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Het project Biodiversiteit Noardlike Fryske Wâlden is een project van:
Noardlike Fryske Wâlden (Koepel van de agrarische natuurverenigingen),
Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek en
Landschapsbeheer Friesland

Dit deelrapport beschrijft het onderdeel insecten.
Gerrit Tuinstra & Foppe van der Meer, Landschapsbeheer Friesland
Met medewerking van Jinze Noordijk (EIS Nederland) en diverse andere personen.

Afbeeldingen voorzijde rapport:
Linksboven: een malaiseval (tentval), voor het bemonsteren van vliegende insecten, geplaatst langs een houtwal.
Rechtsboven: roesje (Scolioteryx libatrix), een nachtvlinder.
Linksonder: vosje (Andrena fulva), een bij.
Rechtsonder: houtwal met o.a. bloeiende muizeoor (Hieracium pilosella).
(Foto’s Landschapsbeheer Friesland.)
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1.

Inleiding

In het kader van het project Biodiversiteit Nationaal Landschap Noardlike Frykse Wâlden is
onderzoek gedaan naar de flora en fauna in het houtwallen- en elzensingellandschap in de
Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Er is onderzoek gedaan naar de vegetatie en verschillende
diergroepen; broedvogels, vleermuizen en insecten. Binnen de insecten is gekeken naar
verschillende groepen. Dit rapport beschrijft de gehanteerde methodiek, alsook de resultaten
van het onderzoek naar insecten in de NFW.
Onderzochte groepen insecten
Tijdens de inventarisatie van insecten, uitgevoerd in 2012, is gekeken naar verschillende
groepen. Op het moment van schrijven zijn nog niet alle in het veld verzamelde gegevens
uitgewerkt. Zo zijn er bijvoorbeeld veel zweefvliegen en allerlei soorten kevers verzameld,
waarvan de determinaties nog uitgevoerd moeten worden. Het determineren van bepaalde
insectengroepen en/of –families is specialistisch werk. De komende tijd wordt hieraan
gewerkt en de daaruit voortkomende gegevens zullen toegevoegd worden aan de resultaten
die nu bekend zijn en in dit verslag beschreven worden.
Een belangrijk deel van de in 2012 verkregen veldgegevens is uitgewerkt. Vele
waarnemingen zijn verwerkt en verzamelde exemplaren zijn gedetermineerd. De
soortenrijkste groep die binnen dit project onderzocht is betreft de nachtvlinders (orde
Lepidoptera, schubvleugeligen). Daarnaast werd samen met EIS-Nederland gekeken naar
de volgende groepen, die op gestandaardiseerde wijze verzameld werden met behulp van
potvallen:
 loopkevers (familie Carabidae binnen de orde Coleoptera (kevers))
 diverse andere keverfamilies (bv. Curculionidae, snuitkevers)
 hooiwagens (orde Opiliones; zie de opmerking onderaan de inleiding, waarin
aangegeven wordt dat hooiwagens geen insecten zijn, maar spinachtige dieren)
 mieren (orde Hymenoptera, vliesvleugeligen)
 wantsen (orde Hemiptera)
Daarnaast zijn er gegevens verzameld van de volgende groepen:
 vliegen (orde Diptera, tweevleugeligen)
 diverse families binnen de orde Hymenoptera
o bijen en hommels (familie Apidae)
o spinnendoders (familie Pompilidae)
o graafwespen (familie Crabronidae)
o halmwespen (familie Cephidae)
o plooivleugelwespen (familie Vespidae)
o sluipwespen (familie Ichneumonidae)
Het onderzoek naar insecten in de NFW is (in hoofdzaak) uitgevoerd in twee deelgebieden.
Het deelgebied Twijzel ligt in het centrale houtwallengebied van Twijzel-Buitenpost, ten
noorden van het dorp Twijzel. Deelgebied Oostermeer ligt in het centrale houtwallengebied
van Oostermeer, ten oosten van Oostermeer. Beide gebieden worden gekarakteriseerd door
de aanwezigheid van voornamelijk houtwallen. Een beperkt aantal waarnemingen is
verzameld buiten de deelgebieden, maar de locaties van die waarnemingen en vangsten
liggen wel binnen de grenzen van het Nationaal Landschap. De deelgebieden Twijzel en
Oostermeer liggen beide temidden van het kleinschalige agrarische cultuurlandschap. Ze
worden omringd door andere agrarische percelen en grenzen niet aan natuurgebieden. Voor
het betreden van de agrarische percelen is toestemming van de eigenaren c.q. gebruikers
verkregen, de agrariërs in het gebied. Voor de registratie van waarnemingen zijn alle
perceelgrenzen (in hoofdzaak houtwallen, soms elzensingels of dobben) in de twee
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gebieden genummerd. Op de kaarten in de bijlagen 1a en 1b worden de beide deelgebieden
weergegeven, alsmede de nummering van de perceelgrenzen.
Zoals hierboven beschreven is er o.a. naar hooiwagens gekeken. Hoewel hooiwagens geen
insecten zijn, zijn ze toch meegenomen in dit onderzoek. Hooiwagens zijn spinachtige
dieren, die acht poten hebben. Er zijn verschillende onderscheidende kenmerken tussen
spinnen en hooiwagens, bv. dat het lijf van hooiwagens (ogenschijnlijk) slechts uit één deel
bestaat en bij spinnen uit twee. Daarnaast hebben spinnen zes of acht ogen en hooiwagens
twee. In tegenstelling tot spinachtigen bestaat het lichaam van een insect uit drie delen, een
kop, een borststuk en een achterlijf. Daarnaast bezitten insecten (de imago’s) altijd zes
poten.
Doel
Er is zeer weinig bekend over het voorkomen van insecten in de landschapselementen in de
NFW. Het doel van het onderzoek is dan ook om een indruk te krijgen van de in de NFW
aanwezige insectenfauna, in het bijzonder voor de houtwalgebieden. Nadrukkelijk moet
hierbij opgemerkt worden dat het niet gaat om een volledige inventarisatie. Voor het
verkrijgen van een volledig beeld van de in de NFW aanwezige insectenfauna, zal nog veel
meer onderzoek uitgevoerd moeten worden, waarbij het wenselijk is om verschillende
methoden toe te passen. Overigens is de wereld van insecten een dynamische; jaarlijks
verdwijnen en verschijnen er naar verwachting vele soorten in een gebied.
Een tweede doel is het verkrijgen van een basis, waarmee gekeken kan worden naar het
voorkomen van insecten, in relatie tot het gevoerde beheer van de landschapselementen,
alsook om een basis te vormen voor toekomstige monitoring.
Leeswijzer
Een groot deel van de in het project verkregen gegevens (voor wat betreft insecten) bestaat
uit gegevens over nachtvlinders. De in dit verslag weergegeven resultaten van deze groep,
zijn gebaseerd op 1330 records (zie bijlage 2a). Hierbij is een record een waarneming van
een bepaalde soort (van één of meerdere imago’s of onvolwassen stadia), op een bepaalde
locatie en tijdstip.
Voor de overige onderzochte groepen insecten, waarvan de resultaten in dit verslag
weergegeven zijn, is een waarnemingenbestand opgebouwd van bijna 1200 records (zie
bijlage 2b).
Deze tweedeling, dus “nachtvlinders” en “overige insectengroepen”, wordt in dit verslag
aangehouden.
Na de beschrijving van het projectgebied, wordt de binnen dit project toegepaste methodiek,
voor het inventariseren van nachtvlinders en soorten van overige insectengroepen,
beschreven. Daarna wordt ingegaan op de resultaten. De beschrijving van de nachtvlinders
is vrij uitvoerig, waarbij ingegaan wordt op de waargenomen soorten en aantallen. Ook wordt
per nachtvlinderfamilie een korte beschrijving gegeven van opvallende en/of bijzondere of
anderzijds interessante soorten. Tevens wordt geprobeerd om een vergelijking te maken van
de nachtvlinderfauna van de NFW en die van een aantal andere terreintypen c.q.
leefgebieden. Voor de overige insectengroepen is een minder uitgebreide beschrijving
opgenomen. Resultaten worden niet alleen in de tekst weergegeven, maar ook in tabelvorm
in de bijlagen.
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2.

Projectgebied

De beide deelgebieden van het insectenonderzoek hebben een kleinschalig agrarische
cultuurlandschap, waarin voornamelijk percelen gras- en maïsland liggen, die in veel
gevallen omsloten worden door met name houtwallen. Daarnaast liggen er verspreid in beide
gebieden andere soorten landschapselementen zoals (elzen)singels, heggen & hagen,
(drink)poelen en pingoruïnes en een enkel (hakhout)bosje. Langs de in het gebied liggende
(fiets)paden en (zand)wegen liggen bermen met weg- en laanbeplantingen en verspreid,
maar vooral aan de randen van de deelgebieden, ligt een beperkt aantal (agrarisch) erven
met hun beplantingselementen. Beide deelgebieden liggen temidden van omringende
vergelijkbare gebieden en grenzen dus niet aan natuurgebieden. Hiermee zijn invloeden
vanuit natuurgebieden tot een minimum beperkt.
Deelgebied Twijzel
Het deelgebied Twijzel ligt ten noorden van Twijzel. Aan twee zijden wordt dit deelgebied
begrensd door verharde wegen. Aan de westzijde ligt het Wyldpaed en aan de oostzijde de
Wedze. Dit zijn de enige wegen in/langs het gebied. Het gebied kent een opstrekkende
verkaveling, met voornamelijk houtwallen rond de in het algemeen lange en smalle percelen.
Dit deelgebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van verschillende grote dobben
(mogelijk pingoruïnes) alsmede vele (drink)poelen. Uitsluitend aan de westelijke rand van het
deelgebied ligt een klein aantal (agrarische) erven. Een kaart van het deelgebied Twijzel
wordt weergegeven in bijlage 1a.
Deelgebied Oostermeer
Deelgebied Oostermeer ligt ten (noord)oosten van het dorp Oostermeer. De verharde wegen
Seadwei, Boskwei, Boerestreek, Zwarteweg en Achttienenweg liggen door of begrenzen het
projectgebied. Het wordt gekenmerkt door een aantal zandwegen, bijvoorbeeld de Griene
Wei, Halfweg en Lange Geestlaan. De laatste wordt door het onverharde Spûkeleantsje
(wandelpad) verbonden met de Griene Wei. Het gebied kent een onregelmatige
blokverkaveling, met voornamelijk houtwallen rond de percelen. Verspreid in het gebied
liggen elzensingels. In dit deelgebied liggen geen grote dobben, wel kleinere (drink)poelen.
In of aan de rand van het deelgebied ligt verspreid een (beperkt) aantal (agrarische) erven.
Een kaart van het deelgebied Oostermeer wordt weergegeven in bijlage 1b.
Overige locaties
Het grootste deel van de waarnemingen en vangsten van insecten binnen dit project zijn
gedaan in de hierboven beschreven deelgebieden. Daarnaast is er een klein aantal
waarnemingen gedaan op andere locaties binnen de grenzen van het Nationaal Landschap
en veelal op beperkte afstand tot de deelgebieden. Het gaat om locaties in of aan de rand
van het agrarische cultuurlandschap, bijvoorbeeld de schrale houtwal langs de
Mûntsegroppe, ter hoogte van Themapark De Spitkeet, en een aantal wegbermen zoals de
berm van (de B-weg van) de Langewijk (Betonwei), ter hoogte van Boelenslaan.
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3.

Methodiek

Voor het inventariseren van insecten zijn diverse methoden toegepast. De levenswijzen van
soorten binnen bepaalde groepen zijn van belang voor de keuze van de juiste methode.

3.1.

Nachtvlinders

Voor de inventarisatie van nachtvlinders zijn de volgende methoden toegepast:
 licht
 smeren
 netvangsten, zichtwaarnemingen en kloppen
 malaiseval
 mijnen zoeken
Licht
Een belangrijke methode die toegepast is bij het inventariseren van nachtvlinders is het
werken met (kunst)licht. Hierbij wordt een strak gespannen wit laken rechtop geplaatst met
daarvoor een lamp, geplaatst op een statief, zie figuur 1. Zowel de breedte als de hoogte van
het gebruikte laken bedraagt ongeveer 1,7 meter. De lamp (400 watt hoge druk kwiklamp
(HPL)) stond steeds op een hoogte van ongeveer 1,8 meter. De lamp werd voorzien van
elektriciteit d.m.v. een (geluidsarme) generator. Gedurende een vangstsessie, vanaf
zonsondergang tot zo’n drie tot vijf uren later, stond de opstelling op een locatie langs een
houtwal. Nachtvlinders worden aangetrokken door het felle licht van de lamp. Ze vliegen
naar de lamp toe en belanden veelal op het witte laken, waarna ze bekeken, gedetermineerd
en geteld kunnen worden.
Deze methode is toegepast op de volgende data en locaties:
 27 april
Griene wei
Oostermeer
 9 mei
Spûkeleantsje
Oostermeer
 22 mei
Griene wei
Oostermeer
 27 mei
Wedze
Twijzel
 17 juni
Seadwei
Oostermeer
 27 juni
Wedze
Twijzel
 3 juli
Wyldpaed
Twijzel
 17 juli
Seadwei
Oostermeer
 25 juli
Wyldpaed
Twijzel
 13 aug.
Wyldpaed
Twijzel
 24 aug.
Boskwei
Oostermeer
 10 sept.
Wyldpaed
Twijzel
Per deelgebied is er zes keer met licht geïnventariseerd.
De keuze voor het deelgebied en de precieze locatie op
een bepaalde datum, was met name afhankelijk van de
weersomstandigheden. Ideaal voor het inventariseren
van nachtvlinders (met behulp van licht) zijn avonden
c.q. nachten met een hoge temperatuur, lage
luchtvochtigheid en weinig wind. Belangrijk is om qua
windrichting op een juiste (beschutte) plek te staan.
Derhalve is de windrichting een belangrijke factor voor
de keuze van de locatie voor de opstelling. Verderop in
dit verslag wordt nu en dan de term “op licht” gebruikt.
Figuur 1: methode licht (foto: G. Tuinstra).
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Smeren
Een tweede belangrijke methode voor het inventariseren van nachtvlinders is “smeren”.
Hierbij wordt een zoetige substantie op ooghoogte op boomstammen aangebracht, waarbij
de geur van de substantie de nachtvlinders aantrekt. De vlinders gaan op de boomstammen
zitten om vervolgens te foerageren op de substantie, zie figuur 2. Ze blijven niet plakken op
de substantie, wat vaak wordt verondersteld! Met behulp van een zaklamp kunnen de
vlinders bekeken, gedetermineerd en geteld worden. Deze methode is een goede aanvulling
op de vorige methode. Er zijn soorten die niet of in veel mindere mate “op licht” komen, maar
juist wel op smeer. Het smeren wordt in hoofdzaak toegepast in het voor- en najaar, wanneer
er weinig concurrentie is van natuurlijke voedselbronnen (bloeiende grassen, kruiden,
struiken en bomen). Juist dan komen er veel nachtvlinders af op de zoete substantie. De
substantie wordt rond of even voor zonsondergang op de boomstammen aangebracht.
Vervolgens worden de boomstammen een aantal keer bekeken op de aanwezigheid van
nachtvlinders. De meeste exemplaren bevinden zich
op de smeer in de schemering, vlak na
zonsondergang, tot één of maximaal twee uur na
zonsondergang. Deze methode is in de NFW weinig
toegepast, wat vooral te maken heeft met de
aanwezigheid van weinig goede locaties voor deze
methode. Ideale locaties bestaan uit plekken met
meerdere (in redelijke mate) vrijstaande bomen,
bijvoorbeeld langs niet al te drukke wegen of paden.
Houtwallen en (elzen)singels zijn over het algemeen
niet geschikt voor deze methode, omdat er weinig
geschikte (vrijstaande) stammen zijn waarop de zoete
substantie aangebracht kan worden. Daarnaast staat
de beplanting op een wallichaam en/of achter een
veekerend raster en is daardoor niet gemakkelijk te
bereiken; zeker niet in (gehele) duisternis! Beplanting
bestaande uit laanbomen langs paden en wegen zijn
daarentegen ideaal voor het werken met smeer, mits
het wegen betreft met beperkt gemotoriseerd verkeer.
Figuur 2: methode smeren (foto: G. Tuinstra).

Deze methode is toegepast op de volgende data en locaties:
 24 augustus
Boskwei
deelgebied Oostermeer
 17 oktober
Seadwei
deelgebied Oostermeer
 18 oktober
Seadwei
deelgebied Oostermeer
 6 januari (2013*)
Seadwei
deelgebied Oostermeer
Deze methode is uitsluitend toegepast op twee locaties in het deelgebied bij Oostermeer.
Het deelgebied ten noorden van Twijzel kent eigenlijk geen geschikte locaties voor deze
methode. De wegbeplanting langs de Wedze zou een optie kunnen zijn, maar het betreft hier
een vrij drukke weg.
Verderop in dit verslag wordt nu en dan de term “op smeer” gebruikt. Wanneer vlinders “op
smeer” waargenomen zijn, dan heeft dat betrekking op een waarneming m.b.v. de hierboven
beschreven methode.
(* In de opsomming van data en locaties hierboven, staat een datum in 2013. Dit is de enige
datum in 2013, waarop gegevens verzameld zijn en waarvan de resultaten weergegeven
worden in dit verslag. Andere gegevens zijn allemaal verkregen in 2012.)
Netvangsten, zichtwaarnemingen en kloppen
Veel nachtvlinders zijn “nachtactief”, ofwel vliegen als het donker is. Maar er zijn ook
verschillende soorten (spontaan) “dagactief”, waarbij ze gemakkelijk overdag waargenomen
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en/of gevangen kunnen worden met een insectennet. Daarnaast zijn er ook soorten die
overdag eenvoudig opgejaagd kunnen worden uit grazige en kruidenrijke vegetaties door er
doorheen te struinen. Door aan takken van bomen en struiken te schudden zijn veel
nachtvlinders gemakkelijk op te jagen en vervolgens met het net te vangen. Vooral micronachtvlinders en veel spannersoorten kunnen op deze manier gevangen worden. De
methode “kloppen” wordt weinig door vlinderaars toegepast, m.u.v. de inventarisatie van
rupsen. Voor onderzoekers van andere insectengroepen (bv. wantsen en kevers) is het
kloppen juist een veel toegepaste methode, waarbij een speciaal gemaakt scherm of
(eenvoudiger) een omgekeerde paraplu, onder een tak van een boom of struik wordt
gehouden, waarna met een stevige stok één of enkele keren op de tak geklopt wordt. De op
de tak aanwezige insecten vallen op het scherm of de paraplu, waarna ze bekeken en
gedetermineerd kunnen worden.
Deze methode is in het onderzoek in de NFW toegepast, maar in hoofdzaak voor andere
insecten dan nachtvlinders. Veel waarnemingen c.q. vangsten verkregen met deze methode
behoren overigens tot de nog niet verwerkte gegevens en zijn daarmee niet in dit verslag
opgenomen.
Toch is er bij het kloppen ook een aantal soorten nachtvlinders waargenomen, vooral micronachtvlinders. Deze methode is in de tabel met waarnemingen (bijlage 2a) niet afzonderlijk
benoemd, m.u.v. twee vondsten van rupsen door kloppen. De overige waarnemingen door
kloppen vallen onder zichtwaarnemingen c.q. (net)vangsten.
Op de volgende data zijn routes gelopen langs vooral houtwallen, waarbij
zichtwaarnemingen en/of netvangsten en/of vangsten door kloppen zijn gedaan en waarbij
ook nachtvlinders waargenomen zijn:
 5 april
deelgebied Twijzel
 30 april
deelgebied Oostermeer
 2 mei
deelgebied Oostermeer
 5 mei
deelgebied Oostermeer
 13 mei
deelgebied Oostermeer
 17 mei
deelgebied Oostermeer
 27 mei
deelgebied Twijzel
 29 mei
deelgebied Oostermeer
 10 juni
deelgebied Oostermeer & deelgebied Twijzel
 14 juni
deelgebied Oostermeer
 23 juni
deelgebied Oostermeer
 27 juni
deelgebied Twijzel
 28 juni
deelgebied Oostermeer
 2 juli
deelgebied Oostermeer
 6 juli
deelgebied Twijzel
 7 juli
Langewijk (Betonwei) t.h.v. Boelenslaan
 9 juli
Langewijk (Betonwei) t.h.v. Boelenslaan
 15 juli
deelgebied Oostermeer
Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt zijn de routes langs de houtwallen voornamelijk in
het voorjaar en de voorzomer gelopen. Dit is een belangrijk deel van het jaar voor het
inventariseren van veel soorten micro-nachtvlinders. Veel macro-nachtvlinders zijn na deze
periode (ook nog) actief, maar een groot deel van deze groep komt goed op licht (en/of
smeer) en is daarmee vooral met die methoden geïnventariseerd.
Malaisevallen
Een malaiseval wordt ook wel een vangtent genoemd. Het bestaat uit een strakgespannen
en rechtopstaand fijnmazig laken, met aan weerszijden erboven een “dak” van hetzelfde
materiaal, zie figuur 3. Vliegende insecten vliegen tegen het verticale laken, dat loodrecht op
een houtwal staat, waarna ze een weg terug zoeken. De insecten zoeken de weg terug naar
boven en naar het lichtste punt. Daarom wordt het hoogste punt van de malaiseval, met de
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daaraan bevestigde vangpot, naar de meest zuidelijke richting geplaatst. Door een opening
vanuit de tent worden ze opgevangen in de vangpot. In de vangpot bevindt zich een
dodingsmiddel. Malaisevallen zijn voor het project in de NFW vooral gebruikt om andere
insecten dan nachtvlinders te vangen, bv. (zweef)vliegen, bijen en wespen en sluip- en
bladwespen. Nachtvlinders (en ook dagvlinders) in malaisevallen kunnen als bijvangst
worden beschouwd, omdat andere methoden een veel beter resultaat hebben.
Vangsten van nachtvlinders (en ook verschillende soorten dagvlinders) in malaisevallen zijn
gedaan op de volgende data en locaties/deelgebieden:
 24 t/m 28 mei
deelgebied Twijzel – zijde Wyldpaed
 2 t/m 9 juni
deelgebied Oostermeer – ten westen van de Griene Wei
 2 t/m 9 juni
deelgebied Oostermeer – ten oosten van de Griene Wei
 2 t/m 9 juni
deelgebied Oostermeer – ten oosten van Halfweg
 10 t/m 12 juni
dorpskern Drogeham
 13 t/m 20 juni
deelgebied Oostermeer (Griene Wei)
 14 t/m 21 juni
deelgebied Twijzel (zijde Wyldpaed)
 29 juni t/m 6 juli
deelgebied Twijzel (zijde Wyldpaed)
 1 t/m 8 juli
deelgebied Twijzel (zijde Wyldpaed)
 7 t/m 14 augustus
deelgebied Oostermeer (Boskwei)
 7 t/m 14 augustus
deelgebied Twijzel (Wyldpaed)
 29 sept. t/m 13 okt. deelgebied Oostermeer (Boskwei)
 29 sept. t/m 13 okt. deelgebied Twijzel (Wyldpaed)

Figuur 3: malaiseval langs houtwal 88 in deelgebied Oostermeer (foto: G. Tuinstra).

Mijnen zoeken
De rupsen van bepaalde groepen micro-nachtvlinders leven in de bladeren van bomen,
struiken en soms kruiden. Ze vreten van het bladweefsel en veroorzaken daarbij gangen,
blazen of vouwen in de bladeren: mijnen, zie figuur 4. Veel soorten zijn monofaag. Daardoor
en vanwege het feit dat de mijnen van verschillende soorten een verschillend uiterlijk
hebben, kunnen ze vaak betrekkelijk eenvoudig gedetermineerd worden. Zo zijn sommige
mijnen sterk kronkelend, andere juist niet. Bepaalde mijnen bevinden zich vooral aan de rand
van het blad, andere veelal op het midden van het blad, al dan niet de (hoofd)nerf
doorsnijdend. Ook de wijze waarop de frass (uitwerpselen van de rupsen) in de mijn
aanwezig is (in een rechte lijn, of in boogjes), kan kenmerkend zijn voor een soort.
Op 6 oktober 2012 heeft de Vlinderwerkgroep Friesland een excursie in het gebied bij Twijzel
gehouden, specifiek om te kijken naar de aanwezigheid van bladminerende vlindersoorten.
De meeste mijnen zijn gevonden op bomen en struiken in houtwallen, in en aan de rand van

7

het deelgebied bij Twijzel. Een kleiner aantal is gevonden aan de westkant van de Wedze, bij
de Bootsma’s Dobbe, en de begraafplaats direct ten noorden van Twijzel, aan de Wedze.
Naast de vondsten die gedaan zijn tijdens de excursie zijn er nog een zeer beperkt aantal
mijnen elders gevonden.

Figuur 4: blad met mijn veroorzaakt door de rups van een vlinder (foto: G. Tuinstra).

3.2.

Overige insectengroepen

Voor het inventariseren van de overige insectengroepen zijn de volgende drie methoden
toegepast:
 potvallen
 malaisevallen
 netvangsten
Potvallen
Een goede methode voor het inventariseren naar bodembewonende insecten is het gebruik
van potvallen. De in dit project gebruikte potvallen zijn plastic bekers, met een
bovendiameter van zeven centimeter. De beker loopt in de richting van de bodem iets taps
toe en heeft een diepte van ongeveer 15 centimeter. Deze bekers worden in de bodem
ingegraven, waarbij de bovenkant van de beker exact op dezelfde hoogte komt te staan als
het aangrenzende maaiveld. De beker wordt voorzien van een vloeistof (koelvloeistof) waarin
de gevangen insecten voor een bepaalde tijd (de tijd van plaatsing tot lediging) worden
geconserveerd. Boven de beker wordt op een hoogte van ongeveer drie centimeter een
vierkant aluminium afdekplaatje (zie figuur 5), met een afmeting van ongeveer 12x12
centimeter, geplaatst. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er (overvloedig) regenwater in
de beker terecht komt. Daarbij zou de conserveringsvloeistof verdund raken, waardoor de
werking onvoldoende zou kunnen worden en het gevangen materiaal kan gaan rotten.
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Figuur 5: houtwal 31 met net rechts van de berk het afdekplaatje van een potval zichtbaar (foto: G. Tuinstra).

Binnen dit project zijn in totaal 50 potvallen geplaatst. Het gaat hierbij om 10 locaties waar
steeds vijf potvallen zijn geplaatst. Binnen de 10 locaties stonden de potvallen steeds op een
(gemiddelde) afstand van vijf meter van elkaar. Alle potvallen zijn geplaatst op houtwallen.
Bij de keuze van de houtwallen is onderscheid gemaakt tussen houtwallen met een schrale
bodem c.q. begroeiing en houtwallen met een rijkere bodem CQ. begroeiing.
De locaties van de houtwallen waarop de potvallen zijn geplaatst, worden op kaart
weergegeven in de bijlagen 1a en 1b. In tabel 1 wordt per locatie aangegeven om wat voor
soort houtwal het gaat (schraal of rijk) en wat het grondgebruik is van de percelen aan
weerszijden van de houtwal.
locatie houtwal soort

gebruik zijde 1

gebruik zijde 2

1

29

Houtwal-rijk

Intensief grasland

Intensief grasland

2

31

Houtwal-schraal

Intensief grasland

Intensief grasland

3

41

Houtwal-rijk

Intensief grasland

Intensief grasland

4

103

Houtwal-schraal

Intensief grasland

Intensief grasland

5

119

Houtwal-schraal

Intensief grasland

Zandpad

6

201

Houtwal-schraal

Extensief grasland

Maisland

7

203

Houtwal-rijk

Maisland

Maisland

8

151

Houtwal-rijk

Intensief grasland

Intensief grasland

9
10

208
215

Houtwal-schraal
Houtwal-schraal

Intensief grasland
Intensief grasland

Intensief grasland
Intensief grasland

Tabel 1: soorten houtwallen en gebruik aangrenzend perceel.

Alle 50 potvallen zijn op 19 april 2012 geplaatst. Gedurende het seizoen zijn ze blijven staan
tot uiterlijk 28 oktober. In de tijd tussen 19 april en 28 oktober zijn de vangsten in de
potvallen zes keer verzameld. Inclusief de einddatum van 28 oktober zijn de vangsten in de
potvallen dus allen zeven keer verzameld.
De tijd tussen de verzameldata verschilt, maar ligt tussen de 19 en 40 dagen. Bij perioden
met hoge temperaturen en/of juist veel neerslag is de periode tussen twee verzameldagen
korter geweest. Dit voorkwam een tekort aan conserveringsvloeistof (door verdamping bij
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warmte) of juist teveel water in de potvallen (bij overvloedige neerslag). De verzameldagen
zijn niet voor alle locaties dezelfde:
 1e verzameldag
19 mei
e
 2 verzameldag
10 juni
 3e verzameldag
1 juli
 4e verzameldag
18, 19, 20 juli
e
 5 verzameldag
23 augustus
 6e verzameldag
19 september, 5 oktober
 7e verzameldag
27, 28 oktober
Op de verzameldagen werden de potvallen geleegd. De inhoud van de vijf potten op een
locatie werd daarbij overgebracht in één verzamelpot met alcohol (70%). Over het gehele
seizoen zijn per locatie zeven verzamelpotten gemaakt. Het totaal aantal verzamelpotten
voor alle locaties bedraagt 69. Op één locatie (deelgebied Twijzel, houtwal 151) zijn de
potvallen een keer vertrapt geweest, waarbij die vangst verloren is gegaan.
Aan het einde van het veldseizoen zijn de vangsten uit de verzamelpotten gesorteerd en
gedetermineerd door deskundigen op het gebied van de verschillende insectengroepen of –
families.
Malaisevallen
De werking van een malaiseval of tentval wordt beschreven bij de methodiek voor de
inventarisatie van nachtvlinders. Daar wordt ook beschreven dat deze methode niet de beste
is voor het inventariseren van nachtvlinders, maar wel voor andere groepen vliegende
insecten, bijvoorbeeld vliegen.
Vangsten van soorten binnen de “overige insectengroepen”, zijn gedaan op de volgende
data en locaties:
 24 t/m 28 mei
deelgebied Twijzel – zijde Wyldpaed
 1 t/m 6 juni
deelgebied Oostermeer – ten westen van de Griene Wei
 1 t/m 6 juni
deelgebied Oostermeer – ten oosten van de Griene Wei
 1 t/m 6 juni
deelgebied Oostermeer – ten oosten van Halfweg
Netvangsten
Ook deze methode wordt bij de nachtvlinders beschreven. Uiteraard kan deze methode voor
allerlei insectengroepen toegepast worden. Vooral op zonnige dagen kunnen vele soorten
insecten met het net gevangen worden.
Op de volgende data zijn routes gelopen langs vooral houtwallen, waarbij netvangsten zijn
gedaan van soorten binnen de “overige insectengroepen”:
 29 maart
deelgebied Twijzel
 5 april
deelgebied Twijzel
 11 april
deelgebied Oostermeer
 14 april
deelgebied Oostermeer
 30 april
deelgebied Oostermeer
 5 mei
deelgebied Oostermeer
 6 mei
deelgebied Oostermeer
 7 mei
deelgebied Twijzel
 17 mei
Malewei Oostermeer
 18 mei
deelgebied Oostermeer
Ook hier geldt dat er op veel meer data netvangsten zijn gedaan, maar dat de determinaties
daarvan nog niet uitgevoerd en/of verwerkt zijn en daarmee niet weergegeven in dit verslag.
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3.3.

Verantwoording en verwerking veldgegevens

3.3.1 Nachtvlinders
Met uitzondering van de vangsten in malaisevallen en een serie waarnemingen (op licht) op
3 juli door H. Smit (Lauwersoog), zijn alle vangsten en andere waarnemingen van
nachtvlinders gedaan door G. Tuinstra (Drachten).
In de eerste week van juni heeft H.J. Prijs (Haren (Gr.)) een drietal malaisevallen in het
deelgebied Oostermeer, langs een drietal verschillende houtwallen geplaatst, in het bijzonder
voor onderzoek naar vliegen. Ook de bijvangsten in de vorm van (nacht)vlinders zijn hieruit
verzameld, gedetermineerd en verwerkt.
De overige malaisevallen, waarin nachtvlinders verzameld zijn, zijn geplaatst door F. van der
Meer (Drogeham). Ook de vangsten zijn door hem verzameld.
Determinaties van nachtvlinders (van waarnemingen op licht en smeer, maar ook vangsten
in malaisevallen) werden gedaan door G. Tuinstra.
Bij de mijnenexcursie van de Vlinderwerkgroep Friesland was een specialist op het gebied
van bladminerende (micro-nacht)vlinders aanwezig (L. Bot, Formerum-Terschelling). Hij
heeft het gros van de vondsten van bladmijnen gedetermineerd en/of gecontroleerd. Overige
determinaties tijdens deze excursie zijn gedaan door leden van de Vlinderwerkgroep
Friesland.
De verkregen gegevens zijn verwerkt in een tabel met diverse parameters (zie tabel 2a)
zoals vindplaats, Amersfoortcoördinaten, aantal exemplaren en toegepaste methode.
Verzameld
Een groot deel van de macro-nachtvlinders is door een ervaren nachtvlinderaar te
determineren. Bij sommige soorten (zgn. dubbelsoorten) is het noodzakelijk om naar
inwendige kenmerken te kijken. Het determineren van bepaalde groepen micro-nachtvlinders
(bv. soorten uit het genus Coleophora) is veel lastiger. De vlinders zijn veelal erg klein en
vertonen dikwijls weinig onderscheidende uiterlijke kenmerken. Vooral in het veld (ofwel
zonder binoculair, literatuur en/of vergelijkingsmateriaal) is het op naam brengen van
bepaalde micro-nachtvlinders bijzonder moeilijk. Om deze reden zijn tijdens de
veldwerkzaamheden exemplaren verzameld en geprepareerd (zie figuur 6). De dieren
konden daarmee toch gedetermineerd worden en nu dienen als referentiemateriaal. Alle
verzamelde exemplaren zijn (vooralsnog) opgenomen in de referentiecollectie van G.
Tuinstra. Er wordt bekeken of het een mogelijkheid is een referentiecollectie (van insecten in
het algemeen) op te bouwen voor de NFW.
3.3.2. Overige insectengroepen
De inventarisatie d.m.v. de potvallen is in samenwerking met EIS-Nederland uitgevoerd, in
de persoon van J. Noordijk (Wageningen). EIS schakelde voor de determinaties van soorten
uit bepaalde groepen specialisten in.
De in dit project gebruikte potvallen zijn geplaatst door F. van der Meer, J. Noordijk en H.
Turin (Renkum). De vangsten uit de potvallen zijn steeds verzameld door F. van der Meer.
De vangsten uit de potvallen zijn gesorteerd door Th. Heijerman (Wageningen), J. Noordijk
en H. Turin. De determinaties zijn als volgt uitgevoerd: J. Noordijk voor hooiwagens, H. Turin
voor loopkevers, P. Boer (Bergen) voor mieren, Th. Heijerman voor snuitkevers en enkele
overige kevers en B. Aukema (Wageningen) voor wantsen.
Bij de nachtvlinders werd H.J. Prijs al genoemd vanwege de vangsten van nachtvlinders in
zijn malaisevallen. De vallen stonden in het bijzonder opgesteld voor vliegen (van een aantal
families), waarbij hij specialist is.
De overige malaisevallen zijn geplaatst en de vangsten zijn verzameld door F. van der Meer.
Determinaties van gevleugelde Hymenoptera uit deze malaisevallen zijn gedaan door H.
Meijer (Drachten) (met name bijen en hommels) en C.J. Zwakhals (Arkel) (sluipwespen).
Ook de netvangsten, allen gedaan door G. Tuinstra (vrijwel allen Hymenoptera), werden
gedetermineerd door H. Meijer en C.J. Zwakhals.
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De verkregen gegevens zijn verwerkt in een tabel met diverse parameters (zie tabel 2b)
zoals vindplaats, Amersfoortcoördinaten, aantal exemplaren en toegepaste methode.
Verzameld
De in de potvallen verzamelde loopkevers en mieren zijn thans in het bezit van J. Noordijk.
Verzamelde vlinders alsmede verzamelde Hymenoptera bevinden zich in de collectie van G.
Tuinstra. Vangsten van nachtvlinders in malaisevallen alsmede de gevangen snuitkevers en
hooiwagens zijn niet bewaard.
Ook hiervoor geldt dat er bekeken wordt of het een mogelijkheid is om een referentiecollectie
voor de NFW op te bouwen.

Figuur 6: een aantal in de NFW verzamelde nachtvlinders (foto: G. Tuinstra).
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4.

Resultaten nachtvlinders

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek, voor het onderdeel nachtvlinders,
beschreven. Eerst wordt er een beeld gegeven van de in hoofdlijnen onderscheiden groepen
(nacht)vlinders in Nederland, om een perspectief te bieden voor de daarna beschreven
resultaten, van het onderzoek in de NFW.

4.1.

Groepen vlinders

Nachtvlinders zijn in te delen in twee groepen, micro-nachtvlinders en macro-nachtvlinders.
Deze indeling is “kunstmatig” en door de mens gemaakt en dus niet wetenschappelijk c.q.
taxonomisch. Wel is het zo dat veel micro-nachtvlinders (erg) klein van formaat zijn en
daarmee kleiner dan de meeste macro-nachtvlinders. Toch zijn er ook veel uitzonderingen.
Er zijn “grote micro’s” en “kleine macro’s”.
Het aantal soorten nachtvlinders is vele malen groter dan het aantal soorten dagvlinders.
Thans komen er in Nederland zo’n 50 verschillende soorten dagvlinders voor. In het verleden
waren dat er ongeveer 70, terwijl de totale lijst van in Nederland waargenomen soorten
dagvlinders iets meer 100 soorten bevat. Deze lijst is inclusief soorten die incidenteel
waargenomen zijn, alsmede een aantal adventieven (soorten die door de mens onbedoeld
naar ons land zijn gebracht).
De lijst van in Nederland waargenomen nachtvlinders bestaat uit ongeveer 2350 soorten. Het
gaat daarbij om ongeveer 850 soorten macro-nachtvlinders en ongeveer 1500 soorten micronachtvlinders. Jaarlijks wordt een klein aantal soorten als nieuw voor Nederland gemeld,
voornamelijk micro-nachtvlinders. Uiteraard staan, net als bij de dagvlinders, ook op de lijst
van nachtvlinders zeldzaamheden, incidenteel waargenomen soorten en adventieven.
Voor het overzicht volgt hieronder een opsomming van het aantal soorten op de lijst van in
Nederland waargenomen vlindersoorten, per groep:
 dagvlinders
±100 soorten (±4%)
 macro-nachtvlinders
±850 soorten (±35%)
 micro-nachtvlinders
±1500 soorten (±61%)
 totaal
±2450 soorten (100%)
Het aantal in Friesland waargenomen soorten macro-nachtvlinders bedraagt bijna 650
(±76% van het aantal soorten in geheel Nederland). Van de in Friesland waargenomen
soorten micro-nachtvlinders is geen lijst gemaakt, maar als de vergelijking met macronachtvlinders wordt doorgetrokken zal het gaan om ongeveer 1140 soorten.

4.2.

Onderzoek NFW

De inventarisatie in de NFW was gericht op nachtvlinders. Er is niet gericht onderzoek
gedaan naar dagvlinders. Toch zijn er ook diverse soorten dagvlinders waargenomen, bij de
diverse toegepaste methoden.
Zoals in de inleiding geschreven werd, was het doel van de inventarisatie het verkrijgen van
een beeld van de in de NFW aanwezige nachtvlinderfauna, met name in de
houtwalgebieden. De lijst van de in dit project waargenomen soorten is nog lang niet de
complete lijst van soorten die in het gebied aanwezig zullen zijn. Daarvoor zal meer
onderzoek noodzakelijk zijn, waarbij diverse methoden een aantal jaren toegepast worden.
De spreiding van het veldwerk over het seizoen is daarbij van belang. In de hier
gepresenteerde resultaten zullen bv. soorten ontbreken die juist in het (vroege) voorjaar
actief zijn, omdat de (weers)omstandigheden in deze periode van 2012 bijzonder slecht
waren voor het inventariseren van nachtvlinders. In deze periode is weinig veldwerk
uitgevoerd.

13

Toch is het vooraf gestelde doel, een indicatie van de in de NFW aanwezige
nachtvlinderfauna, behaald. Tijdens het veldwerk zijn vangsten en waarnemingen gedaan
van 448 vlindersoorten! De verdeling over de groepen, zoals eerder beschreven, is als volgt:
 dagvlinders
11 soorten
 macro-nachtvlinders
241 soorten
 micro-nachtvlinders
195 soorten
Indicatie totaal aantal vlindersoorten in de NFW
Zoals beschreven zal er een veel groter aantal soorten nachtvlinders in de NFW voorkomen.
Het is moeilijk om hiervan een goede inschatting te geven. Op basis van een analyse van
waargenomen macro-nachtvlinders op een lange reeks vangavonden (jaren lang) in
verschillende gebieden (met name in Noord-Brabant), alsmede de verdeling van het aantal
soorten macro-nachtvlinders en micro-nachtvlinders, wordt hieronder toch geprobeerd een
hele grove indicatie te geven van het aantal in de NFW voorkomende vlindersoorten.
Uit de analyse van de eerder genoemde gegevens (door c.q. mond. med. F. Post, Tilburg)
bleek dat wanneer er verspreid over één jaar zo’n 20 keer met licht geïnventariseerd werd, er
ongeveer 75% van het uiteindelijke aantal soorten (na meerdere jaren onderzoek) in het
eerste jaar waren vastgesteld.
In 2012 werd in de NFW 12 keer met licht geïnventariseerd, waarbij 212 soorten macronachtvlinders waargenomen zijn. De inschatting (persoonlijke inschatting auteur) is dat dit
aantal in ieder geval zou kunnen stijgen tot zo’n 240, als er nog zo’n acht keer met licht
gevangen zou worden, met name in het voorjaar/voorzomer. Dus in totaal een aantal van
240 soorten op 20 vangavonden. Overigens is dit aantal al overschreden, want in totaal, dus
inclusief de andere gebruikte methoden, zijn er al 242 soorten waargenomen.
Op basis van de mededeling van F. Post zou het totaal aantal waargenomen soorten macronachtvlinders in de NFW (na uitgebreider onderzoek) dan uitkomen op zo’n 320.
Op basis van de verdeling van de in Nederland waargenomen aantallen soorten macronachtvlinders en micronachtvlinders (zie inleiding) zou het aantal soorten micro-nachtvlinders
in de NFW ongeveer 560 bedragen.
Voor wat betreft de dagvlinders is de inschatting (persoonlijke inschatting auteur) dat er in de
NFW in totaal zo’n 22 soorten dagvlinders voor zullen komen.
Op basis van hetgeen beschreven in deze paragraaf komen er mogelijk in de NFW zo’n 900
vlindersoorten voor. Maar hierbij moet er uitdrukkelijk vermeld worden dat dit een zeer grove
indicatie is, die niet gebaseerd is op (voldoende) onderzoek in de NFW zelf.

4.3.

Verdeling aantal soorten per familie

Het totaal aantal waargenomen soorten macro-nachtvlinders bedraagt 241, verspreid over
11 verschillende families. In het cirkeldiagram in figuur 7 wordt het aantal soorten per familie
weergegeven.
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Figuur 7: diagram met het aantal soorten per familie (macro-nachtvlinders).

De uilen (Noctuidae) en spanners (Geometridae) zijn de families met de grootste aantallen
waargenomen soorten, resp. 102 en 81 soorten. Opvallend is het vrij grote aantal soorten
tandvlinders (Notodontidae) dat waargenomen is, 19 soorten. Uit Friesland zijn 25 soorten
bekend van deze familie. Van de andere families zijn veel minder soorten waargenomen,
maar dit zijn landelijk bekeken ook de kleinere families.
Bij de indeling van het aantal soorten per familie, en ook hierna in dit verslag, is uitsluitend
gekeken naar macro-nachtvlinders.

4.4.

Beknopte beschrijving van een aantal soorten

In deze paragraaf worden per familie een of enkele waargenomen soorten beknopt
beschreven.
Hepialidae (wortelboorders) en Limacodidae (slakrupsen)
De familie Limacodidae kent in Nederland slechts twee soorten. Heterogenea assella (kleine
slakrups) is niet bekend uit Friesland, Apoda limacodes is een vrij gewone soort, met name
in het zuidoosten van de provincie. De rupsen van deze vlinder hebben een slakachtig
uiterlijk (zie figuur 8, links) en leven op verschillende boomsoorten, maar hebben een sterke
voorkeur voor eik (Quercus). Op 3 juli werden twee exemplaar op licht gevangen in het
deelgebied Twijzel.
De familie Hepialidae heeft met 5 soorten in Nederland eveneens een beperkte omvang.
Alleen Triodia sylvina (oranje wortelboorder; zie figuur 8, rechts) is in de NFW waargenomen,
maar dit is dan ook de algemeenste soort in Nederland en Friesland en komt min of meer
verspreid in de provincie voor. De iets minder algemene Phymatopus hecta
(heidewortelboorder) is niet waargenomen, wat te maken kan hebben met het feit dat deze
soort, in tegenstelling tot bv. T. sylvina, veel minder goed op licht komt. De mannetjes van P.
hecta kunnen in de schemering worden waargenomen, vliegend boven de voedselplanten,
vooral diverse soorten varens.
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Figuur 8: rups van Apoda limacodes (slakrups; links) en vrouwtje van Triodia sylvina (oranje wortelboorder) (foto’s: G.
Tuinstra).

Lasiocampidae (spinners) en Sphingidae (pijlstaarten)
Hoewel het een betrekkelijke kleine groep is (uit Friesland 11 soorten bekend) en de meeste
soorten ook niet direct te verwachten zijn in een agrarisch cultuurlandschap (maar meer in
het bos en op de heide), is het aantal waargenomen Lasiocampidae (spinners) behoorlijk
klein. Van Malacosoma neustria (ringelrups) werden 3 exemplaren gezien op 17 juli. Van
Poecilocampa populi (zwarte herfstspinner) werd alleen een rups gevonden. De rups werd
geklopt uit een ratelpopulier (Populus tremula), groeiend langs het Spûkeleantsje. Dat van
deze soort geen imago’s waargenomen zijn heeft te maken met het feit dat er niet in de juiste
periode met licht is gevangen. De top van de vliegtijd van deze soort valt namelijk in de
eerste helft van november. De vlinder is in Friesland beslist niet zeldzaam en wordt soms in
aantal gevangen op licht.
Opvallend is het ontbreken van Euthrix potatoria (rietvink of drinker)! Hoewel het gebied vrij
veel dobben kent, met daarom heen moerasachtige vegetaties, is het gebied over het
algemeen misschien te droog voor deze soort.
Van de groep van de Sphingidae (pijlstaarten) werden vier soorten gezien; Mimas tiliae
(lindepijlstaart), Laothoe populi (populierenpijlstaart), Sphinx ligustri (ligusterpijlstaart) en
Deilephila elpenor (groot avondrood). In totaal werden er 22 exemplaren van deze vier
soorten waargenomen. Het ontbreken van Deilephila porcellus (klein avondrood) was
misschien te verwachten. De soort komt in Friesland vooral voor in het zuidoosten en op de
eilanden. Dat Smerinthus ocellata (pauwoogpijlstaart) niet werd aangetroffen is wel een
verrassing. Rupsen van deze fraaie pijlstaart zitten graag op wilg (Salix) en populier
(Populus), beide frequent in het gebied voorkomend.
Lymantriidae (donsvlinders) en Nolidae (visstaartjes)
Van de familie van de donsvlinders zijn vier soorten waargenomen. Orgyia antiqua
(witvlakvlinder) is een in Nederland algemene vlinder. De mannetjes van deze soort worden
dikwijls in het najaar gezien, wanneer ze (overdag) op zoek zijn naar de vrouwtjes. De
vrouwtjes zullen niet vliegend worden waargenomen, want ze zijn vleugelloos. Rupsen van
O. antiqua kunnen op allerlei soorten struiken en bomen worden aangetroffen. Van deze
soort is slechts één exemplaar waargenomen, tijdens de bladmineeerdersexcursie van de
Vlinderwerkgroep Friesland.
Een tweede soort van deze familie die de moeite waard is om te noemen is Leucoma salicis
(satijnvlinder). De vlinder staat in Nederland te boek als zeldzaam, maar dit geldt
voornamelijk voor het midden en zuiden van het land. Daarbij komt dat de soort vaak erg
fluctueert in aantal. In sommige jaren kan de soort erg algemeen zijn, in andere jaren juist
zeldzaam. In Friesland is L. salicis geen zeldzaamheid, zeker de laatste jaren niet. Rupsen
van L. salicis leven op populier en wilg. In de NFW is de vlinder waargenomen als rups en
imago. Een rups werd geklopt uit een ratelpopulier aan het Spûkeleantsje. Er werden in
totaal 45 imago’s waargenomen, uitsluitend in het deelgebied Twijzel.
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De familie Nolidae kent in Friesland negen soorten, waarvan de meeste vrij klein zijn en
dikwijls met micro-nachtvlinders worden verward. Slechts twee soorten zijn groter en hebben
een opvallend uiterlijk. Zowel Bena bicolorana (grote groenuil) als Pseudoips prasinana
(zilveren groenuil) zijn vrijwel geheel groen. Alleen P. prasinana is in de NFW waargenomen.
Dit is niet vreemd, want B. bicolorana is in Nederland niet een algemene vlinder. P.
prasinana is in beide deelgebieden waargenomen, maar er werden slechts een beperkt
aantal exemplaren gezien.
Drepanidae (eenstaarten) en Arctiidae (beervlinders)
Van de familie van de Drepanidae (eenstaarten) zijn uit Nederland 16 soorten bekend. Twee
soorten zijn (zeer) zeldzaam en zijn niet bekend uit Friesland. In de NFW zijn tien soorten
waargenomen. Een niet alledaagse soort, die de afgelopen decennia behoorlijk achteruit is
gegaan, is Cilix glaucata (Chinese letter). Een prachtige, niet al te grote vlinder, met een
teken op de vleugels dat lijkt op een Chinese letter, gevormd door een patroon van
oplichtende schubben. In het verleden kwam C. glaucata ook in de provincies Friesland en
Groningen algemener voor dan nu het geval is. Dit geldt vooral voor het binnenland. Op de
eilanden, alsook in de bosgebieden bij Lauwersoog, wordt de vlinder nog wel met enige
regelmaat gezien. Plekken van het Friese en Groninger binnenland, waar de vlinder de
afgelopen jaren nog wel is gezien, liggen allen in het kleinschalige agrarische
cultuurlandschap (Buitenpost, Bergum, Opende en Kornhorn). En daarbij komen nu
Oostermeer en Twijzel bij. De vlinder werd gezien op drie verschillende dagen (22 en 27 mei
en 25 juli) en locaties. De waarnemingen van mei (beide steeds één exemplaar) zullen van
de eerste generatie zijn geweest, die van juli van de tweede generatie. Op de laatste datum
werden zelfs zes exemplaren waargenomen! De soort heeft dus een populatie in de NFW.
Voedselplanten zijn vooral meidoorn (Crataegus) en sleedoorn (Prunus spinosa). Meidoorn
komt in beide deelgebieden voor, sleedoorn ook, maar vooral in het deelgebied Twijzel.
De soorten Thyatira batis (braamvlinder) en Habrosyne pyritoides (vuursteenvlinder), van de
subfamilie Thyatirinae, zijn beide in redelijke aantallen waargenomen in de NFW. Beide
soorten komen goed op licht en hebben o.a. braam (Rubus) als voedselplant.
De “echte eenstaarten” (subfamilie Drepaninae) zijn vlinders met een opvallende
vleugelvorm. Aan het uiteinde van de vleugel bevindt zich een sterke kromming, vooral bij de
twee grotere soorten Drepana curvatula (bruine eenstaart) en D. falcataria (berkeneenstaart;
zie figuur 9, links). Beide soorten zijn waargenomen in de NFW, D. curvatula in het bijzonder.
Ook de twee kleinere soorten, Watsonalla binaria en W. cultraria, zijn waargenomen. Van W.
binaria werden 36 imago’s en één rups (op zomereik (Quercus robur)) gezien. Van W.
cultraria werd slechts één exemplaar op licht gevangen. Dit is niet vreemd, gezien de
voedselplant van de vlinder, beuk (Fagus sylvatica). Vanwege het voorkomen van de
voedselplant is deze vlinder juist een soort van bosgebieden. Het exemplaar van de NFW
werd gevangen op 22 mei, langs een houtwal aan de Griene Wei. In deze houtwal staat
naast een variatie aan andere struiken en bomen ook één beuk!

Figuur 9: Drepana falcataria (berkeneenstaart; links) en Arctia caja (grote beer) (foto’s: G. Tuinstra).
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Het aantal in de NFW waargenomen soorten van de familie Arctiidae (beervlinders) bedraagt
elf. Van deze familie zijn uit Friesland 25 soorten bekend. Deze familie bestaat uit een
tweetal subfamilies. Van de subfamilie Lithosiinae zijn zes soorten waargenomen waaronder
de “korstmosbeertjes” Atolmis rubricollis (zwart beertje), Eilema griseola (glad beertje) en E.
sororcula (geel beertje). Er zijn nog een aantal korstmosbeertjes die ook in de NFW te
verwachten zijn.
Van de meer opvallende beervlinders Phragmatobia fuliginosa (kleine beer), Spilosoma lutea
(gele tijger) en S. lubricipeda (witte tijger) zijn resp. 60, 19 en 59 exemplaren waargenomen.
De drie soorten werden in beide deelgebieden op licht gevangen. Het zijn fraaie
nachtvlinders door hun kleur en/of tekening. Dit kan ook gezegd worden van de schitterende
Arctia caja (grote beer; zie figuur 9, rechts), een forse, prachtig getekende en gekleurde
beervlinder! Van deze vrij algemene soort werd in de NFW slechts een enkel exemplaar
gezien.
Notodontidae (tandvlinders)
Maar liefst 18 soorten Notodontidae (tandvlinders) werden waargenomen! Opvallende
tandvlinders waren de vrij forse Stauropus fagi (eekhoorn) en Peridea anceps
(eikentandvlinder) en de prachtige Harpyia milhauseri (draak). Ook is het vermelden waard
van de drie soorten “kleine hermelijnvlinders”; de algemene Furcula furcula (kleine
hermelijnvlinder) en de veel minder algemene F. bifida (wilgenhermelijnvlinder) en F.
bicuspis (berkenhermelijnvlinder). Van de op Vlindernet als zeldzaam aangeduide F. bifida
werden zes exemplaren gezien. Slechts één exemplaar van F. bicuspis werd gezien. Juist de
afgelopen jaren wordt deze hermelijnvlinder maar weinig waargenomen. Tot slot de bekende
eikenprocessierups, Thaumetopoea processinea. Op 13 augustus kwamen er twee
mannetjes op het laken in het deelgebied Twijzel. De vlinders is inmiddels over vrijwel geheel
Nederland verspreid. Waarnemingen van mannetjes kwamen dit jaar o.a. van Terschelling
en Lauwersoog. Voor zover bekend zijn er zo noordelijk nog geen vrouwtjes waargenomen,
maar ook deze kunnen binnen een paar jaar verwacht worden.
Geometridae (spanners)
Een van de eerste spanners die tijdens de inventarisatie waargenomen werd, is Biston
strataria (vroege spanner), een prachtige en variabele spanner. De vlinder heeft overigens
niet het kenmerkende spanner-uiterlijk, maar heeft meer weg van een uil, vooral vanwege z’n
forse lichaam. Van Biston betularia (peper-en-zoutvlinder) werden in totaal zo’n 30
exemplaren genoteerd, gedurende de periode eind juni tot half augustus.
Bepaalde soorten spanners werden frequent waargenomen, sommige slechts in een enkel
exemplaar. Voorbeelden hiervan zijn Chiasmia clathrata (klaverspanner), Cyclophora
punctaria (gestippelde oogspanner; zie figuur 10, rechts), Perizoma flavofasciata
(silenespanner) en P. albulata (ratelaarspanner) en Cidaria fulvata (oranje
bruinbandspanner). Deze laatste soort wordt in verhouding veel waargenomen in bebouwde
omgeving en in duingebieden, vanwege de daar voorkomende rozen, o.a. gecultiveerde
soorten. In het houtwallengebied is hondsroos (Rosa canina) een veel voorkomende soort.
Daarnaast komen er verschillende andere, veelal zeldzame rozensoorten in het gebied voor.
Van de prachtig getekende en gekleurde C. fulvata werden twee exemplaren waargenomen
in het deelgebied Twijzel. Bijzonder is dat er naast de vrij gewone Orthonama vittata
(moeraswalstrospanner) een exemplaar van O. obstipata (zuidelijke bandspanner)
waargenomen werd. Van deze in Nederland weinig waargenomen trekvlinder worden slechts
zelden exemplaren in Friesland gezien. De waarneming van O. obstipata is bijzonder
vanwege de zeldzaamheid, maar de soort zegt verder niets over het gebied en/of de
aanwezige vegetatie omdat het een trekvlinder vanuit zuidelijke streken.
Dat is heel anders voor de vrij kleine spanner Rhinoprora chloerata
(sleedoorndwergspanner; zie figuur 10, links). Van deze soort werd op 27 mei een
exemplaar gevangen in het gebied bij Twijzel. De vlinder werd opgejaagd uit een houtwal
waarvan de beplanting voor zo’n 90% uit sleedoorn – de voornaamste voedselplant –
bestaat. Het ging slechts om een enkel exemplaar, maar het is niet uit te sluiten dat er een
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populatie aanwezig is, want plaatselijk komt behoorlijk veel sleedoorn in de houtwallen voor.
R. chloerata is een soort die nog maar weinig waargenomen wordt in Nederland, maar wel in
opkomst is. Op de kaartjes op Vlindernet is te zien dat er in de perioden van voor 1950 en
1950-1980 steeds slechts een enkele stip weergegeven wordt in het zuiden van Limburg. In
de periode daarna (tot en met september 2011) is de soort doorgedrongen tot in Gelderland
en Overijssel. Op de website waarneming.nl wordt een waarneming vermeld uit Overijssel
(Zwolle), alsmede een uit het noorden van de provincie Flevoland. In 2011 werd er een
exemplaar gevangen te Oudemolen in Drenthe. De soort is dus duidelijk met een opmars in
noordelijke richting bezig en nu zelfs al tot in (noord) Friesland gekomen!
De laatste spannersoort die hier onder de aandacht gebracht wordt is Ennomos erosaria
(gehakkelde spanner). Het is een vlinder die behoorlijk op de algemenere E. alniaria
(geelschouderspanner) lijkt, maar daar doorgaans goed van te onderscheiden is door het
verschil in kleur van het borststuk, dat bij E. alniaria felgeel is. Vlindernet noemt het een
zeldzaam soort, verspreid over het land voorkomend, maar op veel plaatsen schaars of zelfs
ontbrekend. Ook in Friesland is de soort niet bepaald algemeen. Op 24 augustus verschenen
drie exemplaren op het laken, in het deelgebied Oostermeer.

Figuur 10: Rhinoprora chloerata (sleedoorndwergspanner) (links; foto: E. van Asseldonk) en Cyclophora punctaria
(gestippelde oogspanner) (foto: G. Tuinstra).

Noctuidae (uilen)
In totaal werden 102 soorten uilen, verdeeld over 13 verschillende subfamilies,
waargenomen in de NFW. Bij veel soorten gaat het om (zeer) algemene soorten, maar er
zijn ook diverse die wat minder algemeen zijn.
Van het genus Acronicta werden vijf soorten gezien. De opvallendste is wel Acronicta alni.
(elzenuil; zie figuur 11, rechts). Hoewel de (wetenschappelijke) naam van de vlinder doet
vermoeden dat de soort specifiek verbonden is aan els, is dit niet de enige voedselplant. Ook
diverse andere soorten bomen en struiken worden gebruikt door de rups, die verschillende
verschijningsvormen heeft. In de eerste stadia lijkt de rups op een vogelpoepje, maar in
latere stadia is de rups prachtig zwart-geel, met lange uitsteeksels aan het lichaam.
Een (landelijk bekeken) wat minder algemeen uiltje is Deltote uncula (zilverhaak), zowel dagals nachtactieve vlinder, die vooral op wat vochtiger plekken voorkomt (moerasgebieden,
vochtige graslanden en heideterreinen). De waarneming in het houtwallengebied van
Oostermeer is opvallend. Mogelijk is het een zwerver geweest van bv. de oeverlanden van
de Leijen of de Bergumermeer. In beide gebieden is de soort (in resp. 1998 en 2003)
waargenomen door de auteur. Het hoofdverspreidingsgebied van D. uncula in Nederland ligt
in de drie noordelijke provincies. Elders in Nederland is de soort veel minder algemeen.
Van het genus Cosmia werden in de NFW twee soorten waargenomen. De zeer algemene
C. trapezina (hyena) en de veel minder algemene Cosmia pyralina (maanuiltje).
Voedselplanten van deze uil zijn o.a. meidoorn en sleedoorn!
Een uil die vooral waargenomen wordt in de kuststreek is Mesoligia literosa (duinhalmuiltje).
In het binnenland is de soort veel minder gewoon en komt daar voor op de drogere
zandgronden. Van het Friese vaste land is de soort vooral bekend uit het zuidoosten.
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Rupsen van vlinders uit het genus Mesoligia en Oligia (nauw verwant) leven in hoofdzaak op
grassen. Van deze genussen werden de tevens de algemenere soorten O. strigilis (gelobd
halmuiltje), O. latruncula (donker halmuiltje), O. fasciuncula (oranjegeel halmuiltje) en M.
furuncula (zandhalmuiltje) waargenomen in de NFW.
Een opvallend maar vrij klein uiltje is Hecatera bicolorata (tweekleurige uil). De vlinder wordt
in Friesland maar weinig gezien. Voedselplanten van dit zwart-witte uiltje zijn o.a. streepzaad
(Crepis) en havikskruid (Hieracium). Plaatselijk staat er havikskruid in de NFW, vooral op de
wat schralere wallichamen van houtwallen. Mogelijk gebruikt de vlinder deze plant als
voedselplant. Een andere mogelijk in de NFW gebruikte voedselplant is melkdistel
(Sonchus), een plant van ruderale terreinen en bv. ook bouwland.
De uil Mythimna albipuncta (witstipgrasuil) wordt in Nederland als trekvlinder beschouwd. In
het midden en vooral zuiden van het land is de vlinder algemeen. In het noorden (en vooral
in Friesland) wordt de vlinder zeer weinig gezien. De rupsen van M. albipuncta leven op
grassen. Op 13 augustus werd een exemplaar gezien in het deelgebied Twijzel.
Hoewel de vlinder over heel Nederland verspreid voorkomt, is Xestia sexstrigata
(zesstreepuil) een soort die als zeldzaam te boek staat. De vlinder wordt in kleine aantallen
gezien. Op 8 juli werd een exemplaar gezien in het deelgebied Twijzel.
Een prachtig uiltje dat de laatste jaren steeds meer in stedelijke omgeving waargenomen
wordt, is Cryphia domestica (lichte korstmosuil). Rupsen van deze vlinder leven van
korstmossen, die zowel op natuurlijke als onnatuurlijke ondergrond groeien, bv. bomen en
muren van gebouwen. Van dit prachtige uiltje werden vier exemplaren op licht gevangen op
25 juli, in het deelgebied Twijzel.
Een plant die verspreid door de hele NFW voorkomt, maar op bepaalde plekken talrijker lijkt
te zijn, is Wilde kamperfoelie (Lonicera peryclimenum). De plant wordt gebruikt als
nectarplant door bv. verschillende soorten pijlstaarten, die met hun lange roltong tot diep in
de bloemen kunnen komen. Maar daarnaast is het ook een voedselplant voor rupsen van
verschillende soorten nachtvlinders. Naast een aantal micro-nachtvlinders zijn er ook een
aantal soorten macro-nachtvlinders die de plant gebruiken, bv. de vroeg in het jaar
vliegende uil Xylocampa areola (kamperfoelie-uil; waargenomen op 27 april en 9 mei, in het
deelgebied Oostermeer). Daarnaast is er nog een uil die wilde kamperfoelie als voedselplant
gebruikt, Autographa jota (jota-uil). Een forse, prachtige diep rood gekleurde uil, die in
Nederland niet algemeen is. In totaal werden er maar liefst 22 exemplaren van deze uil
waargenomen in de NFW. De beide vindplaatsen liggen langs houtwallen met een redelijke
hoeveelheid wilde kamperfoelie. Hoewel de vlinder meer voedselplanten heeft, is het goed
mogelijk dat de soort in de houtwallen juist afhankelijk is van de wilde kamperfoelie. De kern
van het verspreidingsgebied van A. jota in Nederland, ligt in zuidoost Friesland en noordwest
Drenthe.
Tot slot, voor de beschrijving van soorten binnen families, worden twee uilen genoemd die
beide waargenomen zijn d.m.v. de methode “smeren”. Het zijn twee soorten die in mindere
mate op licht komen, maar in grotere aantallen op smeer waargenomen kunnen worden. Het
gaat om Dichonia aprilina (diana-uil; zie figuur 11, links) en Conistra rubiginosa
(zwartvlekwinteruil). D. aprilina is een forse uil met een prachtig bonte, groen-zwarte
tekening. Met dit uiterlijk zou D. aprilina verward kunnen worden met de eveneens zo
getekende en gekleurde Moma alpium (gevlekte groenuil). Deze soort is echter behoorlijk
kleiner en vliegt veel vroeger in het jaar. Van M. alpium zijn acht exemplaren waargenomen
in beide deelgebieden. De imago’s van D. aprilina zitten overdag graag in schorsspleten op
met korstmossen en algen begroeide eikenstammen. De vlinders zijn dan zeer moeilijk te
vinden! Eik is de voedselplant van de rupsen van de soort. D. aprilina is in Nederland een
zeldzame soort, maar lijkt de laatste jaren wat in aantal toe te nemen. Opvallend is de
verspreiding in Nederland. De vlinder kent twee kernen, op de Veluwe en in het zuidoosten
van Friesland en noordwesten van Drenthe. Daarbuiten wordt de vlinder sporadisch
waargenomen, met name in zuidelijk Limburg en op een enkele plek in de duinen van Noord
Holland. In Friesland is de vlinder vooral bekend van de grotere bos- en natuurterreinen
zoals Beetsterzwaag, Wijnjeterper Schar, Bakkeveen en Delleburen. Recent zijn er ook
waarnemingen van de soort gedaan noordelijker in Friesland. Op waarneming.nl werd
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melding gemaakt van de soort in Bergum en de Groene Ster bij Leeuwarden. Ook in het
Groninger Opende werd de soort in 2012 vastgesteld. Overigens gaat het bij deze laatste
drie plekken steeds om rupsenvondsten. D. aprilina is een echte najaarssoort. De top van de
vliegtijd is in begin oktober. Op 17 en 18 oktober werden maar liefst zes exemplaren van D.
aprilina waargenomen op smeer, aan de Seadwei ten oosten van Oostermeer. De plek waar
gesmeerd werd is een weg met aan weerszijden een laanbeplanting van vooral zware eiken,
met daarlangs houtwallen met een redelijke gevarieerde begroeiing, waaronder eik.
Kennelijk heeft de vlinder hier een goed biotoop. Het is niet bekend of de vlinder hier op de
eiken van de laanbeplanting zit of de eikenbeplanting die juist in de houtwallen staat.
Vervolgonderzoek, waarbij gesmeerd wordt in houtwallen die op enige afstand van de weg
liggen, zou daar meer duidelijkheid in kunnen brengen. De waarnemingen van D. aprilina in
de NFW behoren tot de meest interessante nachtvlinderwaarnemingen die in dit project zijn
gedaan!
Dit geldt ook enigszins voor C. rubiginosa, een soort die pas zeer recent voor het eerst in
Friesland waargenomen is. Hetzelfde geldt voor de provincies Drenthe en Groningen. De
afgelopen jaren heeft de vlinder een snelle opmars gemaakt vanuit het zuiden en midden
van het land. Op 6 januari 2013 werd een exemplaar op smeer waargenomen, op dezelfde
plek als de vorige soort, aan de Seadwei.

Figuur 11: Dichonia aprilina (diana-uil; links) en Acronicta alni (elzenuil) (foto’s: G. Tuinstra).

4.5.

Vergelijking met andere biotopen (bos, heide & moeras)

In deze paragraaf is geprobeerd een vergelijking te maken van de nachtvlinderfauna,
waargenomen tijdens het onderhavige onderzoek in de NFW, in relatie tot die van een aantal
specifieke natuurtypen, te weten bos, heide en moeras, ofwel overeenkomsten te zoeken
tussen de NFW en de andere genoemde natuurtypen.
Het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om een dergelijke vergelijking te maken. In eerste instantie
omdat de beschikbare informatie uit de NFW, verkregen uit het onderhavige onderzoek,
betrekkelijk summier is en zeker niet een volledig beeld geeft van de in de NFW
voorkomende nachtvlinderfauna. Voor een betere vergelijking zou langer onderzoek nodig
zijn, bv. om soortenlijsten completer te maken en om een beter beeld te krijgen van de
talrijkheid van soorten.
Ten tweede omdat er nog te weinig bekend is over nachtvlinders en de binding aan bepaalde
natuurtypen. Veel nachtvlindersoorten zijn afhankelijk van één of een (zeer) beperkt aantal
plantensoorten, andere komen juist voor op een reeks aan plantensoorten. Maar het
voorkomen van nachtvlinders is niet uitsluitend afhankelijk van het voorkomen van de
voedselplant. Ook andere factoren als vegetatiestructuur, microklimaat en beheer zijn van
invloed, net zoals biologie en fenologie van soorten, waaronder het overwinteringsstadium
en de relaties met andere organismen als mieren, predatoren en parasieten (Ellis et al.,
2013). Om meer te weten te komen over het voorkomen van (kenmerkende) soorten in
bepaalde (Nederlandse) natuurtypen zou informatie over die natuurtypen gecombineerd
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moeten worden met gegevens over verspreiding en talrijkheid van nachtvlinders (pers. med.
T. Huigens, projectleider nachtvlinders De Vlinderstichting).
Toch is geprobeerd om de eerder genoemde vergelijking te maken, ofwel om de
overeenkomsten te zoeken tussen het leefgebied NFW en de leefgebieden bos, heide en
moeras. Maar het moet duidelijk zijn dat dit gebeurd is op basis van de gegevens die, zoals
eerder vermeld, geen volledig beeld geven van de nachtvlinderfauna van de NFW. Voor een
wetenschappelijk verantwoorde analyse is dus geen sprake. Hiervoor zullen meer gegevens
verzameld moeten worden en zal er (landelijk) meer bekend moeten worden over de soorten
in relatie tot hun (specifieke) leefgebied.
Vergelijking van het totaal aantal soorten - in de NFW versus de terreintypen bos, heide en
moeras & vergelijking van het aantal soorten per familie - in NFW versus de terreintypen bos,
heide en moeras
In eerste instantie is er geprobeerd een vergelijking te maken tussen het totaal aantal
soorten macro-nachtvlinders dat waargenomen is in de NFW, alsmede in de natuurtypen
bos, heide en moeras. Daarna is er gekeken naar het aantal soorten per familie, voor zowel
de NFW als de andere terreintypen.
Voor het maken van deze vergelijkingen is gebruik gemaakt van de data verkregen binnen
het onderhavige project, alsmede van waarnemingsgegevens van de auteur, verkregen in
vergelijkbare inventarisatieprojecten in de terreintypen bos, heide en moeras.

NFW

Er is eerst een lijst samengesteld van de soorten die waargenomen zijn op de acht
vangavonden, in de NFW. De data zijn weergegeven in tabel 2.
Bezoek
1
2
3
4
5
6
7
8

Plaats
Wedze, Twijzel
Seadwei, Oostermeer
Wedze, Twijzel
Wyldpaed, Twijzelerheide
Seadwei, Oostermeer
Wyldpaed, Twijzelerheide
Wyldpaed, Twijzelerheide
Boskwei, Oostermeer

Dag Maand Jaar
27
5
2012
17
6
2012
27
6
2012
3
7
2012
17
7
2012
25
7
2012
13
8
2012
24
8
2012

Tabel 2: data acht vangavonden NFW, t.b.v. vergelijking terreintypen.

Vervolgens zijn er soortenlijsten samengesteld van steeds acht vergelijkbare vangavonden
(voor wat betreft periode in het jaar) in de terreintypen bos, heide en moeras. In tabel 3
worden de data van de betreffende vangavonden weergegeven, alsmede de locaties.

22

bos
heide
moeras

Bezoek
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Plaats
Poostweg, Beetsterzwaag
Poostweg, Beetsterzwaag
Poostweg, Beetsterzwaag
Poostweg, Beetsterzwaag
Poostweg, Beetsterzwaag
De Bongerd, Appelscha
Poostweg, Beetsterzwaag
Poostweg, Beetsterzwaag
Lippenhuisterheide, Lippenhuizen
Tjongervallei, Jubbega
Tjongervallei, Jubbega
Allardsoog, Bakkeveen
Schaopedobbe, Elsloo
Tjongervallei, Jubbega
Schaopedobbe, Elsloo
Duinen, Bakkeveen
Alde Feanen, Eernewoude
Alde Feanen, Eernewoude
Alde Feanen, Eernewoude
P.G. Otterweg, Tjalleberd
Alde Feanen, Eernewoude
Alde Feanen, Eernewoude
Alde Feanen, Eernewoude
Alde Feanen, Eernewoude

Dag Maand Jaar
27
5
2001
19
6
2001
27
6
2001
4
7
2001
19
7
2000
26
7
2010
14
8
2000
24
8
2001
30
5
2003
17
6
2002
26
6
2002
8
7
2011
19
7
2004
28
7
2002
11
8
2004
3
9
2011
5
6
2001
15
6
2001
26
6
2001
3
7
2001
22
7
2001
27
7
2001
14
8
2001
30
8
2001

Tabel 3: data acht vangavonden in de terreintypen bos, heide en moeras, t.b.v. vergelijking terreintypen.

In totaal werden er op de 32 vangavonden, zoals vermeld in beide bovenstaande tabellen,
322 soorten macro-nachtvlinders waargenomen. Uitgesplitst naar terreintype betrof het de
volgende aantallen soorten, die steeds in de 8 vangsessies werden waargenomen:
 NFW
195 soorten (60,6% van het totaal)
 bos
197 soorten (61,2% van het totaal)
 heide
233 soorten (72,4% van het totaal)
 moeras
154 soorten (47,8% van het totaal)
Qua soortenaantal scoort de NFW dus vrijwel gelijk aan het aantal soorten dat werd
waargenomen in het terreintype bos. Het terreintype moeras scoort duidelijk minder soorten
en heide duidelijk meer.
Hierbij moet opgemerkt worden dat heideterreinen vaak temidden van bossen liggen, dat er
op c.q. langs de heide veelal ook diverse soorten bomen en struiken groeien, alsmede dat de
locaties van de vangavonden in het terreintype heide dikwijls aan de randen van
heideterreinen lagen. Het hoge aantal soorten in het terreintype heide kan hiermee enigszins
verklaard worden.
Vervolgens is er gekeken naar het aantal soorten per familie, waargenomen in de
verschillende gebieden, tijdens de eerder genoemde 32 vangsessies. Ook is het aantal
soorten per familie van alle vier gebieden samen bekeken. De resultaten hiervan zijn
weergegeven in het volgende staafdiagram in figuur 12 De families met een (zeer) klein
aantal soorten (Limacodidae, Saturniidae, Hepialidae, Pantheidae, Cossidae, Lasiocampidae
en Lymantriidae; samen goed voor 16 soorten) zijn niet in de grafiek en opgenomen en
daarna ook niet verder beschreven.
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Figuur 12: aantal soorten per familie in NFW en terreintypen bos, heide en moeras.

Per terreintype is berekend welk percentage – van het totaal aantal soorten (in de vier
terreintypen gezamenlijk) – waargenomen is. Dit percentage is in de
beschrijving/samenvatting per familie (hierna) voor de NFW steeds vetgedrukt weergegeven.
Steeds onderstreept weergegeven is het percentage dat de meeste overeenkomsten
vertoont met de NFW.
Noctuidae (uilen)
Uilen zijn over het algemeen vlinders met een stevig lichaam en vrij lange, maar smalle
vleugels. Het zijn krachtige en wendbare vliegers.
In totaal werden in de vier terreintypen 132 soorten uilen waargenomen. In de NFW werden
79 soorten gezien. Dit aantal komt redelijk overeen met het aantal soorten van het
terreintype bos, alsmede het terreintype moeras. Een duidelijk hoger aantal soorten is
waargenomen in het terreintype heide.
Samenvatting Noctuidae:
 totaal
132 soorten
(100%)
 NFW
79 soorten
60%
 bos
70 soorten
53%
 heide
97 soorten
73%
 moeras
68 soorten
52%
Geometridae (spanners)
Veel soorten spanners zijn, zeker in verhouding tot uilen, veel minder krachtige vliegers.
Over het algemeen hebben ze een veel tengerder lichaam en veelal brede vleugels, met in
verhouding dus een veel groter oppervlak dan bij uilen. Ze vliegen minder krachtig en snel
dan uilen.
In totaal werden in de vier terreintypen 110 soorten spanners waargenomen. In de NFW
werden 65 soorten gezien. Het aantal soorten spanners van de terreintypen bos en heide
was iets groter, van moeras behoorlijk lager.
Samenvatting Geometridae:
 totaal
110 soorten
(100%)
 NFW
65 soorten
59%
 bos
76 soorten
69%
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heide
moeras

74 soorten
47 soorten

67%
43%

Arctiidae (beervlinders)
In totaal werden in de vier terreintypen 19 soorten beervlinders waargenomen. In de NFW
was dit aantal met 10 soorten behoorlijk lager, maar dit geldt ook voor de terreintypen bos en
moeras, met resp. 11 en 10 soorten. In het terreintype heide werden 17 soorten beervlinders
waargenomen.
Samenvatting Arctiidae:
 totaal
19 soorten
(100%)
 NFW
10 soorten
53%
 bos
11 soorten
58%
 heide
17 soorten
89%
 moeras
10 soorten
53%
Notodontidae (tandvlinders)
Net als uilen zijn ook tandvlinders stevige vlinders, met over het algemeen vrij lange, smal
toelopende vleugels.
In totaal werden in de vier terreintypen 19 soorten tandvlinders waargenomen. Opvallend is
het grote aantal soorten tandvlinders dat in de NFW werd gezien, maar liefst 18! In de
terreintypen bos en heide ligt dit aantal met 13 soorten wat lager. In het terreintype moeras
werden duidelijk minder soorten gezien (9).
Samenvatting Notodontidae:
 totaal
19 soorten
(100%)
 NFW
18 soorten
95%
 bos
13 soorten
68%
 heide
13 soorten
68%
 moeras
9 soorten
47%
Drepanidae (eenstaarten)
Deze familie bestaat uit twee subfamilies. Het uiterlijk van de soorten uit deze subfamilies is
totaal verschillend. Vlinders van de subfamilie Thyatirinae hebben een uiterlijk dat lijkt op dat
van uilen, dus een vrij fors lichaam en vrij smalle en lange vleugels. Vlinders van de
subfamilie Drepaninae hebben meer het uiterlijk van spanners.
In totaal werden in de vier terreintypen 12 soorten eenstaarten waargenomen. In de NFW
waren dit er 9, alsook in het terreintype heide. De terreintypen bos en moeras scoorden resp.
10 en 7 soorten.
Samenvatting Drepanidae:
 totaal
12 soorten
(100%)
 NFW
9 soorten
75%
 bos
10 soorten
83%
 heide
9 soorten
75%
 moeras
7 soorten
58%
Sphingidae (pijlstaarten)
Pijlstaarten zijn grote tot zeer grote vlinders, met een zeer fors lichaam en grote vleugels.
Het zijn zeer krachtige vliegers.
In totaal werden in de vier terreintypen 7 soorten pijlstaarten waargenomen, in de NFW en
het terreintype moeras waren dit er 4. In de terreintypen bos en heide werden resp. 3 en 6
soorten pijlstaarten waargenomen.
Samenvatting Sphingidae:
 totaal
7 soorten
(100%)
 NFW
4 soorten
57%
 bos
3 soorten
43%
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heide
moeras

6 soorten
4 soorten

86%
43%

Nolidae (visstaartjes)
De meeste visstaartjes zijn kleine vlinders (ietwat lijkend op kleine spanners) en niet erg
krachtige vliegers. Een aantal visstaartjes is wat groter. Deze hebben meer een uilachtig
uiterlijk.
In totaal werden er in de vier terreintypen 7 soorten visstaartjes waargenomen. Het aantal
soorten in de NFW bedraagt 4. In de terreintypen bos en heide komen iets meer soorten
voor, met resp. 5 en 6 soorten. In het terreintype moeras is slechts 1 soort visstaartje gezien.
Samenvatting Nolidae:
 totaal
7 soorten
(100%)
 NFW
4 soorten
57%
 bos
5 soorten
71%
 heide
6 soorten
86%
 moeras
1 soorten
14%
Hoewel de verschillen soms klein zijn, vertoont het terreintypen bos de meeste
overeenkomsten met de NFW. Het verschil in percentages, tussen de NFW en het
terreintype bos, is het kleinst bij vier families. Voor de terreintypen heide en moeras geldt dit
voor resp. drie en twee families.
In tabel 4 zijn alle percentages bij elkaar opgeteld:
Noctuidae Geometridae

Arctiidae

Notodontidae

Drepanidae

Sphingidae

Nolidae

(uilen)

(spanners)

(beervlinders)

(tandvlinders)

(eenstaarten)

(pijlstaarten)

(visstaartjes)

Totaal

NFW

60

59

53

95

75

57

57

456

bos

53

69

58

68

83

43

71

445

heide
moeras

73
52

67
43

89
53

68
47

75
58

86
43

86
14

544
310

Tabel 4: optelde percentages per familie, in de NFW en andere terreintypen.

Uit deze totalen blijkt nog beter dat de NFW de meeste overeenkomsten vertoont met het
terreintype bos, als het gaat om de verdeling van het aantal soorten over de verschillende
families.
Vergelijking van aantal soorten uitsluitend waargenomen in bepaalde terreintypen
Het totaal aantal waargenomen soorten tijdens de 32 vangsessies bedroeg 322. De
volgende aantallen soorten zijn uitsluitend waargenomen in de afzonderlijke terreintypen:
 NFW
23 soorten
 Bos
26 soorten
 Heide
36 soorten
 Moeras
16 soorten
Dus: van de 322 waargenomen soorten zijn 23 soorten uitsluitend in de NFW waargenomen.
Het gaat om de volgende soorten:
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Familie Drepanidae (eenstaarten):
Familie Geometridae (spanners):

Familie Notodontidae (tandvlinders):

Familie Noctuidae (uilen):

Cilix glaucata*
Chiasmia clathrata
Idaea seriata
Orthonama obstipata*
Eulithis prunata
Eulithis mellinata
Cidaria fulvata*
Plemyria rubiginata
Perizoma albulata
Eupithecia innotata
Thaumetopoea processionea*
Clostera curtula
Furcula bifida*
Notodonta tritophus
Acronicta rumicis
Cryphia domestica*
Herminia tarsicrinalis
Catocala nupta
Oligia strigilis*
Mesoligia literosa*
Hecatera bicolorata*
Mythimna albipuncta*
Xestia sexstrigata*

Chinese letter
klaverspanner
paardenbloemspanner
zuidelijke bandspanner
wortelhoutspanner
bessentakvlinder
oranje bruinbandspanner
blauwrandspanner
ratelaarspanner
bijvoetdwergspanner
eikenprocessierups
bruine wapendrager
wilgenhermelijnvlinder
wilgentandvlinder
zuringuil
lichte korstmosuil
schaduwsnuituil
rood weeskind
gelobd halmuiltje
duinhalmuiltje
tweekleurige uil
witstipgrasuil
zesstreepuil

(* Deze soorten werden eerder in dit verslag genoemd, bij de beknopte beschrijving van soorten en families.)

Het voorkomen, de waardplanten en habitats van de talrijkste soorten in de NFW
In deze paragraaf is gekeken naar de soorten die het talrijkst waren, tijdens de eerder
genoemde acht vangsessies, in de NFW. Tijdens het veldwerk werden per vangsessie de
waargenomen soorten genoteerd, alsmede het aantal waargenomen exemplaren per soort.
Tijdens de acht vangsessies werden 197 soorten macro-nachtvlinders waargenomen. Het
totaal aantal exemplaren van deze soorten bedraagt 4008 stuks. Het gemiddelde aantal per
soort komt daarmee op iets meer dan 20.
Van precies 50 soorten werden 20 of meer exemplaren waargenomen. Het talrijkst was de
uil Ochropleura plecta (haarbos) met 370 exemplaren.
Van de 50 talrijkste soorten is gekeken naar wat er op Vlindernet (www.vlindernet.nl)
vermeld wordt bij de onderwerpen voorkomen, waardplanten (voedselplanten van de rups)
en habitat. Op Vlindernet worden gegevens gepresenteerd van de landelijke situatie.

4.6.

Voorkomen (in Nederland)

Om een indruk te krijgen van het voorkomen van de 50 talrijkste soorten is er gekeken op
Vlindernet, wat er over het voorkomen van deze soorten wordt vermeld. Er is een indeling
gemaakt in categorieën, van de op Vlindernet genoemde termen over voorkomen. Het aantal
soorten voor deze categorieën is genoteerd in tabel 5.

27

Categorie

Aantal soorten

heel gewoon

16

gewoon

18

gewone trekvlinder

1

vrij gewoon

8

vrij gewoon, lokaal soms talrijk

3

plaatselijk gewoon tot vrij gewoon

1

niet zo gewoon, lokaal soms talrijk

1

niet zo gewoon
zeldzaam

1
1

Tabel 5: categorieën voorkomen en aantal soorten.

De meeste soorten die waargenomen werden in de NFW, zijn landelijk (heel) gewoon. Bij
een veel kleiner aantal gaat het om soorten die landelijk bekeken minder algemeen zijn. Eén
soort wordt op Vlindernet als zeldzaam aangemerkt (Leucoma salicis (satijnvlinder)). Over
deze soort is een opmerking gemaakt in de beknopte beschrijving van de families/soorten, in
dit verslag.
Waardplanten (voedselplanten van de rups)
Om een indruk te krijgen van de waardplanten (voedselplanten van de rupsen) van de 50
talrijkste soorten zijn per soort de waardplant(en), zoals vermeld op Vindernet, genoteerd.
Om een overzicht te maken is er een indeling in een aantal categorieën gemaakt. Het aantal
soorten per categorie is weergegeven tabel 6.
Categorie

Aantal soorten

(diverse) (loof)bomen en/of struiken (*)

19

kruidachtige planten

16

grassen en/of zeggen

9

(ratel)populier en/of wilg

5

overig (**)

6

braam en framboos
korstmossen

2
1

Tabel 6: categorieën waardplanten en aantal soorten.
(* soms is er bv. “diverse loofbomen en struiken” genoteerd, in andere gevallen werden de soorten bomen of struiken (bv. eik,
berk, els) genoteerd. Dergelijke gevallen vallen allen onder deze categorie.)
(** waardplanten die genoemd zijn voor de categorie overig zijn: brandnetel, gewone hennepnetel, bosandoorn, walstro,
bosbes, gele lis, grote egelskop, grote waterweegbree, afgevallen blad en soms “andere planten”.)
(Voor sommige soorten zijn op Vlindernet meerdere categorieën vermeld. Daardoor komt de optelling van het aantal soorten, in
bovenstaande tabel, uit op meer dan 50 soorten.)

De meeste soorten hebben “bomen en/of struiken” als waardplant, maar ook “kruidachtige
planten” worden regelmatig genoemd als waardplant. De waardplanten “(ratel)populier en/of
wilg” worden specifiek vermeld, maar zouden ook bij de eerste categorie gevoegd kunnen
worden. De overige categorieën komen minder vaak voor, waarvan “grassen en/of zeggen”
nog het meest. Alle categorieën komen in de (houtwallen in de) NFW voor. Een aantal
soorten die bij de categorie “overig” vermeld worden, komen in de NFW voor op de
houtwallen, maar vooral ook in de oevers van poelen en pingoruïnes.
Habitat (leefgebied)
Om een indruk te krijgen van het habitat (plaats waar een soort leeft) van de 50 talrijkste
soorten, zijn de habitats zoals vermeld op Vlindernet genoteerd. Om een overzicht te maken
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is er een indeling gemaakt in een aantal categorieën. Het aantal soorten per categorie is
genoteerd in tabel 7.
Categorie

Aantal soorten

(open) (loof) (broek) bossen

39

(wilgen) struwelen

29

(natte/vochtige) heiden

22

(ruige) (natte/vochtige) gras- cq. weilanden
moerassen

24
19

Tabel 7: categorieën habitat en aantal soorten.
(Voor sommige soorten zijn op Vlindernet meerdere categorieën vermeld. De optelling van het aantal soorten komt daarmee op
meer dan 50 soorten.)

Net als bij een aantal van de eerdere vergelijkingen blijkt uit dit overzicht van habitats, dat de
NFW de meeste overeenkomsten vertoont met het habitat “bossen”. Ook het habitat
“struwelen” komt met regelmaat voor. Het aantal soorten waargenomen in de NFW,
waarvoor op Vlindernet heiden, graslanden en/of moerassen genoemd worden, is kleiner.
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5.

Resultaten overige insectengroepen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de overige insectengroepen
beschreven.

5.1.

Orde Coleoptera (kevers)

In totaal zijn er in de potvallen 3223 kevers gevangen, verdeeld over acht verschillende
families. Het totaal aantal gevangen soorten bedraagt 62.
In tabel 8 is het aantal gevangen exemplaren en soorten per familie weergegeven:
Familie
Carabidae

Aantal
Aantal
exemplaren soorten

Nederlandse familienaam
loopkevers

Chrysomelidae bladhaantjes

2917

39

2

1

Curculionidae

snuitkevers

299

17

Lampyridae

glimwormen

1

1

Melandryidae

springkevers

1

1

Nitidulidae

glanskevers

1

1

Scarabaeidae
Tenebronidae

bladsprietkevers, meikevers & mestkevers
zwartlijven

1
1

1
1

3223

62

totaal:
Tabel 8: aantal exemplaren en soorten kevers.

Loopkevers (tekst J. Noordijk)
Alleen voor de loopkevers ontstaat door het gebruik van potvallen een goed overzicht van de
aanwezige soorten. Voor de overige kevers zijn gerichte veldexcursies noodzakelijk om iets
over de soortenrijkdom te zeggen.
De loopkevervondsten zijn een mix van soorten van het agrarische landschap en eurytope
bossoorten. Veel loopkevers zijn predatoren van allerlei andere insecten, ze zijn dan ook van
belang voor de biologische plaagbestrijding op akkers. Belangrijke rovers zijn onder de
zeven Pterostichus-soorten. Loricera pilicornis en de drie Notiophilus-soorten zijn
gespecialiseerde springstaarteneters. Soorten uit de genera Amara (met zes soorten) en
Harpalus (drie soorten) hebben ook een aanzienlijke vegetarische component in hun dieet.
Dromius quadrimaculatus is een boombewonende soort, die vaak achter loszittend schors
zit. Carabus nemoralis (zie figuur 13, rechts) is de opvallendste loopkever uit de NFW; deze
loopkever is tot 2,8 cm groot.
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Figuur 13: twee gevangen loopkeversoorten: Pterostichus melanarius (links; foto: J. Noordijk) en Carabus nemoralis
(foto: T. Faasen).

5.2.

Orde Opiliones (hooiwagens)

In totaal zijn er in de potvallen 287 hooiwagens gevangen, verdeeld over twee families. Het
totaal aantal gevangen soorten bedraagt 14.
In tabel 9 is het aantal gevangen exemplaren en soorten per familie weergegeven.
Familie

Aantal
Aantal
exemplaren soorten

Nederlandse familienaam

Nemastomatidae aardhooiwagens
Phalangiidae
echte hooiwagens
totaal:

14
273

2
12

287

14

Tabel 9: aantal exemplaren en soorten hooiwagens.

Hooiwagens (tekst J. Noordijk)
De gevangen hooiwagens zijn alle algemeen in ons land. Het gaat deels om soorten die zeer
vaak in het agrarisch gebied voorkomen, zoals Leiobunum rotundum, L. blackwalli en
Lacinius ephippiatus. De meeste andere soorten zijn typisch voor plekken waar wat
strooiselopbouw is, dus in bosjes, ruigtes, etc. De kleine aardhooiwagens Nemastoma
lugubre (figuur 14, links)en N. dentigerum zijn het hele jaar door als adult te vinden. De echte
hooiwagens zijn vooral in het najaar volwassen, met uitzondering van Rilaena triangularis die
in het voorjaar volwassen is en ook wel de voorjaarshooiwagen wordt genoemd.

Figuur 14: twee gevangen hooiwagensoorten: Nemastoma lugubre en Mitopus morio (foto’s: J. Noordijk)
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5.3.

Orde Diptera (tweevleugeligen)

In totaal zijn er in de malaisevallen 563 vliegen gevangen, verdeeld over vier families. Het
totaal aantal gevangen soorten bedraagt 36.
In tabel 10 is het aantal gevangen exemplaren en soorten per familie weergegeven.
Familie

Aantal
Aantal
Nederlandse familienaam exemplaren soorten

Fanniidae

latrinevliegen

29

7

Muscidae

echte vliegen

286

23

Scathophagidae strontvliegen
Striatiomyidae
wapenvliegen

229
19

1
5

563

36

totaal:
Tabel 10: aantal exemplaren en soorten vliegen.

5.4.

Orde Hymenoptera (vliesvleugeligen)

In totaal zijn er in de potvallen 1439 mieren gevangen (familie Formicidae). Van de overige
families binnen de Hymenoptera zijn in totaal 195 exemplaren met het net of in malaisevallen
gevangen, verdeeld over zes verschillende families. Het totaal aantal gevangen soorten
Hymenoptera bedraagt 98.
In tabel 11 is het aantal gevangen exemplaren en soorten per familie weergegeven.
Familie
Apidae

Aantal
Aantal
exemplaren soorten

Nederlandse familienaam
bijen en hommels

115

34

Cephidae

halmwespen

1

1

Crabronidae

graafwespen

6

3

Formicidae

mieren

1439

13

Pompilidae

spinnendoders

12

6

1
60

1
40

1634

98

Vespidae
plooivleugelwespen
Ichneumonidae gewone sluipwespen
totaal:

Tabel 11: aantal exemplaren en soorten bijen en hommels, mieren en wespen en sluipwespen.
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Figuur 15: zes Andrena-soorten uit de NFW (boven v.l.n.r.: A. cineraria, A. clarcella, A. nitida; onder v.l.n.r.: A. fulva; A.
haemorrhoea, A. praecox met helemaal op het achterlijf Stylops melittae (orde Strepsiptera) (foto: G. Tuinstra).

5.4.1. Bijen (tekst H. Meijer)
Hieronder volgt eerst een beknopte beschrijving van een aantal interessante soorten bijen,
waargenomen tijdens het onderzoek in de NFW. Daarna wordt op beknopte wijze ingegaan
op de waargenomen mieren.
Chelostoma florisomne (ranonkelbij)
De ranonkelbij (C. florisomne) is een slanke, zwarte bij met korte witte haarbandjes op het
achterlijf. De lengte van de bij bedraagt 7 tot 11 mm.
De ranonkelbij is vrij algemeen op de hogere zand- en lössgronden. Naar het noorden toe
wordt de soort schaarser. In Friesland is de soort slechts bekend van één oude vondst van
voor 1970. De ranonkelbij nestelt in dood hout en in holle stengels. Voorbeelden van
nestelplaatsen zijn oude gangen van keverlarven en in rieten daken. Het is een
oligolectische bij die gespecialiseerd is op boterbloemen (Ranunculus). Als broedparasieten
worden onder andere de knotswesp Sapyga clavicornis en de goudwesp Chrysis ignita
genoemd.
Hylaeus brevicornis (kortsprietmaskerbij)
De kop van de kortsprietmaskerbij (H. brevicornis) is opvallend rond en dik, met witte
gezichtstekening. De lengte van de bij bedraagt 4 tot 5,5 mm. Een variabele soort, hierdoor
werden er in het verleden vaak exemplaren ten onrechte als deze soort gedetermineerd. In
Nederland is de soort door het hele land aangetroffen, met uitzondering van de zeeklei- en
laagveengebieden. Uit Friesland geen recente waarnemingen bekend. De
kortsprietmaskerbij nestelt in stengels van bijvoorbeeld braam en vlier en in bestaande
holten in hout. Het is een polylectische soort die relatief vaak waargenomen wordt op braam
en zandblauwtje.
Lasioglossum rufitarse (zadelgroefbij)
De zadelgroefbij (L. rufitarse) is zwart, zonder lichte basale haarvlekken op de tergieten en
heeft een lengte van 6 tot 7 mm. In Nederland vrij zeldzaam, hoofdzakelijk op de pleistocene
zandgronden in het oostelijk deel van het land. Recent nog maar weinig aangetroffen. In
Friesland een aantal waarnemingen van voor 1990. Deze groefbij is polylectisch en leeft solitair. De nesten worden in de grond gegraven. Er zijn geen koekoeksbijen van deze soort
bekend.

33

Lasioglossum punctatissimum (fijngestippelde groefbij)
Het vrouwtje van de fijngestippelde groefbij (L. punctatissimum) heeft een langere kop dan
de meeste andere vertegenwoordigers uit het geslacht. De lengte bedraagt 5,5 tot 7 mm. De
soort komt voor op de binnenlandse zandgronden, de kustduinen en in Zuid-Limburg, maar
is nergens echt talrijk. In onze provincie vrij zeldzaam in het zuidoosten. Deze bij is
polylectisch en nestelt in de grond. Over haar biologie is weinig bekend. Als koekoeksbijen
worden Sphecodes crassus en Nomada furva genoemd.
Nomada fulvicornis (roodsprietwespbij)
De roodsprietwespbij (N. fulvicornis) is een prachtige koekoeksbij met een zwart achterlijf
met grote gele vlekken en banden. De lengte van deze bij bedraagt 8 tot 13 mm. Deze
wespbij komt in Nederland verspreid over het land voor. De soort is vrij zeldzaam en in ons
land afgenomen. In Friesland zijn een aantal recente vindplaatsen, o.a. in Drachten. Deze
Nomada vliegt in twee generaties. Een belangrijkste gastheer is Andrena tibialis.
5.4.2. Mieren (tekstbijdrage J. Noordijk)
De mierenbemonstering van de NFW gaf enkele leuke resultaten. In de houtwallen werden
enkele werksters aangetroffen van de behaarde bosmier (Formica rufa, zie figuur 16); deze
soort geniet bescherming middels de Flora- en Faunawet en de koepelnesten mogen niet
beschadigd worden. De wintermier (Lasius mixtus) is een ondergronds levende soort die
wortelluizen houdt. De koningen van de wintermier dringen een nest in van een andere
Lasius-soort en schakelen daar de koninging uit en nemen het nest over; het is dus een
sociaal-parasitaire soort. Ook de glanzende houtmier (Lasius fuliginosis) is zo’n sociaalparasiet. Deze mier maakt nesten in hout en de werksters trekken de boomkronen in om
bladluizen te melken. De vondsten van de gewone drentelmier (Stenamma debile) zijn de
meest noordelijke waarnemingen in Nederland ooit gedaan. Opvallend is dat de wegmier
(Lasius niger) compleet ontbrak in de potvalmonsters, deze soort leeft overal waar
verstoringen zijn, maar blijkbaar vormen de houtwallen een zeer stabiel biotoop.

Figuur 16: de behaarde bosmier (Formica rufa) is een beschermde soort (foto: J. Noordijk).
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5.5.

Orde Strepsiptera (waaiervleugeligen)

Als bijvangst werd een exemplaar van Stylops melittae (familie Stylopidae) gevangen. Niet in
een pot- of malaiseval, maar als larve op het achterlichaam van een gevangen exemplaar
van Andrena praecox (vroege zandbij). S. melittae, alsook andere soorten binnen de orde
Strepsiptera, hebben een bijzondere levenswijze. De volgende tekst is overgenomen van de
website www.soortenbank.nl. Het betreft een deel van een veel uitgebreidere tekst over
Strepsiptera en beschrijft o.a. de levenswijze.
Kenmerken
De waaiervleugeligen (orde Strepsiptera) vormen een merkwaardige groep van
insecten die extreem zijn aangepast aan een parasitair leven op andere
insecten. Door ongeoefende entomologen zullen ze zelden worden
waargenomen, hoewel ze doorgaans niet zeldzaam zijn. Om ze te vinden kun je
het beste op de door hen geparasiteerde gastheren letten.
Voorkomen en habitat
De waaiervleugeligen vormen een kleine orde met ruim 500 beschreven
soorten verdeeld over 2 onderordes en 9 families. Wereldwijd hebben de
Strepsiptera een zeer breed gastheerspectrum en worden er maar liefst 8
insectenordes beparasiteerd. De verschillende Strepsiptera zijn sterk gebonden
aan de verschillende habitats van de gastheren. In Europa zijn de Strepsiptera
vertegenwoordigd door de families: Mengenillidae (alleen in Zuid-Europa),
Halictophagidae, Elenchidae en Stylopidae. Ze worden vooral in het achterlijf
van kleine cicaden en wespen en bijen aangetroffen. Uit Midden- en
Noordwest-Europa zijn er 21 soorten bekend. In Nederland en België zijn de
volwassen mannetjes slechts enkele keren levend in de vrije natuur
waargenomen.
Levenswijze en voortplanting
De Strepsiptera leiden een parasitair leven op andere groepen insecten.
Sommige families zijn specifiek op bepaalde insectenordes, andere parasiteren
heel verschillende ordes, maar op soortsniveau zijn de meeste Strepsiptera
gebonden aan één of paar genera van gastheren. Eenmaal uitgekomen leven
de mannetjes maar een paar uur. Ze zijn erg actief en waarschijnlijk wordt de
tijd van uitkomen goed afgestemd op mooi weer. Hun korte leven is maar op
één ding afgestemd; het vinden van vrouwtjes. De mannetjes worden door
sekslokstoffen naar het vrouwtje gelokt.
Larvale ontwikkeling
De minuscuul kleine, primaire larven (0,1-0,3 mm) lijken enigszins op de eerste
larvale stadia van bepaalde soorten kevers (onder andere Meloidae,
Dermestidae). Ze hebben een kop met monddelen en antennen, ocellen, een
borststuk met 3 paar poten en een achterlijf met 10 segmenten en vaak 1 paar
draadvormige aanhangsels. Het lichaam is vaak stekelig behaard. Bijzonder is
dat een aantal soorten sprongetjes kan maken door het borststuk en achterlijf
samen te klappen. Als de primaire larve een geschikte gastheer heeft gevonden
boort hij zich door een gewrichtsmembraan naar binnen. De verdere
ontwikkeling vindt plaats in het lichaam van de gastheer. De primaire larve
vervelt daar tot een endoparasitair, pootloos made-achtig dier. Dit is het
secundaire type larve die er dus heel anders uit ziet. Monddelen, poten, ocellen
zijn grotendeels verdwenen en de larve leeft hoofdzakelijk van het
insectenbloed of haemolimfe van de gastheer. Met twee zulke verschillende
typen larven wordt er gesproken van een hypermetabole ontwikkeling of
kortweg: hypermetabolie. De larve neemt vooral in grootte toe in het tweede
en/of derde stadium. In totaal worden er afhankelijk van de soort 4 tot 7 larvale
stadia doorgemaakt. Gedurende die tijd ontwikkelt de gastheer zich tot adult.
Ontwikkeling mannetje
In het laatste larvale stadium ontwikkelen zich de kenmerken van het volwassen
dier, zoals de aanleg van de monddelen, poten en vleugels. De larve boort zich
nu door de intersegmentale huid heen en steekt de kopkant naar buiten, precies
tussen twee tergieten in. Vervolgens kan de Strepsiptera larve nog een of twee
larvale stadia doormaken zonder te eten, maar verpopt tenslotte zonder te
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vervellen in de larvale cuticula's. De 'pop' blijft als puparium tussen de tergieten
hangen tot de tijd dat het mannetje halverwege aan de voorkant eruit kruipt en
uitvliegt.
Ontwikkeling vrouwtje (onderorde Stylopidia)
Bij het laatste larvale stadium ontwikkelt zich het kopborststuk. De larve boort
zich ten dele naar buiten tussen twee tergieten in. Het lichaam wordt nu zo
gemanipuleerd dat de achterkant naar buiten steekt. In de larvale huid wordt
verpopt en het imago blijft, op het kopborststuk na, in de larvale en pupale
huiden zitten en zo wordt het broedkanaal gevormd. Vrouwelijke Strepsiptera
maken minstens één stadium minder door dan de mannetjes. Het popstadium
wordt eigenlijk onderdrukt en het volwassen vrouwtje behoudt veel van de
larvale kenmerken (neotenie).

5.6.

Orde Hemiptera (wantsen)

In totaal zijn er in de potvallen 50 wantsen gevangen, verdeeld over zeven verschillende
families. Het totaal aantal gevangen soorten bedraagt 14.
In tabel 12 is het aantal gevangen exemplaren en soorten per familie weergegeven:
Familie

Nederlandse familienaam

Aantal
exemplaren

Aantal
soorten

Anthocoridae

bloemwantsen

1

1

Gerridae

schaatsenrijders

1

1

Lygaeidae

bodemwantsen

41

7

3

2

Nabidae
Pentatomidae

schildwantsen

1

1

Saltidae
Tingidae

oeverwantsen
netwantsen

2
1

1
1

50

14

totaal:
Tabel 12: aantal exemplaren en soorten wantsen.
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6.

Conclusies

Tijdens de veldwerkzaamheden, in het kader van het onderhavige project, zijn in totaal 673
insectensoorten waargenomen. Het gaat daarbij om soorten uit zeven verschillende orden en
72 families.
Orde
Lepidoptera (vlinders)

Familie
Adelidae (langsprietmotjes)
Agonoxenidae
Alucitidae (waaiermotjes)
Arctiidae (beervlinders)
Bedeliidae
Bucculatricidae
Choreutidae
Coleophoridae (kokermotjes)
Cosmopterigidae
Drepanidae
Elachistidae
Epermeniidae
Gelechiidae
Geometridae
Glyphipterigidae
Gracillariidae
Heliozelidae
Hepialidae (wortelboorders)
Hesperidae (dikkopjes)
Lasiocampidae (spinners)
Limacodidae (slakrupsen)
Lycaenidae (vuurvlinders)
Lymantriidae (donsvlinders)
Lyonetiidae
Momphidae
Nepticulidae
Noctuidae (uilen)
Nolidae (visstaartjes)
Notodontidae (tandvlinders)
Nymphalidae (schoenlappers)
Oecophoridae
Pieridae (witjes)
Plutellidae
Psychidae (zakdragers)
Pterophoridae (vedermotten)
Pyralidae (grasmotten)
Schreckensteiniidae
Sphingidae (pijlstaarten)
Tineidae (kleermotjes)
Tischeriidae
Tortricidae (bladrollers)
Yponomeutidae (stippelmotten)
Ypsolophidae

Aantal soorten
4
1
1
11
1
3
1
2
1
10
4
1
7
81
2
27
1
1
1
2
1
1
4
2
1
20
102
6
19
5
7
4
2
1
3
34
1
4
7
3
50
6
3
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Coleoptera (kevers)
Carabidae (loopkevers)
Chrysomelidae (bladhaantjes)
Curculionidae (snuitkevers)
Lampyridae (glimwormen)
Melandryidae (springkevers)
Nitidulidae (glanskevers)
Scarabaeidea (bladsprietkevers e.a.)
Tenebronidae (zwartlijven)

39
1
17
1
1
1
1
1

Nemastomatidae (aardhooiwagens)
Phalangiidae (echte hooiwagens)

2
12

Fanniidae (latrinevliegen)
Muscidae (echte vliegen)
Scathophagidae (strontvliegen)
Striatiomyidae (wapenvliegen)

7
23
1
5

Apidae (bijen en hommels)
Cephidae (halmwespen)
Crabronidae (graafwespen)
Formicidae (mieren)
Pompilidae (spinnendoders)
Vespidae (plooivleugelwespen)
Ichneumonidae (gewone sluipwespen)

34
1
3
13
6
1
40

Stylopidae (waaiervleugeligen)

1

Anthocoridae (bloemwantsen)
Gerridae (schaatsenrijders)
Lygaeidae (bodemwantsen)
Nabidae
Pentatomidae (schildwantsen)
Saltidae (oeverwantsen)
Tingidae (netwantsen)

1
1
7
2
1
1
1
673 soorten

Opiliones (hooiwagens)

Diptera (tweevleugeligen)

Hymenoptera (vliesvleugeligen)

Strepsiptera (waaiervleugeligen)
Hemiptera (wantsen)

Totaal

Tabel 13: in de NFW waargenomen aantallen soorten per familie (ingedeeld op alfabetische volgorde per orde).

6.1.

Nachtvlinders

De soortenrijkste groep die in het project onderzocht is, betreft de (nacht)vlinders. In totaal
zijn maar liefst 448 vlindersoorten waargenomen, waarvan 11 soorten dagvlinders. Het
onderzoek heeft zich (in hoofdzaak) beperkt tot twee deelgebieden, gelegen in het centrale
houtwallengebied van de NFW.
Het onderzoek is uitgevoerd in slechts één seizoen en de behaalde resultaten geven een
indicatie van de in de NFW aanwezige nachtvlinderfauna, maar nog lang geen compleet
beeld van de soorten en talrijkheid van soorten.
Het aantal nachtvlindersoorten in het gebied is groot. Een (ruwe) schatting van het totaal
aantal vlindersoorten, dat mogelijk voorkomt in de NFW, komt uit op ongeveer 900 soorten!
In het gebied zijn veel soorten waargenomen die landelijk bekeken (zeer) algemeen zijn en
veelal over het hele land voorkomen. Een kleiner deel van de soorten is landelijk bekeken
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minder algemeen. In het gebied is een aantal interessante soorten waargenomen,
bijvoorbeeld soorten die in Nederland in opkomst zijn, waaronder de sleedoorndwergspanner
(Rhinoprora chloerata), die nog niet eerder in de provincie Friesland waargenomen werd.
Een aantal waargenomen soorten heeft een landelijke verspreiding die zich (in hoofdzaak)
beperkt tot Zuidoost-Friesland/Noordwest-Drenthe en/of de Veluwe, bijvoorbeeld Dichonia
aprilina (diana-uil), Deltote uncula (zilverhaak) en Autographa Jota (jota-uil)). Overigens is D.
uncula voor het houtwallengebied van de NFW geen kenmerkende soort, maar wel voor de
rond de Bergumermeer en De Leijen liggende vochtige oeverlanden. Heel interessant is de
aanwezigheid in het gebied van Cilix glaucata (witte eenstaart of “Chinese letter”). In het
verleden kwam de soort verspreid over heel Nederland voor. De soort is erg achteruit
gegaan en de huidige verspreiding beperkt zich in hoofdzaak tot de duinstreek en het
rivierengebied bij Arnhem/Nijmegen. Recente waarnemingen van het Friese vasteland zijn
(voor zover bekend) uitsluitend gedaan op plekken gelegen in de NFW.
Aan de hand van de gegevens verkregen uit het onderhavige onderzoek, alsmede gegevens
van vergelijkbare inventarisatieprojecten in de terreintypen bos, heide en moeras, is
geprobeerd om overeenkomsten te zoeken tussen de nachtvlinderfauna in de NFW en deze
terreintypen. Omdat de gegevens uit de NFW betrekkelijk summier zijn, en niet een volledig
beeld van de nachtvlinderfauna tonen, gaat het hier niet om een wetenschappelijk
verantwoorde analyse, maar slechts om een indicatie.
Een aantal vergelijkingen van de gegevens uit de NFW en de andere terreintypen, laten zien
dat de NFW de meeste overeenkomsten vertoont met het terreintype bos. Veel
plantensoorten (bomen, struiken, kruiden en grassen) die in de houtwallen van de NFW
voorkomen, en daarmee als voedselplant kunnen dienen voor de rupsen van veel soorten
nachtvlinders, komen ook voor in bossen. Er wordt vaak gezegd dat houtwallen als het ware
“dubbele bosranden” zijn. En juist bosranden vormen voor veel insectensoorten een geschikt
leefgebied vanwege het gunstige klimaat en het voorkomen van een (structuur)rijke
vegetatie.
De houtwallen in de NFW vormen niet alleen een geschikt leefgebied voor diergroepen als
(broed)vogels, (kleine) zoogdieren (waaronder vleermuizen) en amfibieën. Uit dit onderzoek
blijkt dat er ook veel nachtvlindersoorten voorkomen in de houtwallen. Samen met vele
soorten uit andere insectengroepen vormen nachtvlinders een belangrijke schakel in de
voedselketen van de in de Noardlike Fryske Wâlden aanwezige fauna!

6.2.

Overige insecten

Naast nachtvlinders zijn in de landschapselementen veel andere soorten insecten
aangetroffen. In de potvallen verdeeld over de tien raaien zijn bv. meer dan 3.200 kevers van
62 soorten gevangen! Het gaat daarbij met name om soorten van het “agrarisch gebied”
en/of eurytope soorten, d.w.z. soorten die in een diversiteit aan biotopen kunnen worden
aangetroffen en dus niet bijzonder kieskeurig zijn.
Voor de andere groepen “overige insecten” geldt ook dat er veel soorten waargenomen zijn,
maar dat met de inzet binnen het project nog lang geen volledig beeld verkregen is.
Daarvoor zal meer onderzoek nodig zijn. Overigens geldt dit ook voor de kevers anders dan
de loopkevers.
Veel waargenomen soorten zijn algemeen in Nederland voorkomende soorten. Een aantal is
minder algemeen, bv. een aantal soorten bijen, waaronder de roodsprietwespbij (Nomada
fulvicornis). Bijzonder is de behaarde bosmier (Formica rufa), een soort waarvan de bekende
koepelnesten beschermd zijn in de Flora- en Faunawet. In de landschapselementen die
onderzocht zijn in het project zijn geen koepelnesten gevonden, waarschijnlijk leven de
mieren hier in ondergrondse nesten, in de wallichamen van houtwallen. De waarnemingen
van de gewone drentelmier (Stenamma debile) zijn de meest noordelijke ooit gedaan in
Nederland.
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Hoewel de insectenfauna van het gebied nog niet volledig in beeld gebracht is, kan wel
gezegd worden dat het gebied erg interessant is voor insecten. En daarmee ook voor andere
diergroepen omdat die afhankelijk zijn van insecten in de vorm van voedselvoorziening.
Mezen voeren hun jongen in het voorjaar met rupsen van diverse soorten nachtvlinders en
ook vleermuizen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van nachtvlinders als voedsel. In de
zomer kunnen vele foeragerende boerenzwaluwen waargenomen worden in de luwte van
singels en houtwallen, op zoek naar hun voedsel!
Met het project hebben we een beeld gekregen van de in het gebied aanwezige
insectenfauna, wat er tot dusverre niet was. We hebben de wens om in de toekomst de
kennis over de insecten in de landschapselementen in de Noardlike Fryske Wâlden verder
uit te breiden.

6.3.

Woord van dank

In paragraaf 3.3. worden verschillende personen genoemd, die geholpen hebben bij het
project, bv. bij het veldwerk en/of de uitwerking daarvan (o.a. determinatie). We willen een
ieder hartelijk bedanken voor hun inzet! Hetzelfde geldt voor de eigenaren van de percelen
die betreden zijn voor de inventarisatie van insecten, de agrariërs in de gebieden bij Twijzel
en Oostermeer. Hartelijk dank!
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Literatuur en andere bronnen
In de tekst over de nachtvlinders is, in de beschrijving van families en soorten, met enige
regelmaat informatie gegeven over de verspreiding van soorten in Nederland en soms
specifiek voor Friesland. Ook zijn er diverse voedselplanten genoemd. Bronnen hiervan zijn
de website www.vlindernet.nl (geraadpleegd januari 2013) en de gids Nachtvlinders (Waring
& Townsend, 2003). Verspreidingsinformatie in beide bronnen komt in hoofdzaak uit de
landelijke database Noctua, van de Werkgroep Vlinderfaunistiek (EIS-Nederland) en De
Vlinderstichting. De info is aangevuld met gegevens van de Vlinderwerkgroep Friesland en
de website www.waarneming.nl (geraadpleegd januari 2013), alsmede met ervaringen en
gegevens van G. Tuinstra.
Naamgeving en taxonomische indeling van de (nacht)vlinders, zoals toegepast in dit verslag,
is gedaan volgens de Geannoteerde naamlijst van de Nederlandse vlinders (Kuchlein & De
Vos, 1999).
Bij de overige insectengroepen is informatie gegeven over de orde Strepsiptera. De tekst is
overgenomen van de website www.soortenbank.nl (geraadpleegd januari 2013).
Ellis, W.N., Groenendijk, D., Groenendijk, M., Huigens, M.E., Jansen, M.G.M., Van der
Meulen, J., Van Nieukerken, E.J. en De Vos, R. (2013) Nachtvlinders belicht: dynamisch,
belangrijk, bedreigd. De Vlinderstichting, Wageningen en Werkgroep Vlinderfaunistiek,
Leiden.
Kuchlein, J. en De Vos, R. (1999) Geannoteerde naamlijst van de Nederlandse vlinders.
Backhuys Publishers, Leiden.
Waring, P. en Townsend, M. (2003) Nachtvlinders: veldgids met alle in Nederland en België
voorkomende soorten. Vertaling en bewerking (2006): M. Groenendijk, J. van der Meulen en
D. groenendijk; De Vlinderstichting. Tirion Uitgevers B.V., Baarn.
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Bijlage 1b: kaart van deelgebied Oostermeer
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