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INLEIDING. 

Doordat het werken met bestaande determineertabellen, veelal samengesteld ult bestaande 
literatuur, regelmatig op problemen stuitte, kwamen Hub Cuppen en Henk Vallenduuk op het idee om 
een goed werkende tabel te maken. Daarbij kwamen beiden tot de ontdekking dat het ontbreken van 
een geheel genus de oorzaak van het probleem was. Het daarna ontstane plan om even een nieuw 
tabelletje te maken groelde ult tot een lets serleuzer en tijdrovender klusje. Dit werkstuk moet gezien 
worden als een basis voor een later te publiceren artikel. 
Bij de larven van de verschillende soorten zijn kenmerken gezocht met als doel om de rupsen in alle 
stadia zonder problemen op naam te kunnen brengen. Wij denken daar goed in geslaagd te zijn, 
maar vinden het toch beter de naam proeftabel te gebruiken. 
De figuren zijn voor het overgrote deel overgenomen uit de literatuuur, waarnaar overigens 
verwezen wordt. 
Om een voldoende hoeveelheid rupsen te kunnen bekijken en op te meten is gebruik gemaakt van 
materiaal ult verschillende collecties. Wij danken de personen die voor dat doel collectie-materiaal 
ter beschikking hebben gesteld. 
Onze dank gaat hierbij uit naar: 

Gemeentelijke Technologische Dienst Oost-Brabant (Carel Beljaars). 
Provincie Noord-HoDand, Dienst Ruimte en Groen (Henk van der Hammen). 
Provincie Groningen, (Dwight de Vries) 
Provincie Utrecht, bureau Milieu-inventarisatie en groene handhaving (Ron Beenen). 
RIZA Lelystad (Hella Zwarter). 
Zuiveringsschap Drenthe (Bert Knol). 
Zuiveringsschap Hollandse Ellanden en Waarden (Ton van Haaren). 
Zuiveringschap Rivierenland (Jan de Rooy). 
Zuiveringsschap West-Overijssel (Hans Hop) 

Eveneens danken wij de Stichting "TINEA" voor het verstrekken van vindplaatsgegevens van de 
vlinders en de heren J.E.F. Asselbergs, W. Hogenes en H. van der Wolf voor het verstrekken van 
belangrijke informatie. 
Eén van de twee makers van het programma ORDE, Jeroen Fokker, danken wij voor het verlenen 
van practische hulp bij het verwerken van de gegevens en het maken van de kaartjes. 

Oproep 

Wij houden ons erg aanbevolen om ervaringen met het gebruik van de tabel door te krijgen. Tevens 
is het zeer nuttig in het veld notities te maken met betrekking tot de (mogelijke) voedselplant, waar 
de larve zich op het moment van verzamelen beyond (minerend in .., in koker van ..., enzovoort) en 
de wijze waarop het dier verzameld is. Vangstdata kunnen inzicht verschaffen in de levenscycli. 
Vervolgens lijkt het goed haalbaar om larven in potten door te kweken om zodoende de pop van de 
afzonderlijke soorten te verkrijgen, hetgeen erg nuttig is voor het opzetten van een 
referentiecollectie. 
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DE AQUATISCH LEVENDE RUPSEN (WATERRUPSEN) 

In de tabel opgenomen soorten: 

Tot de aquatisch levende rupsen behoren alle rupsen, die zich voor het verblijven onder water op 
enige wijze aangepast hebben en zich, soms slechts tijdetijk, buiten de voedselpiant in het water 
begeven. Deze aanpassing kan bestaan ult het bezitten van kieuwen of het maken van kokers, zoals 
bekend van kokerjuffers. Rupsen die wel onder water leven, maar daarbij uitsluitend in stengels 
mineren en deze stengels nooit verlaten, worden niet tot deze groep rupsen gerekend. 
In Nederland kan van zeven vlindersoorten de aquatisch levende rups aangetroffen worden. Van de 
soort Elophila rivularis is slechts eenmaal een vlinder in Nederland verzameld. Deze soort komt 
voornamelijk in Zuidoost-Europa voor en zal zich in Nederland niet kunnen vestigen vanwege de 
klimatologische omstandigheden. De rups ervan is overigens niet bekend. 

De gebruikte naamgeving is afkomstig uit de meest recente publikatie van Karsholt & Razowski 
(1996). 

Aantal exemplaren: Aantal Range afmetingen 
gezien opgemeten lokaties opgemeten rupsen 

21 12 4 3,5tot9mm 

397 12 8 3tot16mm 
207 12 10 2tot23mm 

15 

12 mm 

93 	14 	12 	5tot20mm 

Soorten: 

Acentria ephemerella 
synoniemen: Acentria nivea 

Acentropus niveus 
Cataclysta lemnata 
Elophila nymphaeata 

synoniemen: Nymphula nymphaeata 
Nausinoe nymphaeata 

Nymphula stagnata 
synoniem: 	Parapoynx stagnata 

Parapoynx stratiotata 
synoniem: 	Paraponyx stratiotata 

Donacaula forficella 
synoniem: 	Schoenobius forficella 

Schoenobius forficellus 
Schoenobius gigantella 

synoniem: 	Schoenobius gigantellus 

Het herkennen van waterrupsen 

Rupsen onderscheiden zich van veel andere insectenlarven door de aanwezigheid van buikpoten, 
die voorzien zijn van haakjes. Hierdoor kunnen ze eenvoudig van bijvoorbeeld keverlarven 
onderscheiden worden. 
Enige gelijkenis is er wel met de larven van bladwespen. Echter, de veel bollere en naar beneden 
gerichte kop van bladwespen en de aanwezigheid van meer dan vier paren buikpoten geven 
voldoende houvast om deze groep direct te herkennen. Bovendien heeft de kop van een bladwesp 
slechts één ocel met daaronder een korte, kegelvormige antenne. Rupsen hebben een zestal los 
staande ocellen, terwiji de antenne is samengesteld uit twee Iangwerpige segmenten. 
Het onderscheiden van land- en waterrupsen is minder eenvoudig. Waterrupsen leven van de 
submerse delen van oever- en waterplanten of van plantendelen die op het water drijven. Eén soort 
waterrups bezit uitwendige kieuwen. Waterrupsen leven in spinsels, in zeif gemaakte kokertjes of 
mineren in de onderwaterdelen van water- en oeverplanten. Bij twijfel kan het best ter vergelij king 
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naar de figuren in Bijlage Ill gekeken warden, hetgeen altijd aan te raden is indien een soort voor de 
eerste keer gedetermineerd is. 

Verschilkenmerken tussen rupsen en bladwesplarven. 

rups bladwesp 

aantal 4 5 of meer 
buikpoten  
naschuivers met een nj haakjes zonden haakjes 

kop enkele ocelli 1 ocel 
twee lange antenneleedjes antenne kort, kegelvormig 
antenne voor het oog antenne onder het oog 

fig. 1. Noctua pronuba 
rups 
Uit: Jacobs & Renner, 1974 

fig. 2. Peridista lineolafa 
larve  
Ult: Jacobs & Renner, 1974 

Het voorkomen van waterrupsen 

Waterrupsen zijn bewoners van stilstaande en langzaam stromende wateren. Hun verspreiding hangt 
nauw samen met het voorkomen van hun voedselplant. 00k de keuze van het microhabitat wordt 
sterk door de voedselplant bepaald (zie Bijlage I). Met name de soorten die op ondergedoken 
waterplanten leven, kunnen in dieper water warden gevonden. Afgaande op de verspreiding van de 
volwassen vlinder zijn de meeste soorten vrij algemeen tat zeer algemeen in Nederland. 
Desondanks warden de rupsen van bepaalde soorten bij hydrobiologische inventanisaties weinig 
gevonden. Dit wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de verborgen levenswijze van de rupsen. Jonge 
rupsen mineren vaak in blad- of stengeldelen en vallen daardoor nauwelijks op. Oudere rupsen 
even, afhankelijk van de soort, in verschillende delen van planten. Zo kunnen de rupsen 
ingesponnen tussen scheuten van waterplanten, in zelf gemaakte kokertjes bestaande uit delen van 
waterplanten of in stukjes afgeknaagde stengel warden aangetroffen. In totaal warden acht stadia 
doorlopen. De meeste saorten hebben een eenjarige levenscyclus met een winterdiapauze van de 
rups. 

Het verzamelen van waterrupsen 

Waterrupsen kunnen warden verzameld door met een schepnet plantenmateriaal en los organisch 
materiaal te verzamelen langs de aever van sloten, plassen, weteringen en kanalen. Met de hand 
kunnen aangevreten stengeldelen warden verzameld. Deze stengeldelen kunnen het beste apart in 
zakken of emmers warden meegenomen teneinde de soart voedselplant achteraf nag vast te kunnen 
stellen. Als de rupsen tijdens het uitzaeken in een plastic bak niet bewegen, is een bepaald 
zoekbeeld (verkregen door training en ervaring) vereist am de rupsen, die zich in hun plantenhuisjes 
bevinden, tussen het verzamelde plantenmateriaal te herkennen. Sommige soarten verraden hun 
aanwezigheid in het veld daordat waterplanten op een karakteristieke manier zijn aangevreten. Oak 
de aanwezigheid van verwelkte scheuten van net of liesgras (Schoenobius- en Donacaula-soorten) 
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wijst vaak op de aanwezigheid van rupsen in de plant. De aanwezigheid van voiwassen vlinders 
langs de oever betekent meestal dat de rupsen van de betreffende soort in de directe omgeving op 
een voedselpiant (zie Bijiage IV) te vinden zijn. 
Wat hun gebondenheid aan water betreft is een graduele schaal op te stellen van zuiver aquatische 
soorten, die als rups hun gehele leven onder water blijven en ook onder water ademhalen (bij-
voorbeeld Acentria ephemerella) tot soorten die alleen op het water te vinden zijn in een drijvende 
met Iucht gevuld stuk rietstengel (Schoenobius gigante/la). Deze stengel dient als tijdelijk vlot om van 
de ene voedselpiant naar de andere te kunnen komen. Dergelijke soorten zijn als semi-aquatische 
soorten te beschouwen. Tussen deze twee uitersten zijn diverse gradaties te vinden. Deze worden 
nader toegelicht bij de bespreking van de oecologie van de afzonderlijke soorten. 

Terminologie waterrupsen: 

metanotum 

natchuiver 	 buikpoten met haakjes-Iijsten 	
poorparen 

segment X 

fig. 3. Elophila nymphaeata 
Rups. 
Naar Engelhardt, 1980. 

Toelichting: 
Op elke enkele buikpoot bevindt zich een Iijst, die gevormd worden door twee rijen van haakjes. Aan 
de onderzijde van de naschuiver bevinden zich twee rechte of twee omgebogen haakjesrijen. Direct 
onder de pronotumplaat bevinden zich het stigma en twee praestigma-borstels, die bij de 
afzonderlijke soorten niet op precies dezelfde plaats staan. 

praestigrna-borstels 

fig. 4. Crambus hortuellus 
Kop met de nummering van de ocellen 
Naar Hasenfuss. 1960 

stigma 

fig. 5. Cataclysta lemnata. fig. 6. Salebria obductella 
Pronotum met stigma en Pronotumpiaat met de nummering van de 
praestigmaborstels borstels 
Naar Hasenfuss, 1960 Naar Hasenfuss, 1960 
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TABELFIGUREN 

Figuur 7. Parapoynx strafiotata 
Habitus rups. 

Figuur 8. Parapoynx stratiotata 
Segment met kieuwen. 

Uit Jacobs & Renner, 1974. Uit Bertrand, 1954. 

FFiiguur 9. Donacaula forficella 
Knobbelvormige zwelting voor een pootpaar. 

Figuur 10. Donacaula forficella 
Zijaanzicht segment X met chitinelijst 

Figuur 11 Cataclysta lemnata 
Plaat van chitine op segment X. 
Uit Hasenfuss, 1960. Uit Hasenfuss, 1960. boven. 

Uit Hasenfuss, 1960. 

11 0  

Figuur 12. Schoenobius giganfella 
Pronotum met pronotumplaat met daaronder de 

Figuur 13. Donacaula forficella 
Pronotumplaat met daaronder de ligging 

ligging van stigma en praestigma-borstels. 
Vallenduuk, 1997. 

van stigma en praestigma-borstels. 
Uit Hasenfuss, 1960. 
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TABEL VOOR DE RUPSEN 

Segmenten met enkelvoudige of vertakte kieuwen (fig. 7 en 8)........ Parapoynx stratiotata 
Larve meestal in een los spinsel op stengels of bladeren. Lichaamslengte maximaal 20 mm. 

Segmenten zonder kieuwen ................................................................................. 

Tenminste voor twee pootparen een knobbelvormige zwelling (fig. 9). Op de bovenzijde van 
het Iaatste segment (segment X) bevinden zich twee bruin gekleurde, Iangwerpige Iijsten 
(fig. 10) van chitine (zelden zijn de twee Iijsten vergroeid tot één chitine-plaat of zijn ze 
ongekleurd) ...........................................................................................................................3 

VOór alle pootparen geheel vlak. Chitine op het Iaatste segment (segment X) Of in de vorm 
van een plaat (fig. 11) Of in kleine, losse deeltjes (fig. 21) Of ontbrekend ..............................4 

De praestigma-borstels bevinden zich ongeveer halverwege het stigma en de pronotumrand 
(fig. 12). De afstand van de pronotumrand tot de borstels is ongeveer even groot als de 
afstand van de pronotumrand tot de bovenrand van het stigma. 
(Mogelijk ook te gebruiken als kenmerk: Voor het eerste pootpaar een grote en voor het 
middelste pootpaar een kleinere knobbel. Voor het achterste pootpaar nagenoeg vlak) 

Schoenobius gigantella 
Op Phragmites en in stukjes rietstengel. Lichaamslengte maximaal 35 mm. 

De praestigma-borstels bevinden zich dichter bij de pronotumrand dan het stigma (fig. 13). 
De afstand van de pronotumrand tot de borstels is ongeveer de heift van de afstand van de 
pronotumrand tot de bovenrand van het stigma. 
(Mogelijk ook te gebruiken als kenmerk: Voor het eerste pootpaar nagenoeg viak. Voor de 
beide overige pootparen een knobbel aanwezig) ............................... Donacaula forficella 

In Glyceria spec. en Carex spec. of tussen elliptische stukjes blad daarvan. Lichaamslengte 
maximaal 25 mm. 
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TABELFIGUREN 

j1 

- Via 

/ 

Figuur 14. Elophila nymphaeata 
Lijst op een buikpoot. 

Figuur 15. Elophila nymphacata
Haakjesrij op de naschuir (segment X). 

Figuur 16. Elophila nymphaeafa 
PronotumpIaat met iigging van borsteis iii 

Binnenzijde onder. 
Ult Hasenfuss, 1960. 

Uit Hasenfuss, 1960. en Via. 
Uit Hasenfuss, 1960. 

,....' 
...... . . 

: 
N1 r Ilia 

Figuur 17. Cataclysta lemnata 
Lijst op een buikpoot. 

Figuur 18. Cataclysta Iemnata 
Haakjesrij op de naschuivar (segment X). 

Figuur 19. Acentria ephemerella 
Pronotumpiaat met ligging van borsteis I en 

Uit Hasenfuss, 1960- Uit Hasenfuss, 1960. ii. 
Uit Hasenfuss, 1960. 

0111a 
— 

Figuur 20. Acentria ephemerella 
Lijst op een buikpoot, voorste nj met 

Figuur 21. Acentria ephemereifa 
Chitinedeeltjes op boenzijde segment X. 

Figuur 22. Nymphula stagnata 
Pronotumpiaat met ligging van borsteis I en 

kieinere haakjes. 
Uit Hasenfuss, 1960 

Uit Dethier, 1986. II. 
Uit Hasenfuss, 1960. 

Opmerking bij de figuren 14, 17 en 20. 
Van de afgebeelde lijst met haakjes, die op elke buikpoot voorkomt, is de linker nj de voorste en de 
rechter nj de achterste. 
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De haakjes in de voorste haakjesrij van elke lijst op de buikpoten zijn zo goed als identiek 
aan de haakjes in de achterste haakjesrij. (fig. 14 en 17). Op de pronotumplaat staat borstel 
Illnaast lila (fig. 16) ..............................................................................................................5 

De grootste haakjes in de voorste haakjesrij van elke lijst op de buikpoten zijn veel kleiner 
dan de grootste haakjes in de achterste haakjesrij (fig. 20). Op de pronotumplaat staat Ill (op 
de voorrand) boven lila (fig. 19) ...........................................................................................6 

De iijsten op de buikpoten zijn opvallend breed. De breedte is 1/4 tot 1/5 van de gehele 
segmentbreedte (alleen in de beginstadia soms minder breed). De lijst is aan de binnenzijde 
veel smaller dan aan de buitenzijde (fig. 14). De haakjesrij op de naschuiver is recht of zwak 
gebogen (fig. 15).................................................................................. Elophila nymphaeata 

Op planten met drijfbladeren. Koker bestaat uit twee ovale of elliptische stukjes blad, die met 
spinseldraden aan elkaar zitten. Lichaamslengte maximaal 22 mm. 

De lijsten op de buikpoten zijn erg smal. De breedte is 1/8 tot 1/10 van de gehele 
segmentbreedte. De lijst is gelijkmatig ellipsvormig (fig. 17). De haakjesrij op de naschuiver is 
aan beide uiteinden omgebogen (fig. 18)................................................. Cataclysta lemnata 

Koker vaak van kroosblaadjes, die met spinseidraden aan elkaar zitten. Koker soms ook van 
ander piantaardig materiaal. Lichaamslengte maximaal 18 mm. 

Op de pronotumplaat staan de borstels I en II in een bijna verticale lijn (fig. 19). Borstel II is 
even opvallend als lila en staat bijna halverwege de pronotumpiaat. (Mogelijk ook te 
gebruiken: De opvaiiend lange haar aan de buitenzijde van de buikpoten is 1,5 x zo lang als de 
breedte van de lijst. Chitinedeeltjes op de bovenzijde van het laatste segment (X) enigszins in 
de vorm van een kruis (fig. 21)............................................................ Acentria ephemerella 

Op Elodea, Ceratophyllum, Potamogeton, Myriophyllum of Chara (incidenteel ook andere 
waterplanten). Lichaamslengte maximaal 17 mm. 

Op de pronotumpiaat staan de borstels I en II in een bijna horizontale lijn (fig. 22). Borstel II 
is veel kleiner dan lila en staat meer naar achteren. (Overige kenmerken onbekend, omdat 
geen materiaal gezien is) ........................................................................ Nymphula stagnata 

Op en minerend in Sparganium spec. en Nymphoides spec.. Lichaamslengte maximaal 

20 mm. 

4 
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OECOLOGIE VAN DE AFZONDERLIJKE SOORTEN 

Voor de beschrijving van de oecologie van de soorten is gebruik gemaakt van diverse bronnen. Met name 
is hierbij gebruik gemaakt van Hasenfuss (1960), Gaevskaya (1969) en Wesenberg-Lund (1943). Deze 
auteurs hebben informatie uit een groot aatal bronnen gecompileerd. De meeste waterrupsen zijn 
polyphaag. Dit wil zeggen dat ze zich met diverse soorten water- of oeverplanten kunnen voeden. Siechts 
enkele soorten zoals Nymphula stagnata, Schoenobius gigantella en Donacaula forficella beperken zich tot 
enkele voedselpianten. Een overzicht van de voedselpianten van de diverse soorten wordt gegeven in 
Bijlage IV en V. 
Van de rupsen die verkregen zijn van enkele instanties (zie Inleiding) is de soort vastgetseld en zijn de 
habitatgegevens, voor zover die bekend waren, genoteerd voor later gebruik. Van de vlinders is alleen het 
voorkomen in een lOxlO km-hok opgenomen. Het kaartje geeft een overzicht van hettotaal aantal 
hokken waarin de soort gedurende de periode 1860-1991 is waargenomen. Alle zeven soorten wrden 
door Kuchlein (1993) tot de standvlinders gerekend. Van het voorkomen van de rupsen, waarvan het beeld 
natuurlijk incompleet is vanwage de geringe hoeveeldheid die bekeken kon worden, en van het 
voorkomen van de vlinders is een verspreidingskaartje gemaakt met behuip van het programma ORDE, 
een gegevensverwerkings-prOgramma dat uitgegeven is door de Nederlandse Entomologische 
Vereniging. 

Acentria ephemerella 

V. I.  - 

mannetje 
Ult Berg, 1941 

vrouwtje 
Uit Berg, 1941 

Acentna ephemerella : vindplaatsgegevens. •: arve; 0: imago 

10 	 Themanummer WEW10 



Uit Jacobs & Renner, 1974 

De aquatisch levende rupsen van Nederland; proeftabel en autecologie 

Acentria ephemerella is vrij algemeen in Nederland. VUnders van mei tot half september. 
De nips van deze soort is zeer goed aan het leven onder water aangepast. Alle stadia leven permanent 
onder water en nemen de benodigde zuurstof op door middel van huidademhaling. De rupsen leven 
tussen de topscheuten van waterpest, gedoomd hoomblad, kranswieren of ondergedoken fonteinkruid-
soorten. Vooral waterpest is een favonete voedseiplant. 
Meestal leven de rupsjes sterk verborgen tussen los aan elkaar gesponnen bladeren aan de top van de 
voedselpiant. Sporadisch zijn rupsen te vinden in losse huisjes bestaande uit enkele aan elkaar gesponnen 
bladdelen. Jongere stadia mineren soms in stengeldelen. De overwintering vindt plaats tussen naar de 
bodem gezonken plantendelen. In het voorjaar beginnen de rupsen waer te eten. Aan het eind van de 
lente of in de zomer vindt de verpopping plaats. De pop zit in een met lucht gevulde cocon, die steeds 
onder de waterspiegel op de stengel van de voedselpiant wordt bevestigd. De lucht in de cocon is 
vermoedelijk afkomstig uit het luchtweefsel van de plant. 
Een specifieke bijzonderheid van deze soort is dat een deel van de vrouwtjes vrijwel vleugelloos is. Om te 
paren zwamt het vrouwtje naar het wateropppervlak en steekt een deel van het achterlijf boven water. De 
paring vindt op het wateropperviak plaats. Spoedig na de paring worden de eieren afgezet op water-
planten, waama de eenjarige levenscyclus begint. 

Cataclysta lemnata (kroosvlindertje) 

I.  

Cataclysta lemnata: vindplaatsgegevens. •: larve; 0: imago 
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Cataclysta lemnata is zeer algemeen in heel Nederland. Vlinders van mei tot oktober. 
Alleen het eerste rupsenstadium heeft huidademhaling. Al vanaf het tweede stadium leeft de rups in een 
met lucht gevuld kokertje, dat meestal uit kroosblaadjes bestaat. Soms werden losse rietstengels of zelfs 
vijverplastic als huis benut (Van der Velde, G., 1991). Vanuit het huisje werdt kroos aangeknaagd, dat 
behalve als huis ook als voedselplant dient. De verpopping vindt plaats in een met kroosblaadjes 
gecamoufleerde cocon viak onder het wateroppervlak. 

Elophila nymphaeata (waterlelievli nder) 

Elophila nymphaeata : vindplaatsgegevens. •: larve; 0: imago 

Elophila nymphaeata is zeer algemeen in Nederland. Vlinders van mei tot oktober. 
De in de herist uit het ei gekomen eerste rupsenstadia bouwen kleine krooshuisjes of mineren in bladeren 
van waterplanten met drijfbladeren (nymphaeiden). Latere stadia leven in platte huisjes, die uit twee aan 
elkaar geplakte bladdelen bestaan. Als voedselpiant fungeren nymphaeide waterplanten zoals waterlelie, 
gele plomp, drijvend fonteinkruid, veenwortel en kikkerbeet. Het vraatpatroon op nymphaeiden is zeer 
karaktenstiek. Oudere larvenstadia mineren soms ook in bladeren van lisdodde, die op het 
wateropppervlak terecht zijn gekomen. 
Overwintering vindt plaats in een koker onder water. In deze penode is het huisje met water gevuld en 
wordt de benodigde zuurstof uit het water opgenomen door middel van huidademhaling. Als de rupsen in 
het voorjaar weer actief worden, kruipen ze weer naar het wateroppervlak en vullen hun huisje met lucht. 
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Vanaf dat moment ademt de nips door stigmata (ademhalingsopeningen) aan de zijkant van het lijf. De 
benodigde Iucht wardt steeds ververst aan het wateroppervlak. De verpopping vindt 5 tot 10 centimeter 
onder water plaatst in het Iaatste kokertje. Dit kokertje wordt aan de stengel van de voedseiplant bevestigd. 
Viak voor de verpopping wordt de stengel aangeknaagd, zodat de pop verbonden wordt met het 
Iuchtwaefsel van de plant. 

Nymphula stagnata 

dj 

32 

IQ 

33 
32 en 33. mannetje of vrouwtje 
(deze verschillen niet van elkaar) 
Uit Goater, 1986 

Nymphula stagnata: vindplaatsgegevens. •: larve; 0: imago 

Nymphula stagnata is vermoedelijk vnj algemeen in Nederland. Vlinders van juni tot half september. 
De jongste rupsenstadia mineren in de bladeren van egelskoppen en nymphaeiden. De winter brengen ze 
door in de stengels van de voedselpiant. In het voorjaar vervaardigt de nips een uit twee platte bladdelen 
bestaand huisje, dat sterk op dat van het waterleliemotje, Elophila nymphaeata, Iijkt. Van hieruit worden 
bladeren en zachte stengeldelen, die zich op of vlak onder het wateroppervlak bevinden, aangeknaagd. 
Van de forse grote egeiskop worden zachte bladeren en stengeldelen geskeletteerd. Rupsen, die de 
egelskop als voedselplant hebben gekozen, blijven echter vaak ook tot aan het popstadium mineren. De 
verpopping vindt plaats in een cocon, die wordt vastgehecht aan waterplanten met dnjvende bladeren. 
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Parapoynx stratiotata 

mannetje 
Uit Jacobs & Renner, 1974 

-. 	 ..t. 

34 

34: mannetje 
Ult Goater, 1986 

35 
35. vrouwtje 
Uit Goater, 1986 

Parapoynx stratiotata: vindplaatsgegevens. •: larve; 0: imago 

Parapoynx stratiotata is algemeen in Nederland. Vknders van mel tot oktober. 
De eleren warden door het vrouwtje op waterplanten viak onder het wateroppervlak afgezet. Hierbij wardt 
het achterlijf in het water gestoken. Deze soort heeft net als Acentria ephemerella zuiver aquatisch levende 
rupsen, waarvan alle stadia permanent onder water leven. De aanpassing aan het water is zelfs zo groot 
dat voor de ademhaling speciale draadvormige kieuwen zijn ontwikkeld. Deze zijn al vanaf het tweede 
stadium aanwezig. De rups leeft bij voorkeur tussen waterpest. Andere voedseiplanten zijn gedoomd 
hoomblad, fonteinkruiden en krabbescheer. De rups leeft van bladeren van de voedselpiant, die vanuit 
een los, kokervormig spinsel tussen de bladeren warden aangevreten. Zeerjange rupsen maken geen huis 
en leven vnj tussen de bladeren, die ze skeletteren. De levenscyclus wordt doorlopen vanaf de herist tot in 
mei van het daarop volgende jaar. 
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Donacaula forficella 

. r 

Donacaula fortice/Ia : vindplaatsgegevens. •: larve; 0: imago 

Donacaula forfice/Ia is algemeen in Nedeiland. Vlinders van juni tot half september. 
De eieren worden gelegd op liesgras en mannagras (Glyceria). De jonge rupsjes knagen de topscheuten 
van de voedselplant aan, waardoor deze scheuten verwelken. Om nieuwe scheuten te kunnen bereiken 
knipt de rups een uit enkele bladdelen bestaand huisje, dat wordt dichtgesponnen. Vervolgens laat de rups 
zich passief met het water meevoeren tot een nieuwe scheut is bereikt. Door deze verborgen levenswijze 
worden zelden rupsen van deze soort gevonden. Alleen door gericht te zoeken op plaatsen waar verwelkte 
scheuten voorkomen, bestaat een goede kans om deze soort te vinden. 
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Schoenobius gigantella 

. I.  

mannetje 
Uit Goater, 1986 

26 

vrouwtje 
Uit Goater, 1986 

Schoenobius gigantella: vindpaatsgegevens. •: tarve; 0: imago 

Schoenobius gigante/la is algemeen in Nederland. Vlinders van juni tot september. 

De eitjes van deze soort worden op pas gevomide netstengels gelegd. De jonge nips vreet zich naar 
binnen en holt de stengel vervolgens uit tot op de wortelstok. Aangevreten stengels verwelken en knakken 
vaak. Als de stengel is leeggevreten knaagt de rups de rietstengel zowel boven, als onder zijn lichaam los. 
Het zo gevormde netkokertje komt op het water te drijven en de nips laat zich in het kokertje verplaatsen 
tot een nieuwe, verse scheut is gevonden. In de zomermaanden kan deze soort op veel plaatsen 
gevonden worden door te letten op bewegende stukjes rietstengel! Als de nips volgroeid is, vindt de 
verpopping plaats in een met spinsel gevoerde holte in de Iaatst aangevreten rietstengel. Alvorens te 
verpoppen wordt vlak boven de waterspiegel een vlieggat gemaakt. 
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Bijiage I. Schematisch overzicht microhabitat met een belangrijke voedselpant van 
de rupsen. 
Gewijzigd, naar Wichard, 1995. 

Nymphula Schoenobius Donacaula Cataclysta Elophila Parapoynx Acentria 

stagnata gigantella forticella lemnata nymphaeata stratiotata ephemerella 

44 A ", tm "I, 

Sparganium Phragmites Glyceria 
} 	

Lemna Potamogeton 
] 	

Ceratophyl!um  
] 	

Elodea 

Bijiage II. Overzicht diverse kenmerken van de rupsen. 
aanwezigheid van een knobbel voor enkee pootparen. 
verhouding breedte van de buikpootlijst ten opzichte van de totate segmentbreedte 
borstel aan de buitenzijde van de lijst op de buikpoten. 

max. segment kop pronotum poten buik-poten buikpoot borstel 

Iengte kleur kleur kleur knob- range Iijsten lat. in mm. 

mm bel 2) breeclte in 3) 
1) mm. 

I 	 r 
Parapoynx 	zu 	uIt'. 

stratiotata 	I 	I + kieuwen 	 ______  
Donacaula 	J25 	grijs-bruin 	dbruin 	I.bruin 	 + 	1/10 	0,2 	 0,1 

forficella 	tot 1/8  

Fhoenobius 	35 	bleek 	Td.br.uin 	d.bruin 	 + 	1/10 	0,1 tot 0,25 	0,05-0,1 

I giganfella 	tot 1/8  

Elophila 	22 	bleek 	geel- 	Lbruin-bruin 	- 	1/5,5 	0,25tot0,4 	0,15 
nymphaeata 	 ___ 	I.bruin 	 tot 1/4  

-d Cataclysta 	18 	Ibruin___ 
	

geel- 	dbruirt 	 - 	1/12 	0,15tot0,35 	0,1 
Iemnata 	Ibruin 	 ( I.bruin) 	tot 1/8  

Acentria 	17 	bleek 	geel - 	geel - Lbruin 	- 	117 	0,15 tot 0,3  

ephemerella 	ibruin 	 tot 1/5  

Nymphula  
stagnata  
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Bijiage III. Overzicht diverse verschijningsvormen 

kokertje van de larve vraatbeed rups 	 1 pop 
Parapoynx 
strabotata I 

Donaca u/a 
forficella 

Uit Dethier, 1986 	 T 
- 

Ult Dethier, 1986 Uit Bertrand, 1954 	 T Uit Krampl, 1980 

rJ 

VaUenduuk, 1987  
Schoenobius 
gigantella stukje rietstenget  

Elophila 
nympfiaeata 

Uit Engelhardt, 1980 Uit Dethier, 1986 Uit Engelhardt, 1980 Uit Dethier, 1986 
Csta 

 P 
Uit Dethier, 1986  ________________________ Ult Krampl, 1980 

Acentria 
ephemerelia 

pop 

Uit Berg, 1941 Uit Dethier, 1986  Uit Berg, 1941 

Nymphula 
stagnata  
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Bijiage IV. Waterrupsen en hun voedseiplanten - WATERPLANTEN 

Acentria Cataclysta Elophila Nymphula Parapoynx Donacau/a Schoenobius 

ephemerella lemnata  nymphaeata stagnafa Stratjotata forficella gigantella 

Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. 
Voedselpiant 

++ 1,3,6,8 (+) 6 (+) 5 
Pofamogeton 
natans 

+ 3,4 (i-) 3 +) 3 () 6 + 2,3,5 
Potamogeton 
lucens 

+ 3,4 2,5 
 

++ 
Myriophyllum 
spicatum 

Myriophyllum + 3 

verticilla turn 

++ 3,4,6 +i- 3,5,6,8 
Eiodea T canadensis  
Elociea sp. 

;-_ 7 7 
 

+ 

+ 3,4,6,7 + 3,7,8 (+) 5,6,7,8 
Potamogeton sp. 

Potarnogeton 
+ 4 

 
pectinafus 

4 
 Potarnogeton 

crispus  

Potarnoge ton 
+ 4 

gramineus  
++ 2,6,7 

 Stratiotes abides 
+ 6,7 ~ 3 ++ 2,5,6,7, 

Ceratophyl/um 8 
dernersum 

() 3,4 (+) 2,6 
Trapa natans 

++ 3,7.8 +  3,7 (~ ) 6 
Lemna minor 

Spirodela 
3 

 
polyrhiza  

+ 3,6,7 +) 6 (~ ) 6,7 
Nymphaea a/ba 

+ 3 
Nyrnphaea 
candida  

+ 3,6,7 (4-) 6,8 
Nuphar butea 

Najas sp.  

3,4 (+)  Zostera sp. 

Zannichellia sp. (+) 3 
 

Nymphoides 
+3 

peltata  

Acentria Catac/ysta E/ophi/a Nymphula Parapoynx Donacau/a Schoenobius 
ephemere//a Iemnata nymphaeata stagn ala strafiotata forficebba gigan fe/Ia 

Verkiaring tekens: ++: voorkeursvoedsel; +: frequente voedseibron; (+): incidentele voedseloron 
Lit.: Literatuurverwijzing naar onderstaande publikaties 
1. Reichholf, 1970 	2. Lekic, 1971 	3. Gaevskaya, 1969 	4. Buckingham, 1981 
5. Habeck, 1983 	6. Hasenfuss, 1960 	7. Palm, 1986 	8. Goater, 1986 

20 	 Themanummer WEW10 



De aquatisch levende rupsen van Nederland; proeftabel en autecologie 

Bijiage IV. Waterrupsen en hun voedseiplanten - WATERPLANTEN 

Acentria Cataclysta Elophila Nymphula Parapoynx Donacaula Schoenobius 
ephemereila Iemnata nymphaeata stagnata stratiotata forficeila gigantella 

Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. 
Voedselpiant 

(+) 3 3,5,6,7 - 

Callitriche sp. 
+ 3678 

Hydrochans 
morsus-ranae  

Charasp. 
+ 6,7 

Acentria Cafaclysta Elophila Nymphula Parapoynx Donacaula Schoenobius 
ephemerella lemnafa nymphaeafa stagnata stratiofafa fort/cello gigantella 

Bijiage V. Waterrupsen en hun voedseiplanten - OEVERPLANTEN 

Acentria Cafaclysta Elophila Nymphula Parapoynx Donacaula Schoenobius 
ephemerella Iemnata nymphaeafa stagnata strafiotata fort/celia gigantella 

Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. 
Voedseiplant 

+ 7 + 3 
Typha sp. 

3, _____  

Scirpus sp. _______ ______ _______  
+ 3 - 

(4-) 7,8 -4-4 3,6,7,8 
Phragmites 
oustrails  

Butomus 
umbe/latus  

+ 3 +6 
Glyceria 
fluitans 

++ 3,6,7,8 i - ) 7,8 
Glycena maxima  

4+ 
Sparganium 
erectum  

+4 
Sparganium 
emersum  

(+) 7 (+) 3,6,7,8 + 7,8 - 

Sparganium sp. 
3,6,7 

 
+ - - 

Polygonum 
amphibium  

(4) 
 

3 - 

Sagittaria 
sagittifoia  

(+) 3 N 6,7 
Ailsma 

sp. 

plantago-aquatica 

 FE~lophila

Poa 
+ 3,7,8 

Carex sp. 
Acenfria Cafaclysta Nymphula Parapoynx Donacaula Schoenobius 

ephemerella lemnata yaeata stagnata stratiotafa I  fortice/Ia giganteila 

Verkiaring tekens: 4+: voorkeursvoedsel; +: frequente voedseibron; (+): inciaenteie voeaseioron 
Lit.: Literatuurverwijzing naar onderstaande publikaties 
1. Reichholf, 1970 	2. Lekic, 1971 	 3. Gaevskaya, 1969 	4. Buckingham, 1981 
5. Habeck, 1983 	6. Hasenfuss, 1960 	7. Palm, 1986 	 8. Goater, 1986 
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De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer is een vereniging die zich inzet voor een optimale 
benutting van ecologisch kennis ten behoeve van het waterbeheer in Nederland. 

De Werkgroep geeft twee tot viermaal per jaar een NIEUWSBRIEF uit. 

Naast de NIEUWSBRIEF heeft de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer een publicatiereeks van 

THEMANUMMERS. 

THEMANUMMERS WERKGROEP ECOLOGISCH WATERBEHEER 

WEW-01 	Biologische Waterbeoordeling. Methoden voor het beoordelen van Nededand oppeivlakte- 
water op biologi.sche grondslag. L. de Lange & M.A. de Ruiter, eindredactie, 1977. 
Werkgroep Biologische Waterbeoordeling. Uitgave: lnstituut voor Milieuhygiene en Gezond-
heidstechniek TNO. 1  

WEW-02 	Biologische waterbeoordeling: instrument voor waterbeheer? P.F.M. Verdonschot & L.W.G. 
Higler (redactie). 1987. Werkgroep Biologische Waterbeoordeling; Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer, Leersum. 2  

WEW-03 	Biologische Waterbeoordeling. Een theoretische beschouwing. Pieter Schroevers, 1991. 
Een uitgave van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. prijs fi 15,-- 

WEW-04 	De maakbaarheid van de Natuur. Verslag van een discussiemiddag van de Werkgroep 
Ecologisch Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie. Onder redactie van E.T.H.M. Peeters, 
P.T.J.C. van Rooy, H.A.M. Ketelaars & M. Feuinger, 1994. Speciale uitgave Nieuwsbrief 20, 
Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. prijs fi 10,-- 

WEW-05 	Levensgemeenschappefl van brakke wateren, aanzet tot een beschnjving en bescherming. 
Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, werkgroep Brakke wateren. December 1995. prijs fi 
10,-- 

WEW-06 	Beken stromen. Leidraad voor ecologisch beekherstel. Verdonschot P. et at, 1995. WEW- 
06, STOWA 95-03, Utrecht. 3  

WEW-07 	Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie. Discussieversiag naar aanteiding van het 
concept: "Beken stromen". Onder redactie van Onneke Driessen en Piet Verdonschot, 1995. 
prijs fi 10,-- 

WEW-08 	Lyst van de Nededandse Chironomidae. Alexander Klink en Henk Moller Pittot, maart 1996. 

prijs fi 5-- 
WEW-09 	Habitat evaluatie procedure: een bruikbaar instrument voor het (regionaal) waterbeheer. 

Verstag van een discussiemiddag (1 november 1995) van de Werkgroep Ecologisch 
Waterbeheer. Onder redactie van: M. Fellinger, J. Friedrich, E.T.H.M. Peeters, oktober 1996. 

WEW-lO 

	

	De aquatisch levende rupsen van Nederland, proeftabel en autecologie. H.J. Valtenduuk, 
H.P.J.J. Cuppen en G. van der Vetde, maart 1997. prijs fi 10,-- 

Uitgaven kunnen, voor zover beschikbaar, besteld worden, tegen kostprijs plus verzendkosten, bij de 
secretaris van de werkgroep: 
Dwight de Vries 
Dienst Zuiveringsbeheer, Provincie Groningen. 
Postbus 833, 9700 AV GRONINGEN. 
tel: 050-3164602 fax: 050-3164633 

1 Niet meer verkrijgbaar 

2Verkrijgbaar via IBN-Wageningen 

3verkrijgbaar via STOWA Utrecht 
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