
 
 

Nationale Nachtvlindernacht - De Bolmert (bij Leutingewolde) - 3 sep 2021 

Deelnemers werkgroep Vlinders en Libellen IVN Roden-Norg: Wil, Ipie, Lidy, Ton, Nelleke en Hilly. Al 

dan niet toevallige bezoekers: circa 15. 

Datum: 3/4 september 2021 van 20h30m tot 00h30m 

Weer: bewolkt, 18-15 C, Noord 1 

De nachtvlindergroep van de werkgroep Vlinders en Libellen van IVN Roden-Norg heeft voor de tweede 

keer deelgenomen aan de door De Vlinderstichting georganiseerde Nationale Nachtvlindernacht. Via 

berichten in lokale kranten en via de websites van De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe en 

IVN Roden-Norg waren de lezers uitgenodigd om kennis te maken met het nachtvlinderen. Het weer 

was helaas wat aan de koude kant, maar geen doorslaggevende reden om de het gebeuren af te blazen. 

Onder de 15 bezoekers waren er naast oude bekenden van de Nachtvlindernacht bij de Onlanderij op 

30 augustus 2019 ook een aantal nieuwe geïnteresseerden. Eveneens bleken sommige toevallig 

passerende fietsers genoeg interesse te hebben om af te stappen en de vangsten te bekijken. 

In de tabel hieronder de resultaten van de waarnemingsnacht in de luwte van een bosje in de Onlanden 

bij de Bolmert in Leutingewolde. Er werd gewerkt met twee lakens en twee lichtvallen, die werden 

bemenst in wisselende samenstelling en waarbij de belangstellenden ingelicht werden over wat er op 

het doek en bij de val te zien was. Met elkaar hadden we op twee lakens en in twee vallen 25 

macrosoorten en 4 microsoorten. Later bleek dat ook twee bezoekers op waarneming.nl nog twee 

microsoorten hebben ingevoerd, zodat er in totaal 6 microsoorten zijn waargenomen. 

Van de 25 macrosoorten waren er 9 soorten (geel in de tabel hieronder) nog niet eerder in dit kwartblok 

(2,5x2,5km) waargenomen. In totaal zijn er in dit kwartblok voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe (in 

wording) nu 82 soorten macrovlinders bekend (was 73) en moeten er nog 18 soorten worden 

waargenomen om de streefwaarde van 100 soorten te halen. Opvallend waren de grote aantallen 

Vierkantvlekuilen (herfstsoort) en Stro-uiltjes. De meest niet-alledaagse macro was de 

Moeraswalstrospanner op het laken van Wil. De Gehakkelde spanner was aanvankelijk voor 

Geelschouderspanner versleten, maar onze specialist voor moeilijke soorten Gerrit Tuinstra kon met 

zekerheid vaststellen dat het om een Gehakkelde spanner ging. 

Een aantal foto’s van bijzondere en/of mooie soorten: 

 
Moeraswalstrospanner 

 (foto Wil Folkers) 

 
Rood weeskind 

(foto Bert Zeijlmaker) 

 
Vierkantvlekuil 

 (foto Ton Schoenmaker) 

 
Kroonvogeltje  

(foto Ton Schoenmaker) 

 
Gehakkelde spanner 
(foto Bert Zeijlmaker) 

 
Kleine groenbandspanner 
(foto Ton Schoenmaker) 



 
Tabel met waargenomen macrosoorten in kwartblok X=222500 en Y=575000 (ZW-punt) 

macro's naam 
laken 

Ipie 

lichtval 

Lidy 

laken 

Wil 

lichtval 

Wil 

smeer 

Wil 

eerder 

waarge-

nomen 

in dit 

kwart-

blok? 

1 agaatvlinder 1    1 ja 

2 appeltak 4 1 1   ja 

3 braamvlinder     1 ja 
4 bruine eenstaart 1     ja 
5 bruine snuituil 2 2 5 1  ja 
6 gamma-uil 1     ja 
7 gehakkelde spanner 1     nee 
8 gewone breedvleugeluil 3 1 2  1 ja 
9 gewone grasuil  1    nee 

10 goudvenstertje 3  2 4  ja 
11 groente-uil 1     ja 
12 haarbos 2 1    ja 
13 hagedoornvlinder 3 1 2 1  ja 
14 huismoeder 4  5 7  ja 
15 kleine groenbandspanner 1 1    nee 
16 koperuil 2  2 2  ja 
17 kroonvogeltje 1     ja 
18 piramidevlinder     1 nee 
19 rood weeskind 1     nee 
20 stro-uiltje 10 2 2 2  nee 
21 vierbandspanner spec  1    ja 
22 vierkantvlekuil 4  3  1 nee 
23 moeraswalstrospanner   1   nee 
24 wederikdwergspanner   1   nee 

25 zwarte-c-uil 2 1 2   ja  
totaal aantal exemplaren 47 12 28 17 5  

macro's aantal soorten 19 10 12 6 5  

 

Tabel met waargenomen microsoorten  

micro's naam laken Ipie 
lichtval 

Lidy 
laken Wil 

lichtval 

Wil 

bezoe-

kers 

1 berkenpedaalmot     1 

2 brandnetelbladroller 2     

3 kersenbladroller 3  1   

4 krabbenscheermot     1 

5 kroosvlindertje   1 1  

6 sneeuwwitte vedermot 1     

 totaal aantal exemplaren 6  2 1 2 

micro's aantal soorten micro's 3  1 1 2 

 


