Nachtvlinders inventariseren in het Polderreservaat Kockengen, september
2012.
Dit jaar inventariseert de Natuurgroep Kockengen voor het derde jaar de nachtvlinders in het
Polderreservaat Kockengen.
Op de (6e) inventarisatieavond van 7 september 2012 zijn er naast de vanglamp en – laken
ook nog 2 lichtvallen opgesteld.
De gevonden soorten:
Macro’s
Naam

aantal

1
Agaatvlinder
2
2
Appeltak
1
3
Bruine snuituil
4
4
Essengouduil
3
5
Getekende gamma-uil
1
6
Gewone breedvleugeluil 4
7
Goudvenstertje
4
8
Groente-uil
1
9
Haarbos
1
10 Hagedoornvlinder
1
11 Huismoeder
24
12 Kleine beer
2
13 Koperuil
4
14 Lijnsnuituil
1
15 Schimmelspanner
1
16 Stro-uiltje
1
17 Taxusspikkelspanner
1
18 Turkse uil
3
n
19 Vierbandspanner
7
20 Vierkantvlekvlinder
1
21 Volgeling
5
22 Zeggeboorder
1
n
23 Zwarte C-uil
28
n = nieuw, nog niet eerder gevangen tijdens inventarisatie 2010 -2011
Micro’s:

1
2
3
4

Soort

Aantal

Brandnetelbladroller
Kroosvlindertje
Leverkleurige bladroller
Stippelmot

2
3
1
1

Op 7 september hadden we twee nieuwkomers, een daarvan was de Turkse Uil.

De Turkse Uil is een trekvlinder die sinds 1976 verspreid over het land, maar vooral in het
westen, wordt waargenomen; in gebieden met glastuinbouw kan de soort (de rupsen) een
plaag zijn in kassen.
De Turkse Uil wordt veel aangetroffen in verwarmde kassen, maar kan vooral in de nazomer
ook op allerlei plaatsen buiten worden waargenomen. Ook in het Polderreservaat Kockengen.

Verspreidingskaart Turkse Uil
Bron: Vlindernet.nl

Turkse Uil
foto: Wikipedia

Wil je ook eens kennismaken met de nachtvlinders in Polderreservaat?
Kom dan langs op een van de komende inventarisatie avonden. Op vrijdagavond 12 oktober (de laatste
avond van dit seizoen) ben je van harte welkom. Met name op de warme zomeravonden in juni, juli
en augustus zijn er veel soorten te zien.

We inventariseren vrijdag 12 oktober van 21.00u tot ca, 0.00u., maar je kunt ook een deel van
de avond bijwonen.
Graag vooraf via de e-mail aanmelden bij: theo.van.schie@natuurgroepkockengen.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.

