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Coleophora wockeella (betoniekokermot) en Elachista differens (zegge-
mineermot) (Lepidoptera: Coleophoridae, Elachistidae) nieuw voor de 
Belgische fauna 
 
Chris Steeman 

 
Samenvatting. Tijdens een inventarisatie met UV-lichtvallen te Han-sur-Lesse op 25.vi.2018 werden drie imago’s van 

Coleophora wockeella Zeller, 1849 gevangen. Op 10.ix.2018 werd in hetzelfde gebied een jeugdkoker gevonden op Stachys 
officinalis (betonie). Een extensievere zoektocht op 16.ix.2018 resulteerde in de vondst van dertien kokers. Op 25.vi.2018 
werden ook twee Elachistidae verzameld uit een lichtval te Han-sur-Lesse die later, gebaseerd op genitaalonderzoek 
gedetermineerd werden als Elachista differens Parenti, 1978. Beide soorten worden hier voor het eerst uit België vermeld. 
Gegevens over de verspreiding en de biologie worden meegedeeld. 

Résumé. Lors d'un inventaire des papillons de nuit avec des lampes UV à Han-sur-Lesse le 25.vi.2018, trois exemplaires de 
Coleophora wockeella Zeller, 1849, ont été capturées. Le 10.ix.2018, un fourreau juvénile a été trouvé dans la même site sur 
Stachys officinalis (bétoine). Une recherche plus approfondie effectuée le 16.ix.2018 a abouti à la découverte de treize 
fourreaux. Le 25.vi.2018 aussi deux Elachistidae ont été capturés et après examen des organes génitaux, déterminé comme 
Elachista differens Parenti 1978. Il s’agît des premières mentions de ces espèces en Belgique. Des informations sur la répartition 
et la biologie sont discutées. 

Abstract. During a moth inventory with UV light traps at Han-sur-Lesse on 25.vi.2018, three imago’s of Coleophora 
wockeella Zeller, 1849, were captured. On 10.ix.2018 a youth case was found in the same area on Stachys officinalis (betony). 
A more extensive search on 16.ix.2018 resulted in the find of thirteen cases. On 25.vi.2018 two specimens of Elachistidae were, 
after examination of the genitalia, identified as Elachista differens Parenti, 1978 after examination of the genitalia. These 
species are listed here for the first time for the Belgian fauna. Information about their distribution and biology are given. 
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Inleiding 
 

Tijdens een nachtvangst te Han-sur-Lesse (NA) op 
25.vi.2018 werden 188 nachtvlindersoorten gevangen 
waaronder verscheidene Coleophora’s. Drie daarvan 
trokken meteen de aandacht door hun grootte en de zeer 
opvallende verdikte basis van de antennen (fig. 1). Een 
snelle zoektocht ter plaatse in de aanwezige veldgidsen en 
op het internet deed vermoeden dat het om Coleophora 
wockeella Zeller, 1849 zou gaan. Eén exemplaar werd 
verzameld en genitaliënonderzoek bevestigde dit ver-
moeden (fig. 2). Ook werden twee Elachistidae verzameld 
(fig. 6) die, na controle van de genitaliën, Elachista 
differens Parenti, 1978 bleken te zijn (fig. 7). Beide soorten 
zijn nieuw voor België. Gebruikte afkorting is NA: Namen. 
 

 
Fig. 1. Imago Coleophora wockeella, ♂, Han-sur-Lesse (NA), 25.vi.2018, 
© C. Steeman.  

 
Coleophora wockeella Zeller, 1849 

 

 
Fig. 2. Preparaat van de ♂ genitaliën van Coleophora wockeella, Han-
sur-Lesse (NA), 25.vi.2018, © C. Steeman.  

Fig. 2. Slide preparation of the ♂ genitalia of Coleophora wockeella, Han-
sur-Lesse (NA), 25.vi.2018, © C. Steeman. 
 

Taxonomie 
 

De familie Coleophoridae met 1386 soorten is 
kosmopolitisch in verspreiding. Het genus Coleophora 
echter, komt vooral voor in het Holarctische gebied met 
ongeveer een 1000 beschreven soorten (van Nieukerken 
et al. 2011: 215). In België werden tot dusver 115 soorten 
waargenomen (De Prins et al. 2018) en met Coleophora 
wockeella staat het totaal op 116. Als Nederlandse naam 
werd betoniekokermot gekozen vermits de soort uit-
sluitend op betonie (Stachys officinalis) voorkomt. 
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Fig. 3. Coleophora wockeella, jeugdkoker op Stachys officinalis, Han-
sur-Lesse (NA), 10.ix.2018, © C. Steeman. 
Fig. 3. Coleophora wockeella, youth case on Stachys officinalis, Han-sur-
Lesse (NA), 10.ix.2018, © C. Steeman. 

 

 
Fig. 4. Coleophora wockeella, koker op Stachys officinalis, Han-sur-
Lesse (NA), 16.ix.2018, © C. Steeman. 
Fig. 4. Coleophora wockeella, case on Stachys officinalis, Han-sur-Lesse 
(NA), 16.ix.2018, © C. Steeman. 

 

 
Fig. 5. Coleophora wockeella, kokers op Stachys officinalis, Han-sur-
Lesse (NA), 16.ix.2018, © C. Steeman. 
Fig. 5. Coleophora wockeella, case on Stachys officinalis, Han-sur-Lesse 
(NA), 16.ix.2018, © C. Steeman. 

 

Biologie 
 

Het ei van deze monofage soort wordt afgelegd op een 
blad van betonie (Stachys officinalis) en komt uit in 

augustus. De jonge rups maakt een kleine blaasmijn 
waaruit de eerste jeugdkoker wordt geconstrueerd. 

Naargelang de groei maakt de rups meerdere kokers 
uit bladfragmenten van de waardplant. De koker van een 
volgroeide rups is 10–14 mm lang, tweekleppig en 
samengesteld uit zes tot acht ringen met een typisch 
haakvormig anaal uiteinde.  

De mondhoek van de koker varieert naargelang de 
bronnen: zeer scherp, zodat de koker vrijwel plat op het 
blad ligt (Hering 1957), 45 tot 50° (Suire 1961; Toll 1962) 
en ongeveer 20° (Emmet et al. 1996). De afgebeelde koker 
in Emmet et al. 1996 echter staat praktisch bijna recht op 
het blad. Eigen waarnemingen variëren van een mond-
hoek van 40 tot 80°. 

Rupsen zijn gemakkelijkst te vinden vanaf eind 
september tot omstreeks half mei. De soort overwintert 
in de koker. De vliegtijd is in juni en juli in één generatie. 
 

Kenmerken 
 

De, met een vleugelspanwijdte tot 22 mm, vrij grote 
imago’s zijn okerkleurig met verschillende witachtige 
strepen en hebben antennes met een tot halverwege hun 
lengte een opvallende verdikte haarachtige basis (fig. 1).  
 

Verspreiding 
 

Coleophora wockeella komt voor van Letland tot aan 
het Middellandse Zeegebied en van het Verenigd 
Koninkrijk tot Zuid-Rusland met uitzondering van 
Scandinavië, Estland, Nederland, Luxemburg, Tsjechië, 
Portugal, Montenegro, Servië, Griekenland, Bulgarije, 
Turkije, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland. 
 

Elachista differens Parenti, 1978 
 

 De determinatie aan de hand van de genitaal-
preparaten van twee mannelijke exemplaren werd 
bevestigd door Lauri Kaila. Het opmerkelijke verschil in 
aedeagus tussen beide is te wijten aan de manier waarop 
de aedeagus ingebed ligt in het preparaat (fig. 7). De vorm 
van de uncus-lobes, juxta en valven is hetzelfde. 
 

Taxonomie 
 

De familie Elachistidae is met ongeveer 400 soorten 
wereldwijd vertegenwoordigd. Het merendeel daarvan 
komt voor in het noordelijk halfrond. In België waren tot 
hiertoe 56 soorten Elachista gekend (De Prins et al. 2018) 
en met E. differens komt het totaal op 57. 
 

Biologie 
 

De larven zijn bladmineerders, maar de mijn is nog niet 
beschreven (Ellis 2017). Vrijwel alle geconsulteerde 
bronnen vermelden Carex ferruginea als waardplant. 
Deze alpiene plant is niet gekend uit België. Ellis (2017) 
vermeldt dat E. differens monofaag op deze plantensoort 
voorkomt. Hausenblas (2006) daarentegen vermeldt een 
rups die opgekweekt werd uit Carex flacca (zeegroene  
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Fig. 6. Imago Elachista differens, ♂, Han-sur-Lesse (NA), 25.vi.2018, © 
C. Steeman. 
 

zegge) in de Zwabische Jura, een middelgebergte van 
600–1000 m. Deze zeggesoort, die vrij algemeen in België 
voorkomt en ook aanwezig is op de kalkgraslanden in de 
Famenne (waarnemingen.be), is een potentiële waard-
plant.  

De vliegtijd van E. differens is van midden juni tot einde 
juli. De habitat waar de soort gevangen werd, komt vrijwel 
overeen met de habitat van E. differens in het Eifel-
gebergte in Duitsland. 
 

Kenmerken 
 

De soort gelijkt uiterlijk zeer sterk op Elachista 
gleichenella (Fabricius, 1781), een soort die zeer zeldzaam 
voorkomt in België en op Elachista lambeseella Nielsen & 
Traugott-Olsen, 1987, maar deze laatste soort komt alleen 
voor in Algerije, Noord-Afrika. Onderzoek van de geni-
taliën is een noodzakelijk om tot soortniveau te deter-
mineren. 

De grondkleur van de voorvleugels is zwart met een 
bronskleurige glans. De vleugelbasis heeft een zilver-
achtige glans. De dwarslijn, die net voor het midden van 
de costa richting middenrug vertrekt, is zilverachtig met 
een blauwachtige of groenachtige reflectie. De 
driehoekige costale vlek nabij de vleugelpunt is 
crèmekleurig aan de costa en zilverachtig naar het midden 
van de vleugel toe net voorbij de tegenovergestelde 
zilverkleurige tornale vlek. Er is een onregelmatige derde 
vlek tussen de tornale en costale vlek die gevormd wordt 
door enkele zilver-kleurige schubben. De achtervleugels 
zijn grijs. De lengte van de voorvleugels is 3,5–4 mm bij 
mannetjes en 2,5–4 mm bij vrouwtjes.  
 

Verspreiding 
 

Deze van oorsprong alpiene soort is een bewoner van 
semi-droge (kalk)graslanden. Elachista differens heeft een 

vrij beperkte verspreiding in Europa en komt voor in 
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en 
Zwitserland. Vermits de soort uiterlijk vrijwel identiek is 
aan Elachista gleichenella is de kans groot dat deze soort 
over het hoofd wordt gezien in verschillende Europese 
landen. 

 

 

 
Fig. 7. Elachista differens, genitaalpreparaten van twee ♂ met 
aedeagus in een verschillende positie, Han-sur-Lesse (NA), 25.vi.2018, 
© C. Steeman. 

Fig. 7. Elachista differens, genitalia preparation of two ♂ with the 
aedeagus in a different position, Han-sur-Lesse (NA), 25.vi.2018, © C. 
Steeman. 
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