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Aan het laken in het IJzerenbos

Tijdens de Nationale Nachtvlinder Nacht 2013 is gevangen in het IJzeren bos bij Susteren. Er
waren gedurende de nacht negen deelnemers aanwezig. Er is gevangen met laken met een 250 W
menglichtlamp en gaslamp. Aanvullend is gesmeerd. De activiteiten duurden vanaf zonsondergang
tot even na middernacht. Aan het eind van de avond werden nauwelijks nog nieuwe soorten
gevangen.
De standplaats was een vochtige hooiweide, omgeving door vochtig, gemend loofbos. Dominante
boomsoorten waren populier en es.

De vangslocatie en de meest gevangen soort: Essengouduil.

Op het laken werden 28 soorten macronachtvlinders gevangen, allen (vrij) algemene soorten. Het
meest vermeldenswaardig was de vangst van 19 exemplaren van de Essengouduil. Dit is in
Nederland een niet zo gewone soort, maar in Zuid- en Midden-Limburg is ze algemeen te noemen.
Als rups leeft ze op Gewone es.

Boogsnuituil, Puntige zoomspanner en stro-uiltje

Hiernaast werden acht soorten micronachtvlinders gevangen. Een aantal bladrollers van het
geslacht pandemis kon niet met volle overtuiging op naam worden gebracht. Van de micro’s vielen
de acht exemplaren van de Buxusmot het meest in het oog. De vangst midden in het bos, en ver
van buxushaagjes is opmerkelijk. De Buxusmot komt goed op licht. De eerste waarneming in
Limburg werd gedaan tijdens een vangstavond van het Nachtvlindermonitoringproject Limburg in
een woonwijk met veel buxushagen in Neerbeek in juli 2010. Rond die tijd werd ze ook gevangen in
Stokkem in België. De huidige verspreiding laat zien dat de soort zich in een wijde omgeving
rondom Sittard-Geleen behoorlijk heeft uitgebreid. Het meest in het oog springend is een
waarneming van 24 imago’s in Holtum in 2013.
Naast deze vlindersoorten kwamen nog de Roodpootschildwants, de Meidoornschildwants en de
Elzencicade op het laken af. Op smeer werden alleen piramidevlinders en een Boomsprinkhaan
gezien.

Buxusmot, Gehoekte boogbladroller en variabele grasmot.

Elzencicade, Roodpootschildwants en de Meidoornschildwants.

Soortenlijst
Nederlandse naam
Bruine snuituil
oranje wortelboorder
stro-uiltje
gestreepte goudspanner
kleine groenbandspanner

Wetenschappelijk
naam
Aantal
Hypena proboscidalis
14
Triodia sylvina
2
Rivula sericealis
3
Camptogramma bilineata
1
Colostygia pectinataria
2

braamvlinder

Thyatira batis

4

gamma-uil
boogsnuituil
appeltak
essengouduil
groente-uil
witstipgrasuil

Autographa gamma
Herminia grisealis
Campaea margaritata
Atethmia centrago
Lacanobia oleracea
Mythimna albipuncta

2
4
12
19
1
1

piramidevlinder
zwarte-c-uil

Amphipyra pyramidea
Xestia c-nigrum

2
3

gele eenstaart
zwartkamdwergspanner
vlekstipspanner
schermbloemdwergspanner

Watsonalla binaria
Gymnoscelis rufifasciata
Idaea dimidiata
Eupithecia tripunctaria

1
2
1
1

Nederlandse naam
huismoeder
kooluil
lieveling
haarbos
koperuil
bruine
vierbandspanner
piramidevlinder
(smeer)
Hazelaarbladroller
Buxusmot
Parelmoermot
Variabele grasmot
Vuurmot
gehoekte
boogbladroller
brandnetelbladroller
Leverkleurige
bladroller
Elzencicade
Roodpootschildwants

puntige zoomspanner
volgeling

1
1

taxusspikkelspanner

Epione repandaria
Noctua comes
Peribatodes
rhomboidaria

agaatvlinder

Phlogophora meticulosa
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Wetenschappelijk naam
Noctua pronuba
Mamestra brassicae
Timandra comae
Ochropleura plecta
Diachrysia chrysitis

Aantal
1
1
1
1
1

Xanthorhoe spadicearia

2

Amphipyra pyramidea
Pandemis corylana
Cydalima perspectalis
Pleuroptya ruralis
Agriphila tristella
Carcina quercana

3
1
8
1
1
1

Acleris rhombana
Celypha lacunana

2
1
1
4
3
2

Meidoornschildwants
Boomsprinkhaan

Pandemis heparana
Pandemis spec.
Aphrophora alni
Pentatoma rufipes
Acanthosoma
haemorrhoidale
Meconema thalassinum

2

Lederloopkever

Catabus coriaceus

>1

1

Paarse schallebijter

Carabus violaceus

>1

4
1

