Nachtvlinders in de Schoorlse duinen
Waarnemingen van oktober 2014 tot en met december 2019

Klaas Kaag
Februari 2020

Kaarten zijn gemaakt door Jan Tjalling van der Wal
Alle foto’s van de auteur, m.u.v. Gevlekte heispanner (Luc Knijnsberg)

Foto voorpagina: Rozenvedermot (Cnaemidophorus rhododactyla) 30 juni 2018

KNNV Alkmaar-Den Helder

2

Samenvatting
Van oktober 2014 tot december 2019 heb ik nachtvlinderonderzoek gedaan in de Schoorlse duinen.
Hierbij is vooral gebruik gemaakt van licht en smeer om ’s nachts vlinders te lokken. Het aantal
bezoeken overdag is vrij beperkt. De resultaten worden in dit rapport gepresenteerd. Dagvlinders
vallen buiten dit onderzoek.
In totaal zijn in de periode 600 soorten nachtvlinders waargenomen: 296 micro’s (35 families) en 304
macro’s (10 families). De meeste vlinders zijn gezien met licht-vangsten. In totaal 563 soorten en
7396 getelde exemplaren. Op smeer werden 49 soorten waargenomen (ca. 500 exemplaren),
waarvan 17 soorten alleen op smeer zijn gezien. Daarnaast zijn 19 soorten noch op licht, noch op
smeer waargenomen. Hieronder vallen o.a. soorten waarvan alleen de rupsen, of de vraatsporen
daarvan (mijnen) zijn waargenomen.
Meer dan de helft van de soorten (52%) gebruikt loofbomen en –struiken als belangrijkste
waardplant. De andere soorten geven de voorkeur aan diverse kruidachtige planten (27%) en grassen
(13%). Andere voedselbronnen, zoals naaldbomen, hei, (korst)mossen zijn elk voor minder dan 10%
van de soorten van belang. Er is hierin enige overlap, aangezien zo’n 10% van de soorten meerdere
groepen benut. Per groep waardplanten worden een aantal karakteristieke en/of leuke soorten
besproken.
De totale soortenlijst is als bijlage toegevoegd aan het eind.
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Inleiding
In oktober 2014 ben ik begonnen met nachtvlinderonderzoek in de Schoorlse duinen. Na vijf volle
jaren is dit de eerste rapportage van de waargenomen nachtvlinders in het gebied.
Nachtvlinders horen tot de orde der Lepidoptera, of schubvleugeligen en worden, zoals de naam al
zegt, gekenmerkt door de schubben waarmee de vleugels bedekt zijn. De vleugels zelf zijn
doorzichtig, maar de schubben vormen een mozaïek met voor de meeste soorten kenmerkende
patronen. Van oudsher wordt er onderscheid gemaakt tussen dagvlinders en nachtvlinders, waarbij
dagvlinders vrijwel uitsluitend overdag actief zijn en de meeste nachtvlindersoorten juist ’s nachts.
Dagvlinders worden in dit rapport verder niet behandeld. De nachtvlinders worden verder
onderscheiden in een groep macro-nachtvlinders en een (veel grotere) groep micro-nachtvlinders. In
dit rapport worden zowel de macro’s als de micro’s behandeld, omdat veel soorten op dezelfde
manier waargenomen kunnen worden. Een groot aantal micro’s is echter vooral overdag actief en
zijn ondervertegenwoordigd in de waarnemingen.
Mijn dank gaat uit naar Leon Kelder, Staatsbosbeheer, voor het verlenen van de benodigde
vergunningen om in het terrein onderzoek te kunnen doen.
Luc Knijnsberg, Marcel Kok en John van Roosmalen dank ik voor hun assistentie tijdens de Nationale
Nachtvlindernacht Nederland (NNN) van 2018, zodat we op 4 lakens op verschillende plekken
vlinders konden laten zien. Robert Viset voor het organiseren van het randgebeuren rondom de NNN
activiteiten in 2017 en 2018.
Sjaak Koster, Tymo Muus en Jeroen Voogd dank ik voor hun hulp bij de definitieve determinatie van
enkele lastige soorten.

Methode
Er zijn verschillende manieren om het voorkomen van nachtvlinders te onderzoeken: licht, smeer,
feromonen, zoeken naar rupsen en andere vraatsporen, toevallige waarnemingen.
Een veel gebruikte methode is de vlinders ’s nachts te lokken met licht. Ik heb hiervoor gebruik
gemaakt van een opstelling met een wit laken en een 250W ML lamp, of een combinatie van een
250W ML lamp een en 125W HPL lamp. Een enkele keer is daarnaast gebruik gemaakt van de
Lepiled, zowel met een laken als in een val, en van een Heath-val met actinic (blauw) licht. In vallen
worden meestal lagere aantallen (soorten en individuen) waargenomen dan op het laken, omdat niet
alle vlinders in de val terecht komen, maar ook in de directe omgeving gaan zitten en dan gemist
worden. De Heath-val heeft bovendien een relatief zwakke lamp (8W) waardoor het bereik ook
geringer is. Valwaarnemingen zijn daarom niet meegenomen in berekeningen, al dragen ze natuurlijk
wel bij aan het aantal waargenomen soorten. Dit geldt ook voor enkele waarnemingen gedaan bij
een buitenlamp van een gebouw in het duin.
In totaal heb ik 66x met een lamp gevangen. Meestal steeds ergens anders, maar op een aantal
gunstige locaties meerdere keren. Een keer is gedurende de nacht van locatie gewisseld vanwege
opstekende wind en een aantal keer is naast het hoofdlaken, ook een val geplaatst op een andere
locatie (Sylvestris, Lovinkslaan). Een overzicht van de vanglocaties is weergegeven in Figuur 1.
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Figuur 1 Vanglocaties met licht. De grootte van de stip geeft aantal vangmomenten weer (max -6) op dezelfde locatie,
inclusief vallen.

Niet alle nachtvlinders komen (even goed) op licht af. Daarom is er ook gebruik gemaakt van smeer
om vlinders te lokken. Smeer is een mengsel van zoetigheid en alcohol, eventueel aangevuld met
overrijp fruit. Dit mengsel wordt als het nog licht is op bomen gesmeerd. Als het donker is worden de
bomen gecontroleerd. Een bijkomend voordeel is dat een groter gebied onderzocht kan worden en
dat er ook gesmeerd kan worden als het weer niet zo aantrekkelijk is om met een lamp en laken
ergens te gaan staan. Ik heb inmiddels 31x maal met smeer gevangen, soms tegelijk met de lamp,
vaak afzonderlijk. De meeste kilometer-hokken met bomen zijn inmiddels wel een keer bezocht,
maar nog niet jaarrond (Figuur 2). Ook is de binnenduinrand sterk ondervertegenwoordigd.
Een hele specifieke manier om nachtvlinders te lokken is het gebruik van feromonen, de vrouwelijke
lokstof. Dit wordt vooral gebruikt om wespvlinders op te sporen. Dit is nog niet serieus toegepast in
het duingebied.
De aanwezigheid van rupsen is een belangrijke indicator voor de aanwezigheid van een soort in het
gebied en geeft ook informatie over het gebruik van het terrein. Sommige rupsen van micro’s zijn
mineerders en hun mijnen zijn ook nog te vinden als de rups al is verpopt. Vooralsnog is slechts in
beperkte mate naar rupsen en mijnen gezocht.
Rupsenwaarnemingen vallen daarmee in de categorie ‘losse waarnemingen’, dat geldt ook voor
soorten die niet specifiek op de smeer afkomen, maar wel actief zijn en waargenomen worden
tijdens de controle van de smeer. Ook overdag worden soms nachtvlinders waargenomen die niet op
andere wijze gezien waren. Dit betreft vooral waarnemingen tijdens de jaarlijkse tellingen van de
Bruine eikenpage (een dagvlinder) bij Hargen medio juli. Daarnaast zijn enkele verkenningen overdag
uitgevoerd en heb ik in 2019 een week (28 juni-4juli) in Sylvestris gelogeerd.
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Figuur 2 Overzicht van onderzoek met smeer per kilometer-hok. De stipgrootte geeft het aantal kwartalen (1-4) weer
waarin smeer gebruikt is

Resultaten
In de beschreven periode van oktober 2014 t/m december 2019 zijn in totaal 600 soorten
nachtvlinders waargenomen: 296 soorten uit 35 families die tot de micro-nachtvlinders worden
gerekend en 304 soorten uit 10 families die tot de macro-nachtvlinders behoren. De Huismoeder
(Noctua pronuba) is het vaakst waargenomen: 38x op licht en 30x op andere wijze (vooral smeer)
met in totaal 517 exemplaren. Een drukke nacht was wat dat betreft 21 juni 2017 toen ik nabij
Schoorl aan Zee 104 huismoeders telde op het laken, en bij het afbreken nog minstens zoveel (niet
geteld) eronder (Figuur 3). Het hoogste getelde aantal exemplaren is 200 exemplaren van het
Grasbeertje (Coscinia cribraria), op 11 juli 2018 bij speelkuil Wulpendal. Op enige afstand volgt met
150 exemplaren de Baardsnuitmot (Platytes alpinella), op 21 augustus 2015 langs de Wilhelminaweg
bij het Frederiksveld. De waargenomen aantallen zijn vooral indicatief. Veel kleine grasmotten,
bijvoorbeeld de Pinokkiomot (Synaphe punctalis) kunnen overdag in grote aantallen opgejaagd
worden als je door grazige vegetatie loopt, maar komen niet op smeer af en slechts in beperkte mate
op licht. Veel kleine overwegend bruine microvlinders zijn moeilijk direct in het veld te herkennen,
waardoor aantallen vaak (onder)schattingen zijn. Ook zijn de onvolwassen stadia (eieren, rupsen,
mijnen) vaak in grote aantallen waarneembaar. De mijnen van de Paardenkastanjemineermot
(Cameraria ohridella) kunnen met 10-duizenden tegelijk op een boom aanwezig zijn, waardoor deze
in de zomer al bruin kleurt (Figuur 4). Op licht zijn echter nog maar 2 exemplaren gevangen.
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Hieronder wordt daarom onderscheid gemaakt naar waarnemingsmethode en zo nodig naar
stadium.

Figuur 3 Meer dan 100 Huismoeders op het laken is erg druk

Figuur 4 Mijnen van de Paardenkastanjemineermot in
een Paardenkastanje langs de Hargerzeeweg

Licht waarnemingen
Op licht zijn 563 soorten waargenomen en werden 7396 exemplaren geteld. De aantallen op het
laken varieerden van slechts 2 soorten op 7 december 2019 bij de Lovinkslaan tot 110 langs de
Frederiksweg op de Mariavlakte op 23 juli 2016. Het gemiddelde aantal soorten op het laken
bedraagt 51, wat alleen van half mei tot eind augustus gehaald wordt. Van september tot begin mei
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zijn de aantallen altijd lager (Figuur 5). De aantallen soorten zijn vrij gelijkmatig over het hele gebied
(Figuur 6). Op locaties waar meerdere keren gevangen is, komen meestal wel waarnemingen voor
met een groter aantal soorten. Waar dat niet het geval is, bijv. rond de Lovinkslaan, kan dat komen
omdat alle waarnemingen in heel kort tijdsbestek zijn gedaan onder minder gunstige
omstandigheden (4 juli 2019 was een van koudste juli-nachten ooit gemeten).

Figuur 5 Het gemiddeld aantal soorten op het laken waargenomen soorten
per week (rode lijn) en per waarneming (stippen).

Figuur 6 Het totaal aantal waargenomen soorten per licht-locatie (incl. vallen)
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Drie soorten werden tijdens meer dan de helft van de lichtvangsten waargenomen: Huismoeder (38x,
278 ex.), Grijze heispanner (Pachycnemia hippocastanaria, 35x, 163 ex.) en
Smalvleugeldwergspanner (Eupithecia nanata, 35x, 144 ex.).

Huismoeder

Grijze heispanner

Smalvleugeldwergspanner

Dit zijn alle drie soorten met een lange vliegtijd, waardoor ook het totaal aantal waargenomen
exemplaren aardig oploopt. Sommige soorten met kortere vliegtijd kunnen echter ook heel talrijk
aanwezig zijn, zoals het al eerder genoemde Grasbeertje (18x, 311 ex.) en de Baardsnuitmot (9x, 191
ex.). Vergelijkbare totalen werden gehaald door de Pinokkiomot (20x, 217ex.), het
Streepkokerbeertje (Eilema complana, 20x, 209 ex.), de Gamma-uil (Autographa gamma, 15x, 186
ex.) en de Heidepalpmot (Neofaculta ericetella, 23x, 166 ex.).

Grasbeertje

Baardsnuitmot

Pinokkiomot

Smeer
Op smeer (incl. wijntouw) werden 49 soorten waargenomen, waarvan 32 ook op licht werden gezien.
In totaal ca. 500 exemplaren. Slechts 2 micro’s werden waargenomen op de smeer, de
Scherpbandbladroller (Paramesia gnomana) en de Schouderstreepmot (Carpatolechia decorella). De
andere soorten waren macro’s, gedomineerd door de uilen met 39 soorten (Tabel 1). Hoewel de
nadruk bij het smeren op het winterhalfjaar ligt, omdat het dan vaak niet de moeite loont een laken
op de zetten, worden in het zomerhalfjaar de meeste soorten gezien (Tabel 2).
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Tabel 1 Overzicht van het aantal op smeer waargenomen soorten per familie

Familie
Eenstaartjes – Drepanidae
Spanners – Geometridae
Spinneruilen – Erebidae
Uilen – Noctuidae
Palpmotten – Gelechiidae
Bladrollers – Tortricidae

Aantal soorten
3
2
3
39
1
1

Tabel 2 Aantal soorten op smeer per kwartaal

Periode
1 jan - 31 mrt
1 apr - 30 jun
1 jul - 30 sep
1 okt - 31 dec
Totaal1
1

Aantal soorten
9
18
26
9
49

Alleen op smeer
3
7
6
3
17

omdat een aantal soorten in 2, soms 3 kwartalen is gezien, is het totaal lager dan de som van de periodes

De meeste van de 17 soorten die alleen op smeer zijn waargenomen, zijn ook wel karakteristiek voor
smeervangsten en worden zelden op licht gezien. Niet karakteristiek zijn het Donker halmuiltje en de
Kooluil, die ik eigenlijk vooral van licht ken. Ook spanners zijn over het algemeen niet karakteristiek
voor smeer, ook al komen een aantal soorten er wel op af. De Grote voorjaarsspanner ken ik elders
dan ook vooral van licht. Bovendien verscheen deze extreem laat (10 april 2015); maart is
kenmerkender.

Roodkopwinteruil

Maansikkeluil

Donker halmuiltje

Marmeruil

Karmozijnrood weeskind

Splinterstreep
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Tabel 3 Soorten die alleen op smeer zijn waargenomen en aantal exemplaren.
De soorten staan min of meer op volgorde van verschijnen in de tijd

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Zwartvlekwinteruil
Dubbelstipvoorjaarsuil
Houtkleurige vlinder
Donker halmuiltje
Grote voorjaarsspanner
Levervlek
Zwart weeskind
Splinterstreep
Marmeruil
Meldevlinder
Karmozijnrood weeskind
Rood weeskind
Schijn-piramidevlinder
Kooluil
Bruine herfstuil
Maansikkeluil
Roodkopwinteruil

Conistra rubiginosa
Anorthoa munda
Xylena vetusta
Oligia latruncula
Agriopis marginaria
Euplexia lucipara
Mormo maura
Naenia typica
Polia nebulosa
Trachea atriplicis
Catocala sponsa
Catocala nupta
Amphipyra berbera
Mamestra brassicae
Agrochola circellaris
Agrochola lunosa
Conistra erythrocephala

Aantal
exemplaren
3
1
1
3
1
1
1
1
9
2
4
3
2
1
6
1
7

Leuk om te vermelden is dat tweemaal rupsen op de smeer zijn aangetroffen: 2 exemplaren van de
Breedbandhuismoeder (Noctua fimbriata) op 24 april 2015 en een rups van de Volgeling (Noctua
comes) op 10 april 2015 (Figuur 7). Dit zijn soorten die als rups overwinteren en dan grassen als
waardplant gebruiken. In het voorjaar schakelen ze over op het ontluikende jonge blad. Tijdens hun
tocht omhoog kunnen ze een zoete versnapering blijkbaar wel waarderen. In het Wildrijk heb ik
naast de Breedbandhuismoeder ook wel rupsen van korstmosbeertjes (Eilema sp.) op gesmeerde
bomen gezien, maar ik heb deze nog niet actief van de smeer zien snoepen.

Figuur 7 Rups van de Breedbandhuismoeder op smeer
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Overige waarnemingen
In totaal zijn 60 soorten op een andere wijze dan met licht of smeer waargenomen. Hiervan zijn 19
soorten helemaal niet op licht of smeer waargenomen.
Van 31 soorten werden de imago’s (vlinders) waargenomen. Deels waren dit nachtelijke
waarnemingen tijdens smeerrondes van soorten die niet op de smeer zelf afkwamen. Dit geldt vooral
voor de Voorjaarskortvleugelmot (Diurnea fagella) en enkele spanners, waarvan alleen de mannetjes
kunnen vliegen en in najaar of voorjaar op boomstammen te vinden zijn op zoek naar, of in
afwachting van een omhoogkruipend vrouwtje. Sommige nachtvlinders worden makkelijk uit de
vegetatie opgejaagd, of zijn juist vooral overdag actief. Met name deze laatste groep is
ondervertegenwoordigd, omdat de waarnemingen vooral ’s nachts zijn gedaan. Een opvallende
dagactieve soort is bijvoorbeeld de Jacobsvlinder (Tyria jacobaeae), bekend van de kenmerkende
‘zebrarupsen’ op Duinkruiskruid. Deze vliegt vooral in mei en juni en komt ook wel op het laken af.
Drie soorten werden foeragerend op bloemen waargenomen. Overdag het Klein kokerbeertje
(Eilema pygmaeola) op een Akkerdistel en ’s nachts de Huismoeder op braam en de Variabele
voorjaarsuil (Orthosia incerta) op Amerikaanse vogelkers.

Paring van Voorjaarskortvleugelmot

Jacobsvlinder

Klein kokerbeertje

Van 29 soorten werden rupsen waargenomen. Bij minerende soorten betrof dat vaak alleen de
vraatsporen. De mijnen waren dan al leeg, of leverden bij uitkweken een sluipwespje op. Veel van
deze micro-vlinders zijn alleen nog als mijn waargenomen. Een voorbeeld hiervan zijn de goed
herkenbare mijnen van de printplaatmot (Phyllocnistis labyrinthella) op Witte en Grauwe abeel.
Ook zakdragers (Psychidae) worden vaak als rups (zak) gevonden, al kunnen de imago’s overdag ook
wel gezien worden. In het duingebied heb ik twee soorten aangetroffen, waarvan de zakken ook
’s nachts opvallen: de Gewone zakdrager (Psyche casta), waarvan de zakken vaak op muren en
paaltjes zitten, maar soms ook op bladeren gevonden kunnen worden, en de Sigaarzakdrager
(Talepora tubulosa), waarvan de langwerpige zakken tijdens smeerrondes opvallen op de gladde
stam van o.a. Amerikaanse eik.
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Kenmerkende mijn van de Printplaatmot

Gewone zakdrager

Sigaarzakdrager met sluipwesp

Ook de jonge rupsen van de Glasvleugelpijlstaart (Hemaris fuciformis) op kamperfoelie kunnen goed
gevonden worden. Omdat de kleine rupsen niet goed tegen het vocht kunnen dat uit het
aangevreten blad stroomt moeten ze steeds opnieuw beginnen met vreten, waardoor aan
weerszijden van de hoofdnerf een rij gaatjes ontstaat (Figuur 8). Rupsen zijn gevonden in
kamperfoelie in de volle zon die boven een strook Rimpelroos uitstak, een kleine kamperfoelie in de
berm langs de Hargerzeeweg (maaigevoelig) en onder de bomen bij de Lovinkslaan.

Figuur 8 Vraatbeeld en rups (inzet) van de Glasvleugelpijlstaart

Andere rupsen zijn ’s nachts actief en kunnen dan met een zaklamp gevonden worden in de
vegetatie. Eenmaal is een groep eieren van de Witvlakvlinder (Orgyia antiqua) gevonden op een
paaltje en tweemaal poppen van de Nonvlinder (Lymantria monacha) in schorsspleten van Zomereik.
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Eieren van de Witvlakvlinder

Pop van de Nonvlinder in een schorsspleet

Naast vlinders zijn ook soorten uit andere groepen waargenomen. Deze zullen apart gerapporteerd
worden.
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Soortbesprekingen
In een gebied dat voor meer dan de helft bedekt is met naaldbos en waar deze bossen ook
beschutting bieden tegen de wind, zou je verwachten dat soorten die naaldbomen als waardplant
hebben domineren. Het aandeel naaldboomsoorten is met 6% echter bescheiden. Bijna de helft van
de soorten geeft de voorkeur aan loofbomen en –struiken (44%), gevolgd door diverse kruiden (18%)
en grassen (11%). Ongeveer 10% van de soorten heeft een bredere waardplantkeuze en kunnen als
polyfaag beschouwd worden (Figuur 9). Uiteraard zijn er ook binnen deze groepen soorten die
meerdere waardplanten benutten, maar dan binnen de hoofdgroep. Hieronder zullen enkele soorten
uit elke groep de revue passeren.

Figuur 9 Verdeling van waardplant voorkeuren over de waargenomen nachtvlindersoorten.

Loofbomen
Maar liefst 265 soorten hebben loofbomen of –struiken als waardplant, terwijl nog eens 49 soorten
dit combineren met vooral kruiden. Berk (102 soorten) en eik (97 soorten) strijden om de eer de
meest gegeten soort te zijn, gevolgd door wilg, roosachtigen en populier. Waarschijnlijk wint de eik
dit met 36 vrijwel monofage eikliefhebbers. Echte berkenliefhebbers zijn wat minder algemeen (20).
Een groot deel (149) soorten benut echter een ruimere keuze aan waardplanten, zoals de Witte
grijsbandspanner (Cabera pusaria) die verschillende loofbomen benut. Deze soort is op de meeste
locaties ten oosten van de Nieuwe weg en ten zuiden van de Schoorlse zeeweg wel aangetroffen op
het laken in de periode tussen 12 mei en 27 augustus. De Bruine grijsbandspanner (Cabera
exanthemata) benut vooral wilg als waardplant en werd maar viermaal geconstateerd, op wat meer
16

open vangplaatsen. De Bruine grijsbandspanner is te onderscheiden aan de meer gebogen,
bruingekleurde dwarslijnen

Witte grijsbandspanner

Bruine grijsbandspanner

Het Grijs weeskind (Minucia lunaris) heb ik in de onderzoeksperiode
tweemaal op het licht gehad op nagenoeg dezelfde locatie langs de Nieuwe
weg en iets noordelijker bij de Hoge Nolweg in 2008 overdag. Dit is een
voorjaarssoort. Alle waarnemingen zijn in mei gedaan. De rups van deze
spinneruil leeft op eik en benut vooral het zg. Sint Janslot. Het is een
zeldzame soort, die voorkomt in de kalkarme Noord-Hollandse duinen en
lokaal in Drenthe, op de Veluwe en in Noord-Brabant.
De Slakrups (Apoda limacodes) is vernoemd naar de rups die geen buikpoten
heeft en als een slak kruipt. Het is de enige van de twee soorten slakrupsen die in
het duin voorkomt. Het is een vrij algemene soort die vliegt in de zomer. De
waarnemingen zijn gedaan tussen 21 juni en 2 augustus. De rupsen leven vooral
op Zomereik, maar kunnen ook gevonden worden op Amerikaanse eik en Beuk.
De Variabele eikenuil (Nycteola revayana) is een klein vlindertje, dat makkelijk voor
een bladroller aangezien kan worden. Tegenwoordig wordt het geslacht Nycteola tot
de Visstaartjes (Nolidae) gerekend. De vlinders kunnen vrijwel het hele seizoen gezien
worden, maar de grootste aantallen vliegen landelijk in juli. De waarnemingen zijn
gedaan tussen 19 april en 11 juli, verspreid in het gebied. De rupsen leven op
Zomereik.
De Goudvleksteltmot (Caloptilia alchimiella) is een micro waarvan de rupsen op
Zomereik leven. Het is een soort met een lange vliegtijd. Waarnemingen zijn gedaan
van 12 mei tot 27 augustus in een groot deel van het gebied. De ook op Zomereik
levende Eikensteltmot (Caloptilia robustella) is op het oog nauwelijks van de
Goudvleksteltmot te onderscheiden. Deze soort is 1x waargenomen op 16 mei
2017.
Een heel fraai microvlindertje is de Pronkpalpmot (Pseudotelphusa scalella). Deze
voorjaarssoort is 5 maal waargenomen in de maand mei. De rupsen leven vooral op
jonge eikjes.
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Een berken specialist is de Berkenbrandvlerkvlinder (Pheosia gnoma), die 13 maal is waargenomen in
de periode 5 mei tot 7 september. De zeer gelijkende Brandvlerkvlinder (Pheosia tremula) gebruikt
(Ratel)populier en wilg als waardplant. Deze soort is in ongeveer dezelfde periode aanwezig in
hetzelfde gebied, maar slechts 6 maal waargenomen.

De Berkenbrandvlerkvlinder met duidelijke witte wig in
brede donkere band

De Brandvlerkvlinder, met smallere donkere band zonder
duidelijke wig

De fraaie Berkenoogspanner (Cyclophora albipunctata) heeft opvallende witte
oogvlekken op de vleugel. De soort komt vooral voor op de zandgronden in het
binnenland en lokaal in de noordelijke duinen. De rupsen leven op Ruwe berk.
De soort vliegt in twee generaties met een piek in mei-juni en een tweede in
augustus. De Berkenoogspanner is vooral ten zuiden van de Schoorlse zeeweg
waargenomen.
De Bleke eenstaart (Falcaria lacertinaria) is een soort van de binnenlandse
zandgronden en noordelijke duinen. De vlinder vliegt in twee generaties van april tot
september. De soort is waargenomen van 5 mei tot 27 augustus op de overgang
tussen bos en heide. De rupsen leven op berk, vooral exemplaren op een open,
warme standplaats worden benut.

De rupsen van de Sierlijke pedaalmot (Argyresthia brockeella) leven in de katjes van
berk. De vlinders zelf vliegen vooral in juni en juli. Ik heb ze waargenomen tussen 1
juni en 11 juli. De rupsen van de Berkenpedaalmot (A. goedartella) worden vooral
in de mannelijke katjes van Zwarte els aangetroffen, maar benutte ook
berkenkatjes. De vlinders lijken sterk op die van de Sierlijke pedaalmot, maar hebben een iets ander
patroon. Een goed kenmerk is de kleur van de kopbeharing, vooral als de
vlindertjes helemaal goudkleurig zijn, wat bij beide soorten regelmatig voorkomt.
Deze is spierwit bij de Sierlijke pedaalmot en iets crèmekleurig bij de
Berkenpedaalmot. De Berkenpedaalmot vliegt gemiddeld ook iets later in juli en
augustus. Ik heb ze waargenomen tussen 20 juni en 27 augustus.
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Twee andere pedaalmotjes in het gebied komen vooral voor op fruitbomen en
vliegen iets vroeger, al vanaf mei. De Bessenpedaalmot (Argyresthia sorbiella)
benut Wilde lijsterbes en Meelbes als waardplant en komt vooral in het
noordoosten voor. In het westen is het een zeldzame soort. Ik heb deze soort, die
een iets eenvoudiger goudkleurige tekening kan hebben,
tweemaal gevangen. De Grote pedaalmot (Argyresthia
conjugella) is duidelijk anders gekleurd met een zwart dwarsbandje over de
vleugels en niet met voorgaande soorten te verwarren (wel met andere, nog
niet waargenomen soorten). De rupsen leven van jonge vruchten van o.a.
Lijsterbes, peer en appel. Ik heb de Grote pedaalmot driemaal waargenomen
tussen 16 mei en 20 juni.
Een zeer laat vliegende vlinder is de Saffraangouduil (Tiliacea aurago), zo
genoemd naar de saffraangeel gekleurde vleugels. Deze soort ving ik op 13
oktober 2018 aan de zuidkant van Jan Bas z’n tuintje en op 23 oktober 2019
in het bos langs het zuidelijkste stukje Wilhelminalaan. De rupsen leven
vooral op beuk, een soort die in het zuidelijk deel van het gebied wel
aanwezig is.
Op 23 oktober 2019 zaten er ook zeker 14 exemplaren van de Variabele
herfstspanner (Epirrita autumnata) op het laken. De rupsen van deze soort
leven in ieder geval op Ruwe berk en Zwarte els. De drie inheemse Epirrita-soorten zijn op het oog
niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden, vooral omdat de tekening
nogal variabel is in intensiteit. In het Noord-Hollandsduinreservaat is
inmiddels een populatie van de Schijn-herfstspanner (E. christyi) ontdekt. De
rupsen van deze leven vooral op Beuk. De derde soort, de Herfstspanner (E.
dilutata) ken ik uit Den Helder. De rupsen van deze soort zijn minder
kieskeurig en benutten een heel scala aan loofbomen als waardplant. Ook
deze laatste twee soorten kunnen in de Schoorlse duinen worden verwacht.
Door de late vliegtijd is het echter lastig ze waar te nemen. Alledrie vliegen ze in oktober-november,
wanneer het niet vaak mooi genoeg is om een laken neer te zetten. De vlinders komen niet op
smeer.

Naaldbomen
Naaldbomen hebben de voorkeur van 38 soorten. Drie andere soorten kunnen ook op naaldbomen
gevonden worden, maar prefereren waarschijnlijk loofbomen en/of kruiden.
Een van de meest opvallende soorten die op naaldbomen leeft is de
Dennenpijlstaart (Sphinx pinastri). Deze vlinder is 28 maal waargenomen in de
periode 30 april tot 27 augustus, met een maximum van 14 getelde exemplaren
op 21 augustus 2015 en een totaal geteld aantal van 97 exemplaren. De
Dennenpijlstaart is overal waargenomen waar dennen staan.
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Ook de Tweebandroller (Piniphila bifasciana) komt overal voor waar dennen staan. De
rupsen eten de naalden van in ieder geval Grove den. In de periode 23 juni tot 23
oktober zijn in totaal 106 exemplaren geteld op 18 avonden, maar op drukke avonden
zijn er vast vele gemist.
Dat geldt waarschijnlijk ook voor de Katjeslichtmot (Vitula biviella), waarvan in de
periode 6 mei tot 25 augustus 105 exemplaren zijn geteld op 20 avonden. Ook deze
soort, waarvan de rupsen in een spinseltje op de bloeiwijze van dennen leven, komt
overal voor waar dennen staan.

Een bijzondere soort is de Dennenappelbladroller (Gravitarmata margarotana), die
8 maal is waargenomen in de periode tussen 19 april en 16 mei, met in totaal 57
exemplaren. Bijzonder productief was 19 april 2018, met 31 exemplaren. Deze soort
werd pas in 1995 voor het eerst in Nederland waargenomen, net over de grens in
Noord-Brabant, maar is inmiddels dus al goed vertegenwoordigd in de Schoorlse
duinen.
De Grote dennenbladroller (Clavigesta sylvestrana) is landelijk een zeldzame soort
die slechts lokaal voorkomt. In de onderzoeksperiode is de soort 12 maal
aangetroffen met in totaal 28 exemplaren tussen 5 juli en 27 augustus. De rupsen
leven in een spinselbuis op jonge loten van vooral dennen.

De landelijk veel algemenere Kleine dennenbladroller (Clavigesta purdeyi), is maar 6
maal waargenomen met in totaal 11 exemplaren. De vliegtijd van deze soort is
ongeveer het zelfde. De rupsen mineren in dennennaalden.

Ook enkele soorten die vooral (of alleen) op spar voorkomen zijn aangetroffen.
De Sparrenbladroller (Pseudohermenias abietana) vreet vanuit een spinselbuis van de
jonge naalden van de Fijnspar. Deze soort is alleen in het zuiden van het gebied
tweemaal waargenomen op 20 juni 2015 en 1 juni 2019.

De Fijnsparkegelmot (Assara terebrella) is tussen 1 juni en 4
augustus 10 maal waargenomen, met in totaal 21 exemplaren. De
rups van deze soort leeft in kegels en zou monofaag zijn op Fijnspar.
De vlinders zijn echter in een groot deel van de duingebied
aangetroffen, tot de Hargerzeeweg aan toe, wat doet vermoeden
dat ook dennenkegels niet versmaad worden. De aantallen zijn in
het zuidoostelijk deel van het gebied wel wat hoger.
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In 2019 werd de Lariksspanner (Macaria signaria) twee keer aangetroffen in
het gebied rond de Paardenweide. De rupsen van deze soort leven vooral op
Lariks (of Lork) en mogelijk op Fijnspar. De Lariksspanner komt vooral voor op
de binnenlandse zandgronden waar ook deze waardplanten voorkomen.
Slechts sporadisch wordt de vlinder in de duinen waargenomen.

Hei
Twaalf soorten zijn karakteristiek voor hei. Hei is eigenlijk een loofstruik en staat derhalve ook op het
menu bij 18 soorten die ook op andere loofbomen te vinden zijn en bij een aantal soorten die verder
grassen of kruiden benutten. De twee meest waargenomen soorten zijn al eerder genoemd: de Grijze
heispanner en de Smalvleugeldwergspanner.
De Heidepalpmot (Neofaculta ericetella) komt algemeen voor bij Struikhei. In 23
waarnemingen tussen 30 april en 23 juli zijn 166 exemplaren geteld. Vaak zijn
meerder exemplaren aanwezig. Het hoogst getelde aantal is 27, maar waarschijnlijk
zijn de aantallen een onderschatting omdat het lastig is de soort in het veld van
andere kleine bruine Palpmotten te onderscheiden.
De Heidepistoolmot (Aristotelia ericinella) is wel goed in het veld te herkennen.
Deze soort komt vooral op de zandgronden in het binnenland veel voor en lokaal
in de kalkarme duiden. Ik heb de vlinder zesmaal waargenomen, met in totaal 10
exemplaren tussen 30 juni en 27 augustus. De vlinders zijn vooral bij grotere
heideterreinen waargenomen.
Een bijzondere waarneming waren 4 exemplaren van de
Gevlekte heispanner (Dyscia fagaria) op 10 mei 2015 langs
de Wilhelminaweg bij het Frederiksveld. Tot dan was deze
soort alleen bekend van de binnenlandse heidevelden,
vooral op de Veluwe. Ik heb deze vroeg vliegende soort
(april-mei) op andere plekken in het duin niet
waargenomen, maar langs de Wilhelminaweg is de soort
ook in 2016 en 2017 weer waargenomen. De rupsen
hebben een voorkeur voor jonge Struikhei (med. J. Voogd).
In 2016 werd ook de Late heide-uil (Xestia agathina) voor het
eerst waargenomen. Dit is een soort die pas in augustusseptember gaat vliegen. Ook deze soort kwam vooral voor op
de heideterreinen in het binnenland en dan met name de
Veluwe. In 2014 werd het eerste kust-exemplaar gevangen bij
het Zwanenwater en inmiddels zijn ook waarnemingen uit het
Noord-Hollands Duinreservaat bij Bergen bekend. De rupsen
zijn te vinden op Struikhei en dophei.
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Gras
Grassen, zeggen en russen staan bij 67 soorten op het menu, zowel de bovengrondse delen alsook de
wortels. Daarnaast zijn er een aantal soorten die daarnaast mossen, kruiden, of loofbomen benutten.
Het al eerder genoemde Grasbeertje (Coscinia cribraria) is de meest talrijke grassoort van het gebied.
Deze soort is waargenomen tussen 17 juni en 21 augustus in een groot deel van
het terrein.
Ook de Egale vlakjesmot (Catoptria pinella) is een echte zomersoort die tussen 25
juni en 7 september 21 maal waargenomen is bij alle open terreinen. In totaal
zijn 47 exemplaren geteld. Naast graswortels eten de rupsen ook wel mos.

De Helmgrasmot (Anerastia lotella) komt verspreid over het gebied voor, met 10
waarnemingen (28 exemplaren) tussen 25 mei en 25 juli. De Helmgrasmot hoort is
eigenlijk een Lichtmot (Pyralidae), maar lijkt wel heel erg op een
aantal van de echte Grasmotten (Crambidae), zoals bijvoorbeeld de
ook rechts afgebeelde Variabele grasmot (Agriphila tristella). Een
goed kenmerk is dat bij de Helmgrasmot de voorrand van de vleugel
lichtgekleurd is en niet het midden of de achterrand. Naast Helmgras
worden o.a. ook Buntgras en Hard zwenkgras genoemd als
waardplanten.
Een heel klein vlindertje dat regelmatig wordt aangetroffen is de Duinzeggemineermot
(Elachista biatomella). Deze soort komt alleen voor in de duinen en lokaal in Limburg.
De rupsen mineren in de bladschede van Scherpe zegge en Zeegroene zegge. De soort
is 12maal waargenomen (24 exemplaren) tussen 25 mei en 7 september.

Typische grassoorten zijn ook de grasuilen uit het geslacht Mythimna. In
het duin zijn 7 soorten aangetroffen, die alle gekenmerkt worden door
een enigszins gelig gestreept uiterlijk dat aan droog gras doet denken.
Het meest typerend voor het duingebied is de Helmgrasuil (Mythimna
litoralis), die vooral Helmgras als waardplant benut. De soort is 7 maal
gezien tussen 17 juni en 1 augustus. Dat is vrij beperkt. De soort kan van
mei tot oktober waargenomen worden.

Kruiden
Kruiden vormen voor 107 soorten de primaire waardplant en voor nog eens 50 soorten een deel van
het menu.
Een van de fraaiste soorten is de Prachtmot (Oncocera semirubella)
die op 4 augustus 2018 op het laken verscheen langs de Nieuwe
weg. De vlinder lijkt op een kleurige grasmot, maar hoort bij de
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Lichtmotten. Net als bij de Helmgrasmot bevindt zich een lichte streep langs de vleugelvoorrand. De
Prachtmot werd vooral in Limburg regelmatig gezien, maar breidt zich de laatste jaren uit over het
hele land. Helaas is het tot nu toe bij deze ene waarneming gebleven. Als waardplant worden
klaversoorten gebruikt, waarbij de soort een voorkeur zou hebben voor Witte klaver en rolklaver.
Ook de Geelpurperen spanner (Idaea muricata) is fraai geel en paars
gekleurd. Dat lijkt heel opvallend, maar is dat gedurende de
zomermaanden natuurlijk niet tussen het dorre gras en de
roodkleurende Schapenzuring. De Geelpurperen spanner heb ik in 2019
twee maal (29 juni en 1 juli) waargenomen in het westen van het gebied.
Een zeldzaamheid uit de zeereep is de Zandblauwbladroller (Cochylis pallidana),
die het Zandblauwtje als waardplant gebruikt. Ik heb deze soort op 21 juni 2017
en 29 juni 2019 gevangen vlak achter de zeereep/Kerf. De soort is ook richting
Bergen aan Zee al tweemaal waargenomen, zodat we kunnen spreken van een
lokale hot-spot. Verder wordt de soort vrijwel alleen in Zeeland af en toe
waargenomen. Het is de vraag of de soort echt zo zeldzaam is. De waardplant is
heel algemeen en de kuststrook lang. Door de gevoeligheid voor wind kun je zo
vlak bij zee niet vaak vangen met de lamp, en de soort kan ook makkelijk over het hoofd gezien
worden tussen gelijkende soorten.
Een algemene soort is de Bonte worteluil (Agrotis vestigialis). Deze soort komt in de
hele duinstrook algemeen voor en lokaal op binnenlandse zandgronden. Tussen 17
juni en 21 september is de soort 25 keer waargenomen met in totaal 50 getelde
exemplaren, op alle vanglocaties die in de vliegtijd zijn bezocht. De rupsen leven
van de wortels en stengels van allerlei kruiden.

De Weegbreemot (Pyrausta despicata) is tussen 17 juni en 16 augustus 15
maal waargenomen, met in totaal 24 exemplaren. Op het laken zaten steeds
1 of 2 exemplaren. De vlinder kan echter ook makkelijk overdag
waargenomen worden. Tijdens het lopen van de monitoringroute van de
Bruine eikenpage ben ik de soort meermalen tegengekomen en ook in
hogere aantallen
In 2019 werden tussen 28 juni en 2 juli, op vijf plekken rupsen van de
Helmkruidvlinder (Cucullia scrophulariae) gevonden. De rupsen zaten op Knopig
helmkruid dat groeide in de bermen langs de Julianalaan, Blijdensteinsweg en
Lovinkslaan. De rupsen eten vooral de bloemen van het helmkruid. In totaal
werden 30 rupsen gevonden. De vlinders zelf vliegen in april-mei, maar zijn nog niet
gezien.
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Stippelmotjes zijn bekend van hun spinselnesten, waarmee ze hele
struiken in kunnen pakken. Minder bekend is dat er ook een stippelmotje
voorkomt op Hemelsleutel, de Hemelsleutelstippelmot (Yponomeuta
sedella). Dit is de kleinste soort, met een
grijze grondkleur. Het duurde even voor ik
deze soort te pakken had. Op 1 juni 2019 had ik een vlinder op het
laken langs het fietspad tussen Schoorl aan Zee en het stille strand.
Rupsen vond ik op 28 juni 2019 langs de Lovinkslaan op
overschaduwde Hemelsleutels in de berm.
De meest talrijke soorten van kruiden zijn twee trekvlinders, de Gamma-uil
(Autographa gamma) en het Koolmotje (Plutella xylostella). De Gamma-uil,
goed te herkennen aan de witte vlek op de vleugel, is 27 maal
waargenomen, met in totaal 208 exemplaren tussen 25 mei en 15
september. Het Koolmotje is onze kleinste trekvlinder en herkenbaar aan de
naar voren stekende sprieten en de golvende overgang tussen de lichte rug
en bruine zijkanten. Het Koolmotje is 24 maal waargenomen met 113
exemplaren tussen 25 mei en 23 oktober. Beide soorten zijn niet bestand
tegen onze winters en komen elk voorjaar opnieuw vanuit het zuiden naar
ons land en vice versa in het najaar. De Gamma-uil komt over het algemeen
slecht op licht. Meestal slechts een enkel exemplaar. Zeker 12 van de
waarnemingen waren overdag uit de vegetatie gejaagde exemplaren.
Maar als er sterke trek is kunnen de aantallen aardig oplopen. Zo telde
ik op 25 augustus 2016 in totaal 87 exemplaren op het laken. De
Koolmotjes zijn wel allemaal op licht waargenomen, meestal een of
enkele exemplaren, maar op 23 juli 2016 waren het er 25.

(Korst)mossen en algen
Mossen, korstmossen en algen staan bij 29 soorten op het menu. Ook enkele soorten die dood
plantaardig materiaal eten kunnen op korstmossen worden aangetroffen.
Het meest waargenomen is de Vroege granietmot (Scoparia ambigualis). Tussen 16
mei en 1 augustus is de Vroege granietmot 30 maal waargenomen in vrijwel het hele
duingebied, met een totaal van 95 exemplaren. De soort is daarmee talrijker dan de
andere granietmotten die tot nu toe zijn aangetroffen.

Een soort die vooral in de duinen wordt gevonden is de fraaie
Zilverbandpalpmot (Eulamprotes wilkella). Dit is een zomersoort die vooral
in juli en augustus vliegt. De Zilverbandpalpmot is slechts zesmaal
waargenomen tussen 11 juli en 4 september, met in totaal 23 exemplaren.
De rupsen leven op mossen in zandige vegetaties.
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De Kleine mosboorder (Batia lunaris) is vijfmaal waargenomen, tussen 21 juni en 25
juli, met in totaal 11 exemplaren. De rupsen leven van mossen en soms ook
korstmossen, die zich bevinden op boomstammen, vooral als de schors enigszins
week is. Ook rot hout onder de bast wordt genoemd. De waarnemingen zijn
verspreid over het terrein gedaan, zowel in (dennen)bos als open terrein.

Bekende korstmos-eters zijn een aantal Spinneruilen, waaronder een aantal zg. korstmosbeertjes. De
meest talrijke is het Streepkokerbeertje (Eilema complana), waarvan tussen 21 juni en 21 augustus
209 exemplaren zijn geteld in 20 waarnemingen. De soort is verspreid over het hele gebied gezien,
maar wel altijd in de buurt van bos(jes). Meestal zijn er enkele exemplaren aanwezig, maar op 18 juli
2015 telde ik er maar liefst 50. Het Naaldboombeertje (Eilema depressa) is iets vaker gezien (23x),
maar was met 61 getelde exemplaren duidelijk minder talrijk. Het Naaldboombeertje heeft een
langere vliegtijd en is waargenomen tussen 21 juni en 23 oktober. Het mannetje van het
Naaldboombeertje is goed te herkennen aan de bleekgrijze vleugels met donker uiteinde. De
vrouwtjes van het Naaldboombeertje lijken sprekend op het Streepkokerbeertje, maar
onderscheiden zich daarvan doordat alle poten donker tot zwart zijn. Bij het Streepkokerbeertje zijn
de poten lichtgekleurd en is alleen het voorste pootpaar iets donkerder

Streepkokerbeertje

Naaldboombeertje – vrouw

Naaldboombeertje - man

Een opvallend grote korstmosbeer is de Viervlakvlinder (Lithosia quadra).
Op 13 oktober 2018 ving ik een vrouwtje van deze soort aan de zuidkant van
Jan Bas z’n tuintje. Het vrouwtje is geel met twee opvallende stippen op de
vleugel.
Het Rozenblaadje (Miltochrista miniata) is een zeer fraai,
zalmkleurig Spinneruiltje. Ik heb het Rozenblaadje 13
maal aangetroffen tussen 13 juni en 21 augustus, met
een totaal van 29 exemplaren. Het Rozenblaadje komt
vooral in de wat bosrijkere delen voor.
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Organische resten/schimmels
Plantaardige resten en schimmels worden door 24 soorten als hoofdmenu beschouwd, maar ook een
aantal soorten van loofbomen en kruiden (m.n. een aantal stipspanners) eten soms liever verwelkt of
zelfs dor blad. Veel van deze soorten hebben baat bij het huidige ecologische bosbeheer, waarbij
dood hout beschikbaar blijft.
Een algemene soort is de Strooiselmot (Endotricha flammealis), die 17
maal is waargenomen met in totaal 117 exemplaren. Deze zomersoort is
waargenomen tussen 29 juni en 27 augustus in een groot deel van het
gebied. De larven leven in een zijden buisje in het strooisel van bij
voorkeur eik, maar mogelijk ook van wilg,
bosbes en grotere kruiden.
Een regelmatige gast is de Gele snuituil (Paracolax tristalis), waarvan 27
exemplaren zijn geteld in 12 waarnemingen. Ook dit is een strikte
zomervlinder, die is waargenomen tussen 21 juni en 25 juli, op dezelfde
locaties als de Strooiselmot. De rupsen leven van afgevallen blad, met een
duidelijke voorkeur voor eik.
De Zwamboorder (Crassa unitella) leeft onder de bast van het mycelium van
houtzwammen. De vlinder is tussen 29 juni en 25 augustus negenmaal waargenomen
met in totaal 24 getelde exemplaren. Het glanzend bruine vlindertje heeft lange, boven
de kop uitstekende palpen, een kenmerk van de Sikkelmotten (Oecophoridae), waar de
vlinder toe behoort.
Ook de Kaneelsikkelmot (Metalampra cinnamomea) behoort tot deze familie. Dit
is een vrij zeldzame soort, waarvan op 29 juni en 1 juli 2019 in totaal 11
exemplaren op het laken verschenen. De larven leven in het rottende hout onder
de bast van naald- en loofbomen en mogelijk ook in afgevallen kegels.
Tot besluit de Oosterse schone (Eratophyes amasiella).
Ook dit is een Sikkelmot en, zoals de naam al doet vermoeden, eveneens
geen saai onopvallend beestje. Ik heb de soort nu tweemaal, beide keren
in juni, waargenomen. De rupsen leven van het dode hout van berken en
wilgen. De vlinder is afkomstig uit Turkije en werd pas in de jaren ’70 van
de vorige eeuw in Nederland ontdekt. Vandaaruit heeft de vlinder zich
over West-Europa verspreid. In Nederland heeft de Oosterse schone zich
in eerste instantie vooral in bosrijke gebieden in het oosten en zuiden
verspreid, maar inmiddels wordt ook het westen gekoloniseerd.

Waterplanten
Verspreid over het gebied zijn 3 soorten aangetroffen die gebonden zijn aan waterplanten en in ieder
geval hun rupsen stadium in of op het water doorbrengen. Alledrie soorten behoren tot de micronachtvlinders.
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Langs de Hargerzeeweg, nabij de zandafgraving ving ik 7 juli 2016 een Waterleliemot (Elophyla
nymphaeata). De rupsen leven op fonteinkruiden en kikkerbeet. Wellicht was het Hargergat de
oorsprong van de vlinder.
Het talrijkst was de Duikermot (Acentria ephemerella), waarvan ik 16
exemplaren telde in 5 waarnemingen tussen 21 juni en 4 augustus. De wittig
grijze vlindertjes hebben een wasachtig oppervlak en vallen op het laken niet
erg op. Meestal liggen ze dood onder de lamp. Met de lamp worden vooral
mannetjes gevangen, die soms zwerven op zoek naar nieuwe plasjes. De
vrouwtjes zijn meestal ongevleugeld en blijven onder water. De rupsen leven
van ondergedoken waterplanten
Tweemaal (beide keren in augustus) werd het Kroosvlindertje (Cataclysta lemnata) op het laken
gezien. Een vrouwtje langs de Nieuwe weg bij het vogelmeer en een mannetje niet ver daarvandaan
op het Kleine ganzenveld. De rupsen leven in een met kroosblaadjes beklede zijden cocon, die op het
water drijft. Vandaaruit doen ze zich te goed aan kroos. Als je weet waar je op moet letten zie je de
bultjes overal in het kroos.

Mieren
De rupsen van de Gevlekte winteruil (Conistra rubiginea) doen zich te
goed aan het broed van de Glanzende houtmier, al lusten ze in
gevangenschap ook plantaardig materiaal. De vlinder komt makkelijk
op smeer. Ik heb de soort driemaal op smeer waargenomen (steeds
een enkel exemplaar) in het zuidelijk deel (JulianalaanBlijdensteinsweg).

Polyfaag
57 Soorten hebben een zeer breed voedselpakket, dat meerdere groepen bevat. Het merendeel (53)
van deze soorten behoort tot de macro-nachtvlinders.
De meest algemene soort in deze groep is de al eerder genoemde Huismoeder, maar ook de andere
Noctua-soorten horen tot deze groep. Eveneens zeer talrijk is de Pinokkiomot. De vlinder is overdag
makkelijk waar te nemen in grazige vegetatie (opjagen is niet het goede woord hier, de vlinder vliegt
niet zozeer weg, maar loopt heel snel), maar alle waarnemingen zijn gedaan met licht. In de periode
20 juni tot 21 augustus is de vlinder 21 maal waargenomen, met in totaal 218 getelde exemplaren.
Het hoogste aantal was 85 exemplaren op 17 juli 2017 bij de (noordelijke) ingang van het Vogelmeer
langs de Nieuwe weg. De vlinder is, ondanks de vrij beperkte vliegtijd, overal in het gebied
waargenomen, zelfs in het bos.
Een opvallende vlinder is de Nonvlinder (Lymantria monacha). Meestal is deze wit
met een mooie zwarte tekening, maar soms is het zwart zo dominant dat
nauwelijks wit overblijft. Vlinders zijn achtmaal waargenomen van 21 juli tot 27
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augustus, in totaal 26 exemplaren. Op 3 juli 2019 vond ik enkele poppen in schorsspleten van
Zomereik (zie ‘Overige waarnemingen’).
Een kenmerkende soort van vooral noordelijke) duingraslanden en –
heides is de Paarsbandspanner (Rhodostrophia vibicaria). Op de
binnenlandse zandgronden en in Zeeland is de soort beduidend
schaarser. De rupsen leven op Struikhei en Brem, en mogelijk ook
andere waardplanten. De vlinder vliegt van mei tot begin augustus,
uitlopend tot in september. De vlinder kan ook overdag makkelijk uit
de vegetatie worden opgejaagd. In de Schoorlse duinen heb ik de
Paarsbandspanner vijfmaal waargenomen tussen 17 en 29 juni. De aantallen varieerden van 2 tot 4
exemplaren. Ook in Den Helder heb ik de Paarsbandspanner alleen in juni waargenomen. De meeste
waarnemingen (3 van de 5, plus een oude uit 2008) stammen uit de buitenste duinen, een is gedaan
langs de Wilhelminalaan (Grote ganzenveld) en, verrassend genoeg, een in het dennenbos tussen
Waterbosvlakte en Schoorlse zeeweg tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op 23 juni 2018.
In juni 2019 ving ik tweemaal het Gemarmerd heide-uiltje (Elaphria venustula),
eenmaal op het laken aan de zuidpunt van Jan Bas z’n tuintje en eenmaal in de
Lepiled–val op de Paardenweide. Het Gemarmerd heide-uiltje is een fraai klein
uiltje, met een rossige tint. De rupsen leven in ieder geval op Tormentil en
dophei, maar mogelijk zijn er meer waardplanten.

Een van de micro-nachtvlinders is de Struikbladroller (Syndemis
musculana). De rups eet vanuit een spinsel of opgerold blad van een
grote variëteit aan (loof)bomen, struiken en ook kruiden en grassen. De
Struikbladroller komt in het hele land voor, maar vooral in wat meer
bosrijke gebieden. Het is een echte voorjaarssoort, die vooral in mei vliegt. Ik heb de vlinders
negenmaal waargenomen tussen 30 april en 5 juli. Meestal betreft het 1 of enkele exemplaren, maar
16 mei 2017 kwamen er 14 op het laken.
Een bijzondere waarneming is de Slanke groenuil (Actebia praecox).
Deze langwerpige uil heeft een groene basiskleur, met een wit en
warmbruine tekening. De vlinders worden tegenwoordig vrijwel
alleen nog in de duinen gezien, maar kwamen vroeger ook wel voor
op binnenlandse zandgronden. De rupsen eten Kruipwilg, maar ook
kruiden zoals walstro, Duinsalomonszegel en klaversoorten.
Waarschijnlijk hebben ze baat bij een vrij open vegetatie, zoals die
in de duinen nog is te vinden. De vlinder vliegt van medio juni tot in
september met een opvallende piek eind augustus. Dit komt
overeen met de waarnemingen in Schoorl. Ik heb de vlinder vijfmaal
waargenomen, steeds een enkel exemplaar: 1x eind juni, 1x begin
augustus en 3x eind augustus.
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Bijlage: Soortenlijst
In de soortenlijst zijn alle 600 waargenomen nachtvlinders opgenomen. Eerst de 296 soorten uit 35
families die tot de micro’s behoren, daarna de 304 soorten uit 10 families die tot de macro’s worden
gerekend. Van zowel de families als de soorten zijn de Nederlandse en de wetenschappelijke namen
gegeven. Na de wetenschappelijke naam volgt de naam van degene die de soort als eerste
beschreven heeft en het jaartal van de publicatie. Dat lijkt wat overdreven, maar is soms handig om
synoniemen uit elkaar te houden. Van elke soort wordt aangegeven hoe vaak deze in de periode
oktober 2014-december 2019 is waargenomen en hoeveel exemplaren er in totaal geteld zijn.
Alle waarnemingen zijn opgenomen in de database Noctua, beheerd door de Werkgroep
Vlinderfaunistiek (WVF), een samenwerkingsverband tussen De Vlinderstichting en de secties Snellen
(microlepidoptera) en Ter Haar (macrolepidoptera) van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
Vanuit Noctua worden de gegevens beschikbaar gesteld aan de NDFF.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Micro-nachtvlinders
Purpermotten

Eriocraniidae

Eikenpurpermot

Dyseriocrania subpurpurella

(Haworth, 1828)

1

3

Grijsrupspurpermot

Eriocrania sangii

(Wood, 1891)

1

3

Variabele purpermot

Eriocrania semipurpurella

(Stephens, 1835)

1

1

Oogklepmotten

Opostegidae

Witte oogklepmot

Opostega salaciella

(Treitschke, 1833)

5

7

Dwergmineermotten

Nepticulidae

Ronde berkenblaasmijnmot

Ectoedemia occultella

(Linnaeus, 1767)

2

5

Boogjeseikenmineermot

Stigmella basiguttella

(von Heinemann, 1862)

1

1

Zilverbandbeukenmineermot

Stigmella hemargyrella

(Kollar, 1832)

1

2

Boogjesmineermot

Stigmella oxyacanthella

(Stainton, 1854)

1

1

Gewone eikenmineermot

Stigmella roborella

(Johansson, 1971)

3

3

Bruine eikenmineermot

Stigmella samiatella

(Zeller, 1839)

1

1

Populierenmineermot

Stigmella trimaculella

(Haworth, 1828)

1

1

Zilvervlekmotten

Heliozelidae

Kleine kornoeljegaatjesmaker

Antispila treitschkiella

(Fischer v Röslerstamm, 1843)

1

1

Langsprietmotten

Adelidae

Smaragdlangsprietmot

Adela reaumurella

(Linnaeus, 1758)

2

3
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Gevlekte langsprietmot

Nematopogon adansoniella

(de Villers, 1789)

1

1

Brede langsprietmot

Nematopogon metaxella

(Hübner, 1813)

1

2

Bleke langsprietmot

Nematopogon swammerdamella

(Linnaeus, 1758)

6

7

Witvlekmotten

Incurvariidae

Bandwitvlekmot

Phylloporia bistrigella

(Haworth, 1828)

1

1

Vlekmineermotten

Tischeriidae

Gele bramenvlekmot

Coptotriche marginea

(Haworth, 1828)

5

15

Gewone eikenvlekmot

Tischeria ekebladella

(Bjerkander, 1795)

9

36

Echte motten

Tineidae

Moswortelmot

Infurcitinea argentimaculella

(Stainton, 1849)

2

8

Zustermot

Monopis monachella

(Hübner, 1796)

13

18

Witvlekkijkgaatje

Monopis weaverella

(Scott, 1858)

1

1

Auroramot

Tinea semifulvella

(Haworth, 1828)

1

1

Zakdragers

Psychidae

Gewone zakdrager

Psyche casta

(Pallas, 1767)

3

4

Sigaarzakdrager

Taleporia tubulosa

(Retzius, 1783)

5

23

Zaksikkelmotten

Lypusidae

Zomerzaksikkelmot

Agnoea josephinae

(Toll, 1956)

3

5

Lepelmotten

Douglasiidae

Dwerglepelmot

Tinagma ocnerostomella

(Stainton, 1850)

1

1

Ooglapmotten

Bucculatricidae

Meidoornooglapmot

Bucculatrix bechsteinella

(Bechstein & Scharfenberg,
1805)

2

2

Berkenooglapmot

Bucculatrix demaryella

(Duponchel, 1840)

1

2

Vuilboomooglapmot

Bucculatrix frangutella

(Goeze, 1783)

2

2

Eikenooglapmot

Bucculatrix ulmella

(Zeller, 1848)

9

19

Donkere iepenooglapmot

Bucculatrix ulmifoliae

(M. Hering, 1931)

2

4

Mineermotten

Gracillariidae

Weegbreesteltmot

Aspilapteryx tringipennella

(Zeller, 1839)

2

2

Goudvleksteltmot

Caloptilia alchimiella

(Scopoli, 1763)

14

22

Eikensteltmot

Caloptilia robustella

(Jäckh, 1972)

1

1

Paardenkastanjemineermot

Cameraria ohridella

(Deschka & Dimic, 1986)

2

1002
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Meidoornzebramot

Parornix anglicella

(Stainton, 1850)

4

4

Berkenzebramot

Parornix betulae

(Stainton, 1854)

2

6

Gewone zebramot

Parornix devoniella

(Stainton, 1850)

1

1

Appelzebramot

Parornix scoticella

(Stainton, 1850)

1

1

Printplaatmot

Phyllocnistis labyrinthella

(Bjerkander, 1790)

1

2

Wilgenslakkenspoormot

Phyllocnistis saligna

(Zeller, 1839)

1

1

Witte eikenvouwmot

Phyllonorycter harrisella

(Linnaeus, 1761)

3

10

Beukenvouwmot

Phyllonorycter maestingella

(OF Müller, 1764)

3

5

Honingklavervouwmot

Phyllonorycter medicaginella

(Gerasimov, 1930)

1

1

Veelvraatvouwmot

Phyllonorycter messaniella

(Zeller, 1846)

2

2

Gewone eikenvouwmot

Phyllonorycter quercifoliella

(Zeller, 1839)

3

3

Kruipwilgvouwmot

Phyllonorycter quinqueguttella

(Stainton, 1851)

1

1

Fraaie iepenvouwmot

Phyllonorycter schreberella

(Fabricius, 1781)

1

2

Lijsterbesvouwmot

Phyllonorycter sorbi

(Frey, 1855)

1

10

Fraaie elzenvouwmot

Phyllonorycter strigulatella

(Lienig & Zeller, 1846)

1

1

Geelkopiepenvouwmot

Phyllonorycter tristrigella

(Haworth, 1828)

1

1

Berkenvouwmot

Phyllonorycter ulmifoliella

(Hübner, 1817)

2

3

Spinselmotten

Yponomeutidae

Nassaubandmot

Cedestis gysseleniella

(Zeller, 1839)

1

1

Donkere nassaubandmot

Cedestis subfasciella

(Stephens, 1834)

15

42

Voorjaarsnaaldkwastje

Ocnerostoma friesei

(Svensson, 1966)

2

2

Egale duifmot

Swammerdamia caesiella

(Hübner, 1796)

5

9

Kardinaalsmutsstippelmot

Yponomeuta cagnagella

(Hübner, 1813)

2

7

Vogelkersstippelmot

Yponomeuta evonymella

(Linnaeus, 1758)

10

25

Meidoornstippelmot

Yponomeuta padella

(Linnaeus, 1758)

5

7

Grootvlekstippelmot

Yponomeuta plumbella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Hemelsleutelstippelmot

Yponomeuta sedella

(Treitschke, 1832)

2

4

Pedaalmotten

Argyresthidae

Sierlijke pedaalmot

Argyresthia brockeella

(Hübner, 1813)

7

20

Grote pedaalmot

Argyresthia conjugella

(Zeller, 1839)

3

8

Berkenpedaalmot

Argyresthia goedartella

(Linnaeus, 1758)

7

38
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Bessenpedaalmot

Argyresthia sorbiella

(Treitschke, 1833)

2

2

Spitskopmotten

Ypsolophidae

Eikenspitskopmot

Ypsolopha alpella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Bonte spitskopmot

Ypsolopha dentella

(Fabricius, 1775)

5

5

Oranje spitskopmot

Ypsolopha lucella

(Fabricius, 1775)

3

4

Gelijnde spitskopmot

Ypsolopha scabrella

(Linnaeus, 1761)

1

1

Koolmotten

Plutellidae

Koolmotje

Plutella xylostella

(Linnaeus, 1758)

24

113

Zwartwitmotten

Ethmiidae

Grote zwartwitmot

Ethmia bipunctella

(Fabricius, 1775)

1

1

Platlijfjes

Depressariidae

Gele bremkaartmot

Agonopterix assimilella

(Treitschke, 1832)

1

3

Roodvlekkaartmot

Agonopterix ocellana

(Fabricius, 1775)

4

6

Sikkelmotten

Oecophoridae

Kleine mosboorder

Batia lunaris

(Haworth, 1828)

5

11

Zwamboorder

Crassa unitella

(Hübner, 1796)

9

24

Citroenstamgastje

Denisia similella

(Hübner, 1796)

3

3

Vaal stamgastje

Denisia stipella

(Linnaeus, 1758)

5

5

Oosterse schone

Eratophyes amasiella

(Herrich-Schäffer, 1854)

2

2

Bruine molmboorder

Harpella forficella

(Scopoli, 1763)

3

3

Bruine huismot

Hofmannophila pseudospretella

(Stainton, 1849)

1

1

Kaneelsikkelmot

Metalampra cinnamomea

(Zeller, 1839)

2

11

Naaldkunstwerkje

Promalactis procerella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

3

4

Vuurmotten

Peleopodidae

Vuurmot

Carcina quercana

(Fabricius, 1775)

15

47

Kortvleugelmotten

Chimabachidae

Voorjaarskortvleugelmot

Diurnea fagella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

16

74

Grasmineermotten

Elachistidae

Witte grasmineermot

Elachista argentella

(Clerck, 1759)

2

2

Duinzeggemineermot

Elachista biatomella

(Stainton, 1848)

12

24

Zilveren grasmineermot

Elachista canapennella

(Hübner, 1813)

1

1
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Grijsgevlekte grasmineermot

Elachista maculicerusella

(Bruand, 1859)

1

1

Kokermotten

Coleophoridae

Witte wilgenkokermot

Coleophora albidella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Metaalkokermot

Coleophora alcyonipennella

(Kollar, 1832)

2

3

Elzenkokermot

Coleophora alnifoliae

(Barasch, 1934)

1

1

Gewone ruskokermot

Coleophora alticolella

(Zeller, 1849)

2

2

Bijvoetbloemkokermot

Coleophora artemisicolella

(Bruand, 1855)

1

1

Bieskokermot

Coleophora caespititiella

(Zeller, 1839)

2

2

Rolklaverkokermot

Coleophora discordella

(Zeller, 1849)

1

1

Donkere eikenkokermot

Coleophora flavipennella

(Duponchel, 1843)

2

2

Bleke ruskokermot

Coleophora glaucicolella

(Wood, 1892)

1

5

Larikskokermot

Coleophora laricella

(Hübner, 1817)

1

1

Gewone eikenkokermot

Coleophora lutipennella

(Zeller, 1838)

8

14

Vroege veldbieskokermot

Coleophora otidipennella

(Hübner, 1817)

1

2

Donkere meldekokermot

Coleophora saxicolella

(Duponchel, 1843)

2

2

Bruingrijze kokermot

Coleophora serratela

(Linnaeus, 1761)

4

4

Gestreepte bijvoetkokermot

Coleophora trochilella

(Duponchel, 1843)

1

1

Smalvleugelmotten

Batrachedridae

Gele smalvleugelmot

Batrachedra pinicolella

(Zeller, 1839)

1

1

Wilgenroosjesmotten

Momphidae

Gele wilgenroosjesmot

Mompha ochraceella

(Curtis, 1839)

3

3

Pootmotten

Stathmopodidae

Pootmot

Stathmopoda pedella

(Linnaeus, 1761)

1

1

Dominomotten

Autostichidae

Witte dominomot

Oegoconia deauratella

(Herrich-Schäffer, 1854)

1

1

Spaandermotten

Blastobasidae

Grauwe spaandermot

Blastobasis phycidella

(Zeller, 1839)

4

9

Vijfvlekspaandermot

Hypatopa binotella

(Thunberg, 1794)

1

1

Palpmotten

Gelechiidae

Spikkelpalpmot

Anacampsis blattariella

(Hübner, 1796)

1

1

Wondklaverpalpmot

Aproaerema anthyllidella

(Hübner, 1813)

1

1
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aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Heidepistoolmot

Aristotelia ericinella

(Zeller, 1839)

6

10

Zuringpalpmot

Aroga velocella

(Duponchel, 1839)

7

7

Kamperfoeliepalpmot

Athrips mouffetella

(Linnaeus, 1758)

1

1

Puntvleugelpalpmot

Brachmia blandella

(Fabricius, 1798)

2

7

Grootvlekmospalpmot

Bryotropha basaltinella

(Zeller, 1839)

1

1

Bruine mospalpmot

Bryotropha desertella

(Douglas, 1850)

4

10

Donkere mospalpmot

Bryotropha senectella

(Zeller, 1839)

2

9

Witte mospalpmot

Bryotropha similis

(Stainton, 1854)

1

1

Oranje mospalpmot

Bryotropha terrella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Schouderstreepmot

Carpatolechia decorella

(Haworth, 1812)

2

2

Lichte kustmot

Caryocolum blandulella

(Tutt, 1887)

1

1

Bruine witkoppalpmot

Chionodes distinctella

(Zeller, 1839)

1

1

Zilverbandpalpmot

Eulamprotes wilkella

(Linnaeus, 1758)

6

23

Dennenlotmot

Exoteleia dodecella

(Linnaeus, 1758)

5

13

Lichte rietpalpmot

Helcystogramma lutatella

(Herrich-Schäffer, 1854)

2

4

Klispalpmot

Metzneria lappella

(Linnaeus, 1758)

3

4

Bremkwastje

Mirificarma mulinella

(Zeller, 1839)

1

2

Gestreepte boegsprietmot

Monochroa palustrellus

(Douglas, 1850)

1

1

Heidepalpmot

Neofaculta ericetella

(Geyer, 1832)

23

166

Donkere gazonpalpmot

Neofriseria peliella

(Treitschke, 1835)

4

12

Lichte gazonpalpmot

Neofriseria singula

(Staudinger, 1876)

1

1

Zebramot

Parachronistis albiceps

(Zeller, 1839)

2

2

Stipjespalpmot

Pseudotelphusa paripunctella

(Thunberg, 1794)

9

11

Pronkpalpmot

Pseudotelphusa scalella

(Scopoli, 1763)

5

17

Gordelpalpmot

Recurvaria leucatella

(Clerck, 1759)

2

2

Meldezandvleugeltje

Scrobipalpa obsoletella

(Fischer v Röslerstamm, 1841)

1

2

Eikenpalpmot

Stenolechia gemmella

(Linnaeus, 1758)

2

2

Maanpalpmot

Teleiodes luculella

(Hübner, 1813)

4

9

Fraaie korrelpalpmot

Teleiopsis diffinis

(Haworth, 1828)

5

11

Bladrollers

Tortricidae

Diamantborsteltje

Acleris cristana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Lichte boogbladroller

Acleris ferrugana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

3

5

Kameleonbladroller

Acleris hastiana

(Linnaeus, 1758)

5

12

Gehoekte boogbladroller

Acleris rhombana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

2

Zonnesproetbladroller

Aleimma loeflingiana

(Linnaeus, 1758)

6

15

Witte haakbladroller

Ancylis laetana

(Fabricius, 1775)

2

2

Oranje haakbladroller

Ancylis mitterbacheriana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

10

73

Purperrode haakbladroller

Ancylis unculana

(Haworth, 1811)

2

2

Slanke haakbladroller

Ancylis unguicella

(Linnaeus, 1758)

1

1

Zwartwitte marmerbladroller

Apotomis turbidana

(Hübner, 1825)

5

6

Fraaie dennenbladroller

Archips oporana

(Linnaeus, 1758)

1

3

Grote appelbladroller

Archips podana

(Scopoli, 1763)

4

4

Gevlamde bladroller

Archips xylosteana

(Linnaeus, 1758)

4

11

Meibladroller

Capua vulgana

(Frölich, 1828)

2

6

Oranjegele lijnbladroller

Celypha cespitana

(Hübner, 1817)

3

5

Roze lijnbladroller

Celypha rosaceana

(Schläger, 1847)

1

1

Smallijnbladroller

Celypha rufana

(Scopoli, 1763)

1

1

Paardenbloembladroller

Celypha striana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

2

Reuzenbladroller

Choristoneura hebenstreitella

(OF Müller, 1764)

3

10

Kleine dennenbladroller

Clavigesta purdeyi

(Durrant, 1911)

6

11

Grote dennenbladroller

Clavigesta sylvestrana

(Curtis, 1850)

12

28

Giraffemot

Clepsis pallidana

(Fabricius, 1776)

2

2

Koolbladroller

Clepsis spectrana

(Treitschke, 1830)

2

5

Vale spikkelbladroller

Cnephasia genitalana

(Pierce & Metcalfe, 1922)

1

1

Zomerspikkelbladroller

Cnephasia stephensiana

(Doubleday, 1849)

2

2

Sint-Jacobsbladroller

Cochylis atricapitana

(Stephens, 1852)

7

8

Koperrandbladroller

Cochylis hybridella

(Hübner, 1813)

6

8

Vroege dwergbladroller

Cochylis nana

(Haworth, 1811)

5

9

Zandblauwbladroller

Cochylis pallidana

(Zeller, 1847)

2

3

Oranje eikenbladroller

Cydia amplana

(Hübner, 1799)

5

29

Breedlijnige kegelbladroller

Cydia conicolana

(Heylaerts, 1874)

2

4

Beukenspiegelmot

Cydia fagiglandana

(Zeller, 1841)

1

1
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aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Fruitmot

Cydia pomonella

(Linnaeus, 1758)

1

1

Gewone spiegelmot

Cydia splendana

(Hübner, 1799)

14

54

Zomerbladroller

Ditula angustiorana

(Haworth, 1811)

7

16

Schorsboorder

Enarmonia formosana

(Scopoli, 1763)

1

2

Kust-kuifbladroller

Endothenia oblongana

(Haworth, 1811)

2

3

Schemerbladroller

Epagoge grotiana

(Fabricius, 1781)

5

11

Oranje oogbladroller

Epinotia abbreviana

(Fabricius, 1794)

1

1

Witte oogbladroller

Epinotia bilunana

(Haworth, 1811)

2

4

Witvlekoogbladroller

Epinotia brunnichana

(Linnaeus, 1767)

1

1

Gageloogbladroller

Epinotia caprana

(Fabricius, 1798)

1

1

Fraaie oogbladroller

Epinotia cruciana

(Linnaeus, 1761)

2

3

Berkenoogbladroller

Epinotia demarniana

(Fischer v Röslerstamm, 1840)

10

30

Elzenoogbladroller

Epinotia immundana

(Fischer v Röslerstamm, 1839)

1

1

Gemarmerde oogbladroller

Epinotia ramella

(Linnaeus, 1758)

5

9

Dennenoogbladroller

Epinotia rubiginosana

(Herrich-Schäffer, 1851)

6

13

Zadeloogbladroller

Epinotia solandriana

(Linnaeus, 1758)

1

1

Vierkantoogbladroller

Epinotia tetraquetrana

(Haworth, 1811)

7

13

Tweevlekoogbladroller

Epinotia trigonella

(Linnaeus, 1758)

2

2

Distelknoopvlekje

Eucosma cana

(Haworth, 1811)

1

1

Roetvlekbladroller

Eucosmomorpha albersana

(Hübner, 1813)

4

9

Bonte fruitbladroller

Eudemis profundana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Gewoon smalsnuitje

Eupoecilia angustana

(Hübner, 1799)

13

27

Dennenappelbladroller

Gravitarmata margarotana

(von Heinemann, 1863)

8

57

Populierenbladroller

Gypsonoma aceriana

(Duponchel, 1843)

2

3

Loofboombladroller

Gypsonoma dealbana

(Frölich, 1828)

6

6

Witsnuitpopulierenbladroller

Gypsonoma sociana

(Haworth, 1811)

1

1

Gewone witvlakbladroller

Hedya nubiferana

(Haworth, 1811)

8

11

Pruimwitvlakbladroller

Hedya pruniana

(Hübner, 1799)

1

1

Hertshooibladroller

Lathronympha strigana

(Fabricius, 1775)

2

2

Harlekijnbladroller

Lobesia reliquana

(Hübner,1825)

2

3

Stipjesbladroller

Lozotaeniodes formosana

(Frölich, 1830)

15

54
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aantal
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Kleine stipbladroller

Metendothenia atropunctana

(Zetterstedt, 1839)

4

12

Hermelijnbladroller

Notocelia cynosbatella

(Linnaeus, 1758)

2

2

Smalle hermelijnbladroller

Notocelia incarnatana

(Hübner, 1800)

5

7

Scherpe hermelijnbladroller

Notocelia roborana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Bramenbladroller

Notocelia uddmanniana

(Linnaeus, 1758)

8

15

Geisha

Olethreutes arcuella

(Clerck, 1759)

2

2

Woudbladroller

Orthotaenia undulana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

2

Fruitdwergbladroller

Pammene argyrana

(Hübner, 1799)

1

1

Grote dwergbladroller

Pammene giganteana

(de Peyerimhoff, 1863)

1

2

Kersenbladroller

Pandemis cerasana

(Hübner, 1786)

1

1

Hazelaarbladroller

Pandemis corylana

(Fabricius, 1794)

2

2

Leverkleurige bladroller

Pandemis heparana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Scherpbandbladroller

Paramesia gnomana

(Clerck, 1759)

15

19

Granietbladroller

Phiaris schulziana

(Fabricius, 1776)

2

2

Tweebandbladroller

Piniphila bifasciana

(Haworth, 1811)

18

106

Sparrenbladroller

Pseudohermenias abietana

(Fabricius, 1787)

2

3

Topspinnertje

Rhopobota naevana

(Hübner, 1817)

3

6

Gewone dennenlotboorder

Rhyacionia buoliana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

5

13

Rode dennenlotboorder

Rhyacionia pinicolana

(Doubleday, 1849)

1

4

Grijze dennenlotboorder

Rhyacionia pinivorana

(Lienig & Zeller, 1846)

3

9

Rode knopbladroller

Spilonota ocellana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

10

15

Zwarte eikenbladroller

Strophedra nitida

(Fabricius, 1794)

2

2

Struikbladroller

Syndemis musculana

(Hübner, 1799)

9

27

Groene eikenbladroller

Tortrix viridana

(Linnaeus, 1758)

7

8

Grijze lariksbladroller

Zeiraphera griseana

(Hübner, 1799)

1

1

Grootkopbladroller

Zeiraphera isertana

(Fabricius, 1794)

3

6

Waaiermotten

Alucitidae

Waaiermot

Alucita hexadactyla

(Linnaeus, 1758)

9

10

Vedermotten

Pterophoridae

Rozenvedermot

Cnaemidophorus rhododactyla

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

6

Streepzaadvedermot

Crombrugghia distans

(Zeller, 1847)

1

3

38

Auteur

aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Lichtmotten

Pyralidae

Mutsjeslichtmot

Acrobasis advenella

(Zincken, 1818)

5

8

Eikentopspinselmot

Acrobasis consociella

(Hübner, 1813)

7

40

Oranje eikenlichtmot

Acrobasis repandana

(Fabricius, 1798)

3

3

Roodstreepmutsjeslichtmot

Acrobasis suavella

(Zincken, 1818)

3

4

Helmgrasmot

Anerastia lotella

(Hübner, 1813)

10

28

Hommelnestmot

Aphomia sociella

(Linnaeus, 1758)

1

1

Fijnsparkegelmot

Assara terebrella

(Zincken, 1818)

10

21

Boslichtmot

Cryptoblabes bistriga

(Haworth, 1811)

6

30

Sparappelboorder

Dioryctria abietella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

9

17

Kleine sparappelboorder

Dioryctria simplicella

(von Heinemann, 1863)

23

58

Egale sparappelboorder

Dioryctria sylvestrella

(Ratzeburg, 1840)

4

4

Strooiselmot

Endotricha flammealis

(Denis & Schiffermüller, 1775)

17

117

Grote wasmot

Galleria mellonella

(Linnaeus, 1758)

1

1

Kruiskruidmot

Homoeosoma nebulella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Zandblauwmot

Homoeosoma nimbella

(Duponchel, 1837)

2

2

Smalle weegbreemot

Homoeosoma sinuella

(Fabricius, 1794)

6

10

Triangelmot

Hypsopygia costalis

(Fabricius, 1775)

1

1

Grijze heidelichtmot

Matilella fusca

(Haworth, 1811)

5

7

Prachtmot

Oncocera semirubella

(Scopoli, 1763)

1

1

Heidelichtmot

Pempelia palumbella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

14

23

Eikenlichtmot

Phycita roborella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

9

14

Smalle weidemot

Phycitodes maritima

(Tengström, 1848)

3

3

Kustweidemot

Phycitodes saxicola

(Vaughan, 1870)

7

8

Veelkleurige lichtmot

Rhodophaea formosa

(Haworth, 1811)

8

15

Bandlichtmot

Sciota adelphella

(Fischer v Röslerstamm, 1836)

2

3

Pinokkiomot

Synaphe punctalis

(Fabricius, 1775)

21

218

Katjeslichtmot

Vitula biviella

(Zeller, 1848)

20

105

Grasmotten

Crambidae

Duikermot

Acentria ephemerella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

5

16

Zwartstreepgrasmot

Agriphila deliella

(Hübner, 1813)

4

9
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Gepijlde grasmot

Agriphila geniculea

(Haworth, 1811)

8

17

Moerasgrasmot

Agriphila inquinatella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

5

6

Witlijngrasmot

Agriphila latistria

(Haworth, 1811)

6

16

Blauwooggrasmot

Agriphila straminella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

6

13

Variable grasmot

Agriphila tristella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

11

18

Bonte brandnetelroller

Anania hortulata

(Linnaeus, 1758)

1

1

Donkere coronamot

Anania perlucidalis

(Hübner, 1809)

1

1

Kroosvlindertje

Cataclysta lemnata

(Linnaeus, 1758)

2

2

Drietandvlakjesmot

Catoptria falsella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Getande vlakjesmot

Catoptria fulgidella

(Hübner, 1813)

1

2

Gelijnde vlakjesmot

Catoptria margaritella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

6

11

Egale vlakjesmot

Catoptria pinella

(Linnaeus, 1758)

21

47

Zwartbruine vlakjesmot

Catoptria verellus

(Zincken, 1817)

2

2

Gewone grasmot

Chrysoteuchia culmella

(Linnaeus, 1758)

18

47

Heidegrasmot

Crambus ericella

(Hübner, 1813)

6

13

Vroege grasmot

Crambus lathoniellus

(Zincken, 1817)

9

12

Zilverstreepgrasmot

Crambus pascuella

(Linnaeus, 1758)

9

16

Bleke grasmot

Crambus perlella

(Scopoli, 1763)

3

3

Gevlamde grasmot

Cynaeda dentalis

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Liesgrassnuitmot

Donacaula forficella

(Thunberg, 1794)

1

1

Waterleliemot

Elophila nymphaeata

(Linnaeus, 1758)

1

1

Lichte granietmot

Eudonia lacustrata

(Panzer, 1804)

4

6

Variabele granietmot

Eudonia mercurella

(Linnaeus, 1758)

11

53

Nazomergranietmot

Eudonia truncicolella

(Stainton, 1849)

11

45

Luipaardlichtmot

Nomophila noctuella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

4

5

Oranjebruine grasmot

Pediasia contaminella

(Hübner, 1796)

1

1

Grote grasmot

Pediasia fascelinella

(Hübner, 1813)

9

13

Baardsnuitmot

Platytes alpinella

(Hübner, 1813)

10

192

Parelmoermot

Pleuroptya ruralis

(Scopoli, 1763)

3

4

Weegbreemot

Pyrausta despicata

(Scopoli, 1763)

15

24

Rietsnuitmot

Schoenobius gigantella

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Vroege granietmot

Scoparia ambigualis

(Treitschke, 1829)

30

95

Duingrasmot

Thisanotia chrysonuchella

(Scopoli, 1763)

5

13

Oranje kruidenmot

Udea ferrugalis

(Hübner, 1796)

2

4

(Hufnagel, 1766)

8

14

(Linnaeus, 1761)

1

1

Macro-nachtvlinders
Slakrupsen

Limacodidae

Slakrups

Apoda limacodes

Houtboorders

Cossidae

Gestippelde houtvlinder

Zeuzera pyrina

Spinners

Lasiocampidae

Dennenspinner

Dendrolimus pini

(Linnaeus, 1758)

19

43

Hageheld

Lasiocampa quercus

(Linnaeus, 1758)

3

4

Kleine hageheld

Lasiocampa trifolii

(Denis & Schiffermüller, 1775)

4

7

Veelvraat

Macrothylacia rubi

(Linnaeus, 1758)

7

17

Zwarte herfstspinner

Poecilocampa populi

(Linnaeus, 1758)

1

1

Pijlstaarten

Sphingidae

Groot avondrood

Deilephila elpenor

(Linnaeus, 1758)

2

4

Klein avondrood

Deilephila porcellus

(Linnaeus, 1758)

3

5

Glasvleugelpijlstaart

Hemaris fuciformis

(Linnaeus, 1758)

3

3

Populierenpijlstaart

Laothoe populi

(Linnaeus, 1758)

2

2

Lindepijlstaart

Mimas tiliae

(Linnaeus, 1758)

2

2

Pauwoogpijlstaart

Smerinthus ocellata

(Linnaeus, 1758)

12

15

Ligusterpijlstaart

Sphinx ligustri

Linnaeus, 1758

12

13

Dennenpijlstaart

Sphinx pinastri

Linnaeus, 1758

28

97

Eenstaartjes

Drepanidae

Lente-orvlinder

Achlya flavicornis

(Linnaeus, 1758)

1

1

Bruine eenstaart

Drepana curvatula

(Borkhausen, 1790)

2

3

Berkeneenstaart

Drepana falcataria

(Linnaeus, 1758)

16

31

Bleke eenstaart

Falcaria lacertinaria

(Linnaeus, 1758)

14

21

Vuursteenvlinder

Habrosyne pyritoides

(Hufnagel, 1766)

2

2

Tweestip-orvlinder

Ochropacha duplaris

(Linnaeus, 1761)

11

18
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Auteur

Peppel-orvlinder

Tethea ocularis

(Linnaeus, 1767)

3

3

Orvlinder

Tethea or

(Denis & Schiffermüller, 1775)

3

3

Berken-orvlinder

Tetheella fluctuosa

(Hübner, 1803)

1

1

Braamvlinder

Thyatira batis

(Linnaeus, 1758)

7

7

Gele eenstaart

Watsonalla binaria

(Hufnagel, 1767)

13

32

Beukeneenstaart

Watsonalla cultraria

(Fabricius, 1775)

3

4

Spanners

Geometridae

Groene blokspanner

Acasis viretata

(Hübner, 1799)

2

2

Berkenspikkelspanner

Aethalura punctulata

(Denis & Schiffermüller, 1775)

6

10

Grote voorjaarsspanner

Agriopis marginaria

(Fabricius, 1776)

1

1

Variabele spikkelspanner

Alcis repandata

(Linnaeus, 1758)

8

13

Voorjaarsboomspanner

Alsophila aescularia

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Streepblokspanner

Aplocera plagiata

(Linnaeus, 1758)

3

3

Gele kustspanner

Aspitates ochrearia

(Rossi, 1794)

3

3

Peper-en-zoutvlinder

Biston betularia

(Linnaeus, 1758)

10

18

Vroege spanner

Biston strataria

(Hufnagel, 1767)

1

5

Dennenspanner

Bupalus piniaria

(Linnaeus, 1758)

13

20

Bruine grijsbandspanner

Cabera exanthemata

(Scopoli, 1763)

4

4

Witte grijsbandspanner

Cabera pusaria

(Linnaeus, 1758)

22

38

Appeltak

Campaea margaritaria

(Linnaeus, 1761)

12

32

Gestreepte goudspanner

Camptogramma bilineata

(Linnaeus, 1758)

8

10

Klaverspanner

Chiasmia clathrata

(Linnaeus, 1758)

1

1

Papegaaitje

Chloroclysta siterata

(Hufnagel, 1767)

5

9

V-dwergspanner

Chloroclystis v-ata

(Haworth, 1809)

6

7

Kleine groenbandspanner

Colostygia pectinataria

(Knoch, 1781)

2

2

Gepluimde spanner

Colotois pennaria

(Linnaeus, 1761)

1

1

Kortzuiger

Crocallis elinguaria

(Linnaeus, 1758)

5

7

Berkenoogspanner

Cyclophora albipunctata

(Hufnagel, 1767)

10

12

Eikenoogspanner

Cyclophora porata

(Linnaeus, 1767)

7

15

Gestippelde oogspanner

Cyclophora punctaria

(Linnaeus, 1758)

16

30

Gevlekte heispanner

Dyscia fagaria

(Thunberg, 1784)

1

4
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Auteur

Schimmelspanner

Dysstroma truncata

(Hufnagel, 1767)

2

2

Marmerspanner

Ecliptopera silaceata

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Gewone spikkelspanner

Ectropis crepuscularia

(Denis & Schiffermüller, 1775)

11

13

Kleine wortelhoutspanner

Electrophaes corylata

(Thunberg, 1792)

5

6

Gewone heispanner

Ematurga atomaria

(Linnaeus, 1758)

8

16

Puntige zoomspanner

Epione repandaria

(Hufnagel, 1767)

2

2

Gewone bandspanner

Epirrhoe alternata

(OF Müller, 1764)

3

4

Variabele herfstspanner

Epirrita autumnata

(Borkhausen, 1794)

2

14

Grote wintervlinder

Erannis defoliaria

(Clerck, 1759)

1

2

Oranje agaatspanner

Eulithis testata

(Linnaeus, 1761)

8

12

Voorjaarsdwergspanner

Eupithecia abbreviata

Stephens, 1831

11

44

Egale dwergspanner

Eupithecia absinthiata

(Clerck, 1759)

4

8

Zwartvlekdwergspanner

Eupithecia centaureata

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Eikendwergspanner

Eupithecia dodoneata

Guenée, 1857

2

9

Oranje dwergspanner

Eupithecia icterata

(de Villers, 1789)

4

6

Dennendwergspanner

Eupithecia indigata

(Hübner, 1813)

15

47

Streepjesdwergspanner

Eupithecia intricata

(Zetterstedt, 1839)

2

2

Smalvleugeldwergspanner

Eupithecia nanata

(Hübner, 1813)

35

144

Grijze dwergspanner

Eupithecia subfuscata

(Haworth, 1809)

1

1

Fijnspardwergspanner

Eupithecia tantillaria

Boisduval, 1840

1

1

Guldenroededwergspanner

Eupithecia virgaureata

Doubleday, 1861

1

1

Gewone dwergspanner

Eupithecia vulgata

(Haworth, 1809)

2

2

Zomervlinder

Geometra papilionaria

(Linnaeus, 1758)

13

30

Zwartkamdwergspanner

Gymnoscelis rufifasciata

(Haworth, 1809)

12

24

Kleine zomervlinder

Hemithea aestivaria

(Hübner, 1789)

7

10

Geel spannertje

Hydrelia flammeolaria

(Hufnagel, 1767)

6

9

Rode dennenspanner

Hylaea fasciaria

(Linnaeus, 1758)

7

11

Ringspikkelspanner

Hypomecis punctinalis

(Scopoli, 1763)

17

34

Grote spikkelspanner

Hypomecis roboraria

(Denis & Schiffermüller, 1775)

5

9

Grijze stipspanner

Idaea aversata

(Linnaeus, 1758)

16

30

Schildstipspanner

Idaea biselata

(Hufnagel, 1767)

7

11
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Geblokte stipspanner

Idaea emarginata

(Linnaeus, 1758)

5

5

Dwergstipspanner

Idaea fuscovenosa

(Goeze, 1781)

6

6

Streepstipspanner

Idaea humiliata

(Hufnagel, 1767)

2

2

Geelpurperen spanner

Idaea muricata

(Hufnagel, 1767)

2

3

Schaduwstipspanner

Idaea rusticata

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Egale stipspanner

Idaea straminata

(Borkhausen, 1794)

12

21

Satijnstipspanner

Idaea subsericeata

(Haworth, 1809)

5

17

Randstipspanner

Idaea sylvestraria

(Hübner, 1799)

7

10

Melkwitte zomervlinder

Jodis lacteraria

(Linnaeus, 1758)

8

9

Aangebrande spanner

Ligdia adustata

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Lichte blokspanner

Lobophora halterata

(Hufnagel, 1767)

2

8

Gerande spanner

Lomaspilis marginata

(Linnaeus, 1758)

13

19

Tweevlekspanner

Lomographa bimaculata

(Fabricius, 1775)

1

1

Witte schaduwspanner

Lomographa temerata

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Dunvlerkspanner

Lycia hirtaria

(Clerck, 1759)

3

5

Donker klaverblaadje

Macaria alternata

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Gerimpelde spanner

Macaria liturata

(Clerck, 1759)

15

19

Klaverblaadje

Macaria notata

(Linnaeus, 1758)

17

52

Lariksspanner

Macaria signaria

(Hübner, 1809)

2

2

Getande spanner

Odontopera bidentata

(Clerck, 1759)

4

8

Kleine wintervlinder

Operophtera brumata

(Linnaeus, 1758)

3

8

Hagedoornvlinder

Opisthograptis luteolata

(Linnaeus, 1758)

18

58

Vliervlinder

Ourapteryx sambucaria

(Linnaeus, 1758)

2

2

Grijze heispanner

Pachycnemia hippocastanaria

(Hübner, 1799)

36

171

Berberisspanner

Pareulype berberata

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Hoekbanddennenspanner

Pennithera firmata

(Hübner, 1822)

3

5

Taxusspikkelspanner

Peribatodes rhomboidaria

(Denis & Schiffermüller, 1775)

9

13

Geveerde spikkelspanner

Peribatodes secundaria

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

2

Koekoeksbloemspanner

Perizoma affinitata

(Stephens, 1831)

1

1

Hennepnetelspanner

Perizoma alchemillata

(Linnaeus, 1758)

1

1

Silenespanner

Perizoma flavofasciata

(Thunberg, 1792)

2

3
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aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Lindeknotsvlinder

Plagodis dolabraria

(Linnaeus, 1767)

3

8

Paarsbandspanner

Rhodostrophia vibicaria

(Clerck, 1759)

5

13

Witroze stipspanner

Scopula emutaria

(Hübner, 1809)

6

6

Roomkleurige stipspanner

Scopula floslactata

(Haworth, 1809)

4

9

Ligusterstipspanner

Scopula imitaria

(Hübner, 1799)

2

2

Herculesje

Selenia dentaria

(Fabricius, 1775)

4

6

Lindeherculesje

Selenia lunularia

(Hübner, 1788)

2

2

Halvemaanvlinder

Selenia tetralunaria

(Hufnagel, 1767)

3

3

Bruine heispanner

Selidosema brunnearia

(de Villers, 1789)

1

1

Naaldboomspanner

Thera obeliscata

(Hübner, 1787)

21

92

Lieveling

Timandra comae

Schmidt, 1931

2

2

Vroege blokspanner

Trichopteryx carpinata

(Borkhausen, 1794)

2

5

Grote vierbandspanner

Xanthorhoe quadrifasciata

(Clerck, 1759)

1

1

Schijn-vierbandspanner

Xanthorhoe spadicearia

(Denis & Schiffermüller, 1775)

5

7

Tandvlinders

Notodontidae

Hermelijnvlinder

Cerura vinula

(Linnaeus, 1758)

16

30

Bruine wapendrager

Clostera curtula

(Linnaeus, 1758)

1

1

Donkere wapendrager

Clostera pigra

(Hufnagel, 1766)

4

4

Kleine hermelijnvlinder

Furcula furcula

(Clerck, 1759)

2

2

Populierentandvlinder

Gluphisia crenata

(Esper, 1785)

1

1

Draak

Harpyia milhauseri

(Fabricius, 1775)

5

7

Dromedaris

Notodonta dromedarius

(Linnaeus, 1767)

7

7

Kameeltje

Notodonta ziczac

(Linnaeus, 1758)

4

4

Eikentandvlinder

Peridea anceps

(Goeze, 1781)

9

16

Wapendrager

Phalera bucephala

(Linnaeus, 1758)

11

14

Berkenbrandvlerkvlinder

Pheosia gnoma

(Fabricius, 1776)

13

40

Brandvlerkvlinder

Pheosia tremula

(Clerck, 1759)

6

6

Snuitvlinder

Pterostoma palpina

(Clerck, 1759)

5

5

Kroonvogeltje

Ptilodon capucina

(Linnaeus, 1758)

10

10

Eekhoorn

Stauropus fagi

(Linnaeus, 1758)

5

8
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Auteur

aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Visstaartjes

Nolidae

Grote groenuil

Bena bicolorana

(Fuessly, 1775)

1

1

Kleine groenuil

Earias clorana

(Linnaeus, 1761)

1

2

Groot visstaartje

Meganola albula

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Licht visstaartje

Nola aerugula

(Hübner, 1793)

8

15

Vroeg visstaartje

Nola confusalis

(Herrich-Schäffer, 1847)

10

23

Klein visstaartje

Nola cucullatella

(Linnaeus, 1758)

7

13

Variabele eikenuil

Nycteola revayana

(Scopoli, 1772)

5

6

Zilveren groenuil

Pseudoips prasinana

(Linnaeus, 1758)

1

1

Spinneruilen

Erebidae

Grote beer

Arctia caja

(Linnaeus, 1758)

1

1

Zwart beertje

Atolmis rubricollis

(Linnaeus, 1758)

8

17

Meriansborstel

Calliteara pudibunda

(Linnaeus, 1758)

12

32

Rood weeskind

Catocala nupta

(Linnaeus, 1767)

2

3

Karmozijnrood weeskind

Catocala sponsa

(Linnaeus, 1767)

4

4

Grasbeertje

Coscinia cribraria

(Linnaeus, 1758)

18

311

Vierstipbeertje

Cybosia mesomella

(Linnaeus, 1758)

15

31

Grauwe borstel

Dicallomera fascelina

(Linnaeus, 1758)

9

19

Streepkokerbeertje

Eilema complana

(Linnaeus, 1758)

20

209

Naaldboombeertje

Eilema depressa

(Esper, 1787)

23

61

Glad beertje

Eilema griseola

(Hübner, 1803)

9

13

Klein kokerbeertje

Eilema pygmaeola

(Doubleday, 1847)

15

37

Geel beertje

Eilema sororcula

(Hufnagel, 1766)

11

30

Mi-vlinder

Euclidia mi

(Clerck, 1759)

1

3

Bastaardsatijnvlinder

Euproctis chrysorrhoea

(Linnaeus, 1758)

10

32

Donsvlinder

Euproctis similis

(Fuessly, 1775)

6

9

Boogsnuituil

Herminia grisealis

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Lijnsnuituil

Herminia tarsipennalis

(Treitschke, 1835)

1

1

Bruine snuituil

Hypena proboscidalis

(Linnaeus, 1758)

1

1

Viervlakvlinder

Lithosia quadra

(Linnaeus, 1758)

1

1

Plakker

Lymantria dispar

(Linnaeus, 1758)

3

5
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Nonvlinder

Lymantria monacha

(Linnaeus, 1758)

10

29

Rozenblaadje

Miltochrista miniata

(Forster, 1771)

13

29

Grijs weeskind

Minucia lunaris

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Witvlakvlinder

Orgyia antiqua

(Linnaeus, 1758)

1

300

Gele snuituil

Paracolax tristalis

(Fabricius, 1794)

12

27

Baardsnuituil

Pechipogo strigilata

(Linnaeus, 1758)

1

1

Kleine beer

Phragmatobia fuliginosa

(Linnaeus, 1758)

5

6

Stro-uiltje

Rivula sericealis

(Scopoli, 1763)

4

5

Roesje

Scoliopteryx libatrix

(Linnaeus, 1758)

2

2

Witte tijger

Spilosoma lubricipeda

(Linnaeus, 1758)

2

2

Gele tijger

Spilosoma lutea

(Hufnagel, 1766)

3

4

Sint Jacobsvlinder

Tyria jacobaeae

(Linnaeus, 1758)

7

17

Uilen

Noctuidae

Bont schaapje

Acronicta aceris

(Linnaeus, 1758)

5

5

Elzenuil

Acronicta alni

(Linnaeus, 1767)

6

12

Goudhaaruil

Acronicta auricoma

(Denis & Schiffermüller, 1775)

5

9

Psi-uil

Acronicta psi

(Linnaeus, 1758)

1

1

Zuringuil

Acronicta rumicis

(Linnaeus, 1758)

14

18

Slanke groenuil

Actebia praecox

(Linnaeus, 1758)

5

5

Bruine herfstuil

Agrochola circellaris

(Hufnagel, 1766)

5

6

Roodachtige herfstuil

Agrochola helvola

(Linnaeus, 1758)

2

2

Maansikkeluil

Agrochola lunosa

(Haworth, 1809)

1

1

Geelbruine herfstuil

Agrochola macilenta

(Hübner, 1809)

8

8

Gewone worteluil

Agrotis exclamationis

(Linnaeus, 1758)

10

12

Grote worteluil

Agrotis ipsilon

(Hufnagel, 1766)

9

28

Puta-uil

Agrotis puta

(Hübner, 1803)

3

3

Gewone velduil

Agrotis segetum

(Denis & Schiffermüller, 1775)

4

4

Bonte worteluil

Agrotis vestigialis

(Hufnagel, 1766)

25

50

Graslandvlekuil

Amphipoea oculea

(Linnaeus, 1761)

8

12

Schijn-piramidevlinder

Amphipyra berbera

Rungs, 1949

2

2

Piramidevlinder

Amphipyra pyramidea

(Linnaeus, 1758)

10

11

47

aantal
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Roodbont heide-uiltje

Anarta myrtilli

(Linnaeus, 1761)

6

13

Spurrie-uil

Anarta trifolii

(Hufnagel, 1766)

1

1

Dubbelstipvoorjaarsuil

Anorthoa munda

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Veldgrasuil

Apamea anceps

(Denis & Schiffermüller, 1775)

4

7

Variabele grasuil

Apamea crenata

(Hufnagel, 1766)

1

1

Graswortelvlinder

Apamea monoglypha

(Hufnagel, 1766)

19

26

Grauwe grasuil

Apamea remissa

(Hübner, 1809)

3

4

Okergele grasuil

Apamea sublustris

(Esper, 1788)

3

3

Heidewitvleugeluil

Aporophyla lueneburgensis

(Freyer, 1848)

1

1

Egale rietboorder

Arenostola phragmitidis

(Hübner, 1803)

2

2

Gamma-uil

Autographa gamma

(Linnaeus, 1758)

27

208

Jota-uil

Autographa jota

(Linnaeus, 1758)

1

1

Lichte korstmosuil

Bryophila domestica

(Hufnagel, 1766)

1

1

Groene weide-uil

Calamia tridens

(Hufnagel, 1766)

1

1

Morpheusstofuil

Caradrina morpheus

(Hufnagel, 1766)

2

2

Rode vlekkenuil

Cerastis rubricosa

(Denis & Schiffermüller, 1775)

6

14

Randvlekuil

Charanyca ferruginea

(Esper, 1785)

13

27

Drielijnuil

Charanyca trigrammica

(Hufnagel, 1766)

1

1

Turkse uil

Chrysodeixis chalcites

(Esper, 1789)

2

2

Hazelaaruil

Colocasia coryli

(Linnaeus, 1758)

23

70

Roodkopwinteruil

Conistra erythrocephala

(Denis & Schiffermüller, 1775)

6

7

Gevlekte winteruil

Conistra rubiginea

(Denis & Schiffermüller, 1775)

3

3

Zwartvlekwinteruil

Conistra rubiginosa

(Scopoli, 1763)

3

3

Variabele winteruil

Conistra vaccinii

(Linnaeus, 1761)

27

63

Hyena

Cosmia trapezina

(Linnaeus, 1758)

7

8

Schedeldrager

Craniophora ligustri

(Denis & Schiffermüller, 1775)

3

4

Donkergroene korstmosuil

Cryphia algae

(Fabricius, 1775)

2

6

Helmkruidvlinder

Cucullia scrophulariae

(Denis & Schiffermüller, 1775)

5

30

Zilverstreep

Deltote bankiana

(Fabricius, 1775)

1

1

Donkere marmeruil

Deltote pygarga

(Hufnagel, 1766)

13

28

Zeggeboorder

Denticucullus pygmina

(Haworth, 1809)

1

1
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Koperuil

Diachrysia chrysitis

(Linnaeus, 1758)

1

1

Bruine breedvleugeluil

Diarsia brunnea

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Variabele breedvleugeluil

Diarsia mendica

(Fabricius, 1775)

2

3

Gewone breedvleugeluil

Diarsia rubi

(Vieweg, 1790)

8

16

Vogelwiekje

Dypterygia scabriuscula

(Linnaeus, 1758)

9

10

Gemarmerd heide-uiltje

Elaphria venustula

(Hübner, 1790)

2

2

Levervlek

Euplexia lucipara

(Linnaeus, 1758)

1

1

Wachtervlinder

Eupsilia transversa

(Hufnagel, 1766)

26

74

Variabele worteluil

Euxoa cursoria

(Hufnagel, 1766)

2

2

Zwartvlakworteluil

Euxoa obelisca

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Graanworteluil

Euxoa tritici

(Linnaeus, 1761)

5

41

Zuidelijke stofuil

Hoplodrina ambigua

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

4

Egale stofuil

Hoplodrina blanda

(Denis & Schiffermüller, 1775)

3

4

Gewone stofuil

Hoplodrina octogenaria

(Goeze, 1781)

10

14

Tweekleurige heremietuil

Ipimorpha subtusa

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Geoogde w-uil

Lacanobia contigua

(Denis & Schiffermüller, 1775)

4

6

Groente-uil

Lacanobia oleracea

(Linnaeus, 1758)

4

4

Moeras-grasuil

Lateroligia ophiogramma

(Esper, 1794)

1

1

Komma-uil

Leucania comma

(Linnaeus, 1761)

1

1

Zandhaverboorder

Longalatedes elymi

(Treitschke, 1825)

1

2

Granietuil

Lycophotia porphyrea

(Denis & Schiffermüller, 1775)

27

88

Kooluil

Mamestra brassicae

(Linnaeus, 1758)

1

1

Perzikkruiduil

Melanchra persicariae

(Linnaeus, 1761)

1

1

Weidehalmuiltje

Mesapamea secalella

(Esper, 1788)

3

3

Halmrupsvlinder

Mesapamea secalis

(Linnaeus, 1758)

7

11

Zandhalmuiltje

Mesoligia furuncula

(Denis & Schiffermüller, 1775)

12

21

Gevlekte groenuil

Moma alpium

(Osbeck, 1778)

1

1

Zwart weeskind

Mormo maura

(Linnaeus, 1758)

1

1

Witstipgrasuil

Mythimna albipuncta

(Denis & Schiffermüller, 1775)

7

8

Gekraagde grasuil

Mythimna ferrago

(Fabricius, 1787)

4

4

Stompvleugelgrasuil

Mythimna impura

(Hübner, 1808)

4

4
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Witte-l-uil

Mythimna l-album

(Linnaeus, 1767)

1

1

Helmgrasuil

Mythimna litoralis

(Curtis, 1827)

7

9

Bleke grasuil

Mythimna pallens

(Linnaeus, 1758)

2

3

Grijze grasuil

Mythimna pudorina

(Denis & Schiffermüller, 1775)

4

5

Splinterstreep

Naenia typica

(Linnaeus, 1758)

1

1

Volgeling

Noctua comes

Hübner, 1813

15

20

Breedbandhuismoeder

Noctua fimbriata

(Schreber, 1759)

20

32

Kleine huismoeder

Noctua interjecta

Hübner, 1803

3

5

Open-breedbandhuismoeder

Noctua janthe

(Borkhausen, 1792)

11

29

Kleine breedbandhuismoeder

Noctua janthina

Denis & Schiffermüller, 1775

2

2

Huismoeder

Noctua pronuba

(Linnaeus, 1758)

68

517

Haarbos

Ochropleura plecta

(Linnaeus, 1761)

9

9

Donker halmuiltje

Oligia latruncula

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

3

Gelobd halmuiltje

Oligia strigilis

(Linnaeus, 1758)

2

2

Tweestreepvoorjaarsuil

Orthosia cerasi

(Fabricius, 1775)

5

7

Kleine voorjaarsuil

Orthosia cruda

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

2

Nunvlinder

Orthosia gothica

(Linnaeus, 1758)

4

4

Sierlijke voorjaarsuil

Orthosia gracilis

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Variabele voorjaarsuil

Orthosia incerta

(Hufnagel, 1766)

5

5

Eikenvoorjaarsuil

Orthosia miniosa

(Denis & Schiffermüller, 1775)

1

1

Dennenuil

Panolis flammea

(Denis & Schiffermüller, 1775)

4

7

Agaatvlinder

Phlogophora meticulosa

(Linnaeus, 1758)

17

18

Vale duinrietboorder

Photedes extrema

(Hübner, 1809)

4

4

Gele duinrietboorder

Photedes fluxa

(Hübner, 1809)

1

1

Smele-uil

Photedes minima

(Haworth, 1809)

1

1

Goudvenstertje

Plusia festucae

(Linnaeus, 1758)

2

2

Marmeruil

Polia nebulosa

(Hufnagel, 1766)

6

9

Gelijnde silene-uil

Sideridis reticulata

(Goeze, 1781)

2

2

Tandjesuil

Sideridis turbida

(Esper, 1790)

1

1

Schilddrager

Subacronicta megacephala

(Denis & Schiffermüller, 1775)

6

7

Geelvleugeluil

Thalpophila matura

(Hufnagel, 1766)

8

14
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aantal
aantal
waarnemingen exemplaren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Auteur

Gelijnde grasuil

Tholera decimalis

(Poda, 1761)

1

2

Saffraangouduil

Tiliacea aurago

(Denis & Schiffermüller, 1775)

2

2

Meldevlinder

Trachea atriplicis

(Linnaeus, 1758)

2

2

Vroege eikenuil

Xanthia ruticilla

(Esper, 1791)

3

4

Late heide-uil

Xestia agathina

(Duponchel, 1827)

3

4

Bruine zwartstipuil

Xestia baja

(Denis & Schiffermüller, 1775)

11

13

Zwarte-c-uil

Xestia c-nigrum

(Linnaeus, 1758)

11

13

Driehoekuil

Xestia triangulum

(Hufnagel, 1766)

3

3

Vierkantvlekuil

Xestia xanthographa

(Denis & Schiffermüller, 1775)

6

11

Houtkleurige vlinder

Xylena vetusta

(Hübner, 1813)

1

1
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