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Cnaemidophorus rhododactyla (rozenvedermot) 

Foto: A. vd Veen  (zie pag. 23) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cerura vinula (hermelijn-vlinder) Foto: A 

vd Veen  (zie pag. 24) 

Agrochola lunosa (maansikkeluil) Foto:  

A. vd Veen. (zie pag. 24)  

Cucullia scrophulariae 

(helmkruidvlinder rupsen) Foto: 

A. vd Veen. (zie pag. 23) 

Gastropacha quercifolia (eikenblad), eitje  Foto: A vd Veen    

(zie pag.24)  

Walstropijlstaart (Hyles gallii), 26-7-2019, Fochtelooërveen. 

Foto: G.Bergsma 
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en in Zuid-Limburg zie je de soort vrijwel alleen in beukenbossen. In het Noord-

oosten van Polen komt de beuk echter niet voor als gevolg van het landklimaat met 

de (soms) veel koudere winters. Het beroemde oerbos van Białowieża behoort voor 

het grootste deel tot het eiken-linden-haagbeukenverbond (Tilio-carpinetum). Je 

vindt er dan ook geen enkele Beuk, maar het is wel de plek waar ik regelmatig 

Tauvlinders waarneem. Dat betreft dan vrijwel altijd de hyperactieve mannetjes, 

maar soms vind je met veel geluk ook een vrouwtje dat overdag op een boomstam 
rust. 

 

Nieuwe soorten van 2019    Anneke van der Veen 

 

Het jaar 2019 was voor mij goed bedeeld, wat nieuwe soorten betreft. Mijn wens is 

natuurlijk om van elk individu alle vier de stadia te kunnen vastleggen; dus ei, rups, 

pop/cocon en imago. Dat zal, zo lang ik leef, wel een wens blijven en dáárom blijft 

deze hobby mij telkens fascineren. Zoals vele van jullie wel weten vind ik het 

allermooist om vanaf het ei de hele metamorfose te volgen en vast te leggen. Dan 

kom je ook (als het goed gaat!) alle stadia tegen, prachtig! 

Gelukkig kon ik op 6 juli weer eens mee met een excursie van onze werkgroep, 
doordat ik om heb leren gaan met de gevolgen van Lyme. We reden naar Bakkeveen, 

waar we onder leiding van Gerrit Tuinstra het oostelijke deel in de middagexcursie 

gingen bezoeken. Gerrit wist dat daar ooit een bijzonder vedermotje was gezien. En 

wat fijn, na enig speurwerk, dat Gerrit dan ook het eerste exemplaar zag vliegen! Al 

snel werden er meerdere gevonden van deze zonnedauwvedermot (Buckleria 

paludum) en ze lieten zich prachtig fotograferen. Terugkerend en vlakbij onze auto’s 

werden er nog schitterende volgroeide rupsen gevonden van de helmkruidvlinder 

(Cucullia scrophulariae) (Foto: zie pag. 18). Na het avondeten vonden we op het 

westelijke deel nog een piepklein rupsje van de glasvleugelpijlstaart (Hemaris 

fuciformis). Ook mooi om te zien hoe herkenbaar het vraatspoor is van deze rups op 

de kruipende kamperfoelie over de heide. 

Op 23 juli vroeg Gerrit of ik ook mee wilde naar Lauwersoog te nachtvlinderen en 
dát sloeg ik niet af. Later kwam Reinder Wijma ook nog langs, wat maar goed was 

ook! Het begint een dingetje te worden…, kan er misschien later een boek over 

schrijven ☺ …, maar ik was mijn lamp vergeten én gelukkig had Reinder zijn spullen 

ook meegenomen, dus maakten we van twee opstellingen één. Deze avond leverde 

mij ook weer nieuwe soorten op, waaronder wéér een prachtig vedermotje, de 

rozenvedermot (Cnaemidophorus rhododactyla) (Foto: zie pag. 18), die ik zag 

vliegen in het Land van juffrouw Ali, waar we later onze lakens tegenaan plaatsten. 

Aan het eind van deze avond kon ik vijf nieuwe macro’s bijschrijven, waaronder de 

bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea), gele duinrietboorder (Photedes 

fluxa), berken-orvlinder (Tetheella fluctuosa), smalvleugelrietboorder (Chilodes 

maritima) en de prachtige windepijlstaart (Agrius convolvuli), die bij Gerrit op het 
laken verscheen. Ook waren er nog zes nieuwe micro’s te noteren, waaronder de 

gelijnde spitskopmot (Ypsolopha scabrella), zwartwit knoopvlekje (Eucosma 
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campoliliana), distelbladroller (Agapeta hamana), tweevlekoogbladroller (Epinotia 

trigonella) en sint-jacobsbladroller (Cochylis atricapitana). Al met al een geslaagde 

avond óók qua temperatuur, hoewel het later in de nacht wel nevelig werd. 

Op 26 juli stonden we met 5 lakens aan de rand van het hoogveengebied 

Fochtelooërveen net op Drentse grond. De wind was voor sommige opstellingen een 

hinderlijke spelbreker, maar dankzij die wind, waarschijnlijk, werden de 

walstropijlstaarten (Hyles gallii) uit het hoogveengebied toch op mijn laken 
geblazen, twee stuks nog wel! Prachtige vlinders zijn het toch. Op diezelfde avond 

kreeg ik nog twee nieuwe soorten op bezoek, namelijk de geelpurperen spanner 

(Idaea muricata) en de variabele w-uil (Lacanobia suasa). 

Op 27 juli, ja ik had de smaak te pakken, ging ik samen met Siep en Jannie naar 

het Wijnjeterperschar om te nachtvlinderen. Het weer was de afgelopen dagen erg 

goed, vandaar de vele avonden vlinderen. En ook deze avond gaf weer nieuwe 

soorten. Het panteruiltje (Acontia trabealis), was toch wel de vangst van het jaar! 

Gelukkig hadden Siep en Jannie later ook eentje op het laken. En ook streken bij hun 

de winde- en de walstropijlstaart neer. Bij mij kwam nog een nieuwe micro 

aanvliegen: de grijze marmerbladroller (Apotomis semifasciana).  

Natuurlijk bleef ik ook mijn nachtvlinderval thuis neerzetten en dat leverde mij nog 
drie nieuwe micro-soorten op: panterspitskopmot (Ypsolopha sequella), 

witvlekspitskopmot (Ypsolopha parenthesella), beide op 13 augustus en de 

italiaanse kaneelsikkelmot (Metalampra italica) op 16 augustus. 

Op 24 augustus werd ik door Judith Bouma gevraagd om met haar op camping De 

Schuilhoeve in Huis ter Heide (Drenthe) te staan. De vraag was om het 

nachtvlinderen aan de campinggasten te laten zien, nou dat leek me wel leuk. 

Ook op deze avond toch weer twee nieuwe soorten erbij geschreven. De prachtige 

grijsbandspinner (Trichiura crataegi), zesstreepuil (Xestia sexstrigata) en de micro 

zuringpalpmot (Aroga velocella). 

Op 25 augustus zat ik lekker onder de overkapping op onze loungebank en er 

kriebelde wat op mijn scheenbeen…wilde het eerst ongezien wegduwen met mijn 

andere been….toch blij dat ik even keek, want er zat een drietandrups (Acronicta 
tridens) op mijn been! Deze verder opgekweekt en hopelijk vliegt er vanaf april een 

vlinder uit, hoewel de pop ook wel meerdere jaren kan overwinteren! 

Op 15 september zat de maansikkeluil (Agrochola lunosa) (Foto: zie pag. 18) in 

mijn vlinderval. Op 5 november een nieuwe micro, de witte boogbladroller (Acleris 

logiana). Op 6 november had ik 15 exemplaren van de zwarte herfstspinner 

(Poecilocampa populi) in en rond mijn val. Alles aandachtig bekeken en 

gefotografeerd en er zat 1 vrouwtje tussen. Dus dit exemplaar met een mannetje in 

een grote emmer met berkentakjes gedaan en ja hoor de volgende dag zaten er 52 

eitjes op! Ik hoop vanaf mei de jonge rupsjes op te kunnen kweken. Ook heb ik nog 

meer nieuwe eitjes gefotografeerd van oa: wapendrager (Phalera bucephala), 

maansikkeluil (Agrochola lunosa), hermelijnvlinder (Cerura vinula) (Foto: zie pag. 

18) en de eikenblad (Gastropacha quercifolia). (Foto: zie pag. 18) 

 Op naar een mooi vlinderrijk 2020 met hopelijk vele nieuwe waarnemingen! 


