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vier exemplaren te gaan om de zwarte oogbladroller Epinotia nigricana! (Foto: zie 

pag. 20) Op 12 juni werd één exemplaar gevangen, de andere drie op 25 juni.  

Deze soort is nooit eerder in Friesland gezien en ook landelijk bekeken gaat het hier 

om een zeldzaamheid. De rups leeft op gewone zilverspar Abies alba.  

De zwarte oogbladroller is met een spanwijdte van 11 tot 13 millimeter een vrij 

kleine soort. De sparrenbladroller (figuur 2) is dus gemiddeld groter met een 

spanwijdte van 12 tot 18 millimeter. De zwarte oogbladroller kan daarnaast met twee 
andere oogbladrollers verward worden, onder andere omdat ze qua formaat in de 

buurt komen en ook in uiterlijk overeenkomsten vertonen; de kleine oogbladroller 

(spanwijdte 9-11 millimeter) (Foto: zie pag. 20) en de sparrenoogbladroller 

(spanwijdte 10-13 millimeter) (Foto: zie pag. 20). Van deze laatste soort gaat het 

vooral om de donkere vormen die verward kunnen worden met de zwarte 

oogbladroller.  

Na het bekijken en vergelijken van diverse afbeeldingen van de verschillende 

soorten, werd al vastgesteld dat het bij de vier vlinders om de zwarte oogbladroller 

ging. Toch is er van één van de vlinders (een mannetje) een genitaalpreparaat 

gemaakt (Foto: zie pag. 20) en deze bevestigde de determinatie. De vorm van de 

valven, alsmede de hoeveelheid en locatie van ‘doorns’ op twee plekken op de 
valven (in figuur 5 aangeduid in rood) is vrij kenmerkend voor deze soort. 

Omdat alle drie hier genoemde (min of meer) gelijkende soorten ook 

spar/gewone zilverspar als voedselplant hebben is het dus oppassen wanneer 

dergelijke soorten gevangen worden.  

Het is beslist de moeite waard om speciale aandacht te besteden aan kleine donkere 

bladrollers, die gevangen worden op plekken met gewone zilverspar.  

 
Vragen bij het vaststellen van trends van de Kleine vos in de Vlinderberm  

Freek Nijland 

 

Het oudste project met 

vlindervriendelijk bermbeheer in 

Nederland vierde in 2019 haar 

dertigjarig bestaan. De 2,5 km lange 

berm, aan weerszijden van een fietspad, 

ligt tussen Miedum en Gytsjerk ten 

noordoosten van Leeuwarden. Nu na 

dertig jaar later is het tijd te zien hoe het 

de vlinders is vergaan. Daar is het toch 

allemaal om te doen. 

Middenin de Vlinderberm ligt een 500 meter lange monitoringroute, die ook 
opgenomen is het meetnet van de Vlinderstichting. In de Vlinderberm zijn bij de 

tellingen 22 soorten dagvlinders waargenomen, alle in Nederland algemene of vrij 
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algemene vlinders. Hiervan zijn 15 soorten ook min of meer algemeen in de berm. 

De overige soorten zijn slechts af en toe gezien.  

 

Met de resultaten van dertig jaar gestandaardiseerde vlindertellingen zouden we nu 

een goed beeld moeten hebben van de voor- of achteruitgang van de vlinders. Dat is 
echter nog geen ‘piece of cake’. 

Van alle vlinders zijn trends berekend op basis van de maximale aantallen die elk 

jaar tijdens de eerste en tweede generatie geteld zijn. Als voorbeeld nemen we de 

Kleine vos. Figuur 1 laat zien hoe het de Kleine vos verging gedurende de afgelopen 

30 jaar. Allereerst valt op het verschil tussen de 1e generatie (juni/juli) en de 2e 

generatie (augustus/september). De eerste generatie vertoont een grotere 

achteruitgang dan de tweede generatie. Welke generatie is nu maatgevend? De 

Vlinderstichting gebruikt bij vlinders met twee of drie generaties steeds de eerste 

generatie bij het berekenen van trends. Dat heeft te maken met het feit dat de eerste 

generaties minder fluctueren dan tweede generaties en daardoor grotere zekerheid 

leveren voor het berekenen van trends. 

Telomstandigheden in het voorjaar.     
Voor de Vlinderberm is het gebruik van de 1e generatie voor een aantal soorten 

waarvan de eerste generatie in april en mei vliegt tamelijk problematisch. In die 

maanden is de Vlinderberm nog tamelijk koud en laten de vlinders zich bij heersende 

westen- en noordwestenwind maar weinig zien. Bij de Argusvlinder, Hooibeestje en 

Klein geaderd witje is de (zichtbare) voorjaarsgeneratie dan ook meestal veel kleiner 

dan de zomergeneratie. Voor het Klein koolwitje is dit niet het geval. Die soort is 

blijkbaar wat minder weer- en windgevoelig. Vanwege de genoemde 

voorjaarsomstandigheden is voor de Vlinderberm voor deze soorten de tweede 

generatie gekozen voor het vaststellen van trends. Bij de Kleine vos kan gekozen 
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worden voor de eerste werkelijke generatie die in juni/juli vliegt, wanneer de tel-

omstandigheden veel gunstiger zijn dan in april/mei. 

Effecten van de aanleg.     

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is het fietspad met de bijbehorende berm 

aangelegd als uitvloeisel van de ruilverkaveling Tytsjerksteradeel. Door het vele 

grondverzet leidde dit in de berm tot een ‘explosie’ van akkerdistels. Het begin van 

de Vlinderberm viel net middenin deze explosie. Dat betekent dat in de beginjaren 
het ‘miegelde’ van de Kleine vossen, Atalanta’s en Dagpauwogen, aangetrokken 

door de bloeiende akkerdistels. Na enkele jaren verdwenen de meeste grote 

akkerdistelhaarden en daarmee ook de grote aantallen Kleine vossen. Om een 

betrouwbare trend van de Kleine vos in de Vlinderberm te krijgen, zijn de jaren 

1990-1992 buiten beschouwing gelaten (figuur 2). Uit de figuur blijkt in dat de 

Kleine vos in de Vlinderberm de afgelopen 27 jaar een schommelende, maar stabiele 

of licht toenemende populatie laat zien.  Gezien de sterke achteruitgang van de 

Kleine vos in Nederland in dezelfde periode, een zeer bemoedigend resultaat.    

 

 
 

Figuur 1: Jaarmaxima en trends van de Kleine vos in de Vlinderberm-
monitoringroute (1e generatie: gearceerd;  2e generatie: zwart) 
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Figuur 2: Jaarmaxima en trends van de Kleine vos in de Vlinderberm-

monitiringroute vanaf 1993 (1e generatie: gearceerd; 2e generatie: zwart) 

 
Ik hoop een tipje van de sluier te hebben opgelicht van de problemen die kunnen 

rijzen bij het vaststellen van lokale vlindertrends. 

 

 

Bremer Wildernis 2019   Andy Saunders 

 

De Bremer Wildernis in Gaasterland was de gekozen plaats om in 2019 

nachtvlinders te inventariseren. De Bremer Wildernis 

is een bosgebied van 47 hectare en ligt ten noorden 

van het dorp Nijemirdum. Het is sinds 1976 een 

natuurgebied van het Staatsbosbeheer. Samen met 
Abel Jagersma, familie Hol en ook de 

Vlinderwerkgroep, zijn wij tussen 20 april en 25 

oktober er in totaal 7 keer geweest. In totaal zijn daar 

162 macronachtvlinder- en 105 micronachtvlinder-

soorten gevangen. De meeste vlinders waren 

gevangen met een 400w HPL-lamp. Op 25 oktober 

heb ik ook lokmiddel gesmeerd op boomstammen. 

Tussen de 267 vlindersoorten waren een aantal 

bijzondere vlinders voor Friesland. Op 29 juni zat er 

een kleine grijze-bruine Eupithecia (dwergspanner) op het laken. De Eupithecia’s 
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