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INLEIDING
Decennialang is onze aandacht uitgegaan naar microvlinders. Nergens in de wereld is er zoveel bekend
over de vlinders als in zuidwest Europa. Die kennis kan altijd vergroot worden. Recent verschenen werken en websites hebben bijgedragen aan een groeiende interesse voor vlinders en vooral de toenemende
belangstelling voor micro’s is hierin van groot belang. Niet geheel verwonderlijk is dat er in elke groep
insecten – of dat nou vliegen, kevers of vlinders zijn – hele rijtjes soortennamen blijven staan waar men
zich aan durft te wagen. Met het kleine groepje ‘specialisten’ wordt weliswaar gericht gezocht naar de
soorten en een poging gedaan dieren de juiste naam te geven. De grasmineermotten, veelal met het genus
Elachista, is één van deze groepen waar veel nieuwsgierig bij komt kijken en waar nog veel winst valt
te behalen.
Niet alleen zijn de vlinders soms erg ‘spannend’ om naar te kijken door het ‘tollende’ gedrag en (bij
sommige soorten) glinsterende schubben, ook de rupsen zijn voor sommige mensen intrigerend. De
rupsen maken lange vraatgangen in het blad en verpoppen elders buiten de gang ‘open en bloot’ op het
blad. Het is alleen al een spektakel om de poppen te uitvoerig te bekijken, met de ongebruikelijke vormen en kleuren. Veel van deze minuscule levens spelen zich af rondom onze voeten als wij ergens in
het duin, langs een slootrand of op de heide staan: want wie kijkt er nou naar rupsen in grassen? Puur
bij toeval treffen we de vlinders aan die ook nog eens lak hebben aan grote afstanden vliegen en dus ook
met een enkeling in onze lichtval of op ons laken belanden. Eén zo’n veelgeziene schoonheid is
Elachista maculicerusella, de grijsgevlekte grasmineermot (figuur 1).
De familie van de wetenschappelijk aangeduide Elachistidae is onderhand behoorlijk op de schop gegaan omdat deze familie al een tijdje niet alleen meer bestaat uit op gras levende micro’s. De onderfamilie Elachistinae is wél hetzelfde gebleven en dit is de cluster soorten waar deze behandeling op in
gaat. Het is hoog tijd om vlinderfamilie verruimend aan de slag te gaan en aandacht uit te laten gaan aan
een voor sommigen ‘moeilijke’ en veelal onderbelichte groep van de grasmineermotten (Elachistidae:
Elachistinae). Ook ‘moeilijke’ vlinders kunnen heel spannend zijn en misschien wel veel interessanter:
wat dat betreft is het gras met grasmineermotten altijd groener aan de overkant.
Figuur 1. Elachista maculicerusella
grijsgevlekte grasmineermot
(foto: George Sinnema)
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TAXONOMIE
De taxonomische boom in ‘vlinderland’ begint, na een basale eerste opsplitsing, met zogenaamde ‘superfamilies’ (gebruikelijk op eindigend op –dea). De superfamilie Gelechioidea is een voorbeeld van
een superfamilie met een ongelooflijke diversiteit aan verschijningsvormen. Dat maakt dat deze grote
cluster met soorten ook een buitengewoon grote uitdaging blijft voor onderzoekers. In deze cluster zit
weer een grote familie, de Elachistidae, de grasmineermotten. Sinds 2012 bestaat deze familie niet meer
uit uitsluitend soorten die als rups op grassen leven: zo zijn bijvoorbeeld de kaartmotten (de onderfamilie
Depressariinae) en zwartwitmotten (onderfamilie Etmiinae). Dit waren daarvoor nog zelfstandige families (Depressariidae, Ethmiidae, enz.). De familie is dus een veelzijdige verzameling met vlindertypes
geworden met uiteenlopende kenmerken die, wellicht tegenstrijdig als je naar het uiterlijk kijkt, moleculair gezien toch erg met elkaar verbonden zijn.
De onderfamilie Elachistinae bevat wel échte op gras levende soorten waarvan de vlinders eenzelfde
rusthouding kennen en ook niet bijzonder groot zijn. Wat dat betreft zijn dit de échte grasmineermotten
waar we het in de volksmond over hebben. Ook in omringende landen koos men destijds al voor een
gelijknamige term, bijvoorbeeld: gräsminerarmalar, grasminiermotten, grass-miner moths. Een andere
Nederlandstalige naamgeving voor de familie zou op zijn plaats kunnen zijn en de term ‘grasmineermotten’ kan dan beter alleen van toepassing zijn op het groepje van de échte grasmineermotten (Elachistinae).
Het hedendaagse taxonomische beeld van de familie is eigenlijk een herhaling van een ‘oude’ situatie
waarbij de familie Elachistidae ook al heel groot was. Het was namelijk al de Britse taxonoom Stainton
die in 1859 de familie gebruikte als grote vergaarbak van soorten vlinders die hij niet helemaal kon
plaatsen in andere families. Zo was de familie bijzonder groot en kende bevatte de soorten die nu vallen
onder de vlekmineermotten (Tischeriidae), gevorkte motten (Schreckensteiniidae), hangmatmotten
(Lyonetiidae), echte motten (Tineidae), borstelmotten (Epermeniidae), wilgenroosjesmotten (Momphidae), kokermotten (Coleophoridae) en de pootmotten (Stathmopodidae). Eén echte grasmineermot, Perittia obscurepunctella, de kamperfoeliemineermot, werd toen bij de parelmotten (Glyphipterigidae)
gevoegd. Een collega Brit, Meyrick, gooide de indeling jaren later in 1895 weer over de kop en plaatste
een aantal families uit de Elachistidae.
Voorafgaand aan een taxonomische indeling gebaseerd op de genitaliën (die pas in de jaren dertig van
de vorige eeuw ontstond) werden er nieuwe indelingen gemaakt op basis van vleugeladers: het vleugeladersysteem. Die indeling komt sterk overeen met het soortenbestand dat we nu onder de familie van
de Elachistidae aantreffen. Pas in de jaren negentig werden de indelingen meer bijgesteld naar het hedendaagse beeld en daarbij zijn twee visies ontstaan: een Elachistidae familie in ‘brede zin’ (sensu lato)
die bestaat uit grasmineermotten, platlijfjes en verwante soorten – en de familie in ‘strikte zin’ (sensu
stricto) die alleen de echte op gras levende soorten bevat. De laatste variant zou, zoals eerder verondersteld, ondergeschikt zijn. Opvallende wijzingen binnen de familie houden verband met de synonymisering van diverse soorten, waardoor dieren op een naamlijst een naamlijst kregen. In sommige gevallen
is het genus wisselen aangepast: zo treffen we een aantal Elachista soorten aan onder het genus Biselachista en Cosmiotes. De Cosmiotes groep is gebruikelijk beperkt tot een groepje met kleine soorten
met witte vleugelpuntfranje: Elachista exactella, E. consortella, E. freyerella en E. stabilella.
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Figuur 2. Grote variatie tussen een contrastrijke en minder sterk getekende soort; links Elachista apicipunctella, zilverpuntgrasmineermot en rechts E. pollinariella, gepuncteerde grasmineermot.

KENMERKEN
De Elachistinae onderfamilie beslaat een groep kleine microvlinders die vaak slanke, afgeronde vleugels
bezitten en een ondervleugel die spits toeloopt en eindigt in een brede franje. De
dieren zijn in spanwijdte 5 tot 14mm groot
en hebben voelsprieten die niet verder lopen dan tot twee derde van de voorvleugel.
De kopbeharing is compact geschubd en
slanke palpen komen nauwelijks boven de
kop uit. Diverse onderdelen die tevens in
teksten leidend zijn, zijn in figuur 3 gemarkeerd. Verwarring is mogelijk met soorten
uit de wilgenroosjesmotten (Momphidae),
oogklepmotten (Opostegidae), ooglapmotten (Bucculatricidae) en diverse soorten echte motten (Tineidae).
Figuur 3. De topografie van in de tekst
genoemde onderdelen, voorbeeld:
Elachista luticomella, geelkopgrasmineermot (foto: George Sinnema)

Tekening
De tekening bij Elachista’s varieert zeer sterk van soort op soort. Verschillen binnen de familie zijn
soms erg groot (figuur 2). Op basis van de vleugeltekening kan een groepindeling worden gemaakt,
zoals dit later zal worden toegelicht. De tekening is soms niet consistent, variatie is mogelijk gerelateerd
aan de vindplaats en de voedselplant. In de duinen kunnen donkere dieren voorkomen, en in het binnenland dan weer lichtere exemplaren, enzovoort. Belangrijk is het onderscheid tussen zilveren en witte
schubben omdat dit een onderscheid kan vormen. Bij een aantal soorten ligt er een aantal zwarte schubben tegen de middenband, zoals bij E. poae, liesgrasmineermot. Het basaalveld kan lichter zijn in vergelijking tot de rest van de vleugel, zoals bij het wijfje van E. canapennella, zilveren grasmineermot.
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Wortelstrepen komen voor bij de groep van de bruine Biselachista soorten zoals B. utonella, gevlekte
zeggemineermot. De mate waarin deze wortelstreep aan– of afwezig is en doorloopt kan in deze ‘bruine’
cluster uitkomst bieden. Over het algemeen is de ondervleugel geen kenmerk: gebruikelijk is deze loodgrijs van kleur. Alleen bij het onderscheid tussen Perittia farinella, grasgeestje, en E. argentella, de
witte grasmineermot kan men letten op de ondervleugel die bij de eerste soort grijs van kleur is en bij
laatstgenoemde bruine tinten vertoont. Geslachtsdimorfie is mogelijk, dwz. de mannetjes verschillen
sterk in uiterlijk van de vrouwtjes (figuur 4).

–
Figuur 4. Geslachtsdimorfie bij Elachista canapennella, zilveren grasmineermot; links het wijfje en
rechts het mannetje. Veelvoorkomend verschijnsel bij de ‘zwartgrijze’ soorten (foto’s: Thijs Knol).

Franje
De franje van de voorvleugel kent gebruikelijk een meerkleurige laag waarbij de binnenste laag bij veel
soorten een bruine of zwarte zoom kent. Een aantal soorten hebben ter hoogte van de vleugelpunt een
witte ‘veeg’ in de franje. Bij de soorten E. kilmunella, wollegrasmineermot en E. pullicomella, donkere
grasmineermot, is het gebied met witte schubben in de franje het breedst. E. subnigrella is zo’n kleine
soort die een laag met witte schubben als het ware geïsoleerd heeft tussen twee zwarte schubbenrijen in
de franje (figuur 5).
Kop en voelsprieten
De kop is in zijn volledigheid bekleed met schubben en wordt veelal opgedeeld in drie basale delen
waaraan herkenning mogelijk is: de kopbeharing (metallic, éénkleurig met het borststuk, twee of drie
kleuren schubben of opvallend gekleurd), de frons of vooraanzicht (deze kan lichter zijn dan de rest van
de kop) en de palpen (egaal getekend of met enkele donkere schubben).
De kenmerken van de palpen gelden soms als een ongemakkelijk determineerkenmerk omdat palpen na
verloop van tijd schubben kunnen verliezen. Bij E. albifrontella, witkopgrasmineermot, is de kop
sneeuwwit van kleur, terwijl E. luticomella, geelkopgrasmineermot, een gele kopbeharing laat zien.
Slechts bij enkele soorten kan een goede blik op te voelsprieten uitkomst bieden: bij de metallic soorten
is er in sommige gevallen een rij met lichte segmenten. Enkele soorten hebben geschubde of ongelijk
gevormde voelsprietsegmenten waardoor een ‘kartelig’ gewaande voelspriet ontstaan.

7

Figuur 5. De franje als kenmerk bij Elachista subnigrella, kalklandgrasmineermot (foto: Tymo Muus).

Grootte
De grootste soort heeft een spanwijdte variërend van 12 tot 14mm, Perritia farinella, grasgeestje. De
kleinste soort is Elachista exactella, bochtige–smelemineermot, de spanwijdte ligt gebruikelijk rond de
5 tot 7mm. Geheel niet verwonderlijk dat laatstgenoemde wordt verward met een dwergmineermot (familie Nepticulidae). Het is vooral bij grasmineermotten prettig om dieren te prepareren omdat de spanwijdte als belangrijk aanknopingspunt kan dienen bij de
determinatie. P. farinella is bijvoorbeeld groter dan Elachista argentella, witte grasmineermot. Biselachista scirpi, heenmineermot, is verwant aan een aantal soorten maar is ook duidelijk forser. Nog een
voorbeeld: Elachista chrysodesmella, gevinde kortsteelmineermot, is veel kleiner dan al zijn gebandeerde soortgenoten. Binnen de soort is er een minimale variatie. De variatie is sterker tussen soorten
die geslachtsdimorfie laten zien. Wijfjes zijn bij deze soorten gebruikelijk dan 2 á 3 mm kleiner dan de
mannetjes.
Genitaliën
De genitaliën van de grasmineermotten kennen zijn typisch voor de meeste vlinders. De veelbesproken
onderdelen worden weergegeven in figuur 6. Mannelijke vlinders: de valven zijn bij de meeste soorten
relatief slank, breder bij de groep Biselachista, nog veel slanker bij de groep van de ‘voormalige’ Cosmiotes vertegenwoordigers. De valve eindigt bij sommige soorten met een subtiele gebogen haak. Binnen de grijze groep Elachista’s zien we vaak een verlengde saccus. De vorm van de socius is bij veel
soorten essentieel. De vorm van de gnatos is minder kenmerkend, deze kan ovaal of rond zijn, afhankelijk van de stand waarin de gnatos verkeert in het preparaat. De aedeagus kent verschillende vormen en
veelal variabel. De plaats en het aantal cornuti kan leidend zijn, maar ook de vorm van het uiteinde van
de aedeagus: in sommige gevallen is deze afgeplat, spits of komvormig ‘ingeslepen’.
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Figuur 6. De belangrijkste genitaal-elementen: links de mannelijke, rechts het vrouwelijke genitaliën.

De vrouwelijke vlinders: de vagina uitmonding is veelal spits, of rond, weinig variabel. De apophyses
zijn doorgaans kort. Leidend is het samenspel van het ostium en het colliculum en de mate waarin deze
zijn gesclerotiseerd. In het colliculum bevindt zich bij een klein aantal soorten een gescleroseerde plaat,
iets wat leidend kan zijn. De ductus bursa en corpus bursa zijn zeer zwak van opbouw en breken soms
snel, en dienen soms gekleurd te worden voor een goede preparatie. Over het algemeen is het signum
duidelijk en boomerangvormig, stekelig, maar enigszins variabel in vorm. Enige variatie in het genitaal
is goed mogelijk, dit heeft in het verleden wel geleid tot foutieve determinaties en zelfs de beschrijving
van tal van later herroepen nieuwe soorten.

FAUNISTIEK EN DIVERSITEIT
In de hele wereld zijn er zo’n zevenhonderd soorten grasmineermotten bekend (het gaat hier om de
vertegenwoordigers uit de onderfamilie Elachistinae). De meeste soorten zijn echter grijs met zwarte
vlekken en minder variabel dan de blekere type Elachista’s. De meeste fouten worden gemaakt in de
laatste groep. Er is en grote geografische variatie: sommige soorten zijn beduidend anders getekend in
een ander deel van het continent. Het is tevens bekend dat soorten binnen dezelfde populatie subtiele
afwijkingen en variaties vertonen in het genitaal. Dit probleem heeft geleid tot tientallen nieuw beschreven soorten in het verleden, veelal door Traugott-Olsen en Parenti. Inspanningen van Kaila hebben geleid tot een betrouwbaarder geheel waar ook veel moleculair onderzoek aan ten grondslag ligt. Het moderne onderzoek wordt wereldwijd geleid door maar enkele mensen, onder meer Kaila (Finland) en
Sruoga (Litouwen).
Binnen de continentale grenzen van Europa zijn 236 soorten waargenomen en in Nederland (en in deze
bespreking gaat het om) 42 soorten. Onlangs is op advies van Kaila de soort cingillella voorlopig veranderd naar metella omdat metella op basis van de verspreiding aannemelijk is. Omdat het verspreidingsgebied van cingillella nabij België ligt is deze actie minder rechtvaardig. Nederlands materiaal van
‘metella’ is nog niet gevonden. Ik kon het Nederlandse en Belgische materiaal van de soort dispilella
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met hulp van Klaas Kaag en Diederik ‘d Hert op genitaal vaststellen op een andere naam: distigmatella.
In de Nederlandse naamlijsten komt deze soort nog niet overal onder deze nieuwe naam voor. De soort
Biselachista arnoldi werd in 1993 uit Nederland beschreven door Sjaak Koster en werd vernoemd naar
Arnold Schreurs. Sommige auteurs beschouwen de soort als synoniem van B. fulgens (Parenti).
Buurland België kent 47 soorten. De Belgische soortenlijst kent een aantal onregelmatigheden en zou
mogelijk één naam moeten afvoeren en één naam dient herzien te worden.
- Elachista disemiella: een erg continentaal erg zeldzame soort die vooral voorkomt in zuidelijke berggebieden; het uiterlijk lijkt verraderlijk op andere lichte soorten met zwarte tekening. Bovendien is er
maar één oude vondst uit de twintigste eeuw die niet op genitaal is gecontroleerd.
- Elachista cahorsensis: onlangs erkend als synoniem van E. dispunctella. E. dispunctella is echter niet
opgenomen in de naamlijst en dient dus op de naamlijst te komen. Het exemplaar dat door Coenen
(2011) wordt afgebeeld en niet op genitaal is gecontroleerd voldoet aan alle uiterlijke kenmerken van E.
dispunctella. De vermelding is zonder meer gegrond.
- Elachista bedellella: alle vlinders in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen behoren tot het voormalige ‘Cosmiotes-complex’ en de soort kan dus voorlopig worden afgevoerd van de
Belgische lijst.
De Prins (2016) kortte de lijst al eerder in door de vermeldingen van Elachista diederichsiella, E. festucicolella, E. pigerella en E. triatomea te schrappen.
Er zitten grote gaten in de verspreiding van de Nederlandse en Belgische grasmineermotten, het ligt
voor de hand dat er veel gerichter uitgekeken dient te worden naar deze vlinders en met name zal het
lonen om collectie- en fotomateriaal vaker en nauwkeuriger onder de loep te nemen. In beide landen
kunnen bovendien ook nog een aantal soorten verwacht worden.
De belangrijkste determinatiewerken van dit moment zijn:


Elachistidae of Lithuania / Lietuvos Elachistidai (Lepidoptera) door V. Sruoga & P. Ivinskis (2005)



The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark door E. Traugott-Olsen and E.
Schmidt Nielsen (1977)



The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, Volume 3: Yponomeutidae – Elachistidae
door A. Maitland Emmet (ed., 1997)

NEDERLANDSE NAMEN
–

De Nederlandse term ‘grasmineermotten’ is al vele jaren in omloop. In december 2009 is de naamlijst
verschenen waarin voor het eerst soorten een Nederlandse naam ontvingen. Diverse soorten hebben een
naam ontvangen die verwijst naar de gebruikelijke habitat, de tekening of de waardplant. De naamlijst
is in zijn conceptversie al door vele instanties geadopteerd en ingeburgerd. Een aantal soortnamen vraagt
wellicht om een aanpassing. Zo zou de pijpenstrootjesmineermot (Elachista subalbidella) veel beter
gebaad zijn bij een logische naam die verwijst naar het gele uiterlijk. De rups van de soort is namelijk
nauwelijks beschreven en de vlinder duikt vaak op in terreinen waar de in de naam vermelde waardplant
niet voor handen is. In de komende jaren kunnen een aantal van deze omstreden namen voor de toekomst
worden aangepast zodra er voldoende argumenten kunnen worden aangedragen.
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LEVENSWIJZE
–

De meeste soorten grasmineermotten zijn univoltien (één generatie) en een aantal soorten zijn bivoltien
(twee generaties). Een soort die gebruikelijk twee generaties kent is de grijsgevlekte grasmineermot,
Elachista maculicerusella, een soort die ook nog eens op veel grasachtige planten leeft als rups en dus
overal kan worden aangetroffen. De soort is mogelijk zelfs een derde generaties en er is overlap in de
generaties mogelijk. De univoltiene soorten vliegen veelal in de vroege zomermaanden (half juni–begin
augustus). De vlinders leven laag bij de grond, zoeken vaak hogere punten tussen het gras op en laten
zich bij gevaar soms vallen. De vlinders lopen vaak in hoog tempo door de vegetatie en vliegen soms
pas wanneer dat bij gevaar echt nodig lijkt.

Figuur 7. De vlinder en de pop
van Elachista adscitella, ruwe
smelemineermot (foto: Stepháne
Claerbout).

De grasmineermotten leven op grassen, op twee één soorten na: de kamperfoeliemineermot, Perittia
obscurepuntella, leeft zoals de naam doet vermoeden op kamperfoelie; de halsbandmineermot, Stephensia brunnichella, maakt mijnen op borstelkrans (Clinopodium vulgare). De eerste soort maakt een ongelijke brede ronde mijn die vaak over het hoofd wordt gezien. Want: er zijn relatief weinig vlinders die
leven op kamperfoelie, laat staan dat dat er soorten zijn die hier mijnen op maken. Eigenlijk geldt dat
ook voor een relatief verborgen plantje als borstelkrans.
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Ook de andere familiegenoten maken mijnen. In veel gevallen zijn dit lange centimeterslange mijnen
die na enige tijd ook kunnen verkleuren. Van frass (poepspoeren of uitwerpselen) is nauwelijks sprake
omdat de uitwerpselen soms zo dun zijn dat deze verlopen. E. geminatella, veldbiesmineermot, maakt
niet geheel typische gangmijnen maar vouwt een deel van het veldbiezenblad (Luzula sp.) samen in een
meer langgerekte vouwmijn, zoals de vouwmotten (Phyllonorycter sp.) dat ook kunnen (figuur 8). De
mijnen worden gemaakt op diverse soorten monocotylen, grassen, uit de groepen Cyperaceae, Poaceae
en Juncaceae. Uitzonderingen hierop zijn zeldzaam. De soorten hebben bewezen voor langere tijd met
mijn en al onder water te kunnen overleven, want grasmineermotten zijn gebruikelijk gebonden aan de
meer vochtige habitats.

Figuur 8. ‘Vouwmijn’ als van het type Elachista geminatella, veldbiesmineermot (foto: Ben Smart).

De eieren worden afgezet op de laagste bladeren, soms bovenop het blad, maar een aantal soorten hebben
ook bewezen de eieren gedeeltelijk te ‘injecteren’ in het bladweefsel. De eieren ogen soms als langgerekte en gestreepte plakkaten. Jonge rupsen maken eerst een zeer smalle gangmijn en voltooien de mijn
gebruikelijk in het voorjaar in het blad. Grasmineermotten mineren soms in de grasstengels, maar kunnen deze ook aan de binnenzijde bezetten (enkele soorten). De lange slanke gangmijnen (figuur 9) zijn
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. De volgende problemen deden en doen zich voor bij grasmineermotten als het gaat om het identificeren van de rupsen:
1. De mijnen, met name zij die verlaten zijn, laten zich moeilijk scheiden van op grassen minerende
vliegenlarven. Een kritisch oog zal de vlinderrups wel kunnen onderscheiden van vliegenrupsen. Door
het gebruikelijke gebrek aan frass is de determinatie niet eenvoudig.
2. De determinatie van grassen blijkt voor vele vlinderaars een grote uitdaging. In sommige gevallen
moeten grassen microscopisch worden onderzocht en dat brengt veel werk met zich mee.
3. Informatie over de levenswijze in (veel oudere) bronnen is niet betrouwbaar. De moeilijkheden bij de
determinatie van grassen heeft in het verleden vaak geleid tot foutieve identificaties van de waardplanten
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die veelvuldig geciteerd zijn door auteurs. Daarnaast zijn met regelmaat soorten samengevoegd, weer
gesplitst, enz. waardoor de waardplantinformatie door elkaar is gaan lopen en dus geen betrouwbare
opsomming vormt.
De verpopping vindt plaats aan een blad (figuur 7), zelden in een uitgebreid spinsel, veel vaker nog
‘naakt’ met een enkel draadje aan het blad verbonden, net als dagvlinderpoppen. De poppen kunnen wel
typische kenmerken bezitten. Ook poppen kunnen voor langere tijd onder water overleven.

Figuur 9. Gangmijn van Elachista poae, liesgrasmineermot (foto: Peter Hall).

KWEKEN
–

Het is vrijwel onmogelijk, voor wie door rupsen bezette mijnen van grasmineermotten vindt, om deze
uit te kweken door de grasbladjes te plukken en deze voor langere tijd te conserveren. Dit is alleen
mogelijk zodra de rups tegen het moment van de verpopping aan zit en de mijn dus binnen aanzienlijke
tijd zal verlaten. Planten met mijnen die in het najaar worden gevonden kunnen het beste in zijn volledigheid uit de grond worden gehaald. Soms kan ook een deel van de plant worden uitgesneden, bijvoorbeeld met een kartelmes. De kluit dient vochtig gehouden te worden, in een bloempot die de vocht
vasthoudt. Grassen hebben bijzonder ‘luchtige’ wortels en kunnen dus gauw verdrogen. In het voorjaar
kunnen de planten worden overgeplaatst in een kweekkooi met fijn gaas, in het andere geval kan de
plant worden afgedekt met bijvoorbeeld een panty die aan de binnenzijde uiteen gehouden wordt door
ijzerdraad (figuur 10). In het late voorjaar of in de vroege voorzomer verschijnen de vlinders, soms
rustend op het gaas. Om de ontwikkeling van de rupsen te bevorderen en de plant in optimale conditie
te houden kunnen de opstellingen het beste buitenshuis worden geplaatst.
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Figuur 10. Een kweekopstelling voor grasmineermotten (afkomstig uit: Parenti, 2000).

DE SPEURTOCHT NAAR GRASMINEERMOTTEN
Een zeer uitdagende en succesvolle manier om informatie te verzamelen over de soorten betreft het
zoeken van de rupsen en deze uit te kweken. Mijnen kunnen soms in grote aantallen worden gevonden
zolang men maar in de juiste periode zoekt, bij voorkeur in het voorjaar. Een klein aantal soorten zullen
weliswaar vroeg in het jaar te vinden zijn, zoals de zilveren grasmineermot, Elachista canapennella
(figuur 11). Maar, het overgrote deel overwintert als rups en voltooid de mijn in april. Wie gelukt heeft
zal volgroeide rupsen aantreffen die al vrij gauw verpoppen, waarna de vlinders verschijnen. De waardevolle informatie dat van toevoeging kan zijn is de naam van de waardplant. Juist in Nederland en
België is er relatief weinig met grasmineermotten gekweekt en is er dus ook nauwelijks tot niks bekend
over hun waardplantvoorkeuren in onze contreien.

Figuur 11. De zilveren grasmineermot, Elachista canapennella, veelal rustend op hoge delen van grassen (foto: Paul van Wonderen).
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We zien vaak dat zwakkere lichtbronnen die laag bij de grond staan, zoals lichtvallen, betere resultaten
boeken als het gaat om het ‘lokken’ van grasmineermotten. De verklaring hiervoor is dat de vlinders
veelal laag bij de grond vliegen en dus eerder stranden rondom de ‘hoge’ lakenopstellingen dan dat ze
echt richting het laken vliegen. De lichtbundel lager plaatsen kan uitkomst bieden. Lang niet alle soorten
komen op licht. Op locaties waar diverse grasmineermotten als vlinder in de schemering volop door de
vegetatie vlogen werd op de lamp, later in de nacht, een enkele tot geen vlinder aangetroffen.
De doorsnee grasmineermot vliegt in de late middag, zodra het schemerig begint te worden. De eerder
op de dag uitgeslopen wijfjes zitten dan veelal paringsbereid tussen de vegetatie en de mannetjes vliegen
laag, soms van graspriet tot graspriet, op zoek naar een wijfje. Het zijn slechte nachtvliegers. Ook overdag worden de vlinders wel eens rustend gevonden op een grasprietuiteinde. De meest succesvolle methode om de vlinders te vinden is door met een net door de vegetatie te slepen (sleepnetmethode) in de
late schemering. Een tweede succesvolle methode is de malaiseval, maar dit type val wordt nauwelijks
(meer) gebruikt door vlinderliefhebbers en bovendien komen de vlinders er lang niet altijd meer goed
toonbaar uit (omdat de vlinders in een soms dampige stikpot terecht komen). In het Zwanenwater werden in een zeker seizoen in 2001 maar liefst 84 exemplaren van de gevlekte zeggemineermot, Biselachista utonella, waargenomen. In diezelfde periode werden ook twee exemplaren van de B. serricornis,
gezaagde zeggemineermot, gezien. De soort is daarna niet meer waargenomen. Wie dus succesvol wil
zijn in het vinden van weinig geziene (en dus de zeldzamere) grasmineermotten moet dus buiten de
vertrouwde en gebaande wegen op onderzoek uit.

Figuur 12. Typische ‘grijze’ Elachista: sexuele dimorfie komt veel voor, zoals bij E. poae, liesgrasmineermot
(foto: André den Ouden).
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NAAMLIJST VAN DE IN NEDERLAND VOORKOMENDE SOORTEN
Perittia farinella (Thunberg, 1794)

grasgeestje

Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)

kamperfoeliemineermot

Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)

halsbandmineermot

Elachista orstadii (N. Palm, 1943)

grauwe grasmineermot

Elachista geminatella (Herrich–Schäffer, 1855)

veldbiesmineermot

Elachista biatomella (Stainton, 1848)

duinzeggemineermot

Elachista poae (Stainton, 1855)

liesgrasmineermot

Elachista atricomella (Stainton, 1849)

grote grasmineermot

Elachista kilmunella (Stainton, 1849)

wollegrasmineermot

Elachista alpinella (Stainton, 1854)

alpenzeggemineermot

Elachista luticomella (Zeller, 1839)

geelkopgrasmineermot

Elachista albifrontella (Hübner, 1817)

witkopgrasmineermot

Elachista bifasciella (Treitschke, 1833)

tweebandgrasmineermot

Elachista nobilella (Zeller, 1839)

prachtgrasmineermot

Elachista apicipunctella (Stainton, 1849)

zilverpuntgrasmineermot

Elachista subnigrella (Douglas, 1853)

kalkgraslandmineermot

Elachista pomerana (Frey, 1870)

haakbandgrasmineermot

Elachista humilis (Zeller, 1850)

grijze grasmineermot

Elachista distigmatella Frey, 1859 faun.sp.nov.

vierstipgrasmineermot (nieuwe naam)

Elachista canapennella (Hübner, 1813)

zilveren grasmineermot

Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)

rossige grasmineermot

Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)

grijsgevlekte grasmineermot

Elachista argentella (Clerck, 1759)

witte grasmineermot

Elachista pollinariella (Zeller, 1839)

gepuncteerde grasmineermot

Elachista subocellea (Stephens, 1834)

geelbandgrasmineermot

Elachista dispilella (Zeller, 1839)

schapengrasmineermot (niet inlands)

Elachista pullicomella (Zeller, 1839)

donkere grasmineermot

Elachista chrysodesmella (Zeller, 1850)

gevinde kortsteelmineermot

Elachista cf. metella Kaila, 20002

gierstgrasmineermot

Elachista gangabella (Zeller, 1850)

boskortsteelmineermot

Elachista subalbidella (Schlager, 1847)

pijpestrootjesmineermot

Elachista adscitella (Stainton, 1851)

ruwe–smelemineermot

Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)

duinrietmineermot

16

Biselachista–groep (“bruine soorten”) 1
Biselachista serricornis (Stainton, 1854)

gezaagde zeggemineermot

Biselachista eleochariella (Stainton, 1851)

waterbiesmineermot

Biselachista scirpi (Stainton, 1887)

heenmineermot

Biselachista arnoldi (Koster, 1993)

gelijnde zeggemineermot

Biselachista utonella (Frey, 1856)

gevlekte zeggemineermot

Biselachista albidella (Schlager, 1847)

witte zeggemineermot

Cosmiotes–groep 2
Elachista (Cosmiotes) freyerella (Hübner, 1835)

kleine grasmineermot

Elachista (Cosmiotes) exactella (Herrich–Schäffer, 1855)

bochtige-smelemineermot

Elachista (Cosmiotes) stabilella (Stainton, 1851)

schorrengrasmineermot

Elachista (Cosmiotes) consortella Stainton, 1851

kustgrasmineermot

1
2

In de meest actuele naamlijsten (2017) wordt deze groep onder het genus Biselachista geschaard.
Veelvoorkomend genus in tal van naamlijsten, momenteel (2017) is Elachista weer leidend.
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TOELICHTING OP DE PLATEN
Voor het gemak zijn alle soorten ingedeeld in een zevental groepen met gemeenschappelijke kenmerken van de voorvleugel die weinig toelichting behoeven.
Groepen:
1. Zilveren schubben. Soorten met gebruikelijk een gitzwart uiterlijk en metallic schubben. De metallic
schubben lijken in sommige gevallen wit als het licht niet gunstig valt. De zwarte grondkleur van de
voorvleugel is bij een aantal soorten, zoals E. geminatella, weerschijnend purper– tot bruinrood.
2. Eenkleurige soort. Bij deze soorten ontbreekt enige vorm van tekening of schubben met een afwijkende kleur.
3. Enkele dwarsband. De tekening is veelal beperkt tot één markante dwarsband of middenband en
apicale– en tornusvlekken ontbreken bij deze soorten.
4. Spikkels. De grondkleur van deze soorten is veelal wit of bruin en kent bij enkele soorten een of twee
brede zones met (oranje)bruine banden; de tekening bestaat uit een brede regio met bruine of zwarte
schubben.
5. Wit met zwarte stippen. Overwegend witte tot geelwitte soorten met één of meerdere zwarte ronde
stippen.
6. Middenstip met lichte grondkleur. Grondkleur lichtbruin tot bruin met één langs de onderrand gelegen middenstip, bij de meeste soorten is deze stip enigszins langgerekt.
7. Grijze tot zwarte soorten. De zwartgrijze kleur is hier dominerend. Grote groep met typische apicale–
en tornusvlekken en een duidelijke tot deels afwezige middenband.

Herkomst afbeeldingen
Geprepareerde dieren (Links, Rechts)
R. Siloaho: 1, 3, 4, 6, 7, 13, 19, 24(L), 30
(L,R), 32(L), 34, 35, 37, 38, 43
M. Kettner: 28(L), 31 (L,R)
T. Muus: 2, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21(R),
22, 26(L,R), 42
BOLD: 15, 17, 21(L), 23, 24(R), 29(L,R),
32(R), 33, 36, 40, 41; figuur 2
R. Bryner: 9, 10
B. Heckford: 25(L,R)
P. Malinen: 28(R)
P. Buchner: 27 (L,R)

Levend
G. Dekkers: Mompha subbistrigella
P. Clement: Elachista poae
G. Sinnema: E. apicipunctella
T. Knol: ‘vergelijking familie Opostegidae’
B. Sleeman: E. maculicerusella
J. van Roosmalen: E. biatomella, B. utonella
T. Muus: E. geminatella (voorblad)
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PLATEN
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SOORTBESPREKINGEN
De nummers bij de genoemde soorten correspondeert met de nummers op de platen. Met oog op de
determinatie van de vlinders op basis van de uiterlijke kenmerken is er nauwelijks aandacht besteed aan
de levenswijze van de rupsen en de genitaliën. De genitaliën zijn voor de mannelijke vlinders afgebeeld,
met name bij de discutabele soorten. De vrouwelijke genitaliën zijn soms meer problematisch en hiervoor wordt verwezen naar de meer uitvoerige (Britse) literatuur. Kenmerken die in het blauw zijn aangewezen op de platen, die worden in de tekst aangehaald met ‘kenmerk 1’, kenmerk 2’ enz.
1. Stephensia brunnichella – halsbandmineermot
Kenmerken: 8-9mmm, donkere soort
met donkere kopbeharing, middelste
metallic band is krachtig en zonder
onderbreking (kenmerk 1), de zwarte
voelsprieten worden wit, maar het uiteinde is dan weer zwart (kenmerk 2).
Goed herkenbare soort.
Habitat: warme open plaatsen, veelal
bosranden op kalkheuvels met de
waardplant borstelkrans. Maakt ongebruikelijke gangmijnen die soms eindigen in brede mijnen die doen denFiguur 12. De mijnen van S. brunnichella op borstelkrans
ken aan een aantasting van een roest
(foto: Heidrun Melzer).
(figuur 12). Het zoeken naar deze mijnen kan leiden tot succes. De waardplant komt ook veel in Gelderland en de NH duinen voor: de
soort is hier goed te verwachten.
Verspreiding: de soort is een zeldzame soort in Nederland, welke tot nu toe alleen in Zuid–Limburg
is aangetroffen. De soort is ruim 20 jaar niet meer waargenomen tot een recente vangst in een malaiseval alsmede vondsten van larven op borstelkrans (Clinopodium vulgare) op de Wrakelberg, Limburg in 2006 door A. Schreurs. Eerder gevonden op de Bemelerberg.
2. Elachista geminatella – veldbiesmineermot
Kenmerken: 8-9mm, donkere soort zonder een middenband, want dit een tamelijk zilveren 8–vormige vlek, soms bestaande uit twee stippen (kenmerk 1). De voelsprieten zijn zwart maar eindigen
wit (kenmerk 2). Goed herkenbare soort. Echter, te verwachten E. regificella en E. tengstromi. Tot
nu toe bleek al het Nederlandse materiaal te behoren tot E. geminatella. Zie de onderscheidende
kenmerken in: Kaila e.a. (2001): ‘A revision of the Elachista regificella Sircom-complex’. Genitalen
bij de wijfjes (figuur 13) zijn het meest goed herkenbaar. Algemene indicatieve uiterlijke kenmerken
worden op de volgende bladzijde beschreven.
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E. geminatella
7.8-9.6mm. De meeste exemplaren worden gekenmerkt door de costale en tornale vlekken die iets dichterbij
elkaar gelegen zijn dan bij E. regificella en E. tengstromi. Dit kenmerk is niet constant en kan dus niet
gebruikt worden als zwaarwegend criterium bij de identificatie. Genitaal wijfje: midden.
E. regificella (niet in Nederland)
8.5-9.9mm. E. regificella lijkt minder te variëren in vleugelspanwijdte dan E. tengstromi en E. geminatella.
De soort heeft over het algemeen een wat vernauwde costale en tornale vlekken in vergelijking met de
andere soorten. De costale vlek is vaak halvemaanvormig versus de meer driehoekige vorm bij E. geminatella en E. tengstromi. Genitaal wijfje: links.
E. tengstromi (niet in Nederland)
7.0-9.3mm. De tornale vlek is bij het wijfje gebruikelijk meer driehoekig dan bij E. geminatella en E. regificella, soms is deze zelfs vrij breed en rond. De middenband oogt wat groter en 8-vormig. Genitaal wijfje:
rechts.

Figuur 13.
Genitalen van de
wijfjes van
E. regificella,
E. geminatella en
E. tengstromi.

Habitat: beschaduwde vochtige plaatsen, in Limburg in oude beukenbossen en in de duinen meer in
eikenbossen met veldbies (Luzula sp.).
Verspreiding: de soort is gevonden op de kalkgronden in de NH duinen en in Zuid–Limburg. Vlinders zijn vooral gevangen in de NH duinen (Koster), mijnen zijn gevonden in Zuid–Limburg (Muus).
Eén vondst ui 1931 uit het Gelderse Groesbeek: mogelijk meer inlands ook te vinden.
3. Elachista nobilella – prachtgrasmineermot
Kenmerken: 6,5-7,5mm, donkere soort met een loodgrijze kop. Donkere soort waarbij de voorrandsvlek en tornusvlek nog een tussenvlek kent nabij de vleugelpunt (kenmerk 1) en de voelsprieten gaan
vanaf het midden over in een wittere kleur. De kop bij E. apicipunctella is veelal geelwitter of erg
glanzend: in rusthouding is E. nobilella duidelijk een veel compactere soort. Soms is onderzoek naar
de genitaliën noodzakelijk. Lijkt op E. gleichenella (niet uit Nederland bekend!): deze soort heeft
een zilveren band nabij de vleugelpunt.
Habitat: halfvochtige terreinen met jonge beschutte plekken met bosjes, bijv. jonge broekbossen met
rijke ondergroei.
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Verspreiding: de soort kent een versnipperde verspreiding maar is mogelijk verder verbreid dan tot
nu toe wordt aangenomen.
4. Elachista apicipunctella – zilverpuntgrasmineermot
Kenmerken: 7,5-11mm, bruinzwarte soort waarbij de voorrandsvlek en tornusvlek een tussenvlek
kent die soms alle drie de vlekken met elkaar verbindt (kenmerk 1). Middenband vooral langs de
voorrand breder dan bij E. nobilella. De kopbeharing is wit of geelwit bij het mannetje, duidelijker
zilveren bij het wijfje. Wijfjes kennen vaak een (gedeeltelijk) zilveren borststuk en de vleugelbasis
is ook zilver. Voelsprieten bij het wijfje veelal halverwege lichter wordend. Slankere soort dan
E. nobilella. Lijkt op E. gleichenella (niet uit Nederland bekend!): deze soort heeft echter een zilveren band nabij de vleugelpunt.
Habitat: gevarieerde graslanden, bosranden, open plekken in bossen, enz.
Verspreiding: brede verspreiding, veelal een algemene soort.
5. Biselachista arnoldi – gelijnde zeggemineermot
Kenmerken: 5-7,5mm, grauwe soort met een samenspel van zilveren en witte schubben, deze vaak
aan de rand met blauwe weerschijn. Kop donkergrijs of zwartachtig. Middenband aanwezig en tornusvlek en voorrandsvlek zijn met elkaar verbonden tot één band (kenmerk 1). Aan de binnenzijde
van deze band ligt vaak een cluster met meer opvallende diepzwarte schubben. Voelsprieten duidelijk
gezaagd (kenmerk 2).
Habitat: vochtige moerasterreinen in bossen; in Nederland in moeras onder elzen aangetroffen.
Verspreiding: uitsluitend bekend van Vlodrop–Station; mogelijk breder verspreid (sleepmethode geadviseerd).
6. Elachista argentella – witte grasmineermot
Kenmerken: 10-12mm, sneeuwwitte soort, afgevlogen exemplaren iets meer grijs of grijsbruin. Achtervleugels grijs zonder bruine tinten (kenmerk 1). Voelsprieten lichtgrijs, zonder haren.
Habitat: droge zandige plaatsen, zoals duinen, stuifzandgebieden en droge heiden.
Verspreiding: de duinen en de zandgronden, lokaal gewoon en soms talrijk. Komt op licht.
7. Perittia farinella – grasgeestje
Kenmerken: 12-14mm, sneeuwwitte soort, maar duidelijk wat groter dan E. argentella, valt op deze
manier in collecties op. Achtervleugels eerder grijsbruin, vooral aan de randen, dan uitsluitend grijs
(kenmerk 1); basis in veel gevallen wit. Voelsprieten lichtgrijs, met meer opgerichte schubben of
haren.
Habitat: uit Nederland mogelijk verzameld op droge zandgronden met naaldbossen en heiden, uit
het buitenland vooral bekend van kapvlakten en zure heideterreinen; vaak in open gebieden.
Verspreiding: tussen oud collectiemateriaal opgemerkt en dat materiaal dateert uit de periode 1870
tot 1877, er zijn een veertiental exemplaren verzameld in de omgeving van Breda en Wolfheze.
De soort is ongetwijfeld op meer plaatsen aan te treffen mits materiaal van E. argentella goed worden
bestudeerd.
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Perittia farinella

Elachista argentella
8. Elachista subalbidella – pijpenstrootjesmineermot
Kenmerken: 10-13mm, de enige ‘gele’ soort, oudere exemplaren geelwit van kleur. Goed herkenbaar.
Habitat: moerassen, vochtige duinvalleien, vochtige heiden. Waardplant onduidelijk.
Verspreiding: zandgronden en de duinen. Plaatselijk algemeen; landelijk ongewoon.
9. Elachista gangabella – boskortsteelmineermot
Kenmerken: 9-10mm, zwarte tot bruingrijze soort met een matig versmalde, gele tot geelwitte middenband die aan de onderrand iets verbreed is.

33

Habitat: loofbossen, vooral beukenbossen, met een ondergroei bestaande uit boskortsteel (Brachypodium sylvaticum). Het gaat daarbij vooral om de wat oudere planten.
Verspreiding: beperkt tot de kalkbossen in Zuid-Limburg.
10. Elachista metella – gierstgrasmineermot
Kenmerken: 8-9mm, kleine soort met één kleine volledig witte middenband (kenmerk 1), vleugelbasis kent vaak een vage zwarte wortelstreep of zwarte afzetting nabij de vleugeladers (kenmerk 2) en
in de franje bij de vleugelpunt is een zeer bescheiden witte veeg terug te vinden. Doet denken aan
een zeer klein uitgevallen Syncopacma (fam. Gelechiidae).
Habitat: uit Nederland en elders in Europa hoofdzakelijk om en nabij heideterreinen gevonden; ook
in berggebieden vaak aangetroffen op terreinen met heide.
Verspreiding: slechts bekend van oude vondsten (80’er jaren) uit Brabant en Zuid-Limburg; mogelijk
breder verspreid in zuidelijk Nederland (verborgen soort, verzameld door zij die ook veel werkten
met sleeptechnieken). Vermoedelijk is E. metella de juiste soort in Nederland; tot voor kort leek het
te gaan om E. cingillella. Laatstgenoemde heeft een minder rechte witte middenband, maar is op
uiterlijk erg moeilijk tot niet te scheiden van E. metella.
11. Elachista chrysodesmella – gevinde kortsteelmineermot
Kenmerken: 7-8mm, meer kleine soort met een aanzienlijk brede en gele tot geelwitte middenband
(kenmerk 1) en zwarte kop.
Habitat: warme kruidenrijke kalkhellingen.
Verspreiding: beperkt tot een aantal kalkhellingen in Zuid-Limburg.
12. Elachista bisulcella – duinrietmineermot
Kenmerken: 8-10mm, iets groter dan de voorgaande soorten, met een middenband die nabij de onderrand duidelijk verbreed is, de band bestaat uit twee zones: een witte binnenzone en een gele buitenzone (kenmerk 1). De band is niet zo netjes als bij de andere soort, hij ‘vloeit’ wat uit. De vleugelpunt is in zijn volledigheid wit.
Habitat: zandige en warme terreinen; duinen en stuifzandgebieden.
Verspreiding: de kustregio, van de eilanden tot in Zeeland; op de zandgronden in het binnenland zeer
zeldzaam.

13. Elachista adscitella – ruwe-smelemineermot
Kenmerken: 9-11mm, grijze soort met soms wat witte schubben; veelal met een middenband die iets
gebogen is, aan één zijde wat breder. Duidelijk lichtere kop onderscheidt de soort van zijn gebandeerde soortgenoten (kenmerk 1) en de vleugelpunt is over de hele linie wit (kenmerk 2). Duidelijk
verschil tussen mannetjes en vrouwtjes.
Habitat: vochtige broekbossen, beekdalgebieden, moerassen.
Verspreiding: brede verspreiding, zeldzaam: er zitten grote gaten in de verspreiding.
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14. Elachista pollinariella – gepuncteerde grasmineermot
Kenmerken: 8-10mm, kop, palpen en borststuk gebruikelijk eenkleurig vuilwit; voelsprieten egaal
tot met zeer minimaal donkerder geringd (kenmerk 1). De vleugels kennen soms een lichte grijze tot
lichtbruine bestuiving, soms meer geclusterd in onopvallende banden die aan de basis nauwelijks tot
niet opvallen. Zwarte schubben verspreid over de gehele vleugel, vooral in het middengebied van de
vleugel.
Habitat: zandgronden, droge heiden, warme en zandige duinen.
Verspreiding: de NH duinen, de zandgronden in Gelderland en veelal ook algemeen in Zuid-Limburg. Kan erg lokaal optreden.
15. Elachista subocellea – geelbandgrasmineermot
Kenmerken: 8-10mm, kop, palpen en borststuk niet volledig egaal, wit met bruingele schubben; voelsprieten donker lichtbruin-grijs geringd (kenmerk 1). De vleugels beginnen vaak al met een warm
bruine basis (kenmerk 2), dit geldt als kenmerk voor de mannetjes. De wijfjes zijn lichter en hebben
een tweetal banden vanaf de voorvleugelhelft. De banden zijn veel duidelijker dan bij E. pollinariella. Zwarte schubben gebruikelijk in rijen geordend, de meeste zwarte schubben bevinden zich in
het gebied nabij de onderrand.
Habitat: kruidenrijke en warme kalkhellingen.
Verspreiding: de kalkheuvels van Zuid-Limburg.
16. Elachista rufocinerea – rossige grasmineermot
Kenmerken: 9,5-11mm, lichtbruine-witte soort, schubben gebruikelijk verspreid over de vleugel;
veelal met enkele witte vegen vanuit de basis ontspringend.
Habitat: zandgronden, heideterreinen, kalkhellingen; doorgaans relatief droge terreinen.
Verspreiding: algemeen in de duinen en op de zandgronden.
17. Elachista distigmatella – vierstipgrasmineermot
Kenmerken: 7-9mm, vuilwitte tot witte soort, franje bij verse exemplaren geelwit; poten lichtgrijs.
Twee clusters met zwarte schubben.
Habitat: duinen.
Verspreiding: lokaal in de NH duinen maar vaker achtereen waargenomen op Terschelling; elders af
en toe een waarneming. De soort die voor langere tijd uit Nederland bekend was: E. dispilella. Sinds
het verschijnen van Kaila e.a. (2015): ‘A revision of the Elachista dispilella complex’ weten we dat
E. dispilella een moeilijke cluster betreft en Nederlands materiaal opnieuw moet worden bekeken.
Van één mannelijk exemplaar uit Den Helder kon een preparaat worden gemaakt: deze betrof
E. distigmatella. De twee enige Belgische exemplaren - de soort is pas onlangs in de duinen waargenomen - behoorden ook tot deze soort. Voorlopig is E. distigmatella dus de vervangende en nu geldende soortnaam.
18. Elachista maculicerusella – grijsgevlekte grasmineermot
Kenmerken: 9-12mm, witte grondkleur met één of tweetal donkere zones; de eerste zone bestaat
meestal uit één band die aan de onderrandzijde een grote zwarte vlek kent – dit is echter bij de sterk
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getekende exemplaren (kenmerk 1). Meer lichte of afgevlogen vormen hebben alleen de donkere
vlek. Habitat: ruderale terreinen, bosranden, weiden, bermen, slootranden.
Verspreiding: zeer algemeen en overal gewoon.
19. Perittia obscurepunctella – kamperfoeliemineermot
Kenmerken: 8-10mm, palpen ogen compact en afgeplat. Een overwegend lichtgrijze soort, in feite
een samenspel van vuilwitte tot grijze schubben; een iets donkerdere grijze vlek langs de onderrand
die wordt omringd door enkele lichtere schubben. Habitat: bosranden, bossen.
Verspreiding: vrij algemeen op de zandgronden
en af en toe op de eilanden en in de duinen. De
mijnen (figuur 14) zijn makkelijker te vinden
dan de vlinders (die in de schemering rondom de
plant vliegen).
Figuur 14. Mijn van Perittia obscurepunctella
op kamperfoelie (foto: George Sinnema).

20. Biselachista utonella – gevlekte zeggemineermot
Kenmerken: 8-9mm, vuilwitte tot grijsbruine kop (indien grijsbruine kop = altijd B. utonella!), donkerbruin-grijsbruin borststuk (kenmerk 1) en bij de andere sterk gelijkende soorten (nrs. 21, 23 en
24) lichtbruin tot wit! Zwarte vlek langs de onderrand; met duidelijke tot gedeeltelijk afwezige wortelstreep die nauwelijks voorbij de zwarte vlek reikt (kenmerk 2). Franje met zwarte zone (kenmerk
3). Habitat: zandige gronden; duinen en stuifzandgebieden.
Verspreiding: in de duinen vaak niet zeldzaam, in het binnenland tamelijk ongewoner; hier af en toe
een waarneming. Mogelijk gaat het bij een deel van de inlandse waarnemingen (met name die van
heideterreinen) om B. albidella.
21. Biselachista albidella – witte zeggemineermot
Kenmerken: 9-10mm, kopbeharing wit, borststuk meer licht tot grijsbruin besprenkeld met schubben.
De witte wortelstreep reikt altijd een aanzienlijk stuk verder dan de zwarte middenstip (kenmerk 1).
Het hele gebied tot aan de zwarte middenstip is gebruikelijk wit (kenmerk 2). Soms valt hierdoor de
wortelstreep gedeeltelijk weg (variatie). Vaak maar dus niet altijd ligt aan het eind van deze streep
een zwart vlekje (kenmerk 3). In het vleugelpuntgebied ligt een zone met witte schubben maar die
zone is niet zo groot als bij B. scirpi. Habitat: veenmoerassen, vochtige heiden, vochtige duinpannen;
daar waar diverse soorten zegge en biezen, bijv. veenbies (Scirpus cespitosus) groeien.
Verspreiding: lokaal gewoon op enkele vliegplaatsen op de inlandse zandgronden; ook af en toe in
de duinregio. Zo werd een exemplaar verzameld in een veenterrein op Schiermonnikoog (Corver);
echter in de duinen is B. utonella veel algemener.
22. Biselachista biatomella – duinzeggemineermot
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Kenmerken: 7-9mm, kopbeharing wit, borststuk wit of met enkele bruine schubben; belangrijkste
kenmerk zijn de twee zwarte vlekken op de vleugel. De bruine schubben die vooral langs de voorrand
liggen, komen niet voor bij de bleek geelwitte E. distigmatella. Vanuit de vleugelpunt vertrekt een
subtiele lijn met witte schubben.
Habitat: duinen.
Verspreiding: de hele kustregio; vooral de NH duinen, overal algemeen en soms talrijk. In het binnenland af en toe een waarneming. Ook hier heeft de soort schijnbaar kleine populaties.
23. Biselachista scirpi – heenmineermot
Kenmerken: 9-12mm, kopbeharing wit, borststuk grijs; middenstip afwezig of beperkt tot een smal
zwart streepje (kenmerk 1). De soort is flets, bleek en dus niet zo contrastrijk als de andere soorten:
de wortelstreep is afwezig. Een belangrijk kenmerk (2) is de witte partij met schubben die veelal in
v-vorm loopt. Grotere soort, want veel 2-3mm forser dan gelijkende soorten (nrs. 20, 21 en 24) en is
op grond hiervan onmiddellijk te onderscheiden van verwante soorten.
Habitat: kwelders, getijzones.
Verspreiding: algemeen in de kwelders in Zeeland, het Waddengebied en af en toe een waarneming
in de duinen (hier nagenoeg heel zeldzaam).
24. Biselachista eleochariella – waterbiesmineermot
Kenmerken: 7-8,5mm, lichtbruine kop met een iets donkerbruine middenstreep (kenmerk 1), borststuk bruin. Het is een relatief éénkleurige bruine soort, met een ontbrekende tot zeer zwakke wortelstreep (kenmerk 2) die loopt tot de altijd aanwezige zwarte middenstip. Voorrandsvlek altijd zwart
begrensd en veelal hoekig (kenmerk 3).
Habitat: laagveenmoerassen, beekdalen, blauwgraslanden.
Verspreiding: zeer zeldzaam; her en der een waarneming, maar allen uit of nabij veenmoerassen.
25. Elachista stabilella – schorrengrasmineermot
Kenmerken: 7-8mm, onmiddellijk te herkennen aan de witte kop (kenmerk 1) en witte veeg in de
franje bij de vleugelpunt (kenmerk 2). Eén van de weinige ‘grijze’ soorten die aan te treffen is in zilte
gebieden naast E. consortella en eventueel E. poae. Wijfjes duidelijk zwartachtig met een witte band
en een witte voorrand- en tornusvlek die elkaar net niet raken. Mannetjes grijzer en middenband
slordig, met één bocht of een minimale zigzag. Tussen de voorrand- en tornusvlek gebruikelijk
zwarte schubben.
Habitat: kwelders, getijzones.
Verspreiding: beperkt tot Zeeland.
26. Elachista canapennella – zilveren grasmineermot
Kenmerken: 8-10mm, het contrast tussen mannetjes en de wijfjes is hier fenomenaal sterk: de mannetjes worden het meeste gezien – ook overdag: zij hebben een zeer lichte geelwitte kop (kenmerk
1) en nauwelijks een krachtige tekening. De vleugel is overwegend (zwart)grijs gespikkeld (kenmerk
2; met soms een gebrekkige witte middenband en voorrand- en tornusvlek). Laatste achterlijfsegment
geelwit.
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Wijfjes met crèmekleurige of grijsbruine kop; opvallend is de tamelijk lichtere basis (kenmerk 1)
met nog nadrukkelijkere lichtere zone langs de onderrand. Basis met iets donkere gekromde wortelstreep (kenmerk 2), in contrast met het zwart aan de andere zijde van de witte middenband. Voorandsen tornusvlek mooi afgerond. Lijkt weliswaar sterk op de wijfjes van andere ‘grijze’ soorten; onderscheid hoeft niet altijd moeilijk te zijn bij verse exemplaren. Zie onderstaande tabel 1.
Habitat: graslanden, heiden, slootranden, ruderale terreinen.
Verspreiding: een zeer algemene soort die overal kan worden waargenomen; op de zandgronden
gebruikelijk talrijker.
Tabel 1: De zwartwitte wijfjes op uiterlijk verwant aan Elachista canapennella.
Wijfjes:

Vleugelpuntfranje

Middenband

Vleugelbasis

E. canapennella

Grijs

Vaker krom dan
recht

Lichter

E. orstadii

Grijs

Recht

Lichter

E. freyerella
E. stabilella
E. consortella

Witte veeg
Witte veeg
Witte veeg

Recht
Hoekig (zigzag)
Krom

Iets lichter
Iets lichter
Niet lichter

Voorrandsvlek en tornusvlek
Afgerond, schuin tegenover elkaar
staand
Afgerond, schuin tegenover elkaar
staand
Hoekig, recht tegenover elkaar
Hoekig, recht tegenover elkaar
Hoekig, recht tegenover elkaar

27. Elachista orstadii – grauwe grasmineermot
Kenmerken: 7-9mm, kop bruinachtig; mannetjes veelal wat grijsbruin en met zwakke middenstip.
Witte tekening is onduidelijk. De wijfjes doen denken aan E. canapennella, maar zijn wat minder
nadrukkelijk getekend en hebben een rechtere band. Gezien de zeldzaamheid is onderzoek naar de
genitaliën geen overbodige luxe. Zie ook tabel 1.
Habitat: onduidelijk; het Nederlandse exemplaar en diverse buitenlandse waarnemingen (Duitsland
tot in zuidelijk Scandinavië) zijn grotendeels allemaal gedaan op kalkgronden.
Verspreiding: slechts eenmalig in Nederland waargenomen. Op 26 juni 2002 werd door A. Schreurs
een mannetje gevangen in een malaiseval die stond opgesteld op de kalkgraslanden van de Wrakelberg (Limburg).
28. Elachista freyerella – kleine grasmineermot
Kenmerken: 6,3-8mm, kop overwegend bruingrijs met een voorzijde (frons) die bleker is (kenmerk
1). Franje bij vleugelpunt met witte veeg. Mannetjes met vale witte banden, bij wijfjes duidelijker.
Mannetjes gebruikelijk met vage zwarte veeg. Bijzonder kleine soort, samen met E. exactella (kan
op één locatie samen worden gevangen wegens overeenkomstige habitat). E. exactella heeft een kop
die geen lichte schubben kent. Voor het onderscheid met de mannetjes van E. exactella, zie figuur
15. Zie verder: tabel 1. Habitat: bossen, bosranden, moerassen, kruidenrijke velden.
Verspreiding: een brede verspreiding, veelal een algemene soort.
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Figuur 15. Mannetjes van
E. freyerella en E.
exactella komen goed op
licht en lijken sterk op elkaar. De middenband is
bij E. exactella zwakker
tot onderbroken. Vaak
heeft deze soort ook een
nadrukkelijkere zwarte
‘puist’ en is iets kleiner
en oogt ‘compacter’.
(foto’s: Mervyn Roos,
Ico Hoogendoorn,
BOLD)

29. Elachista consortella – kustgrasmineermot
Kenmerken: 6,5-9mm, kop met samenspel van overwegend lichtere schubben met daartussen donkere schubben (kenmerk 1). Franje bij vleugelpunt met witte veeg (kenmerk 2). Voorrand- en tornusvlek erg duidelijk en nooit rond, eerder vierkant of balkvormig en liggen tegenover elkaar (kenmerk 3). Er lijkt een zwarte wortelstreep bij het mannetje te ontspringen bij de basis, die even verdwijnt, en weer opdoemt. Zowel langs voorrand- als de achterrand een zwarte vlek: goed te scheiden
van andere soorten. Zie verder: tabel 1.
Habitat: zandige en zilte terreinen; getijzones.
Verspreiding: een brede verspreiding in de kustregio; vooral in de duinen en de kwelders van
Zeeland. Kan ook populaties hebben langs de Waal, net over de Zuid-Hollandse grens in Brabant.
De ver inlandse (Limburgse) waarnemingen moeten worden geverifieerd.
30. Elachista humilis – grijze grasmineermot
Kenmerken: 9-10mm, het wijfje is het meest goed te herkennen aan de grijze kop (net als het borststuk en de vleugels), de mooi gebogen slanke middenband (bij E. alpinella juist breed) en de afgeronde en nogal forse voorrandsvlek. Lijkt dan nog het meeste op E. pomerana, die allereerst een
meer hoekige middenband kent, maar géén afgeronde forse voorrandsvlek kent (daarentegen meer
driehoekig en compact; vaak tussen voorrand- en tornusvlek bij E. pomerana nog een kleine verbinding met witte schubben). Mannetjes moeilijker te herkennen want lijkt zeer sterk op E. alpinella en
deels op E. canapennella. Soms met witte middenstip (kenmerk 1). Zie tabel 2.
Habitat: onduidelijk.
Verspreiding: zeldzaam, bekend van enkele plaatsen uit Zuid-Limburg, uit de omgeving van Arnhem
en Drempt, uit Callantsoog, en een enkele waarneming daarbuiten. Op vindplaatsen in Zuid-Limburg
(bijv. Sint-Pietersberg) en Callantsoog is de vlinder soms in aantal te vinden.
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Tabel 2: De zwartwitte mannetjes op uiterlijk verwant aan Elachista humilis.
Mannetjes:

Kopbeharing

Middenband

Laatste achterlijfsegment

Voorrandsvlek en
tornusvlek

E. humilis

Grijs

Overwegend grijs

Tegenover elkaar

E. pomerana

Lichtbruin

Tamelijk lichter

Schuin tegenover
elkaar staand

E. canapennella

Vuilwit

Afwezig
Afwezig tot gedeeltelijk (meestal ontwikkeld nabij onderrand)
Vaag tot afwezig

Licht

Vaag tot afwezig

31. Elachista exactella – bochtige-smelemineermot
Kenmerken: een erg kleine soort (5-7mm); witte veeg op in de vleugelpuntfranje is typisch (kenmerk
1), kop is even donker als de rest van de vlinder (en daarentegen heeft E. freyerella meer witte schubben op de kop). Mannetjes grotendeels grijs met zwarte middenstip, banden zowaar afwezig (kenmerk 2); E. freyerella bezit die banden veel duidelijker (zie de vergelijking in figuur 15). Wijfjes
vallen op door de bijzonder rechte voorrand- en tornusvlekjes die elkaar net niet raken (kenmerk 3);
zie ook tabel 1. Vleugel, met name de voorrand, oogt soms gekromd bij opgezette dieren!
Habitat: berkenbossen, heideranden, bosranden van gevarieerde loofbossen op de zandgronden.
Verspreiding: algemeen en gewoon op de zandgronden in het binnenland, af en toe in de duinen.
32. Elachista alpinella – alpenzeggemineermot
Kenmerken: grote soort (9-13mm), wijfje vaak met brede band. Mannetjes veel minder spectaculair
getekend: compacte voorrand- en tornusvlek en vaak met gedeeltelijk aanwezige middenband. Soms
beperkt tot één hoopje witte schubben, tot een onvolledige zwakke band (kenmerk 1; figuur 16).
Laat zich van E. atricomella onderscheiden door de meer eenkleurige voorpoten (kenmerk 2).
Habitat: onduidelijk.
Verspreiding: onduidelijke verspreiding; een aantal vindplaatsen langs de rivieren en in de duinen.
Nader onderzoek moet uitwijzen of deze waarnemingen gegrond zijn en of dit lijstje met waarnemingen uitgebreid kan worden.

Figuur 16. Middenband variëteiten bij mannetjes van E. alpinella (foto: Dave Appleton).

33. Elachista atricomella – grote grasmineermot
Kenmerken: grote soort (9,5-13mm), kop donkerbruin met soms veel lichtere schubben. In tegenstelling tot de andere grijze tot zwarte soorten is deze soort meer zwartbruin (diep chocoladebruin);
tekening ook meer gebroken wit (met lichtgele tinten); middenband erg smal tot afwezig (met slechts
één hoekig vlekje aan de voorrand en één aan de onderrand). In de franje liggen gebruikelijk meerdere witte schubjes.
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Habitat: moerassen, beken en ondergelopen gronden met kalk in de bodem; verzameld in Zuid-Limburg in elzenbroekbossen (in het krijtdistrict bijzonder zeldzaam) en in Zeeland vooral in de wat
vochtige begroeide duinpannen.
Verspreiding: een brede verspreiding, maar het zwaartepunt ligt in het uiterste zuiden: Zeeland en
Zuid-Limburg.
34. Elachista kilmunella – wollegrasmineermot
Kenmerken: 9-11mm, variabel; vale grijze soort (mannetjes) tot iets contrastrijker (wijfjes) met loodgrijze kop. De middenband is altijd aanwezig en min of meer recht (kenmerk 1). Voorrand- en tornusvlek soms zelfs verbonden (figuur 17) bij de mannetjes en dan zeer goed herkenbaar.
Habitat: hoog- en laagveenterreinen; vochtige heiden.
Verspreiding: Twente en de Achterhoek, slechts bekend van een aantal vindplaatsen; pas sinds 2000
uit ons land bekend. Gericht zoekwerk zal
wellicht resulteren in meer waarnemingen
in de hele veenregio tot in Drenthe.
Figuur 17. Contrastrijke vorm van
E. kilmunella (foto: Chris Lewis)

35. Elachista pomerana – haakbandgrasmineermot
Kenmerken: 8-10mm, kop grijs met overwegend bleek geelwitte schubben. Mannetjes worden vaker
gezien en doen soms denken aan E. canapennella en E. humilis: zie tabel 2. De gebruikelijk v-vormige middenband komt alleen bij E. poae voor maar is bij deze soort weer tweemaal gebogen.
Habitat: laagveenmoerassen.
Verspreiding: Overijssel, vooral de Weerribben en de Wieden, hier meerdere jaren achtereen gevonden (op licht); ook elders te verwachten, zoals in Friesland.
36. Elachista subnigrella – kalkgraslandmineermot
Kenmerken: kleine soort (7-8,5mm) en erg vaal getekend (mannetjes) tot met witte banden (wijfjes);
onderscheidt zich van de andere kleinere soorten doordat de witte veeg in de franje ontbreekt. Typisch is de twee rijen met lichte schubben in de franje (kenmerk 1; figuur 5 op blz. 9), bij verse
exemplaren goed zichtbaar. Habitat: kruidenrijke kalkgraslanden.
Verspreiding: de kalkhellingen van Zuid-Limburg.
37. Elachista poae – liesgrasmineermot
Kenmerken: 8-12mm, middenband met twee knikjes, als het ware een Z vormend (kenmerk 1), met
aan buitenzijde in elke inkeping een zwarte vlek (kenmerk 2). Vleugelbasis met een aantal lichtere
schubben en vaak met een donkere veeg (kenmerk 3) of wortelstreep bij de wijfjes. Zie ook figuur
12 op blz. 16 voor een impressie van de seksuele dimorfie.
Habitat: moerassen, weiden, slootranden, vijvers en vochtige heiden.
Verspreiding: brede verspreiding; momenteel zeldzaam, maar eerder ongewoon tot lokaal vrij algemeen.
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38. Elachista pullicomella – donkere grasmineermot
Kenmerken: 8,0-10,0mm, brede regio met witte franje bij de vleugelpunt (kenmerk 1); slanke voorrand- en tornusvlekjes (kenmerk 2) die soms met elkaar verbonden zijn tot één band. Het is de enige
bruinkoppige Elachista waarbij twee slanke banden over de vleugel voorkomen.
Habitat: onduidelijk.
Verspreiding: zeer zeldzaam; versnipperde verspreiding. De meeste vindplaatsen bevinden zich in
Zuid-Limburg.
39. Elachista albifrontella – witkopgrasmineermot
Kenmerken: 7,5-9,5mm, witte kop en palpen (kenmerk 1); kan verward worden met E. apicipunctella, maar deze soort kent duidelijk zilveren schubben en een minder flitsende lichte kop. Bovendien
bevinden zich nooit witte schubben tussen de voorrand- en tornusvlek bij E. albifrontella.
Habitat: onvoldoende bekend; vooral op ruderale terreinen en bosranden.
Verspreiding: een zeldzame soort die vooral op de zandgronden is waargenomen; nog veel zeldzamer
in de duinen. Daarbuiten nagenoeg ontbrekend.
40. Elachista luticomella – geelkopgrasmineermot
Kenmerken: 8,5-10,5mm, onmiskenbaar door de lichtgele tot gele kop (kenmerk 1) en het samenspel
van witte en zwarte tekening.
Habitat: open plekken, bosranden, kapvlakten.
Verspreiding: een brede verspreiding, in de duinen en op de zandgronden; zelden buiten deze gebieden. Lokaal algemeen.
41. Elachista bifasciella – tweebandgrasmineermot
Kenmerken: 7-9 mm, soort met twee banden waarvan de buitenste nogal breed is (kenmerk 1).
De soort kent geen zwarte ‘zoom’ of lijn in de franje.
Habitat: zandgronden; bosranden, zandpaden, heiden en stuifzandterreinen met de waardplant bochtige smele (Deschampsia flexuosa). Heeft in het verleden laten zien massaal te kunnen optreden
waarbij complete pollen een verwelkt uiterlijk kregen.
Verspreiding: brede verspreiding op de zandgronden, lokaal algemeen. Vooral overdag gevonden.
42. Biselachista serricornis – gezaagde zeggemineermot
Kenmerken: 6,5-9mm, loodgrijze kop met typische gezaagde voelsprieten! De voorrand- en tornusvlek zijn bijzonder breed ‘uitgevloeid’ met aan de binnenzijde en brede regio bruine schubben.
De vleugelpunt kent over de gehele linie een zwarte zoom of lijn (kenmerk 1). Markant is de zwarte
stip die wordt omsloten door bruine schubben (kenmerk 2). Let op: mogelijk wordt in Bland (1996)
bij B. serricornis het vrouwelijk genitaal van B. occidentalis afgebeeld.
Habitat: laagveenterreinen, vochtige terreinen.
Verspreiding: de NH duinen en Zuid-Limburg, erg verborgen soort. De soort kent een bijzondere
verspreiding: de soort is gebonden aan veenpluis (E. angustifolium) of eenarig wollegras (E. vaginatum) in veenachtige gebieden of vochtige duinpannen. Hier wordt zij langs de Nederlandse kust, in

42

Engeland en in Scandinavië gevonden. Toch is B. serricornis ook ver inlands te vinden (Zuid-Limburg) waar deze planten op de vindplaatsen niet voorkomen. De soort is hier gekweekt uit mijnen
gevonden op boszegge (Carex sylvatica) (Corver). Er zijn geen verschillen gevonden in het genitaal,
wel in het uiterlijk: de ‘laagveen’ exemplaren zijn lichter, de ‘inlandse’ exemplaren zijn donkerder.
De donkere exemplaren zijn in het verleden beschreven onder de naam mittenbergeri (tevens gekweekt van Carex) en werd daarna gesynonimiseerd. Het is dus goed mogelijk dat we te maken
hebben met twee afzonderlijke soorten: serricornis en mittenbergeri (met gereviseerde status).
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