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Goed mottenjaar blijft aanhouden 

Misschien mag het qua aantallen niet noodzakelijk een topjaar zijn, het relatief goede weer 

zorgt doorgaans voor een gevarieerde vangst. Een overzicht geven van leuke soorten die de 

voorbije weken gevangen zijn, zou daarom nogal lang uitvallen. 

Een aantal bijzondere vangsten van het voorjaar liggen 

in de lijn van de verwachtingen. In Mechelen werd weer 

een Grauwe stofuil (Eremodrina gilva) opgemerkt, 

ditmaal weer op een nieuwe locatie. Dat er hier een 

populatie van deze soort huist, staat zo goed als vast. 

Gezien de aantallen die jaarlijks in het Nederlandse 

Geulle worden genoteerd, is de kans reëel dat de soort 

ook aan de Vlaamse kant van de Maasvallei voorkomt.  

Ook de Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria; 

foto © Marc Herremans) zet zijn opmars verder. Die 

soort lijkt ingeburgerd in de grote boscomplexen ten 

zuidwesten en ten oosten van Brussel. In de provincie 

Antwerpen dook hij op in Lier en Turnhout. Op het eerste 

zicht lijkt de opmars van een eerder montane soort uit 

Centraal-Europa, die nota bene aan Abies (zilverspar 

etc.) gebonden is, niet in de lijn van de verwachtingen 

die klimaatverandering met zich meebrengen. Zitten de rupsen in Vlaanderen op andere 

naaldbomen? 

- Vroege bremspanner (Scotopteryx mucronata): Van deze soort ontbraken Vlaamse 

waarnemingen van op z’n minst de laatste 15 jaar. Gerichte zoekacties door Tom Sierens 

brachten aan het licht dat de Vroege bremspanner toch nog redelijke populaties heeft in het 

Nationaal Park Hoge Kempen, waar hij op verschillende locaties werd aangetroffen. 

http://waarnemingen.be/soort/photos/152972
http://waarnemingen.be/soort/photos/9649
http://waarnemingen.be/foto/view/6708329


Op 1 juni ving Jan 

Vanwynsberghe in de 

Gaume een nachtvlinder 

die al lang niet meer in 

België gezien was: 

Euchalcia modestoides 

(foto rechts, © Jan 

Vanwynsberghe), een 

prachtig uiltje dat enigszins 

met Gamma-uil verwant is. 

De voorgestelde 

Nederlandse naam voor dit 

beestje luidt Bescheiden 

gamma-uil. Nog in 

Wallonië werd de uiterst 

zeldzame Donkere zwartwitmot (Ethmia chrysopyga) weer waargenomen, voor het eerst in 

ca. een eeuw. Die waarneming bracht aan het licht dat een ander, niet nader gedetermineerd 

beestje dat vorig jaar in dezelfde regio gevangen werd, ook tot deze soort behoorde. 

Tenslotte nog een opmerkelijke zwerver: de Mantelmot, waarvan het tweede exemplaar voor 

België opdook in een tuin te Edegem.  

 

Het jaar van de Draak 

In China mag 2014 dan het Jaar van het Paard zijn, in 

Vlaanderen lijkt het wel het jaar van de Draak (Harpyia 

milhauseri). Deze niet zo algemene tandvlinder lijkt het 

dit jaar heel goed te doen. Uit 44 kilometerhokken werd 

de Draak dit voorjaar gemeld, net wat meer dan in de 

warme lente van 2011, en op waarnemingen.be een 

absoluut record.  

De Draak blijft een wat enigmatische soort. Zo vind je 

van deze vlinder amper rupsenfoto’s op 

waarnemingen.be (en helemaal geen op 

waarneming.nl). Net zoals bij bijv. Eikentandvlinder 

leven de rupsen hoog in de bomen (met name eiken). 

Van zo’n soort is de kennis over de leefwijze dus 

hoofdzakelijk gebaseerd op kweekervaringen. Ook die 

kunnen interessante inzichten opleveren. Hoe geraakt 

zo’n imago van de Draak in hemelsnaam uit zijn harde 

cocon? Dat leest u hier. 

 

 

 

Bossenproject Vlaams-Brabant 

De voorbije weken vonden enkele inventarisaties in oude boskernen in Vlaams-Brabant 

plaats, in het kader van een provinciaal natuurbeschermingsproject. Die leverden op vlak van 

http://waarnemingen.be/waarneming/view/85024719


macro-nachtvlinders een aantal leuke soorten, gaande van Witringuil, 

Koekoeksbloemspanner tot Donkere jota-uil, op, maar nog geen grote verrassingen. Onder 

de micro-nachtvlinders vinden we wel te vermelden soorten. Een gemakkelijk herkenbare, 

maar allerminst algemene bladroller is het Coureurmotje (Olindia schumacheriana). Die soort 

werd totnogtoe gevonden op een vijftal locaties, ondermeer in de Vlaamse Ardennen en 

vorig jaar in het Maasdalbos, en aan dat lijstje konden we al twee vindplaatsen toevoegen:  
het Lembeekbos in Halle en het 

Margijsbos in Overijse. In 

Lembeek was het  Coureurmotje 

met ca. 50 exemplaren de meest 

algemene micro-nachtvlinder van 

de avond. Op dezelfde plek 

noteerden we ook twee 

exemplaren van het 

Trompetmotje (Alabonia 

geoffrella; foto © Pieter 

Vantieghem). Deze prachtige en 

onmiskenbare soort is in Wallonië 

niet zo zeldzaam, maar wordt in 

Vlaanderen maar zelden gezien. 

Gekende vindplaatsen beperken 

zich tot het West-Vlaamse 

Heuvelland, Kanne en de Voerstreek.  

 

Nachtvlinders kijken … op school 

Nachtvlinders vangen op school, ze met leerlingen determineren en 

de waarnemingen invoeren op waarnemingen.be: niet evident? 

Biologieleraar Ruben Meert deed het wel met een klas van het 

Lyceum in Aalst. Met die opmerkelijke lesinhoud haalden ze zelfs 

Het Nieuwsblad.  

Davy De Groote mocht n.a.v. vaderdag zijn hobby dan weer 

voorstellen aan een klas vijfjarige kleuters. Ook dat was een hele 

belevenis. Eerst nachtvlinders op je hand of neus, daarna 

nachtvlinders tekenen.  

 

Verschijningsdatum herziene uitgave nachtvlindergids uitgesteld 

Goed en slecht nieuws van onze collega’s bij de Vlinderstichting. Het goede is: aan de 

nieuwe uitgave van de nachtvlindergids wordt naarstig gewerkt. Tekenaar Richard Lewington 

werkt momenteel bijna vijftig nieuwe afbeeldingen af. Ook voor wie de oude Waring & 

Townsend al heeft, wordt het dus uitkijken naar de nieuwe. Helaas zal dat wachten nog even 

blijven duren. De geplande verschijningsdatum is verschoven en wellicht komt het boek in 

januari 2015 op de markt. Nog even geduld. 

 

Waarom er zoveel dwergspanners zijn 

http://waarnemingen.be/soort/maps/26135?from=2013-06-12&to=2014-06-12
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=blvva_20140604_001


Weinig nachtvlinderliefhebbers zijn tuk op 
dwergspanners. Niet alleen hebben die de 
irritante gewoonte om erg hard op elkaar te 
lijken; bovendien zijn er veel soorten. Heel veel, 
zo blijkt uit een recent overzichtsartikel van 
Mironov (2014), die van dwergspannerstudie 
zijn levenswerk maakte. Van alle vlindergenera 
is het genus Eupithecia met wereldwijd 1500 
soorten één van de grootste. Die immense 
soortenrijkdom is dan ook nog beperkt tot het 
noordelijk halfrond (foto links: 
Dennendwergspanner © Wim Veraghtert).  
Hoewel vlinderfossielen moeilijk te interpreteren 
zijn, gaat men ervan uit dat Eupithecia een 

relatief jong genus is, dat zijn oorsprong vond in Oost-Azië. De familie van de spanners is evolutionair 
gezien pas laat ontstaan.  De redenen door zo’n immense soortenrijkdom omschrijft Mironov als volgt: 

-          Het merendeel van de dwergspanners is qua waardplantkeuze gespecialiseerd. Polyfage 
soorten vormen onder de dwergspanners eerder uitzondering dan regel en maken amper 14% van het 
totale aantal soorten uit. Strikt monofage soorten, die slechts aan één plant gebonden zijn, zijn goed 
voor 27% van het soortentotaal. De overgrote meerderheid, zo’n 60%, zijn dus oligofage soorten die 
slechts een zeer beperkt gamma aan waardplanten kennen. Bovendien eten de meeste 
dwergspannerrupsen niet van bladeren, maar van bloeiwijzen en vruchtbeginsels van hun waardplant, 
erg calorierijk voedsel dus. Een groepje carnivore soorten in Hawaï zijn de vreemde eenden in de bijt. 

-          Dwergspanners zijn niet de beste vliegers. Tal van populaties van dezelfde soort zijn dan ook 
geografisch geïsoleerd. Dat werkt het proces van soortvorming in de hand. Nu al vallen binnen 
bepaalde soorten opvallende verschillen vast te stellen. De Hengeldwergspanner is in de Kempen aan 
Hengel gebonden, maar in Noord-Holland bijv. (en ook in Ijsland) aan ratelaar. 

-          Met andere grote insectengenera deelt Eupithecia dat het vooral kleine soorten kent. Andere 
grote insectengenera vinden we ondermeer bij de prachtkevers (Agrilus, 3000 soorten), mestkevers 
(Onthophagus, 2000 soorten), fruitvliegen (Drosophila, 1500+ soorten) en steekmuggen (Culex, 
1200+ soorten). Klaarblijkelijk gebeurt soortvorming sneller bij kleine individuen. Die zijn ondermeer in 
staat om sneller op te warmen, wat ook nog in de hand gewerkt wordt door de uniforme donkere 
kleuren die bij dwergspanners primeren. 

Referentie: Mironov V.G. 2014. Geometrid moths of the genus Eupithecia Curtis, 1825 (Lepidoptera, 
Geometridae): Prerequisites and characteristic features of high species diversity. Entomological Review 
94(1): 105-127. 

 

<Eerdere edities van Nachtvlindernieuws vind je als pdf op https://sites.google.com/a/natuurpunt.be/cursus-

nachtvlinders/ onder de rubriek ‘nieuws’. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, geef dan een 

seintje!> 

 

https://sites.google.com/a/natuurpunt.be/cursus-nachtvlinders/
https://sites.google.com/a/natuurpunt.be/cursus-nachtvlinders/

