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Van de Voorzitter

De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland is een zelf
standige natuurvereniging die zich inzet voor behoud
en herstel van de vlinder- en libellenfauna in Zeeland.
Dit gebeurt door onderzoek, voorlichting en educatie.
De Zeeuwse Prikkebeen is het verenigingsblad dat
3 keer per jaar verschijnt.
Website: http://www.vlinlibzeeland.nl

Peter Geene
Het was erg stil tot nu toe deze winter, althans bij mij.
Het was wel een zware winter, zelfs voor de kerst al
een pelletje wit en in januari tweemaal een halve dag
een sneeuwlaagje van wel 5 cm. Ik hield er gelukkig
een mooie witte wandeling aan over die ochtenden
(zie foto).
We hebben als bestuur tweemaal vergaderd en
Mieke, onze nieuwe penningmeester raakte al aardig
ingewerkt op alle “ins en outs” van onze gelden. We
hebben gediscussieerd over ons boekhoudsysteem
en dat willen we zo simpel mogelijk houden. Er zijn 97
betalende leden, op 1-1-2018 waren er 93 leden en
15 donateurs. Inmiddels zijn alle donateurs omgezet
naar leden, dat is eenvoudiger. We hebben een eigen
inventaris, maar dat is nooit afgeschreven, dus dat
vermelden we steeds maar apart in de boeken. Er
wordt voor de ALV weer een nieuwe kascommissie
gezocht. Verder zijn de ontwikkelingen bij Hansweert
besproken: nadat ik bij het Waterschap had gespro
ken afgelopen najaar over de bijeenkomsten van het
zgn. ‘dijk-atelier’ waar alle belangengroepen bijeen
komen, moesten wij daar verstek laten gaan helaas.
Een volgende bijeenkomst wordt dit voorjaar ver
wacht en dan brengen wij de Argus-belangen weer
naar voren. Daarnaast zijn alle excursies gepland
voor het aanstaande seizoen, zie de achterzijde.
Qua PR hebben we alleen de libellenzwerm van
Bruinrode heidelibellen in september gehad, waarop
leuke reacties kwamen. Nu staat de Goedhart-con
ferentie op 14, 15 en 16 Maart op de rol. Alle leden
hebben inmiddels een berichtje daarover gehad en
het programma volgt. Ik ben als voorzitter gevraagd
daar na een film over insecten in een panel te zitten.
Van de Vlinderstichting is Titia Wolterbeek aanwezig.
Komt allen! Welkom. Het zal over twee invalshoeken
gaan nl. de kunstschilderij en de vlinders en bijen
inhoudelijk.
Op 25 januari ben ik geweest naar de zgn.
Werkgroependagvan de Vlinderstichting in Wage
ningen. Ik was nog niet eerder op het hoofdkantoor
geweest, dus dat was een leuke kennismaking. Het
bleek bij de koffie dat Titia Wolterbeek ooit eens bij
me thuis is geweest en zich mijn toenmalige zeewateraquarium herinnerde. Het ging om de eerste foto’s
voor de Veldgids Libellen van de KNNV, die door haar
man Frank Bos werden geselecteerd: er stonden 26
soorten van mij in (dia’s). Helaas nu in de 7e druk nog
maar 3, vervangen door digitale… Maar goed, de
uitwisseling van ervaringen bij de zeer uiteenlopende
groepen is zinvol. Vrijwel allen hebben moeite om
nieuwe jongeren te trekken en worstelen met resul
taatvol overleg met beheerinstanties. De dag zou
begeleid worden door Kars Veling, maar die was de
dag ervoor naar het ziekenhuis gemoeten voor een
netvliesloslating; ik heb later een kaart gestuurd na
mens onze werkgroep. Inhoudelijk was de bijdrage
van Chris van Swaay over een nieuwe Rode lijst heel
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interessant. Er is achteruitgang bij diverse soorten en
dat is schrikbarend, maar er is vooruitgang bij soorten
als de Grote en Kleine weerschijnvlinder e.d. Op 2
maart is de landelijke vlinderdag weer en daar zal ik
de definitieve presentatie Rode Lijst meemaken. An
thonie Stip presenteerde een nieuw keurmerk voor het
beheer van wegbermen, dat hopelijk de kwaliteit en
resultaten voor vlinders en andere insecten omhoog
gaat stuwen! En en passant nam ik nog ff een blik op
de Notenkraker daar ter plekke mee!
Op 28 januari zat ik bij de Provincie aan tafel rondom
een zgn. ‘Afwegingstabel’. Namens onze werkgroep
zat ook Jan Goedbloed daar, naast Anton Baaijens,
Rienk Geene, Lucien Calle en 2 ambtenaren. Het gaat
daarbij om een soortenlijst van libellen, vlinders en
andere insecten voor de beheerinstanties als bijlage
bij het Natuurbeschermingsprogramma Zeeland. We
hebben soort voor soort hun status besproken en
mogelijke maatregelen. Een waardevolle, maar pa
pieren zaak, die in de praktijk nog moet worden
waargemaakt.
Handig was de kennis van die nieuwe Rode Lijst van

Een mooie witte wandeling

2 maart, die nog meegenomen kan worden in de
Zeeuwse tabel. Kortom, toch weer goede zaken be
sproken de afgelopen tijd! Ik zie jullie graag weer op
een van onze activiteiten! Welkom!

Jaarverslag 2018

ACTIVITEITEN
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
werkgroepbijeenkomsten:
diverse waarvan een bijzondere op 8 juni, om ons
25-jarig jubileum te vieren.
excursies:
Poelbos, Oranjezon, Moerputten en Sint Pietersberg.
inventarisatie libellen op de golfclub Domburg (Peter
Geene)
Kees Los en Mineke de Feyter zijn naar de Zwaakse
weel geweest op 16 juni.
26 juni bijeenkomst in het kader van de dijkverhoging,
helaas kon de Werkgroep hier niet bij aanwezig zijn.
Op 20 maart 2018 gaf Henny Waanders een presen
tatie over vlinders voor de vereniging van gepensio
neerde huisartsen.
Op 23 en 30 juli gaf Henny Waanders een cursus over
vlinders voor het IVN De Bevelanden. Deze is op 4
augustus afgesloten met een excursie in het Poelbos
nabij Goes.

Alco Warners
BESTUUR
In 2018 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevon
den. Tot de ledenvergadering bestond het bestuur uit
Peter Geene (voorzitter), Angelique Belfroid (penning
meester), Hans Eckhardt en Alco Warners (secretaris).
Hans en Angelique zijn afgetreden. Mieke Grazell is
in de plaats van Angelique tot penningmeester ver
kozen en Marcel de Bruyn en Tobi Koppejan hebben
het bestuur uitgebreid.
Het bestuur is in 2018 vijf keer bijeengeweest. De al
gemene ledenvergadering vond plaats op 21 maart.
De vereniging had op 31 december 2018 102 (was
94) leden en 15 (was 22) donateurs: enkele donateurs
zijn lid geworden.
WEBSITE
In 2018 is onze website www.vlinlibzeeland.nl door
Alco Warners beheerd. Op de openingspagina wer
den regelmatig actuele mededelingen geplaatst.
Er is een mailgroep VLZEE. Deze wordt minder en
minder gebruikt in 2018.

Johannes Goedaert: leven,
werk en inspiratie
Op 14, 15 en 16 maart 2019 wordt in Middelburg
een manifestatie gehouden over het leven, werk
en de inspiratie van de zeventiende-eeuwse
Middelburgse entomoloog en fijnschilder Johan
nes Goedaert (1617-1668).
Het programma bestaat o.a. uit concerten, film,
lezingen over cultuurhistorie, kunst en ecologie.
Het laatste vindt plaats op 16 juni met o.a. een
lezing door Titia Wolterbeek, directeur van de
Vlinderstichting.
Voor meer informatie zie https://www.vlinder
stichting.nl/goedaert en keesbeaart@gmail.com

OP DE BRES VOOR DE ZEEUWSE ZES
In 2018 is het afsluitend verslag van ‘Op de bres voor
de Zeeuwse zes’ gereed gekomen en gedrukt in een
oplage van 180 exemplaren.
Geprobeerd is een aansluitend symposium te orga
niseren maar door gebrek aan belangstelling is dat
niet doorgegaan.
PRIKKEBEEN
Evenals in 2017 werd in 2018 de -full-colour gedrukteZeeuwse Prikkebeen 3x per jaar naar de leden ge
zonden. Het is altijd weer een feest het blad te lezen.
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Tandvlinders
Tekst en foto's: Geert de Vries
In veel bossen vliegen Eekhoorns, Kameeltjes, Drome
darissen en Kroonvogeltjes. Anders dan hun namen
doen vermoeden zijn dit algemeen voorkomende
soorten nachtvlinders uit de familie van de tandvlin
ders. In Nederland komen zo’n dertig verschillende
soorten tandvlinders voor. De Eikenprocessierups
is ongetwijfeld het bekendste lid uit deze familie.
Tandvlinders zijn bij de meeste mensen onbekend.
Toch vliegen veel soorten uit deze familie ‘s nachts
door elke tuin waar bomen staan. Hun familienaam
hebben ze te danken aan het feit dat veel soorten
een tand op hun rug lijken te hebben. In werkelijkheid
is die ‘tand’ een uitstulping aan de rand van de
voorvleugels.
De meeste soorten hebben een dicht behaard lijfje,
waardoor ze zelfs in koude nachten actief kunnen zijn.
Het zijn dan ook echte nachtbrakers; ze kunnen zich
niet met behulp van zonlicht opwarmen. Dus hebben
ze een andere slimme manier ontwikkeld om zich op
te warmen. Door spiertrilling kunnen ze zelf warmte
opwekken. Het zou zonde zijn wanneer deze met
moeite vergaarde energie in koude nachten
weer verloren gaat. Vandaar hun ‘dikke’
goed geïsoleerde jas.
Slimme planning
De warmtehuishouding heeft deze groep
goed op orde, maar hoe komen tandvlinders aan de benodigde brandstof?
Een (nacht)vlinder leeft in twee werelden. Als rups eet hij planten en als vlinder
gebruiken veel soorten nectar. Het vereist een
strakke en ingewikkelde planning om ervoor te zorgen
dat de vlinders precies ontpoppen op het moment
dat het beste voedsel beschikbaar is. En dat is wan
neer de nectarplanten bloeien. Tandvlinders omzei
len dit planningsprobleem door helemaal geen
nectar te drinken. Hoewel ze nog wel een roltong
hebben, kunnen ze daar geen nectar meer mee
opnemen. Je zult tandvlinders dan ook niet op een
bloem zien zitten. In het rupsstadium eten ze meer dan
nodig is voor hun groei. In het popstadium wordt een
deel van die extra verzamelde voedingsstoffen opge
slagen als brandstof. Deze in het rupsstadium opge
bouwde en ‘geoormerkte’ voedingsstoffen kunnen ze
als vlinder onder meer aanwenden voor hun nachte
lijke vliegreisjes en de ontwikkeling van eitjes. Na de
paring zoeken de vrouwelijke tandvlinders bladeren
van bomen op om eitjes af te zetten. Sommige soorten
zijn zo kieskeurig dat ze alleen maar eitjes afzetten op
bijvoorbeeld berkenbladeren, zoals de Berkenbrand
vlerkvlinder. De Eikentandvlinder prefereert eik en de
Snuitvlinder verlangt wilg of populier.

Verschillende generaties
De Kleine hermelijnvlinder is een fraai getekende
tandvlinder die in Zeeland redelijk algemeen voor
komt.
Hij leeft niet alleen in natuurgebieden, maar is ook in
menig tuin te vinden. De aanwezigheid van wilgen of
populieren is een must, want daar worden de eitjes
op afgezet. De Kleine hermelijnvlinder vliegt zowel in
het voorjaar als in het najaar. Het zijn in dit geval nooit
dezelfde exemplaren. Vlinders in de nazomer zijn de
nakomelingen van hun ouders die in het voorjaar
hebben gevlogen. In de zomer legt deze tweede
generatie eitjes. De rupsen doen zich tot de herfst nog
te goed aan wilgen- of populierenblad. Daarna spint
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de rups aan de schors van zijn waardplant een cocon
en verpopt zich. De cocon is het ‘huisje’ van de pop.
In het voorjaar komt de eerste generatie tevoorschijn
en is het kringetje rond.
Ook de Berkenbrandvlerkvlinder kent twee verschillen
de generaties. Het is in Zeeland een weinig voorko
mende soort die de berk als waardplant heeft. In
rusthouding is zijn ‘tand’ goed te zien. Hij komt in het
oosten van Nederland meer voor dan in het westen.
De Eikentandvlinder is in Drenthe overal algemeen,
maar is in Zeeland maar enkele keren gevangen. Er
is maar één generatie, die vliegt van half april tot half
juli. De aanwezigheid van eiken is een voorwaarde
want de rupsen eten eikenblad; meestal boven in de
kruin van een eik. Als de rupsen genoeg gegeten
hebben, lopen ze in de nazomer helemaal vanaf de
Eikentandvlinder

Foto: Geert de Vries

den. Toch kun je eventuele bezoekers met enige
stelligheid wel vertellen dat jouw tuin wordt bevolkt
door Kameeltjes, Dromedarissen en af en toe Eek
hoorns (alleen in Zeeuws-Vlaanderen). Bespeur je
ongeloof bij je toehoorders? Dan kun je er nog een
schepje bovenop doen met de mededeling dat er
soms zelfs Draken rondvliegen (deze is 2 maal gevan
gen in Zeeuws-Vlaanderenl). Eindig zo’n verhaal altijd
met de opmerking dat het gaat om boeiende en
fraaie vertegenwoordigers uit de familie van tandvlin
ders die slechts op onschuldige wijze hun tanden
laten zien.
Kleine hermelijnvlinder

Foto: Geert de Vries

kruin naar beneden. Daar zoeken ze diep in de grond
een plekje om zich te verpoppen en te overwinteren.
De vrouwtjes plannen hun eileg zodanig dat de rup
sen uitkomen op het moment dat er veel malse ei
kenbladeren beschikbaar zijn.
Nachtelijk leven
Veel tandvlinders leven niet alleen in natuurgebie
den, maar ook in tuinen waar een eik, wilg of populier
staat. Sterker nog: in menig grote tuin leven meer
tandvlinders dan witjes. We merken ze alleen niet zo
vaak op omdat ze er een nachtelijk leven op nahou
Snuitvlinder

Foto: Geert de Vries

Bovenstaand artikel is met toestemming van Stichting
Het Drentse Landschap overgenomen uit het kwar
taalblad "Het Drentse Landschap" van september
2018, hiervoor hartelijk dank.
Ook dank aan de schrijver en natuurfotograaf Geert
de Vries voor zijn toestemming.

Berkenbrandvlerkvlinder
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De Zeeuwse Tandvlinders
Henny Waanders
In het artikel van Geert de Vries op pagina 4 is de
Drentse familie Tandvlinders op een luchtige manier
beschreven.
In Zeeland hebben wij ook niets te klagen over het
aantal soorten Tandvlinders. Van de 32 soorten in
Nederland heeft Zeeland er 22 soorten gehuisvest.
Van sommige soorten zijn er, uit gegevens van
waarneming.nl in de periode 1900-2018, maar enkele
individuen geteld. Andere soorten Tandvlinders zijn in
ruimere mate aanwezig.
Tandvlinders eten als vlinder (imago) niet, al hebben
ze vaak nog wel een roltong. De rups eet voldoende
om de vlinderfase door te komen en om tot voortplan
ten te komen.

Brandvlerkvlinder

Foto: Henny Waanders

Berkenbrandvlerkvlinder
Brandvlerkvlinder
Bruine wapendrager
Donkere wapendrager
Draak

Dromedaris
Eekhoorn
Eikenprocessierups

Esdoorntandvlinder
Hermelijnvlinder
Kameeltje
Kleine hermelijnvlinder
Kleine wapendrager

Kroonvogeltje

Wapendrager

Foto: Henny Waanders

Maantandvlinder

De rupsen verpoppen zich in de grond of in de
strooisellaag onder de waardplant of in een stevige
cocon aan de stam.
Eén van de soorten die in Zeeland met 2407 stuks het
meest voorkomt is de Brandvlerkvlinder, waarvan er
1442 zijn waargenomen door Kees Los. Er zullen maar
weinig nachtvlinderaars zijn die deze soort nog nooit
hebben gezien. Heel anders is het gesteld met zijn
kleinere broertje, de Berkenbrandvlerkvlinder, die
met zijn 38 waarnemingen maar amper aan 1.5% van
dat aantal komt, waarvan de meeste in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen zijn gevonden. Zoals de naam al doet
vermoeden is de waardplant een berk. Ze lijken
trouwens wel erg veel op elkaar. Beide soorten over
winteren als pop in de grond.
Het grote verschil in aantallen geldt ook voor de
Wapendragers. Van de Donkere wapendrager zijn
in diezelfde periode 1900-2018 maar 12 exemplaren
geteld, waarvan 1 in Hulst en de overige rond
Haamstede. Van de Bruine wapendrager zijn er 572
waargenomen en 503 gewone Wapendragers. De
gewone Wapendrager is een stuk groter dan de an
dere wapendragers en is ook makkelijker te onder

Populierentandvlinder

Snuitvlinder
Wapendrager
Wilgenhermelijnvlinder
Wilgentandvlinder
Witlijntandvlinder

Witte hermelijnvlinder
0
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scheiden van de andere wapendragers. Met 6
waarnemingen is de Kleine wapendrager het minst
vertegenwoordigd van de wapendragers in Zeeland
en de rest van Nederland.
Van de Hermelijnvlinders zijn in onze provincie ook
diverse soorten aanwezig.
Van de gewone Hermelijnvlinder zijn er 99 geteld,
tegen 153 Kleine hermelijnvlinders, 23
Wilgenhermelijnvlinders en 56 Witte hermelijnvlinders.
De gewone Hermelijnvlinder en de Witte hermelijnvlin
der zijn een stuk groter dan de andere hermelijnvlin
ders.
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Bij de rupsen van de hermelijnvlinders zijn de achter
ste poten, de na-schuivers, in de loop der evolutie
vergroeid tot opvallende sprieten waaruit bij versto
ring rode bewegende draden tevoorschijn komen. Dit
om predatoren af te schrikken. Ze overwinteren in een
harde houtachtige cocon aan de stam van de
waardplant.
De Dromedaris, Kameeltje, Eekhoorn en Draak,
ontlenen hun naam aan de vorm in hun rupsfase.
De Dromedaris en het Kameeltje komen met 448 resp.
309 waarnemingen het meest van deze vier soorten
voor. Van de Draak zijn slechts 2 waarnemingen be
kend en van de Eekhoorn 73.
Snuitvlinder

Foto: Henny Waanders

Een andere BN-er uit de familie tandvlinders is de
Eikenprocessierups, eigenlijk is de vlinder niet zo
bekend maar veel meer de rupsen ervan. De rupsen
verplaatsen zich als in een processie kort achter el
kaar lopend. Bekend zijn de rupsen door de haartjes
die ze in mei/juni verspreiden en die tot heftige irrita
ties bij mensen kunnen veroorzaken.
Van de vlinder zijn er 673 waargenomen maar van
de rupsen heeft iemand zelfs een 1 miljoen exempla
ren in waarneming.nl ingevoerd.

Kameeltje

Foto: Henny Waanders

Een heel opvallende nachtvlinder is de Snuitvlinder,
waarvan er 540 in Zeeland zijn waargenomen. Echt
zeldzaam is die soort dus niet. Toen ik bij de eerste
determinatie in mijn tuin uitkwam op Snuitvlinder,
bekwam mij toch een spoor van verwarring. Onder
de dagvlinders bevindt zich n.l. ook een Snuitvlinder,
die ik in Italië regelmatig tegenkwam. Maar beide
doen hun naam eer aan.
Tandvlinders vertrouwen heel veel op hun camoufla
ge, maar de Snuitvlinder heeft nog een andere ge
woonte om minder op te vallen. Hij laat zich makkelijk
op zijn zij vallen waardoor hij nog meer op een stukje
hout lijkt.
Rups Wilgenhermelijnvlinder

Foto: Henny Waanders

Dan hebben we in Zeeland nog een Esdoorntand
vlinder (3 waarnemingen), het Kroonvogeltje (82
wnm), Maantandvlinder (30 wnm), Populierentand
vlinder (75 wnm), Wilgentandvlinder (97 wnm) en
de Witlijntandvlinder (6 wnm).
Al met al een soortenaantal waar we trots op kunnen
zijn.
Bron: Nachtvlindergids
Vlinderstichting
Witte hermelijnvlinder
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Waarom dove stippelmot
ten toch geluid maken
Jan Goedbloed
In een onlangs gepubliceerd artikel (begin februari,
vers van de pers dus) melden Engelse onderzoekers
dat ze bij het bestuderen van een bekende groep
micro’s, de stippelmotten van het geslacht
Yponomeuta, ontdekten dat deze, ondanks dat ze
doof zijn, tijdens het vliegen toch continu ultrasoon
aan het klikken waren. Ultrasoon geluid of ultrageluid
is geluid waarvan de frequentie te hoog is om ge
hoord te worden door het menselijk oor.
Vogelkersstippelmot

Foto: Jan Goedbloed

nachtvlinders heel goed horen zodat ze naderende
vleermuizen vroeg kunnen waarnemen om vervol
gens ontwijkende manoeuvres uit te voeren. Verder
hebben sommige soorten nachtvlinders, zoals enkele
zijdevlinders, een soort staarten aan de vleugels die
opvallende echo's produceren zodat deze fungeren
als valse doelen voor vleermuizen.
En er zijn een aantal soorten die zelf geluid maken op
een manier die er voor zorgt dat ze minder door
vleermuizen worden gevangen.
Over hoe dat dan werkt, zijn er verschillende theo
rieën.

Kardinaalsmutsstippelmot rupsen Foto: Jan Goedbloed
Stippelmotten
De stippelmotten behoren tot de Yponomeutidae, die
dan weer spinselmotten worden genoemd. En met
recht, want zoals bijgaande foto’s laten zien, komen
de rupsen vaak in grote hoeveelheden voor en
maken ze grote spinselnesten, waarbij het blad van
hele struiken of bomen ingesponnen en opgegeten
wordt. Bekende soorten stippelmot zijn de Appel-, de
Meidoorn-, de Kardinaalsmuts-, de Wilgen- en de
Vogelkersstippelmot. Als je spinselmotten in je appel
boom hebt (en die heb ik), dan zijn er jaren dat ze
met heel velen zijn en heel veel spinsels maken, en
dan ben je lang bezig om deze uit je appelboom te
knippen. Overigens groeien de getoonde ingespon
nen en bladloze Kardinaalsmutsstruiken weer uit als
de rupsen na enige tijd verpopt zijn en de vlindertjes
weer vrolijk rondvliegen om nieuwe eitjes te produce
ren, zodat de rupsen het volgende jaar weer veel blad
kunnen gaan eten.

Kardinaalsmutsstippelmot spinsel Foto: Jan Goedbloed
Ten eerste zouden vleermuizen kunnen schrikken van
de geluiden van nachtvlinders. Dit zou betekenen dat
zij deze prooi in eerste instantie laten schieten, maar
waarschijnlijk zou het niet lang duren voordat ze aan
het geluid gewend raakten. De strategie van de
nachtvlinders zou in dat geval dus direct effect heb
ben, maar niet lang werkzaam blijven.
De tweede theorie gaat over smaak. Sommige
nachtvlinders, zoals de beervlinders, hebben opval
lende gele, rode en/of zwart-witte waarschuwings
kleuren om predatoren te laten weten dat ze onsma

Verdediging
Uiteraard zijn vleermuizen de gevaarlijkste predatoren
voor nachtvlinders. Zij gebruiken een sonardetectie
systeem om hun prooi in het pikdonker toch te kunnen
lokaliseren. En natuurlijk hebben nachtvlinders in de
loop van de evolutie allerlei verdedigingsmechanis
men ontwikkeld. Uiteraard kunnen veel soorten
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kelijk of zelfs giftig zijn. Maar onsmakelijke nachtvlin
ders hebben ’s nachts niets aan opvallende waar
schuwingskleuren, dus dan zouden ze vleermuizen
kunnen waarschuwen met ultrasone geluiden.
Volgens de derde theorie verstoren de nachtvlinders
met hun zelf geproduceerde geluid het sonardetec
tiesysteem van vleermuizen. De vleermuis is dan niet
meer in staat om de locatie van zijn prooi goed in te
schatten en grijpt in de meeste gevallen mis.
Bij een ander onderzoek plaatsten Amerikaanse bio
logen vleermuizen samen met hun prooien in een
onderzoekskamer. Met behulp van geluidsopnamen
en een snelle infraroodcamera beluisterden en beke
ken zij het gedrag van beide dieren. De vleermuizen
hadden een duidelijke voorkeur voor stille nachtvlin
ders. Hiervan vingen ze 400 procent meer dan van
Grote beer

Foto: Hannie Joziasse

zen te verstoren, en dan zouden stippelmotten dit ook
kunnen doen.
Maar hoe het ook werkt, er blijft één belangrijk ver
schil: stippelmotten zijn doof.
Dus terwijl andere soorten deze geluiden produceren
als reactie op het waarnemen van een naderende
vleermuis, moeten stippelmotten voortdurend geluid
voortbrengen. Bij stippelmotten zitten de membranen
daarom niet op het lichaam, maar op de vleugels,
en worden deze niet aangedreven door een spier,
maar wordt het geluid automatisch geproduceerd
door de vleugelslag van de stippelmot tijdens de
vlucht.
Roomvlek

Foto: Jan Goedbloed

nachtvlinders die geluid produceerden. Daarbij bleek
dat vleermuizen bleven proberen om de geluidspro
ducerende nachtvlinders te vangen, hoewel ze er
toch duidelijk zeer veel moeite mee hadden. Ze leken
er niets van te leren en bleven het maar proberen.
Daarmee lijkt ook de tweede theorie van de baan,
want die veronderstelt dat de vleermuizen leren de
geluidsproducerende nachtvlinders te vermijden.
Vermoedelijk doen de nachtvlinders het dus om de
sonar van de vleermuizen te verstoren.
Verder is nog van belang hoe de anti-vleermuisgelui
den worden geproduceerd. Dit gebeurt met behulp
van membranen, kleine gebieden met een dunne
cuticula op het lichaam van een mot, die zijn verbon
den met een spier. Als de spier samentrekt, spant het
membraan met een schok en produceert een klik, en
als de spier weer ontspant, springt het membraan
terug en produceert nog een klik.

Wilgenstippelmot spinsel

Terug naar de stippelmotten
De Engelse onderzoekers denken dat stippelmotten
het geluid nabootsen van nachtvlinders die vleermui
zen waarschuwen dat ze onsmakelijk zijn. Dat is dan
een vorm van akoestische mimicry.
Maar volgens de Amerikaanse biologen maken
nachtvlinders die geluiden om de sonar van vleermui
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Wat wordt de volgende
nieuwe dagvlinder van
Zeeland?
Jan Goedbloed
In het vorige nummer van de Prikkebeen werd gemeld
dat er in 2018 drie nieuwe soorten dagvlinders voor
Zeeland zouden zijn waargenomen. Ik was benieuwd
of er nog andere soorten zijn, die niet eerder in Zee
land zijn waargenomen, maar misschien binnenkort
de provincie kunnen bereiken. Om dat te kunnen
onderzoeken op waarneming.nl en waarnemingen.
be, moest ik eerst weten welke soorten ooit wel in
Zeeland zijn waargenomen, en dus nam ik onze
eerste provinciale atlas ‘Dagvlinders in Zeeland’ ter
hand. Het was direct al duidelijk dat ik in 2018 een
fout had gemaakt. Het Kaasjeskruiddikkopje was
helemaal geen nieuwe soort voor Zeeland. Zie elders
in dit nummer.
Verder bleek dat er toch nog heel wat soorten zijn die
nu niet in Zeeland voorkomen, maar ooit wel in Zee
land voorkwamen of er als zwerver zijn waargenomen.
En een behoorlijk aantal zou zo maar binnenkort weer
eens op kunnen duiken. Sterker nog, één soort bleek
in 2018 al in Zeeuws-Vlaanderen te zijn waargeno
men: het Resedawitje. Ook daarover staat in dit
nummer een artikel.

Boswitje

Koningspage

Foto: Jan Goedbloed

struwelen en bosranden bij vochtige heidevelden en
in kalkgraslanden, en het Heideblauwtje, waarvan
een populatie aanwezig is op het vliegveld van
Woensdrecht. De meeste soorten komen niet in
aanmerking omdat ze eenvoudigweg niet erg mobiel
zijn en/of te ver weg voorkomen.
Nieuwe soorten
En dan blijkt er toch een verrassende soort uit de bus
te komen, tenminste als het een nieuwe voor Zeeland
moet zijn, namelijk de Braamparelmoervlinder. Deze
is in 2016 (de exacte datum en plaats zijn verborgen
gehouden) waargenomen op slechts 9 km van de
grens ten ZW van Sas van Gent.
De Braamparelmoervlinder heeft zich in Europa de
laatste 20 jaar vanaf de Alpen langzaam naar het
noorden uitgebreid, de laatste jaren steeds sneller. In
België heeft deze soort zich pas in 2006 gevestigd,
maar heeft zich snel verder uitgebreid over grote
delen van Wallonië. Er zijn meerdere waarnemingen
rond Brussel en enkele tussen Gent en Brugge en bij
Antwerpen. Deze worden verborgen gehouden, dus
of er vestiging heeft plaatsgevonden is niet te achter
halen. In 2011 is de Braamparelmoervlinder voor het
eerst in Nederland vastgesteld. Er zijn inmiddels
meerdere vlinders gezien in Limburg, en één op de
Strabrechtse heide bij Eindhoven. Deze opvallende
vlinder vliegt van begin juni tot begin juli in één gene
ratie.
De enige andere soort die nieuw voor Zeeland zou
kunnen zijn is het Scheefbloemwitje. Weliswaar is de
dichtstbijzijnde waarneming gedaan in Tilburg, maar
deze soort is in rap tempo aan het oprukken in Neder
land en Europa. Tot 2008 was dit een vlinder van
steile en rotsachtige berghellingen in de Alpen. Vanaf
2008 was er een sterke uitbreiding in Duitsland waar
hij ineens heel algemeen in dorpen en steden bleek
te zijn. De rupsen leven op kruisbloemen, voornamelijk
op planten van het geslacht Iberis, Scheefbloem, die
veel aangeplant worden in (rots)tuinen. In Nederland
zijn Scheefbloemwitjes gezien van half april tot half
oktober. Vooral de septembergeneratie heeft een
sterke trekdrang. De eerste waarnemingen in Neder
land werden gedaan in Zuid-Limburg in 2015. In 2017
werd de soort al aangetroffen in Arcen en Enschede.

Foto: Hannie Joziasse

Alleen al de soorten die ooit wel in Zeeland te zien
waren, en hopelijk binnenkort weer, vormen een in
drukwekkende lijst. En eigenlijk zijn er maar twee
soorten die de komende jaren in staat kunnen zijn om
echt als nieuw op de Zeeuwse lijst te komen.
Ik heb bij elke soort opgezocht welke waarneming in
Nederland en België sinds 2000 het dichtst bij de grens
is gedaan, en heb de soorten daarnaar gerangschikt,
zie de tabel. Daarbij heb ik aangegeven of de soorten
wel of niet waarschijnlijk hier op gaan duiken. Sommi
ge soorten komen weliswaar soms vrij dichtbij Zeeland
voor, maar hun habitat is in Zeeland niet te vinden,
dat geldt o.a. voor het Groentje, dat voorkomt in
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Op 25 september 2017 werd het Scheefbloemwitje
echter ook gefotografeerd in Wageningen, 70 km van
Arcen en 90 van Enschede. Dat is een enorme sprong,
dus dan is Tilburg opeens niet meer zo ver weg. Wel
lijkt de soort bijzonder veel op het Groot en het Klein
koolwitje. Het gaat daarbij o.a. om de grootte en vorm
van de zwarte vlek in de voorvleugel. Een duidelijke
vergelijking is te vinden in het volgende nieuwsbe
richt: https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/
nieuwsbericht/scheefbloemwitje-zet-opmars-voort.
Als je denkt een Scheefbloemwitje te zien, is het be
langrijk om foto’s te maken, dan kan de waarneming
altijd geverifieerd worden.

Groentje
Heideblauwtje
Boswitje
Iepenpage
Braamparelmoervlinder
Aardbeivlinder
Koningspage
Dambordje
Bruine eikenpage
Sleedoornpage
Bruine vuurvlinder
Klaverblauwtje
Groot geaderd witje
Veldparelmoervlinder
Kommavlinder
Scheefbloemwitje

nieuw zld
+
+

Iepenpage

afstand in km
3
4,8
5,3
6,25
9
10
17
20
20,5
30
37
43
44
45
48
55

datum
30-6-2017
24-5-2015
9-11-2018
2016
2017
2-7-2018
30-7-2010
2-7-2010

21-8-2018

Niet nieuw, maar toch …
Ook bij de soorten die ooit wel in Zeeland zijn gezien,
maar nu ontbreken, zitten een paar opmerkelijke die
best eens binnenkort in Zeeuws-Vlaanderen kunnen
opduiken. Dat zijn het Boswitje en de Iepenpage, die
maar net wat meer dan 5 km van de grens gezien
zijn, onder Koewacht en Zuiddorpe. Het Boswitje is in
1971 voor het laatst gezien bij Haamstede, het komt
sinds 2002 weer in Nederland voor in enkele groeves
in Zuid-Limburg. Het is een vlinder van bosranden, de
waardplanten zijn Gewone rolklaver, Veldlathyrus en

Braamparelmoervlinder
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plaats
Ossendrecht NL
Woensdrecht NL
Sinaai B
Puyenbroek B
Oosteeklo B
Maldegem/Ursel B
Kapellen B
Steendorp B
Rucphen NL
B
B
B
B
B
B
Tilburg NL

waarschijnlijk
+
+
+
zwerver
zwerver
zwerver
±

andere vlinderbloemigen. Het Boswitje vliegt van eind
april tot begin juni en van eind juni tot half augustus
in twee generaties. Het staat bekend als een mobiele
vlinder die best grote afstanden kan afleggen, zo zijn
er waarnemingen bekend verspreid over Noord-Bra
bant. Het Boswitje moet een afstand van 5 km dus
makkelijk kunnen overbruggen.
De Iepenpage is in 1880 en 1881 waargenomen bij
Kapelle. De vlinder leidt een zeer verborgen leven in
de toppen van Iepen, en is mogelijk in Nederland op
veel plaatsen jarenlang over het hoofd gezien. De
Iepenpage komt in Zuid-Limburg voor op tientallen
plekken, en is onlangs ook gevonden in de Achter
hoek en bij Eindhoven en Tilburg. Zelfs bij Amsterdam
bleek een kleine populatie aanwezig.
De vlinders vliegen van begin juni tot half augustus in
één generatie en voeden zich vooral met honing
dauw en boomsappen. In de ochtend en vroege
avond komen ze wel eens naar beneden en worden
dan gezien op bloemen of op vochtige delen van
zandwegen. Ze zijn niet erg mobiel, maar 5 km is geen
grote afstand. Misschien is hij al ergens in Zeeuws-
Vlaanderen aanwezig, dit is zo’n soort, die waarschijn
lijk alleen met gericht zoeken gevonden kan worden.
Kortom, het is de komende jaren opletten geblazen!

Resedawitje/Oostelijk rese
dawitje te Retranchement
Hans van Kuijk
Op 19 september 2018 zag Anna Almekinders op ons
erf in de Olieslagerspolder te Retranchement een witje
vliegen. We hadden het erg druk maar ze ging er toch
met haar mobiel achteraan om te proberen een foto
te maken. Dat lukte na verloop van tijd. In eerste in
stantie dacht ze aan een vrouwtje Oranjetip maar ze
twijfelde aan de juiste determinatie. Ze zocht naar
andere mogelijkheden, maar vond zo snel geen al
ternatief. Toen ze de foto aan mij liet zien riep ik met
een zonder goed te kijken: Oranjetip. Ze zette de
waarneming met foto op Waarneming.nl en er kwam
al snel een reactie. De determinatie was fout want het
betrof een Resedawitje/Oostelijk resedawitje. Het
ging om het eerste Zeeuwse exemplaar.
Er zijn twee soorten Resedawitjes: het “gewone” en
het Oostelijk resedawitje. Ze zijn uiterlijk niet van elkaar
te onderscheiden. Het Oostelijk resedawitje leeft in
een gebied vanaf Zuidoost-Frankrijk en Midden Euro
pa verder naar het oosten. Het Resedawitje leeft ten
westen van deze gebieden. Beiden hebben een
voorkeur voor warme gebieden, ruige bermen en
Resedawitje

Resedawitje

Foto: Anna Almekinders

er van die locatie op één dag door meerdere - soms
meer dan 60 - waarnemers meldingen op Waarne
ming.nl geplaatst. De vraag is dan of het om verschil
lende exemplaren gaat of dat één exemplaar door
meerdere waarnemers is gemeld. Als dat laatste het
geval is gaat het om aanzienlijk minder exemplaren
dan de gemelde.
Uit België zijn minder waarnemingen bekend. In 2018
zijn vier exemplaren gezien in Doel en één in Heist.
Reden daarvan kan zijn dat er minder waarnemers
zijn. Verder bevestigt het de stelling dat de meeste
exemplaren die in Nederland worden gezien Ooste
lijke resedawitjes zijn en uit het oosten afkomstig zijn.
Blijft de vraag waar het exemplaar dat op ons erf
verscheen vandaan kwam.
De weken na de waarnemingen hebben we regelma
tig de Resedaplanten, die op het erf staan, afge
speurd op zoek naar eitjes en/of rupsen maar we
hebben niets gevonden.
In de periode dat we hier nachtvlinderonderzoek
deden is gebleken dat zuidelijke soorten logischerwijs
nogal eens eerst hier in Zeeuws-Vlaanderen werden
gespot en pas later elders in Zeeland. Dat betekent
dat het de moeite loont alert te blijven op nieuwe
soorten.

Foto: Henny Waanders

steengroeven. Ze leven in kolonies. De vlinders vliegen
van maart tot en met oktober in meerdere generaties.
De rupsen leven voornamelijk op resedasoorten.
De meeste jaren worden er in Nederland geen tot
enkele exemplaren gezien maar soms komen ze in
grotere getale voor. Zo werden in 2006 247 exempla
ren gemeld waarvan 122 in Den Oever werden gezien.
In 2018 was er een explosie. Het ging om 770 exem
plaren op 21 locaties. Het toppunt was 579 exempla
ren op de Planken Wambuis bij Ede. Hierbij moet wel
een kanttekening worden geplaatst. Meestal werden
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Drievlekspanner Foto: Henny Waanders

Een hotspot van de
Drievlekspanner
Henny Waanders
Begin september van het afgelopen jaar kreeg ik van
Tobi Koppejan een vraagje of het wel klopte dat ik zo
vaak een DrievlekspannerStegania trimaculata heb
gevangen in mijn vlinderval.
De Drievlekspanner vliegt in mei-juni en augustus-sep
tember in twee generaties. Ze vliegen vooral rond
boomkruinen en komen op licht af.
De website van de Vlinderstichting beschrijft hem als
een "zeer zeldzame soort" en ik had al 27 exemplaren
gemeld. Klopte dit wel?
Omdat ik nog wel eens moeite heb met sommige
nachtvlinderfamilies, begon ik toch wel te twijfelen.
Nu maak ik van nachtvlinders die ik niet direct op
naam kan brengen vaak foto's. En ik heb die foto's
toen naar Tobi gestuurd. Die bevestigde dat het allen
Drievlekspanners waren. Hij was erg enthousiast en
vertelde mij dat er zich rondom Goes een hotspot van
deze soort zit.
De Drievlekspanner is goed herkenbaar door de twee
donkere dwarslijnen op de voorvleugels die vlak bij
de voorrand een duidelijke knik maken en zich beide
verbreden tot twee donkere vlekken. Nabij de vleu
gelpunt bevind zich een derde donkere vlek.
Via De Vlinderstichting heb ik alle Zeeuwse waarne
mingen opgevraagd, en ja hoor, alle 61 Zeeuwse
exemplaren t/m 2018 zijn geteld rondom Goes,
waarvan de meeste (45) in een heel klein gebied: de
Goese polder in de Gemeente Goes.
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Figuur 1, Aantal Drievlekspanners per jaar
Uit de waarnemingstabel blijkt dat de meeste aantal
len door Floor van Lamoen en mij zijn gedaan en wij
wonen slechts een paar honderd meter uit elkaar. Uit
de grafiek blijkt ook dat er een lacune zit in de waar
nemingen van de Goese polder tussen 2008 en 2015
(de waarnemingen in 2010 en 2011 zijn niet afkomstig
uit de Goese polder). Deze lacune is te verklaren daar
Floor in 2008 is gestopt met het vangen van nachtvlin
ders en ik er pas in juli 2015 mee ben begonnen.
Het lijkt dan ook aannemelijk dat er tussen 2008 en
2015 eveneens Drievlekspanners moeten hebben
gevlogen in de Goese polder.
Dat 45 van de 61 (75%) van alle Zeeuwse waarnemin
gen afkomstig zijn uit de Goese polder is opmerkelijk.
Wat ook opvalt is het feit dat er zo weinig meldingen
van de Drievlekspanners van Kees Los en Piet Jopse
tussen zitten. Ik zet gemiddeld 40 keer per jaar een val
en Kees zet vaak 3 vallen per dag in Zeeland en dat
ook meerdere keren per week.

Alle Zeeuwse waarnemingen van de Drievlekspanner t/m november 2018
Datum Aantal Gebied
Gemeente
15-5-2004
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
20-5-2004
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
3-6-2004
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
17-6-2004
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
27-8-2004
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
4-9-2004
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
2005
1 Kapelle
Kapelle
14-5-2006
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
16-5-2006
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
1-6-2006
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
29-7-2006
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
16-8-2006
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
1-5-2007
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
6-8-2007
3 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
14-8-2007
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
1-9-2007
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
24-5-2008
1 Goes - Goese Polder - Statenhof
Goes (gemeente)
1-6-2010
1 's-Heer Abtskerke
Borsele (gemeente)
5-6-2010
1 's-Heer Abtskerke
Goes (gemeente)
10-5-2011
1 Kruiningen - dorp e.o.
Reimerswaal (gemeente)
20-8-2015
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
12-5-2016
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
1-8-2016
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
6-8-2016
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
24-8-2016
2 's-Heer Hendrikskinderen
Goes (gemeente)
18-7-2017
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
14-8-2017
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
17-8-2017
6 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
25-8-2017
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
22-4-2018
1 's-Heer Hendrikskinderen
Goes (gemeente)
9-5-2018
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
12-5-2018
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
23-5-2018
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
14-7-2018
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
17-7-2018
3 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
24-7-2018
1 Nisse - dorp e.o.
Borsele (gemeente)
29-7-2018
1 's-Heer Hendrikskinderen
Goes (gemeente)
1-8-2018
1 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
4-8-2018
3 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
19-8-2018
1 's-Heer Arendskerke
Goes (gemeente)
28-8-2018
3 Goes - Goese Polder (woonwijk)
Goes (gemeente)
3-9-2018
1 Kruiningen - dorp e.o.
Reimerswaal (gemeente)
5-9-2018
2 Wolphaartsdijk
Goes (gemeente)
9-9-2018
3 's-Heer Hendrikskinderen
Goes (gemeente)
Totaal
61
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Waarnemer
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Henk Wagenaar
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Floor van Lamoen
Kees Los
Kees Los
Piet Jopse
Henny Waanders
Henny Waanders
Henny Waanders
Henny Waanders
Kees Los
Henny Waanders
Henny Waanders
Henny Waanders
Henny Waanders
Kees Los
Henny Waanders
Henny Waanders
Henny Waanders
Henny Waanders
Henny Waanders
Kees Los
Kees Los
Henny Waanders
Henny Waanders
Kees Los
Henny Waanders
Piet Jopse
Kees Los
Kees Los
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Drievlekspanner
Figuur 2. De concentratie Drievlekspanners op
Zuid-Beveland

Foto: Henny Waanders

Aantal

Ook hierdoor vermoed ik dat er buiten Goes en om
geving geen Drievlekspanners voorkomen.
Maar waarom juist hier? De waardplant van deze
vlinder is de Populier, maar die zijn massaal in heel
Zeeland te vinden. De waarnemingen in de Goese
polder zijn dichtbij oude Populieren gedaan. Maar
oude Populieren zijn ook in heel Zeeland te vinden.
Hopelijk kunnen wij deze vraag in de toekomst beant
woorden.

Locatie
45 Goes
7 's-Heer Hendrikskinderen
2 Kruiningen
2 's-Heer Arendskerke
2 Wolphaarsdijk
1 Nisse
1 's-Heer Abskerke
1 Kapelle
Aantallen per locatie

Figuur 3. Verspreiding Drievlekspanners <2004

Figuur 4. Verspreiding Drievlekspanners na 2004

Uit de verspreidingskaartjes blijkt dat er in Nederland
in de periode tussen 2004 en 2018 een grote toename
van de Drievlekspanner heeft plaatsgevonden. Ook
valt het op dat er tussen de Zeeuwse populatie en de
vele locaties in Zuid-Oost-Nederland een groot hiaat
in verspreiding bestaat.
Uit Nederland zijn weinig rupsvondsten bekend, maar
uit de waarnemingen in Goes blijkt duidelijk dat de
Drievlekspanner zich hier voortplant.

Noot: Met dank aan Jurriën van Deijk van de Vlinder
stichting voor het maken van de verspreidingskaart
jes.
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Ervaringen met ObsIdentify
via de smartphone
Henny Waanders
In Zeeland vliegen ca. 50 soorten libellen, ca. 50
soorten dagvlinders en ca. 650 soorten nachtvlinders.
Mensen die onze hobby bedrijven zullen dus in staat
moeten zijn om ca. 750 soorten te kunnen determine
ren. Dat lukt waarschijnlijk niet.
Wij zullen daarom gebruik moeten maken van o.a.
veldgidsen. Als voorbeeld gebruik ik de determinatie
van nachtvlinders. Van de ca. 650 Zeeuwse soorten
schat ik dat ik 25% op naam kan brengen. De rest zal
ik dus op moeten zoeken in een Nachtvlindergids.
Sinds twee jaar is er een hulpmiddel bij gekomen, een
app op de smartphone, ObsIdentify Insecten ge
naamd.
De app
ObsIdentify Insecten is een app(applicatie) voor het
automatisch herkennen van insecten door middel
van foto's, genomen in het veld (met app wordt
hieronder de app ObsIdentify Insecten bedoeld).
Deze app is sinds kort ook beschikbaar voor de iPho
ne.
ObsIdentify is gemaakt als verlenging van de app
ObsMapp. ObsMapp is een portaal om waarnemin
gen in het veld op te slaan met een smartphone.
Omdat een smartphone een GPS ontvanger heeft,
kan die een waarneming via ObsMapp met datum,
tijd en locatie bepalen.

1e opname

70%
25%
5%

Kooluil
Rietgrasuil
Spurrie-uil

2e opname

80%
15%
5%

Veldgrasuil
Kooluil
Rietgrasuil

3e opname

25%
45%
30%

Veldgrasuil
Rietgrasuil
Kooluil

4e opname

70%
15%
15%

Rietgrasuil
Grouwe uil
kooluil

5e opname

85%
10%
5%

Kooluil
Rietgrasuil
Grouwe uil

6e opname

75%
20%
5%

Rietgrasuil
Kooluil
Veldgrasuil

De gebruikte foto voor de herkenning van de Kooluil
Foto: Henny Waanders

Indien je een internetverbinding hebt kunnen de
waarnemingen direct naar waarneming.nl worden
gestuurd, of indien je geen internetverbinding hebt,
kun je die thuis met je wifi-verbinding uploaden naar
waarneming.nl.
Indien je via ObsIdentify de soort hebt herkend, kun
je die waarneming (ook weer offline) direct doorstu
ren via ObsMapp naar waarneming.nl.
Het komt er dus op neer dat je met ObsIdentify een
foto neemt, indien daar de juiste herkenning uitkomt,
op 'Tevreden? Sla op' klikt en de waarneming met de
datum, tijd en locatie direct naar waarneming.nl
stuurt.
Het blijft echter altijd mogelijk om die waarneming
later in waarneming.nl aan te passen.
De herkenning werkt dus geheel offline, je hebt dus
geen internetverbinding nodig.
Ik gebruik deze app nu ca 1 1/2 jaar en ik moet
zeggen dat het mijn opzoekwerk heel wat makkelijker
heeft gemaakt.
Hoe betrouwbaar zijn de resultaten?
Bij moeilijke soorten zoals de dwergspanners en de
vele uilen krijg je vaak verschillende resultaten maar
de app stuurt je dan meestal wel naar de juiste fami
lie.
Met de app maak je 1 of meerdere foto's en drukt dan
op ID. Hierna start de identificatie.
Vrijwel direct geeft de app 3 identificatie opties
waarbij met kleursegmenten aangegeven wordt met
welke betrouwbaarheid. In bijgaande tabel heb ik die
'betrouwbaarheid' vertaald naar procenten.
Als voorbeeld heb ik een foto van de Kooluil op mijn
computerscherm gezet en deze diverse keren vanuit
verschillende hoeken met de app gefotografeerd.

Resultaten test op foto Kooluil
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In dit voorbeeld valt er dus niets met zekerheid van te
maken.
Het gebeurt ook wel dat er een '100% betrouwbare'
naam wordt gegeven die toch niet de juiste is.
Maar meestal is het direct goed.
Het blijft daarom noodzakelijk om bij twijfel en als het
om een soort gaat waar je weinig ervaring mee hebt,
het antwoord altijd te controleren met een goede
gids.
Tips
1. Zorg er voor dat de locatieontvangst op je
smartphone aan staat.
2. Gebruik de camera van je smartphone voor de
foto’s en sla die op. Klik in de app op de button
linksonder, zoek de foto op en klik op ID. Het wisselen
tussen de camera en de app gaat eenvoudig door
op je smartphone linksonder te klikken.
3. Gebruik een andere camera en lees de foto's in op
je computer. Maak van die foto's een foto met de app
en klik op ID.
4. Zorg voor foto's met een rustige achtergrond en
geen takjes over de vlinder.

Boven App ObsIdentify Insecten
Onder App ObsIdentify Vlinders

ObsIdentify Vlinders
Met bovenstaande app, ObsIdentify Insecten, met
het logo van een vuurwants, kan je naast vlinders ook
libellen, sommige overige insecten en in de toekomst
ook planten identificeren. Er kunnen hoofdzakelijk
soorten herkend worden die in Nederland en België
voorkomen.
Sinds vorig jaar is er een speciale app voor vlinders
gelanceerd, ObsIdentify Vlinders, met een vlinder in
het logo. Deze herkent ook rupsen. Deze app werkt
iets anders en gebruikt de fotomogelijkheden van de
smartphone. Er kunnen ook vlinders buiten Nederland
en België mee herkend worden.
Mijn ervaringen met deze app zijn nog niet zo groot
maar bij het fotograferen vanaf een beeldscherm
heeft het veel last van beeldstrepen (moiré-effect) die
de herkenning beïnvloeden. Een foto van een Smal
vleugeldwergspanner gaf in de 'insectenversie' het
juiste antwoord maar in de 'vlinderversie' gaf het een
Dunvlerkspanner en een Eikendwergspanner als re
sultaat.
Bij een test met een foto van een Braamparelmoer
vlinder lukte de herkenning helemaal niet.
Ik ga deze versie daarom voorlopig niet gebruiken.

ObsIdentify Insecten

5. Zorg voor geen felle zon en gebruik je eigen lichaam
om sterke zon/schaduw contrasten en overbelichting
te voorkomen.
6. Maak meerdere foto's vanuit diverse hoeken en
desnoods van de zijkant.
7. Gebruik een vrij krappe uitsnede voor de herken
ning. De app heeft de mogelijkheid om een uitsnede
te maken voor je op ID klikt.
8. De app geeft de mogelijkheid om goede herken
ningen direct door te sturen naar ObsMapp, waarbij
ook de locatie, datum en tijd worden doorgestuurd.
1/2019

9. Als je thuis foto's vanaf je beeldscherm gaat iden
tificeren moet je later wel de locatie aanpassen.
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De toekomst
De software van beide app's is gebaseerd op 'self
learning'. Door het steeds blijven toevoegen van re
ferentiefoto's wordt de kans op juiste herkenning
steeds beter. Ik zie nu al een groot positief verschil met
een jaar geleden.
Al met al vind ik ObsIdentify Insecten een erg nuttig
gereedschap die ik veel gebruik en die steeds beter
zal worden. Hetzelfde verwacht ik in de toekomst van
ObsIdentify Vlinders ook.

Diana-uil, een nieuwe soort
voor Zeeland
Bart Hoeymans
Als boswachter in de Kempen (prov. Antwerpen) bij
het Agentschap voor Natuur en Bos (soort van Vlaams
Staatsbosbeheer) ben ik dagelijks met natuur bezig.
Vanzelfsprekend is dat een ongelooflijke job en zeker
als je zoals ik nog een deel van je werktijd in nacht
vlinderonderzoek mag steken.
Iedereen die af en toe nachtvlinders inventariseert
weet dat dat een enorm verslavende bezigheid is met
als gevolg dat een groot deel van je vrije tijd er ook
aan moet. Zo ook vakantietijd, en op deze manier ben
ik wat aan het ‘vlinderen’ geraakt in Zeeland.
Ik heb een prachtig gezin met onze twee kindjes die
extra zorg behoeven in de vorm van extra structuur
en voorspelbaarheid. Daarom hebben we enkele
jaren geleden besloten om een caravan te kopen en
een vaste camping te zoeken als tweede ‘thuis’. Op
deze camping staat onze caravan gedurende enke
le maanden in het voor- en najaar. Omdat er voor
een boswachter met vakantie best wat natuur in de
buurt aanwezig kan zijn, anders begint die te grom
men, hebben we (vanaf najaar 2018) gekozen voor
de omgeving van Burgh-Haamstede. Als het op dui
nen, vroongronden, bos en zee aankomt is de kop
van Schouwen natuurlijk geen slechte keuze.
Het is er prachtig wandelen en fietsen wat ook nog
eens wat leuke waarnemingen heeft opgeleverd. Dat
het een fantastische omgeving is blijkt uit het feit dat
ik boomkikker Hyla arborea en heikikker Rana arvalis
gewoon op de camping tegen kom.
Voor het uitvoeren van mijn nachtvlinderonderzoek
maak ik gebruik van de standaard methodes zoals
vlinders lokken met een lichtbron (ik gebruik skinner
vallen en HPL lamp met stroomgenerator en kleine
blacklightvallen met 2 x 8W actinic lamp op batterij
en), smeer (op basis van rode wijn en suiker), zaklamp
en in mindere mate ga ik op zoek naar rupsen, mijnen
en met feromonen naar wespvlinders.

Mijn nachtvlinderbakje

Diana-uil

Foto: Wim Verschraegen

In Burgh-Haamstede werk ik met een kleine black
lightval als lichtbron. Dit stoort de overige gasten niet
maar dat zorgt wel voor mindere vangsten. Toch heeft
dit al een mooi lijstje opgeleverd met leuke soorten
zoals Geveerde witvleugeluil Aporophyla australis,
Kustuil Polymixis lichinea, Kleine hageheld Lasiocam
pa trifolii, …
Smeren doe ik in een vrij jong, structuurrijk bosje naast
de camping. Het betreft vrij jong bos met pioniersoor
ten zoals wilg spec. Salix spec., Zwarte els Alnus gluti
nosa, Ruwe berk Betula pendula, en redelijk veel Zo
mereik Quercus robur. Hier smeer ik telkens een 40-tal
bomen in die ik controleer als het een half uurtje
donker is. Meestal levert dit in het najaar een reeks
algemene soorten op met Bruine herfstuil Agrochola
circellaris en Bosbesuil Conistra vaccinii als talrijkste.
Iedere ronde hoopte ik op een soort als Meidoornuil
Allophyes oxyacanthae, een algemene soort in Zee
land (alhoewel Burgh-Haamstede wel buiten het
kerngebied is gelegen) maar totaal afwezig in de
Kempen.
Op 30 september zat er echter een andere verassing
van het smeer te smullen, namelijk één van onze
mooiste nachtvlinders, de Diana-uil Griposia aprilina.
Ook dit is zo’n soort die totaal ontbreekt in mijn thuis
haven maar blijkbaar ook in Zeeland, want het betrof
de eerste waarneming voor de provincie.
De Diana-uil kan verspreid over het land waargeno
men worden maar heeft toch meer een Noordooste
lijke verspreiding en een voorkeur voor loofbossen op
zandgronden. De soort vliegt vrij laat op het jaar tus
sen augustus en eind oktober met een piek eind

Foto Bart Hoeymans
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september, begin oktober. In de periode april-juni is
de rups te vinden op eik. Jonge rupsen leven van de
uitlopende knoppen van de waardplant, grotere
rupsen gaan over op het eten van blad en bloeiwijze.
De rupsen verpoppen onder de grond in een stevige
cocon.
2018 was een erg goed jaar voor de Diana-uil. Als we
de aantallen vergelijken met een ‘standaard’ jaar
zoals 2017 valt dit onmiddellijk op.
Op waarneming.nl werden er in 2017 47 waarnemin
gen ingevoerd, goed voor 84 imago’s. In 2018 werden
maar liefst 199 waarnemingen ingegeven voor een
totaal van 328 imago’s. Dat ene diertje in Zeeland
betreft meer dan waarschijnlijk een zwerver maar
werd wel gezien in geschikt habitat.
Waarom de soort het zo goed gedaan heeft in 2018
is onduidelijk, mogelijk heeft de langdurige warmte
en droogte er iets mee te maken.
Wat mij betreft mag deze soort gerust in aantal blijven
toenemen en erg algemeen worden. Zo’n prachtige
soort maakt onze duistere hobby nog een stukje
mooier!

Diana-uil

Vervolg Activiteitenprogramma
8 juni: excursie naar Zeeuws Vlaanderen, BraakmanNoord o.l.v. Peter Geene.
Aanmelden bij Peter Geene: libellenpeter2@gmail.nl,
06-22871666
15 juni: excursie Steltkluut, 1001-soortendag te
Groote gat Koewacht, vanaf 9.30 u, zie http://www.
steltkluut/1001-soortendag

Rectificatie
Kaasjeskruiddikkopje
Jan Goedbloed
Voor het schrijven van het artikel ‘Wat wordt de vol
gende nieuwe dagvlinder van Zeeland?’ was wat
uitzoekwerk nodig en dus nam ik ook de eerste door
onze werkgroep in 2003 geproduceerde Zeeuwse
atlas ‘Dagvlinders in Zeeland’ ter hand. En daarin
werd het Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae
genoemd in hoofdstuk 8.3 ‘Verdwenen soorten uit de
provincie Zeeland’. Daarin staat: ‘De oudste waarne
ming in Zeeland van deze soort is van 11 juli 1868 bij
Wemeldinge. Ook in 1877 en 1897 werd het kaasjes
kruiddikkopje daar nog gezien. Daarna werd deze
soort alleen nog maar gemeld vanuit Stavenisse
(1900 t/m 1902). Ook in de buurt van Zierikzee moet
deze vlinder een keer zijn gezien, maar het is onbe
kend in welk jaar dat is geweest.’
Officieel is het Kaasjeskruiddikkopje dus niet een in
2018 gevonden nieuwe soort voor Zeeland, maar
daarom niet minder welkom, omdat het echt een
nieuwe vestiging betreft. Want niet alleen vonden
Angelique Belfroid en ik met aanwijzingen van de man
die de eerste rupsen vond tussen Emmadorp en
Nieuw-Namen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, de
Vlaamse vlinderaar Philippe Van de Velde, daar 3
rupsen, bovendien vond Philippe op 21 oktober ook
3 rupsen in de Eugeniapolder bij Sas van Gent. Uit de
Kanaalzone zijn veel waarnemingen van Groot
kaasjeskruid bekend, dus daar valt nog veel te ont
dekken. Bovendien zijn er nog enkele vlinders waar
genomen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen: op 18 septem
ber bij Paal en op 27 september bij Emmadorp.

1/2019

Foto: Wim Verschraegen

19 juni, woensdagavond: excursie Steltkluut, Groot
eiland, 19.00 u, zie http://www.steltkluut/agenda
21 juni, vrijdagavond: nachtvlinderexcursie (met
laken en lamp), waarschijnlijk naar Schotsman.
Aanmelden bij Tobi Koppejan: tkoppejan@gmail.
com, 06-23353284
12 juli, vrijdag: excursie met boswachter Alex Visser
naar de Zeepeduinen, Schouwen.
Verzamelen: 13.00 u , Parkeerplaats Van der Weide
weg, Burgh-Haamstede (betaald)
Doel: prachtige duinplassen met veel libellen en
vlinders en boomkikkertjes.
Aanmelding tot 3 dagen vooraf: av.visser@staatsbos
beheer.nl
3 augustus: excursie naar Zeeuws Vlaanderen op
zoek naar Kaasjeskruiddikkopje en rupsen. Aanmel
den bij Jan Goedbloed: uulenhof@zeelandnet.nl,
06-41307169
10 augustus: Zwin/Kievittepolder o.l.v. Peter Geene.
Aanmelden bij Peter Geene: libellenpeter2@gmail.nl,
06-22871666
18 augustus: excursie Steltkluut, Schor Baalhoek Paal,
Insecten in Schor biotoop, 10.00 u, zie http://www.
steltkluut/agenda
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Activiteitenprogramma
Een week voorafgaande aan de werkgroepbijeen
komsten vinden de bestuursvergaderingen plaats.
Teneinde de interactie tussen het bestuur en de
werkgroep als geheel te bevorderen worden de be
stuursvergaderingen voortaan ook hier vermeld zodat
de leden dan hiervoor zaken en/of wensen aan
kunnen leveren. Het staat iedereen ten allen tijde vrij
suggesties te doen en zelf activiteiten te organiseren.

Indien onbestelbaar:
Donkerstraat 42
4463 VW Goes

14, 15 en 16 maart: Goedaert-manifestatie, Middel
burg, zie elders in dit blad
21 maart: Bestuursvergadering
27 maart: Algemene Leden Vergadering, daarna
natuurdia-lezing door fotograaf Marcel Klootwijk.
Start 19.45 uur. Locatie: Hollandse Hoeve, Mec de
Bevelanden, Kattendijksedijk 23, Goes.
11 mei: Excursie naar Brabantse Wal-vennen o.l.v.
Gerrit Groeneweg/KNNV.
Aanmelden bij Peter Geene: libellenpeter2@gmail.nl,
06-22871666
Vervolg op pagina 19

