
Nachtvlinders inventariseren in het Polderreservaat Kockengen, juli 2012. 

Dit jaar inventariseert de Natuurgroep Kockengen voor het derde jaar de nachtvlinders in het 

Polderreservaat Kockengen. 

De vierde inventarisatie avond in het Polderreservaat Kockengen van dit jaar was op vrijdag 6 
juli, de gevonden soorten:  
 

 Soort aantal  

1 Bleke grasuil 1 n 

2 Donker brandnetelkapje 5  

3 Drietand 2 n 

4 Egale rietboorder 1  

5 Gele lisboorder 2  

6 Gestippelde houtvlinder 1 n 

7 Gestreepte rietuil 2  

8 Getekende gamma-uil 1 n 

9 Gevorkte silene-uil 4  

10 Gewone stofuil 4  

11 Gewone worteluil 1  

12 Graswortelvlinder 2  

13 Grijze stipspanner 3  

14 Groente-uil  14  

15 Groot avondrood 3  

16 Haarbos 3  

17 Halmrupsvlinder 4  

18 Halmuiltje spec.   1 n  

19 Hennepnetelspanner 1  

20 Houtspaander 3  

21 Hyena 1  

22 Kleine zomervlinder 3  

23 Koperuil 2  

24 Kortzuiger 1 n 

25 Ligusterpijlstaart 1 n 

26 Meldevlinder 9  

27 Moeras-grasuil 6  

28 Peper en zoutvlinder 1  

29 Perzikkruiduil 4 n 

30 Populierenpijlstaart 1 n 

31 Puntige zoomspanner 3  

32 Rondvleugelbeertje 1 n 

33 Schedeldrager 4  

35 Smalvleugelrietboorder 1  

36 Stompvleugelgrasuil 2 n 

37 Vierbandspanner 1 n 

38 Vuursteenvlinder 1 n 

39 Wapendrager 2  

40 Witte tijger 2  

41 Zwartkamdwergspanner 1  
 



n =  “nieuw” soort, nog niet eerder aangetroffen tijdens de inventarisaties van 2010 en 2011. 

 

Met de Halmuiltje spec. in de soortenlijst wordt een groep van halmuiltjes aangeduid. 

Er zijn 3 soorten in Nederland die op grond van hun vleugelkenmerken nauwelijks te 

onderscheiden zijn:  het Gelobd-, Bont- en Donker Halmuiltje.  Alleen door (microscopisch)  

genitaliënonderzoek is een zekere determinatie mogelijk.  

Voorlopig duiden we deze groep dan ook aan met:  Halmuiltje spec. , een halmuiltje soort.  

 

Op 6 juli werden 3 soorten pijlstaarten gevonden, waaronder de grootste nachtvlindersoort 

van Nederland: de ligusterpijlstaart, spanwijdte voorvleugels tot 12 cm. 
 

 
Foto: wikipedia 

 

Micro’s 

Op de avond van 6 juli is er ook naar de microsoorten gekeken. Niet veel meer dan dat, het 

determineren in het veld van deze groep is bijzonder moeilijk. 

Twee soorten werden wel gelijk ‘op het laken’ herkend: het waterlelievlindertje en de grote 

appelbladroller. 

De overige micro’s zijn gefotografeerd en later m.b.v. de nieuwe “Field Guide to the Micro 

Moths of Great Britain and Ireland” gedetermineerd.  En daar bleek een spectaculaire vondst 

bij te zitten, de zeer zeldzame satijnboogbladroller. Deze bijzondere vondst in het 

Polderreservaat heeft inmiddels diverse regionale kranten gehaald. 

 

De gevonden micro-soorten van 6 juli:  
 

 Soort 

1 Waterlelievlindertje 

2  Grote appelbladroller  

3 Bandlichtmot 

4 Satijnboogbladroller 

5 Kleine boogbladroller 

6 Krabbenscheermot 

7 Rietmot 

8 Rietsnuitmot 

9 Tweekleurige lichtmot 

10 Tweelijnmot 

 

Van de nachtvlinderavond van 6 juli is een foto-verslag gemaakt door Linda Kor en over de 

vondst van de Satijnboogroller is een nieuwsbericht verschenen. Beide zijn na te lezen op de 

website van de Natuurgroep Kockengen. 



Wil je ook eens kennismaken met de nachtvlinders in Polderreservaat?  

Kom dan langs op een van de komende inventarisatie avonden. Op vrijdagavond 10 augustus, 

7 september en 12 oktober ben je van harte welkom. Met name op de warme zomeravonden in 

juni, juli en augustus zijn er veel soorten te zien.  

We inventariseren van 23.00u tot 02.00u., maar je kunt ook een deel van de avond bijwonen.  

Graag vooraf via de e-mail aanmelden bij: h.j.geuze@planet.nl  

Na aanmelding ontvang je meer informatie over de locatie, handige tips over spullen die je 

kunt meenemen en kunnen we je ook informeren als de inventarisatie niet door gaat vanwege 

slecht weer.  
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