kleine soorten inalcohol conserveren

schieden door gebruik temakenvan speciale

en indienvoldoende exemplaren aanwezig zijn,

lichtvallen,als ingebruik bijvlinderverzame-

ook eengedeelte droogbewaren.

laars,ofdoor een sterke lampvoor eengespannen lakentehangen. Kwiklampen of menglicht

P r e p a r e r e n van de larven

trekken demeeste insektenaan.
Naast dezepassieve wijze vanverzamelen, ishet
vangenmet een insektennet van overdag vliegende
soorten,of doorhet slaanmet eennetdoor de
oeverplanten,een lonendebezigheid. Veelal loont
hetook omboomstammen nabijde oever afte zoeken,ofdeonderkant vanbruggen en duikerste

Van zeer kleine dieren of delenvan grotere larven ofpoppenkunnenmicroscopische preparaten
gemaakt worden.Dit iszeker nodig alser rijpe
poppenvanbijv. Hydroptilidae verzameld zijn,
waarin demannelijke genitaliën al ontwikkeld
zijn. Alsdedieren voorzichtig met melkzuur op-
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gekooktworden,zijnzedoorzichtigenkunnen
tussen object-endekglasvoortreffelijkmi-

Determineren

croscopisch bekekenworden.Alsdepreparaten
blijvend bewaard moeten worden,dienenzevia
eenverderebewerking ineuparalofcanadabal-

D e t e r m i n e r e n van de larven

sem (ziehieronder) ingeslotenworden.
Tothetverschijnenvandedeterminatiewerken
P r e p a r e r e n van de imagines

van Hickin (1967)enLepneva (1964,1966;inhet
engels vertaald: 1970,1971)werden kokerjuffer-

Dit geschiedtalsbijvlinders indroge collecties,maarhetverdientdevoorkeuromzospoedigmogelijk nadevangstalsdeinsektennog
slapzijn,dezeoptezetten,d.w.z.devleugelstespannen.Ishiervoor geen gelegenheid,
dankanmendegedroogde exemplaren lateropwekenenspannen,maarditvraagtwelervaring,
wantzezijnvaakweerbarstigendepotenen
sprieten breken gauwaf.

larven gedetermineerd metUlmer (1909), Lestage
(inRousseau,1921)eninmindere matemetSiltala (1900-1908). Laatstgenoemde werken zijnuiteraard sterk verouderd,maardeEngelseenRussische tabellenuitdezestiger jaren zijn voor
veel inlandse soorten evenmintegebruiken.
Niet alleinaanmerking komende soorten zijnopgenomenendedeterminatiekenmerken zijn voor
veel soorten onvolledigofonjuist.Alsaanvullingofvervanging moetgebruik gemaakt worden

Eennoodmaatregel opexcursiesisdeversgedo-

van artikelenmetsoortbeschrijvingenofgenus-

de schietmotten direktaaneeninsektespeld

monografieën. Inditoverzicht zaldebeschikba-

prikkentot3/4vandehoogteendanvoorzich-

re literatuur besproken wordenaandehandvan

tigdevleugelsaanéénkantwatspreiden,zo-

de naamlijstvandeNederlandse kokerjuffers

datmendevormendeaderingkanzienende

(p.16enverder).Erwordtvanuitgegaan,dat

puntvanhetachterlijf zichtbaar gemaaktheeft.

menmetdebestaande tabellendefamiliekanbe-

Zulke aangeprikte exemplaren kunnen ineendoos-

palen. Genustabellen komen,indien nodig,wel

jemetprikbodem wordenmeegenomenofvoorlopig

aandeorde.EentabelvoordelarvenvandeNe-

worden opgeborgen.Hetisaantebevelen tegen

derlandse soortenisinvoorbereiding.

vraatenschimmeleenconserveringsmiddelals
naftalineofparadichloorbenzol inhetdoosje

Glossosomatidae

vasttezetten.Zoishetmogelijkdedetermi-

De twee genera zijn gemakkelijk teonderscheiden.

natieuittevoeren zonder verder opzetten.

Debeste tabelisMackereth (1956), overgenomen

Kleine soorten,zoalsvertegenwoordigers vande
Hydroptilidae,moeten vooreenbetrouwbaredeterminatie toteenmicroscopisch preparaatverwerktworden.Daarvoorbestaan verschillende
recepten: zachtjes opkoken inkaliloog-oplossing5-10%gedurende ongeveer 20minutenopeen
waterbad, ofopkokeningeconcentreerd melkzuur

inHickin (1967).Metditwerk zijnookde Aga-

petus soortentedetermineren. Agapetus
heet tegenwoordig A. ochripes.

comatus

A. fuscipes

is

bijonsverrewegdealgemeenstevandetwee.Een
zeer gedetailleerde beschrijvingvandezeven
larvestadia endepopvandeze soortistevindeninNielsen (1942).

gedurende ongeveer 30minuten. Daarna uitspoelen

Conclusie:Goed ontwikkelde larven zijnmet

inwater,vervolgens overbrengen insterke chlo-

Hickin (1967)opnaamtebrengen.

ralhydraat-oplossing (enkeleurentoteen dag),

Rhyacophilidae

(zieookp.24)

daarna overbrengen increosootofandereophelderingsvloeistof (eendagofnacht)entenslotte insluitenineuparalofviaxylolincanadabalsem.Ditproces vergtmeestal eentotenkele
dagen.

Erkomenmetzekerheid slechts twee soortenin
Nederland voor,nl. Rhyacophila
fasciata.
tentrionis

dorsalis

en R.

Delaatste soortwerd altijd R.
genoemd.Deopgavenvan R.

sepfasciata

slaandusnietopeenandere soortdandievan
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R. septentrionis.

Desoorten R. nubila en R.

vul-

schrijvingenvanvijfsoortenuitdezegenera.

garis zijnalleenalslarveinNederlandgevon-

Doorhetontbrekenvan Tricholeiochiton

den.ZowelFischeralsDöhler (pers.meded.)be-

locolepus inzijntabelisvoorzichtigheidbij

twijfelenzeersterkhetvoorkomenvandezesoor-

hetgebruikgeboden.

teninNederland,maaréénvanons (LWGH)meent
opgrondvanlarvewaarnemingendat R. nubila wel
alseeninlandsesoortmoetwordenbeschouwd.
R. vulgaris komthierinderdaadnietvoor.
R. dorsalis en R. fasciata

zijngoedteonder-

en Pti-

Hierondervolgteenbesprekingvandeliteratuur
vandesoortenvandegenera:
Ptilocolepus:

Eénsoortinonsland.Determina-

tiemetUlmer (1909).
Agraylea: Detweesoortenkunnenmetiedereta-

scheidenmetHickin (combinatievaneigenwerk

belonderscheidenworden.

endatvanMackereth,1954).Metbehulpvan

Ithytrichia:

Lepneva (I.e.)zijnalleinaanmerkingkomende

gevondenwordt. I. clavata, dienognietuitNe-

soortentedetermineren. R. fasciata

derlandgemeldis,maarhierwelvoorzoukun-

isuitge-

Eénsoort,diemetalletabellen

breiddoorNielsen (1942)beschreven (als R.

nenkomen,isnietalslarvebeschreven.

septentrionis).

Tricholeiochiton:

Conclusie:IndemeestegevallenisHickin (1967)
voldoende.Alsnietmetzekerheidsprakeisvan
R. dorsalis of R. fasciata

isLepnevanodig.

Eén,goedherkenbare,soort.

Oxyethira: Ulmer (1909)beschrijft O.
nis {costalis)

en O. frici.

flavicor-

Hickin (1967)be-

schrijfteveneens O. flavicornis

(gebaseerdop

Nielsen,1948)enverder O. simplex (gebaseerd
Philopotamidae

opMcDonald, 1950). O. tristella

wordtmetvijf

Hetonderscheidtussendegenera Wormaldia en

anderesoortendoorLepneva (1970,1971)beschre-

Chimarra levertgeenproblemenop.Dedetermi-

venen O. falcata isnietalslarvebekend.De-

natiekenmerkenvandeWormaidia-soortenin

terminatievande Oxyethira-larveniseigenlijk

Hickin (1967)enLepneva (1970)overlappen

nietmogelijkinditstadiumvanonderzoek.Bij

elkaarnauwelijks,hoewelbeideteruggrijpenop

rijpepoppenvanmannetjeskanopgrondvande

Siltala (1903),Nielsen (1942),Brindle (1960)

genitaal-kenmerkenweluitsluitselwordengege-

enPhilipson (1953).Eenduidelijkkenmerkvan

ven.

Hickin (I.e.),delengtevandeharenaande

Orthotrichia:

voorrandvanhetpronotum,wordtdoorLepneva

doorNielsen (1948)beschreven.VanO.angrustel-Za

O. costalis

itetensi)

isuitgebreid

(I.e.)indetekstontkend (zeneemtoverigens

isgeengoedelarvebeschrijvingbekend.

welHickin'stekeninghiervanover).Hetlabrum-

Hydroptila:

MetLepneva (1970,1971)zijnvier

kenmerkdatgenoemdwordtinHickin,lijktbe-

soortenteherkennen (H. tineoides,

H.

langrijk.Verderzullenzoveelmogelijkdeaan-

H. pulchricornis

maclachlani)).

vullendekenmerken,diedoorbeideauteursen

Ookhiergeldt,datrijpepoppenvanmannetjes

doorNielsen (1942)wordengenoemd,vergeleken

uitkomstkunnenbieden.

moetenworden.

en H. vectis

(=

sparsa,

Conclusie:VoordegenerakanUlmer (1909)wor-

Conclusie:IneersteinstantieHickin (1967),

dengebruikt.Hierbijisdantevensdesoortbe-

maarmetaanvullingenvanLepneva (1970,1971)

kendvoor Ptilocolepus,

enNielsen (1942).

Tricholeiochiton,

trichia enmeestal Orthotrichia.

Ithy-

Voor Agraylea

gebruikemenSolem (1972).Delarvenvan Oxye-

Hydroptilidae

thira en Hydroptila zijnnietmetzekerheidte
MetdetabelvanUlmer (1909)komtmeneenvou-

determineren.

digophetgenusuit;bijLepnevaontbreekt
Ptilocolepus.

Beidetabellengeldenalleenvoor

Polycentropodidae

vijfdestadiumlarven.Eerderestadiazijnan-

DeinNederlandwaargenomensoortenzijnop

dersgebouwdenbezittengeenhuisje.Nielsen

tweenagoedtedeterminerenmetEdington (1964),

(1948)geefteentabelvoordejongerestadia

overgenomendoorHickin (1967).

vanvijfgenera,gebaseerdopuitgebreidebe-

insignis

Holocentropus

isnietalslarvebeschrevenem Cyrnus
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crenaticornis

Statzner (1976)heeftveelmateriaalvan H. an-

kanherkendwordenmetHigler

(1970). Niet alle larven zijnaltijd evenmooi

gustipennis

uitgekleurd,metnamedejongere stadia kunnen

hetenige doorslaggevende verschil tussende

nogalwatmoeilijkheden opleveren.

soortenaan (prosternum-sklerieten).Voorde

bekekenengeeft

overige soortenkanTabel 1geraadpleegd worden.

Conclusie: Hickin (1967)metalsaanvulling
Higler (1970)voor Cyrnus

en H. pellucidula

H. guttata

crenaticornis.

isgeen inlandse soort,maarkanin

ons gebiednoggevondenworden.
Psychomyiidae
Phyganeidae
Ecnomus tenellus,

diesomsineenaparte familie

Ecnomidae,somsookindefamilie Polycentropodidae wordtopgenomen,ismetUlmer (1909), Hic-

DetabelvanLepneva (1971)isbetergeschiktomdegenerateonderscheidendandie
vanHickin (1967).Delaatsteheeftééntabel

kin (1967)enLepneva (1970)direktte
herkennen.Voordeoverige soortenkanhetbest
Edington &Alderson(1973)gebruiktworden;indie

voordehele familie gemaakt,waarin

Oligosto-

mis reticulata

ontbre-

en Hagenella

clathrata

ken. Bovendienzitereenergonlogischuit-

tabelisoverigensook Ecnomus opgenomen.

splitsingscriterium in,waardoorhetgebruik
Conclusie:Edington (1973)isvoordeNederland-

uiterstlastigwordt.Lepnevaisvoordemees-

se soortendeenige geschikte tabel.

tesoortenookgoedtegebruiken.Solem (1971)

Hydropsychidae

heefteengoedetabelvoordegenera Phryganea,

Voor dedeterminatievandeHydropsychidae-larvenzijndestandaardwerken niettegebruiken.
Na1970iseenaantal tabellen verschenen,waarmeedelarven goedteonderscheiden zijn.Voor

Dasystegia

en Agrypnia gemaakt,maardekenmer-

kenvoorde 'coxalcombs'van Dasystegia soortenzijnvoordeNederlandseexemplarenniet
goedbruikbaar.Hetlijktweleengoedkenmerk,
maardetekeningenkomennietovereenmetuit

deNederlandse soorten vullenzeelkaaraan.

onslandafkomstigeexemplaren.VolgensWallace
&Wiggins (1978)is Hagenella

clathrata

nooit

goedbeschreven.ZijgeveneenoriginelebeTabel1
schrijving.
Determinatie-literatuur voor Hydropsychidae

Conclusie:ZowelLepneva (1970,1971)alsSolem (1971)zijn,liefstincombinatie,goed.

(1) (2)(3)(4)(5)(6)
Cheumatopsyche

+

H.

angustipennis

+

+

+

+

+ +

H.

pellucidula

+

+

+

+

+ +

H.

contubernalis

+

+

+

+ +

H.

exocellata

H.
H.
H.

+

Voor Hagenella gebruikemenWallace&Wiggins
(1978).
Molannidae
Zowel Lepneva (1970,1971)alsSolem (1970)
zijn zeer geschikt. Leader (1968)isvoorhet

+
genus Molanna ookgoedtegebruiken.

guttata

+

siltalai

+

+

+

+ +

Odontoceridae

instabilis

+

+

+

+

De enige soort, Odontocerum

H.

ornatula

+

+

H.

saxonica

+

+ +

+

albicorne,

ismet

iedere tabeldirekttevinden.
Leptoceridae

(1) Hildrew&Morgan (1974)

VoordedeterminatievandeLeptoceride-larven,

(2) Verneaux&Faessel (1976)

die overigensnogniet allemaal beschreven

(3) Szczesny (1974)

zijn,moetenverschillende handboekenenpu-

(4) Sedläk (1971)

blicaties worden gebruikt.Hetgeslacht

Athrip-

(5) Boon (1978)

sodes isonlangsintwee generaverdeeld,waar-

(6) Statzner (1976)

bij naast Athripsodes

nu Ceraclea

onderscheiden
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wordt (Morse&Wallace,1976).Enkele

Ceraclea-

inEngelandvoorendeopmerkingvanHickin

soortenzijnalslarvetotnutoesteedsver-

(1967:438)overdeogenvan Silo pallipes

keerdbenaamd (Wallace,1978).WatbijUlmer

onjuist.DeenigegoedetabelvooralleNeder-

(1909)enLestage (inRousseau,1921)
senilis

heet,moet Ceraclea

Leptocerus

fulva heten enwat

L. fulvus heet,is C. senilis.

Athripsodes

vus inLepneva (1971) is C. nigronervosa

senilis

is

landsesoortenisdievanGrenieretal.(1969).
Conclusie:MengebruikeGrenieretal.(1969).

fulA.

en

inLepnevakonaandehandvanBrits

Limnephilidae

(zieookp. 24)

DeenigegoedetabelvoordezefamilieisHiley

materiaalnietwordenthuisgebracht.Dezever-

(1976).Degenera Halesus,

warringisooktevindenindeoudetabellenvan

phylax,

Klâpâlek (1888)enSiltala (1900-1908).Wiberg-

totdesoortuitgesplitsteningroepjessamen-

Larsen(1979b)geefteenbeschrijvingvan C.

genomen.DeenigeopgenomenDrusus-soortis D.

similis.

dis-

Nognietallesoortenvandezetweege-

Paroecetis

struckii

Steno-

Micropterna en Chaetopteryx zijnniet

annulatus.

Grammotaulius submaculatus ontbreekt,

evenals Annitella

slachtenzijnalslarvebeschreven.

Potamophylax,

en Parachiona.

Annitella

staat

welinLepneva (1971)en Parachiona isbeschre-

wordtalleendoorUlmer

(I.e.)enLestage (I.e.)inhuntabelopgenomen.

veninNielsen (1948).DedrieinNederland
waargenomenDrusus-soortenzijngoedteonder-

Triaenodes

bicolor ismetiederetabeltedeter-

scheidenmetSzczesny (1978).

mineren, T. reuteri metBrindle (1966)(vermeld,
maarnietgetekendinHickin (1967)). T. simu-

Conclusie:Hiley (1976)metaanvullingenvergelijkingvanHickin (1967),Lepneva (1971),

lans isnietalslarvebeschreven.

Nielsen (1948)enSzczesny (1978).
Setodes

argentipunctellus

isdeenige soortvan

ditgenusdiealslarveteherkennenis(met

Braahycentridae

Ulmer (1909)enHickin (1967)).

DebestetabelvoordezefamilieisDécamps

Mystacides soortenlijkengeenprobleemtebie-

(1970).Lepneva (1971)istegebruikenvoorhet

den,maardebeschrijvingeninHickin (1967)en
Lepneva (1971)van M. nigra en M.

longicornis

genusonderscheid,hetgeendirectdedrieNederlandsesoortenoplevert.Zekervoorhetgenus
Micrasema (incl. Micrasemodes) isgrondigede-

sluitenelkaargedeeltelijkuit.

terminatieevenwelzeergewenst.
Voordesoorten Oecetis

furva,

O. lacustris

en

O. ochracea kunnenUlmer (1909),Hickin (1967)
enLepneva (1971)gebruiktworden. 0.

testacea

Lepidostomatidae
GoedekenmerkenwordengevondenbijHiley (1972).

isbeschrevendoorCoineau&Jacquemart (1963).

Hickin (1967)enLepneva (1971)zijnweltege-

Vandetweeanderesoortenzijngeenbeschrij-

bruiken,maar Lasiocephala ontbreektinHickin

vingenbekend.

endemeestekenmerkendieLepnevagebruikt,

VoordeoverigegeneraisLepneva (1971)geschikt. Leptocerus

interruptus,

diesteedson-

derdenaam Setodes voorkomt,isnietgoedbe-

zijnalleeningoedontwikkeldelarventezien.
Conclusie:Hiley (1972)
Sericostomatidae

schreven.
Hetisnietmogelijkdelarvenvan
Conclusie:MetLepneva (1971)komtmenhet
verst,maarvergelijkingmetandereliteratuur

Sericostoma-

soortentedetermineren.Debeidegenerazijn
alleengoedteonderscheidenmetWallace (1977).

isinveelgevallennoodzakelijk.
Beraeidae
Goeridae
DeenigegoedetabelisWiberg-Larsen (1979a).
VoorhetonderscheidenvandegeneraisLepneva
(1971)tegebruiken.InUlmerzijndenamen Silo
pallipes

en S. nigricornis

verwisseld bijde

larvebeschrijvingen.Hetgenus Lithax komtniet

Anderetabellenzijnongeschiktomdebeide
Beraea-soortenmetzekerheiduitelkaartehouden.BijUlmer (1909)ontbreektbovendien Ernodes.
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D e t e r m i n e r e n van de imagines

behandeld.
Voor hetoverige zijn bewerkingen van enkele

Voor het op naambrengen vande imagines van de
inlandse soorten schietmotten,ismenaangewezenopbuitenlandse literatuur.Eendeterminatietabel inhetNederlands bestaat (nog)niet.
Een standaardwerk voor deEuropese soorten is
vanMacLachlan (1874, 1880, 1884), dat in 1968
opnieuw isuitgegeven.Het iseenvoor zijn tijd
voortreffelijk werkmetvele goede,maar inde-

moeilijke geslachten vermeldenswaard. Zoheeft
Klingstedt (1937) een goede revisie gegeven van
het geslacht Cyrnus Steph.met determinatiesleutels,beschrijvingen en detailfiguren.
Over deEuropese soorten vande Hydropsychidae
heeftTobias (1972)een revisie gegeven met
goede afbeeldingen van genitalia,zowelvanmannetjes alsvanwijfjes.

tailsniet altijd betrouwbare afbeeldingen van
genitalia en vleugeladering.

Vandemoeilijk tedetermineren wijfjes van het
genus Tinodes heeftDorothea Fisher (1977)een

Eenveel toegankelijker werkje dat jarenlang
hètdeterminatieboekjevan schietmotten isgeweest,wasdebewerking vandeTrichoptera door
G. Ulmer (1909)in 'Die Süsswasserfauna Deutsch-

determinatielijst samengesteld van acht soorten
met zeer goede afbeeldingen van de achterlijfspuntmetde legschede en eenbeschrijving daarvan. Zieookp.24.

lands', Heft 5und 6,metvele kleine,maarkarakteristieke schetsjesvan genitalia envleugeladering. Ofschoon nomenclatorisch verouderd,
ishetnog steedsbruikbaar.

4.Soortenlijst
Eenprettige bewerking van deEngelse soorten
leverdeMosely (1939) inzijnhandboek,rijkgeïllustreerd metgoede figuren van genitaalappa-

F a u n i s t i s c h onderzoek aan T r i c h o p t e r a

raten envleugeladering verzorgd door D.E. Kim-

in Nederland

mins. Hetbezwaarvanditboek voor de Nederlandseonderzoeker isdat alleen de in Engeland

Het faunistisch werk over deTrichoptera vanNe-

voorkomende soorten zijnbehandeld. Hetzelfde

derland isindevorige eeuwbegonnen doorHer-

geldtvoor eenmeer recentepublicatie vanMacan

man Albarda,die inde tachtiger jaren een col-

(1973),die alleen eendeterminatietabel bevat

lectie schietmotten opbouwde,die de basis

metvele detailfiguren welke zijn gemaakt door

vormde voor zijn catalogusvan de Neuropteroidea

C.JoanWorthington. Dewaarde vandeze uitgave

vanNederland enomgevende landen,uitgegeven in

ligt indegoede figuren,niet alleen vande

1889.Hierin staan 121 soortenTrichoptera ver-

mannelijke genitalia endevleugeladering, maar

meld. Deze basiscollectie is later aan het

bovendien vandevrouwelijke genitalia en een

Rijksmuseum vanNatuurlijke Historie te Leiden

aantalkenmerken vandekop,de borst en depo-

geschonken.

ten. Deverwijzing onder deplaten naar de figuDebekende entomoloogJ.Th. Oudemanswijdde in
ren isonnodig ingewikkeld gemaakt,zodat ze een
zijnboek over deNederlandse insekten (1900en
doorlopende ergernisvormtvoor de gebruiker.
1908)eenhoofdstuk aandeTrichoptera,daarbij
Voor Luxemburg heeft Hoffmann (1967)de Inaequi-

inhoofdzaak steunend opde gegevens vanAlbar-

palpia (Phryganeidae,Limnephilidae) behandeld

da.

metvele zeer fraaie tekeningen,ook van delarvekokers. Jammer genoeg isdenomenclatuur van
de Phyganeidae verouderd overgenomen. Vandezelfde auteur verscheen in 1970het tweede gedeelte,
waarin de familiesGoeridae,Lepidostomatidae,
Sericostomatidae en Brachycentridae (hierals
subfamilie vanéén familie Sericostomatidae) zijn

Door H.W.van der WeeIewerd aanhetbegin van
deze eeuwhetwerk vanAlbarda voortgezet enhij
gaf in zijneerste supplement,verschenen in
1907, drie soorten Trichoptera aan nieuwvoorde
Nederlandse fauna.Door zijnvertrek naarNederlands Indiëen zijnvoortijdige dood, isditonderzoek afgebroken.
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Bijhaar limnologischwerk verzamelde Mej. A.P.C,

V e r b e t e r d e n a a m l i j s t van de N e d e r l a n d s e

deVoseengrootaantal larvenvan Trichoptera

Trichoptera

naastvele andere insektelarven en publiceerde
daarover eenverslag in 1930.Hierinwerden 16

Denummers enafkortingen inde lijst wordenge-

soorten nieuwvoor deNederlandse Trichoptera-

bruiktbijhet invullen vanverspreidingsgege-

faunavermeld.

vensopponsformulieren inhetkader van het

Gorter (1930)werkte indezelfde tijd aan zijn
experimenten overdekokerbouwbij larvenvan

European Invertebrate SurveyprojektinNederland.

Trichoptera,waarvan demeeste soorten inde
omgeving van Leidenwaren verzameld.

Familie

GLOSSOSOMATIDAE Wallengren,
1891

Een nieuwe stoot tothet faunistisch onderzoek
vande inlandse schietmotten gafFischer (1934)
met zijn 'Verzeichnis',waarin twaalf soorten

Glossosoma

Genus
•-4-000910

GLOSCONF

Curtis, 1834

G. conformis

Neboiss, 1963

nieuwvoor de faunawerden opgegeven endein-

Genus

landse literatuur overditonderwerp totdieda-

001170

AGAPFUSC

A. fuscipes

Curtis, 1834

tumwerdbijgewerkt. Intotaalwerden 153soor-

001230

AGAPOCHR

A. ochripes

Curtis, 1834

tenals inlands genoteerd.Met zijn 'Aanvullin-

Agapetus

Curtis, 1834

Familie

RHYACOPHILIDAE Stephens,1836

Genus

Rhyacophila

Pictet, 1834

000240

RHYADORS

R. öorsalis

(Curtis,1834)

000280

RHYAFASC

R. fasciata

Hagen, 1859

RHYANUBI

R. nubila

gen' in 1948kwamFischer tot 167soorten.
Intussenwerkte Br.Arnoud vandevijftiger tot
de zestiger jaren inZuid-Limburg ijverig aan
zijnkweekproeven van Trichoptera-larven door

l 000540

(Zetterstedt, 1840)

hem indeGeul eninbeken enbronnen verzameld.
Familie

PHILOPOTAMIDAE Stephens,1829

Natuurhistorisch Maandblad vande jaren 1955tot

Genus

Normaldia

1964 (ziehiervoor de literatuurlijst inGeijs-

002310

WORMOCCI

W. occipitalis

kes &Fischer (1971)).

002330

WORMSUBN

W. subnigra

Daaroververschenen kortemededelingen inhet

Naar aanleidingvanhetgereedkomen vande
'TrichopterorumCatalogus'vanFischer werd door
Geijskes &Fischer (1971)een 'Nieuwe naamlijst

Chimarra

Genus
•^ 002360

CHIMMARG

MacLachlan, 1865
(Pictet,1834)
MacLachlan, 1865
Stephens, 1829

Ch. marginata

(Linnaeus,1767)

Familie

HYDROPTILIDAE Stephens, 1836

sche literatuurlijstvanaf 1934' gepubliceerd.

Genus

Ptilocolepus

Hierinwerden devele noodzakelijke naamsveran-

001310 PTILGRAN

P. granulatus

deringen aangebracht. Hetaantal inlandse soor-

Genus

ten steeg intussen tot177.

002080

AGRAMÜLT

A. multipunctata

Nadienverschenen faunistische gegevens overNe-

002090

AGRASEXM

A. sexmaculata

ITHYLAME

I. lamellaris

vandeNederlandse Trichoptera met eenfaunisti-

derlandse Trichoptera van Higler (1970-1980)
Geijskes (1976)enDutmer (1977). Lopend onderzoek aande larvenvan deNederlandse Trichoptera

Agraylea

Genus
•j- 001490

(Pictet, 1834)

Curtis, 1834

Ithytrichia

Curtis,1834
Curtis, 1834
Eaton, 1873
Eaton, 1873

Genus

Tricholeiochiton

002150 TRICFAGE

T. fagesii

(Guinard, 1879)

Genus

Oxyethira

Eaton, 1873

001560 OXYEFALC

0. falcata

001580 OXYEFLAV

O. flavicornis

wordtdoor Higler uitgevoerd, terwijl Geijskes
gegevensverzameltoverdeverspreiding vande

Kolenati, 1848

Kloet &

Hincks, 1944

imagines inNederland opgrond van aanwezigmuseummateriaal.

-f 001620 OXYESIMP

O. simplex

-j- 001650 OXYETRIS

O. tristella

Morton, 1893
(Pictet, 1834)
Ris,1897
Klapâlek, 1895

Orthotrichia

Familie

HYDROPSYCHIDAECurtis,1835

Genus

Hydropsyche

002480 HYDRANGU

H. angustipennis

Dalman,1819

002540 HYDRCONT

H. contubernalis

HYDRCORN H. cornuta Mosely,1922
Ulmer,1929
HYDRDAMP H. dampfi

'7 002610 HYDREXOC

Genus
-f

001440 ORTHANGU

Eaton, 1873

O. angustella

(MacLachlan,

1865)
001450 ORTHCOST

O. costalis

Genus

Hydroptila

.Jf-001760
Hh 001780

•1-+

(Curtis,1834)

H . pulchricornis

001920

HYDRPULC

001960

HYDRSIMU H. simulans

001970

HYDRSPAR

002020

HYDRTINE H . tineoides

Dalman, 1819

POLYCENTROPODIDAE Ulmer,1903

Genus
002960

NEURBIMA

Genus
003000

PLECCONS

Genus
003230

POLYFLAV

003280

POLYIRRO

002670 HYDRINST
7002770 HYDRORNA

H. sparsa Curtis,1834

Familie

Curtis,1834

Genus

Oligostomis

004230 OLIGRETI

O. reticulata

Genus

Hagenella

004200 HAGECLAT

H. clathrata

Genus

Oligotricha

004190 OLIGSTRI

O. striata

Genus

Phryganea Linnaeus,1758

P. irroratus

(Curtis,1835)

Holocentropus

Maclachlan,

r.

(Rambur,1842)
(Stephens,1836)

H. stagnalis

(Albarda,1874)

ï

(Kolenati,1848)
Rambur, 1842

(Linnaeus,1758)

Trichostegia

004040 TRICMINO

T. minor

Familie

MOLANNIDAEWallengren,1891
Molanna Curtis,1834

Bcnomus MacLachlan,1864

Genus
008910 MOLAALBI

E. tenellus

008920 MOLAANGU

M. angustata

Genus

Molannodes MacLachlan,1866

008950 MOLATINC

M. tinctus

Familie

ODONTOCERIDAEWallengren,1891

Genus

Odontocerum

MacLachlan,1878
(Curtis,1834)

(Rambur,1842)

Lype MacLachlan,1878
L . phaeopa

(Stephens, 1836)

L. reducta (Hagen,1868)
Tinodes Curtis,1834

TINOASSI

T. assimilis

003810

TINOPALL

T. pallidulus

004000

TINOWAEN

T. waeneri

P. pusilla

\

MacLachlan,1865
MacLachlan,1878
(Linnaeus,1758)

Psychomyia Latreille,1829
PSYCPUSI

Martynov,1924

Genus

003610

003450

(Linnaeus,1761)

C. flavidus MacLachlan,1864

(Kolenati,

PSYCHOMYIIDAE Walker,1852

Genus

Kolenati,1848

Ph.

C. insolutus

Genus

(Fabricius, 1793)

Ph. grandis

C. trimaculatus

LYPEREDU

(Hagen,1864)

004130 PHRYBIPU

CYRNINSO

LYPEPHAE

Curtis,1835

004140 PHRYGRAN

C. crenaticornis

CYRNTRIM

Genus

Curtis,1835

Martynov,1924

003420

ECNOTENE

(Pictet,1834)

D. varia

003430

Genus

C. lepida

004120 DASYVARI

Cyrnus Stephens,1836

Familie

Cheumatopsyche Wallengren,1891

D . obsoleta

(Pictet,

1859)

003510

Döhler,1963

004070 DASYOBSO

P. flavomaculatus

H. picicornis

003500

H. siltalai

Dasystegia Wallengren,1880

Curtis,1835

HOLOPICI

004030

002870 HYDRSILT

(Curtis,1834)

Genus

Polycentropus

003360

CYRNFLAV

MacLachlan,1884

A . pagetana

(Curtis,1834)

H. insignis

003410

H. saxonica

004080 AGRYPAGE

P. conspersa

HOLOINSI

CYRNCREN

H. pellucidula

Agrypnia

003350

003390

002780 HYDRPELL

Genus

H. dubius

Genus

MacLachlan,1878 •

002840 HYDRSAXO

Genus

Stephens, 1836

HOLODUBI

HOLOSTAG

i

H. ornatula

Plectrocnemia

003340

003370

Dufour, 1841
•fk^U.-Zfîes
(Curtis, 1834)

PHRYGANEIDAE Leach,1815

1878

1

H. exocellata
»V.
H./instabilis

i • • ». T vi
,on .-4-002950 CHEULEPI
Neureclipsis
MacLachlan,1864 I
N. bimaculata
(Linnaeus,1758) Familie

1834)

Genus

MacLachlan,

1865

Mosely,1920

H. vectis

(Curtis,

1834)

Pictet, 1834

002050 HYDRVECT

Pictet, 1834

(Fabricius,1781)

008860 ODONALBI

bipunctata

Retzius,1783

Linnaeus,1758
Kolenati,1848

(Curtis, 1834)

M. albicans

0. albicorne

(Zetterstedt,1840)
Curtis, 1834

(Zetterstedt, 1840)

Leach, 1815

(Scopoli,1763)

LEPTOCERIDAE Leach,1815
Familie
Genus
00794 TRIABICO

Triaenodes

MacLachlan,1865

T. bicolor

(Curtis,1834)
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]

.-f

008010

TRIAREUT

T. reuteri

008020

TRIASIMÜ

T. simulans
Erotesis

Genus
008040

EROTBALT

ADICREDU

Genus

Lithax

007330

L. obscurus

MacLachlan,1877

A. r.edpcta (MacLachlan,1865)
Billberg,1820

SILONIGR

007390

SILOPICE S. piceus (Brauer,1857)

JronoguiaBanks,1916

A. albifrons

(Linnaeus,1758)

Genus

(Stephens,1836)

004410

007660

ATHRCINE

A. cinereus

Genus

CERAALBO

C. alboguttata

(Hagen, 1860)

f

CERAANNU

C. annulicornis

(Stephens,

007800

CERADISS

C. dissimilis

007820

CERAFULV

C. fulva

007840

CERANIGR

C. nigronervosa

-r 007880

CERARIPA

C. riparia

(Albarda,1874)

007890

CERASENI

C. senilis

(Burmeister,1839)

IRONDUBI

I. dubia

(Stephens,1837)

Apatania

Kolenati,1848

004470 APATFIMB A. fimbriata

Stephens,1829

007770

Genus

Drusus Stephens,1837

,.004600 DRUODIGU—D. jbitfufcfeafctfg—4E±ctei^_l§i4i,
(Stephens,1836)

005000 DRUSTRIF D. trifidus

MacLachlan,1868

(Rambur,1842)
(Retzius, 1783)

Genus

Grammotaulius Kolenati,1848

005750 GRAMNIGR G. nigropunctatus

Leptocerus

Leach, 1815

(Müller,1764)

005790 GRAMSUBM G. submaculatus (Rambur,1842)

008210

LEPTINTE

L. interruptus

(Fabricius,1775)

008230

LEPTTINE

L. tineiformis

Curtis, 1834

Genus

Glgphotaelius

005800 GLYPPELL G. pellucidus
Setodes

Genus

•f

008150

SETOARGE

~f- 008200 SETOVIRI
Genus

S. argentipunctellus

S. punctatus

MacLach-

-f

Curtis,1834

005200 LIMNBIPU L. bipunctatus

Curtis,1834

Berthold,1827

005230 LIMNCENT L. centralis

(Linnaeus,1761)

005250 LIMNDECI L. decipiens

MYSTLONG

M. longicornis

(Linnaeus,

M. nigra
Oecetis

Curtis,1834

005190 LIMNBINO L. binotatus

Mystacides

007920

Leach,1815

Curtis,1834

005170 LIMNAURI L. auricula

Curtis,1834
(Kolenati,1848)

005280 LIMNELEG L. elegans Curtis,1834

1758)

^

Limnephilus

(Fourcroy,1785)

M. azurea

Genus

Genus

S. viridis

MYSTAZUR

MYSTNIGR

(Retzius,1783)

005130 LIMNAFFI L. affinis
(Fabricius,1793)

007910

007930

Stephens,1837

Rambur,1842

lan, 1877

~i~008180 SETOPUNC

(Retzius,

1783)
005760 GRAMNITI G. nitidus

+

(Pictet,1834)

004590 DRUSANNU D. annulatus (Stephens,1837)

1836)

Genus

(Pictet, 1834)

(Fabricius,1781)

LIMNEPHILIDAEKolenati,1848

A. aterrimus

007780

S. nigricornis

Familie

ATHRATER

•f

Curtis,1830

SILOPALL S. pallipes

ATHRALBI

(Curtis,1834)

(Hagen,1859)

007380

007620

Ceraclea

Silo

MacLachlan,1876

007370

007630

Genus

LITHOBSC

Genus

E. baltica MacLachlan,1877

Athripsodes

Genus

t

Tjeder,1929

MacLachlan,1877

Adicella

Genus
008320

MacLachlan,1880

005300 LIMNEXTR L. extricatus
(Linnaeus,1758)

MacLachlan,1865

005340 LIMNFLAV L. flavicornis

(Fabricius,

1787)

MacLachlan,1877

005360 LIMNFUSC L. fuscicornis

008070

OECEFURV

Oe. furva

008090

OECELACU

Oe. lacustris

008100

OECENOTA

Oe. notata

008110

OECEOCHR

Oe. ochracea

(Curtis,1825)

005440 LIMNIGNA L. ignavus MacLachlan,1865

008120

OECETEST

Oe. testacea

(Curtis,1834)

005740 LIMNINCI L. incisus

OECETRIP

Oe. tripunctata

008130

(Rambur,1842)
(Pictet,1834)
(Rambur,1842)

(Fabricius,

1793)
Paroecetis

Genus
008140

PAROSTRU

Familie
Genus
007290

GOERPILO

Lestage,1921

..j.'

005400 LIMNGR1S L. griseus (Linnaeus,1758)
005430 LIMNHIRS L. hirsutus

(Klapâlek,1903)

(Pictet,1834)
Curtis,1834

005460 LIMNLUNA L. lunatus

Curtis,1834

005470 LIMNLURI L. luridus

Curtis,1834

005490 LIMNMARM L. marmoratus Curtis,1834
005530 LIMNNIGR L. nigriceps

P. struckii

Rambur,1842

(Zetterstedt,1840)

005590 LIMNPOLI L. politus MacLachlan,1865

GOERIDAE Ulmer,1903

005620 LIMNRHOM L. rhombicus (Linnaeus,1758)

Goera Stephens,1829
G. pilosa (Fabricius,1775)

005650 LIMNSPAR L. sparsus

Curtis,1834

005660 LIMNSTIG L.stigma Curtis,1834
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005670

LIMNSUBC

L. subcentralis

005710

LIMNVITT

L. vittatus

(Fabrcius, 1798)

Anabolia

Genus

Stephens,1837

005890

ANABBREV

A. brevipennis

005880

ANABNERV

A. nervosa

(Curtis, 1834)

(Curtis, 1834)

Rhadicoleptus

Genus
005970

Brauer, 1857

RHADALPE

Genus

Wallengren, 1891

R. alpestris

(Kolenati, 1848)

Chaetopteryx

Stephens, 1829

006940

CHAEMAJO

C. major MacLachlan, 1876

007020

CHAEVILL

C. villosa

007190

ANNIOBSC

Genus

Klapâlek, 1907

A. obscurata

(MacLachlan, 1876)

Potamophylax

Wallengren, 1891

006030

POTACING

P. cingulatus

(Stephens, 1837)

006050

POTALATI

P. latipennls

(Curtis, 1834)

006060

POTALUCT

P. luctuosus

(Piller &Mit-

006080

POTANIGR

P. nigricornis

006100

POTAROTU

P. rotundipennis

H. digitatus

006210 HALERADI

H. radiatus

006310

(Schrank, 1781)

006330

Schmid, 1955
(Hagen, 1861)

Parachiona

Thomson, 1891

P. picicornis

ENOIPUSI

E. pusilla

Rambur, 1842
(Burmeister, 1839)

MacLachlan, 1895

Micropterna

Stein, 1874

006460

MICRLATE

M. lateralis

006520

MICRSEQU

M. sequax MacLachlan, 1875
Allogamus

ALLOAURI

Genus
006780

HYDAINFU

(Stephens, 1837)

Schmid, 1955

\

(Pictet, 1834)

Hydatophylax

Wallengren, 1891

H. infumatus

(MacLachlan, 1865)

BRACHYCENTRIDAE Ulmer, 1903

Genus

Brachycentrus

Curtis,1834

B. subnubilus

Curtis, 1834

BRACSUBN

'V\

A. auricollis

Familie

004260

C. irrorata

/

MacLachlan, 1876
(Curtis,1834)

Genus

Lepidostoma

007490 LEPIHIRT

L. hirtunt

Genus

Lasiocephala

007500 LASIBASA

L. basalis

Familie

SERICOSTOMATIDAE MacLachlan,

Rambur, 1842
(Fabricius, 1775)
Costa, 1857
(Kolenati, 1848)

1876
Sericostoma

Latreille, 1825

SERIPEDE

S. pedemontanum

MacLachlan, 1876

SERIPERS

S. personatum

'~fa08501

SERITIMI

S. timidum ^ntrTinrhlnni—1860

4-008502

SERITURB

S. turbatum

(Spence, 1826)

Notidobia
NOTICILI

•,,

••> ••>

MacLachlan, 1876
Stephens, 1829

N. ciliaris

(Linnaeus, 1761)

BERAEIDAE Wallengren, 1891

008620

BERAMAUR

Beraea Stephens,1833
B. maurus (Curtis,1834)

008630

BERAPULL

B. pullata

008680

S. permistus

006620

007540 CRUNIRRO

(Curtis, 1834)

Ernodes Wallengren, 1891
ERNOARTI

E. articularis
Bereodes

Genus

(Pictet, 1834)

STENPERM

Genus

Crunoecia

008690

Kolenati, 1848

Genus

Genus

Genus

Stenophylax

006390

LEPIDOSTOMATIDAEUlmer, 1903

Genus

(Rambur, 1842)

M. mucoreus

PARAPICI

Genus

\

H. tessellatus

Enoicyla

Familie

Familie

interpunctatus

Melampophylax

Genus

Lestage, 1936

008340

(Zetterstedt, 1840)

Genus

Micrasemodes

-e04340-_MICRMINI ^JL_m±n±œiiS- -(WaeLachlan~, 1876)

Genus

006190 HALEDIGI

MELAMUCO

Genus

MacLachlan, 1868

•ff*

(Brauer,

Halesus Stephens,1836

Genus

(Fourcroy, 1785)

?! 008541

(Pictet, 1834)

Genus

+- 006260

0. maculatum

PÓU8542

1857)

006230 HALETESS

004270 OLIGMACU

Genus

terpacher, 1783)

-/-

Oligoplectrum

(Fabricius, 1798)

Annitella

Genus

Genus

BEREMINU

B. minutus

(Pictet, 1834)

Eaton, 1867
(Linnaeus, 1761)"
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