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Een tropische verstekeling uit Mallorca: de palmmot Paysandisia archon 
(Lepidoptera: Castniidae) 
 
Willy Troukens 
 

Samenvatting. Een wijfe van Paysandisia archon (Burmeister, 1880) werd op 10 septmber 2011 aangetroffen te Hamme 
(Oost-Vlaanderen). Er wordt verondersteld dat dit dier ingevoerd werd met palmbomen uit Mallorca. 

Abstract. A subtropical stowaway from Mallorca:  the palm moth Paysandisia archon (Lepidoptera: Castniidae) 
A female of Paysandisia archon (Burmeister, 1880) was caught on 10 Septeber 2011 at Hamme (Oost-Vlaanderen, Belgium). It is 
supposed to be introduced with some imported palmtrees from Mallorca. 

Résumé. Un visiteur tropical venu de Mallorca: le clandestin des palmiers, Paysandisia archon (Lepidoptera: Castniidae) 
Une femelle de Paysandisia archon (Burmeister, 1880) fut capturée le 10 septembre 2011 à Hamme (Oost-Vlaanderen, 
Belgique). C'est à peu pr^t certain qu'lle a été introduite avec quelques palmiers importés de Mallorca. 
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Aan het artikel van Coutsis (2012) over Paysandisia 

archon (Burmeister, 1880)  kan volgende anekdote 
worden toegevoegd. Op 10 september 2011 zat een 
echtpaar op het terrasje van café "De Buren" te Hamme 
(Oost-Vlaanderen) toen er plots een grote vlinder kwam 
aangefladderd en rondjes begon te draaien boven een 
begoniaperk. De man besefte dat het om een ongewoon 
insect ging en ving de vlinder. Wat later kwam die 
terecht bij insectenliefhebber René Pletinck. Tot diens 
grote verbazing bleek het hier te gaan om de exotische 
palmmot, P. archon. 

 
Hoe deze vlinder hier verzeild geraakt is, was 

gemakkelijk te achterhalen. De eigenaar van het café had 
vroeger een restaurant in Mallorca. Hij liet van daar 
enkele plambomen overkomen om ze te planten bij zijn 
café te Hamme. Het is dus haast zeker dat daar minstens 
één vlinderpop heeft ingezeten. Vandaar deze ongewone 
vondst. 

 

 
Fig. 1. Paysandisia archon (Burmeister, 1880), Belgium, 
Oost-Vlaanderen, Hamme, 10.ix.2011, foto: R. Pletinck. 
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