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KNNV-werkgroep Vlinders en Libellen over de nachtvlinder 

determineren in 2016 

Voor onze werkgroep geldt voor 2016 wat voor veel nachtvlinderaars van toepassing was: 
niet echt veel exemplaren, maar toch redelijk wat soorten. Het voorjaar was koel en 
vochtig en dat betekent voor veel rupsen meer kans op schimmel en rotting en dus geen 
vlinders. Tussen 1 maart en eind oktober zijn we iedere maand minimaal 1 keer op pad 
geweest. 
 
19 maart 2016  dicht bij huis: Merwelanden, bezoekerscentrum 
Het nachtvlinderseizoen is voor ons groepje weer gestart met een excursie dicht bij huis. 
We staan weer bij het bezoekerscentrum in de Merwelanden. Zo vroeg in het jaar is er niet 
zo heel veel activiteit te verwachten, maar we hopen natuurlijk op voorjaarsuilen. Dit is 
een groepje vlinders binnen de familie van de uilen [ de Noctuidae ] die vroeg in het jaar 
vliegen, grofweg van maart tot eind april. De vlinders zien er compact uit met wat dik 
behaarde koppen. Hun rupsen leven vooral in de katjes van wilg, els en populier en 
daardoor zijn ze dus aangepast aan een vliegtijd vroeg in het jaar. Tijd waarin de sexen 
elkaar moeten opzoeken, paren, eitjes moeten leggen op de juiste voedselplant en hopen 
dat de katjes op tijd voor de jonge rupsjes in knop en bloei zijn. Wij kennen in Nederland 
de kleine voorjaarsuil [Orthosia cruda], de eikenvoorjaaruil (Orthosia miniosa), de 
bandvoorjaarsuil (Orthosia opima), de populierenvoorjaarsuil (Orthosia populeti), de 
sierlijke voorjaaruil (Orthosia gracilis), de tweestreepvoorjaarsuil (Orthosia cerasi), de 
variabele voorjaarsuil (Orthosia incerta), de dubbelstipvoorjaarsuil (Orthosia munda) en de 
nunvlinder (Orthosia gothica). De meeste soorten zijn door het hele land te verwachten, 
behalve de eikenvoorjaarsuil en de bandvoorjaarsuil, die vooral op de hogere zandgronden 
in het binnenland leven. 
We verzamelen in de Merwelanden. Om 18.45 uur staan twee lakens klaar met samen drie 
lampen klaar om de gevleugelden te lokken. Om 19.30 uur landt de eerste vlinder. Een 
nunvlinder (Orthosia gothica), een fraai getekende soort. Van de katjes- of voorjaarsuilen 
zien we ook nog de kleine voorjaarsuil, de variabele voorjaarsuil, de 
tweestreepvoorjaarsuil en de populierenvoorjaarsuil. De dubbelstipvoorjasuil (Anorthoa 
munda) hoort ook bij de katjesuilen en komt ook langs.  
 

 
Nunvlinder [ Orthosia cerasi ]                            foto John van den Heuvel 
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Ook komen er nog twee vlinders van de spanner-familie (Geometridae) op onze lakens: de 
gewone spikkelspanner (Ectropis crepuscularia) en de vroege blokspanner (Trichopteryx 
carpinata). En de hele avond levert slechts één micro-vlinder-soort:  Gewone kaartmot 
(Agonopterix heracliana). 
Winston houdt ondertussen ook nog het beverobservatorium in de gaten en spot diverse 
exemplaren.  
Een fijne eerste avond en helemaal niet teleurstellend: 9 soorten op licht. 
 
9 april 2016  naar Brabant: de Peel [ weekend ] 
De tweede nachtvlinderavond dit jaar. We gaan buiten de provincie kijken. Om half zes 
halen John, Erna & Youp in de stad Carel en Maja op. Met volle bak op weg naar Meijel. 
Halverwege rijdt Winston ons achterop. Zo komen we even voor 19.00 uur tegelijk aan bij 
ons logeeradres, kennissen van John. Een tijdje later komt ook Mirthe. Een kopje thee en 
even na 19.35 uur op weg naar de Deurnsche Peel. Van deze plek is bekend dat de 
gevlamde vlinder (Endromis versicolora) gezien is, en John en een van zijn kennissen 
hebben een week of twee geleden deze plek geïnspecteerd op opstelmogelijkheden. Een 
zandweg met een verhard fietspad en aan weerszijden Peellandschap met jong berkenbos. 
Zou het lukken? Dit jaar? Al jaren vlassen we op een ontmoeting met de schone gevlamde 
vlinder. Vorig jaar stond ons clubje in de vliegtijd bij Westelbeers, maar het lukte ons niet 
om de vlinder te zien. Op diezelfde plek een week later wel. Eén van onze 
vlinderkennissen lukte dat, en hij stuurde ons een prachtige foto. Het geluk moet je altijd 
wat helpen, dus weer eens een kans creëren. 
 

 
                                            Varenspanner  [ Petrophora chlorosata ] 
             
Hard werken: lakens opzetten, lichtval in het bos zetten en de partytent die als fotostudio 
dient. Foto: Erna Tollens 
Even hard werken om twee lakens, een val en een partytent neer te zetten. Even na 20.00 
is alles zo goed als klaar. Ter plaatse al een rups van de phegeavlinder (Amata phegea) 
door Frans gevonden. Een mooie avond, tjiftjaf, roodborst en zanglijster zingen en ook de 
fitis hoor ik. Hebben we meteen onze Eerste Waarneming van een zomervogel in 2016. Het 
avondrood verdwijnt, langzaam neemt de schemering het licht weg. De maansikkel komt 
door de berkenbomen op. Ik loop wat langs het pad, vind in de struikhei nog een rups van 
de hageheld (Lasiocampa quercus) en om 21.05 landt de eerste vlinder op ons laken: de 
gewone spikkelspanner (Ectropis crepuscularia), al spoedig gevolgd door een nunvlinder 
(Orthosia gothica). Dan volgen meer soorten: een boogbladroller (een van de Acleris-
soorten, Diurnea fagella), tot mijn verrassing een spanner die ik niet thuis kan brengen, al 
zegt Carel meteen dat hij geen naam weet, maar wel de soort herkent. Youp zoekt in de 
boeken en komt uit op  Varenspanner (Petrophora chlorosata). Die is vroeg, volgens de 
boekjes vliegt de soort pas vanaf begin april.  
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Er volgen wat voorjaarsuiltjes (Orthosia soorten). Om 22.05 loop ik langs het laken van 
John. Wat een rare grote bladeren liggen daar ineens op zijn laken… Ik buk, kijk en kan 
alleen maar gillen: “Hij is er, hij is er!”. Iedereen stuift toe. Wat nou “hij” is er… Een mooi 
groot vrouwtje is het, deze Endromis versicolora, mooier dan ik me had voorgesteld. Later 
op de avond komt er nog een vrouwtje en uiteindelijk zijn ze “tam” of vermoeid genoeg 
om te fotograferen. En dit fotomodel mag voor alle werkgroepsleden poseren. 
 

 
Gevlamde vlinder (berkenspinner) [Endromis versicolora ]    Foto: John van den Heuvel 
 
Een leuke verrassing is ook de lente-orvlinder (Achlya flavicornis), ook al een soort die 
gebonden is aan bossen en heiden met berkenstruwelen. Voor ons van de klei in en rond 
Dordrecht een leuke soort. We blijven tot ca 00.30 uur actief en gaan dan het 
afbraakproces beginnen. We zien deze avond 14 soorten op ons laken. 
 
20 mei 2016  opnieuw Brabant: Mispeldeindse Heide (weekend) 
Alweer tijd om te gaan nachtvlinderen. Om 18.15 uur halen John, Youp en Erna ons op en 
zijn we op weg naar Westelbeers, naar Mirthe en haar ouders. En daarna volgen Ruud en 
Winston. 
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Ons onderkomen: partytent boven de picknicktafel bij de Flaestoren. Foto: Erna Tollens 
 
Mooie rustige avond nachtvlinderen op een prachtige plek in het landschap De Utrecht, 
vlak bij de Flaestoren. Waar we natuurlijk weer gebruik maken van de picknicktafel. Dit 
keer geen nachtzwaluwen gehoord of gezien. Redelijk wat vlindersoorten met voor ons een 
nieuwe soort: de gewone dennenknopmot (Pseudococcyx turionella). De larve van deze 
soort leeft in de knoppen van de den, voor mij een soort die ik nog nooit gezien heb. 
 

 
Pseudococcyx turionella, de gewone dennenknopmot. Foto: John van den Heuvel 
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Hoewel ik in de Meinweg ooit de rups van de elzenuil (Acronicta alni) gezien heb, zie ik 
vannacht voor het eerst de vlinder. Twee exemplaren zelfs. Nieuw voor onze werkgroep is 
de veenheide-uil (Acronicta menyanthidis). Deze vlinder is niet zo algemeen in ons land, 
de meeste worden gezien op de zandgronden in het binnenland. 
 

 
Veenheide-uil [ Acronicta menyanthidis ]                                    Foto: John van den Heuvel 
 
Als er bijna geen nieuwe soorten meer op ons laken komen, besluiten we dat het genoeg 
is, en breken rond half drie af, vertrekt Winston terug naar Dordrecht, rijdt de rest naar 
Westelbeers, waar John en Erna in hun camper slapen en Ruud, Youp, Carel en ik het 
tuinhuisje mogen gebruiken als overnachtingsplaats. Myrthe slaapt in huis, in haar eigen 
kamer. Ons avondtotaal is 40 soorten. 
 
4 juni 2016  dicht bij huis: Merwelanden, de Houten Keet 
Op 4 juni heeft het Bezoekerscentrum als activiteit een nachtelijke boottocht geregeld 
naar de Houten Keet, waar de deelnemers bij ons kunnen kijken naar het hele 
nachtvlindergebeuren. De afgelopen week was het slecht weer, veel voorspellingen voor 
regen en onweer, en toch wordt het een lange mooie (natte) nacht. Alleen: bezoekers 
komen er niet! Mooie vlinders gezien, de zomersoorten beginnen te komen. Leuk dat ook 
hier veel koolmotjes (Plutella xylostella) langs komen. Op facebook en de vlinderforums 
van waarneming.nl was het al duidelijk. Er is in Nederland een invasie van dit hele kleine 
vlindertje aan de gang. Piepklein, slechts 15 mm spanwijdte, maar toch trekt deze soort 
elk jaar vanuit zuid Europa naar het noorden. De soort kan zich hier vanaf begin juni ook 
voortplanten. Als in zuid Europa de omstandigheden perfect zijn, zwermen vele individuen 
uit naar het noorden en kan de soort ook heel talrijk tot, zoals nu, invasief zijn. Naast al 
dat kleine grut ook grote vlinders zoals het groot avondrood (Deilephila elphenor), 
purperkleurig en geweldig mooi. Leuk dat er nog twee pijlstaartsoorten te zien zijn, nl. de 
populieren- en pauwoogpijlstaart (resp. Laothoe populi en Sphinx ligustri). En ook dit jaar 
zien we weer de witte hermelijnvlinder (Cerura erminea), een soort die langzaam aan 
vanaf het zuiden naar het noorden komt. Onze zuidgrens is zo’n beetje de noordgrens van 
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het verspreidingsgebied. In de prille ochtend varen we weer terug naar het 
bezoekerscentrum. Een prachtavond met 81 soorten. 
 

 
Cerura erminea, de witte hermelijnvlinder. Foto: John van den Heuvel 
 
8 en 9 juni 2016  en weer naar Brabant: Chaam-weekend 
Onze werkgroep heeft een weekendje uit gepland. We vertrekken op zaterdagmorgen al 
vroeg; om 09.00 uur halen John, Erna en Youp ons op. Met vijf mensen in hun camperbusje 
naar de Chaamse Bossen waar we op camping Buitenlust in Alphen de nacht zullen 
doorbrengen. John en Erna in de camper, Winston, Youp, Carel en ik in de trekkershut 
plus. Maar eerst gaan we wandelen. Winston arriveert net na ons en al voor tienen gaan we 
op pad.  
 

                          
                         Op pad: onderweg is er van alles te ontdekken. Foto: Erna Tollens 
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De Chaamse bossen zijn mooi geworden. De waterstand is verhoogd, veel gekapt ook, een 
retentiebekken aangelegd dat nu vol water en dode bomen staat. We starten met heerlijk 
zonnig weer, moeten ook regelmatig schuilen voor een paar heftige buien. Gras en 
vegetatie kleddernat en zodoende uiteindelijk ook onze sokken, onderkant broek en 
binnenkant schoenen. Maar we zien veel: koraaljuffers, diverse blauwe juffers, vuurjuffer 
en zelfs één beekrombout. De beekrombout is een grote libellensoort die van langzaam 
stromend water houdt. Het voornaamste verspreidingsgebied is het zuidoostelijk deel van 
ons land. De laatste jaren wordt de beekrombout wat meer gezien en waarschijnlijk 
profiteert deze soort van de verbetering van de waterkwaliteit. 
 

 
Beekrombout [ Gomphus vulgatissimus ]                                     Foto: John van den Heuvel 
 
Ondanks de buien toch redelijk wat vlindersoorten met voor ons als hoogtepunt een 
schitterende vedermot, nl. de salievedermot (Capperia britanniodactylus). 
We zijn om 16.15 uur terug bij de camping, drinken een plaatselijk biertje van brouwerij 
de Pimpelmeesch in Chaam, met de fraaie naam Blonde Snol en een bijbehorend uitdagend 
plaatje als etiket. 
 



 

8 

 
Capperia britanniodactylus, de salievedermot. Foto: John van den Heuvel 
 
En dan het nachtvlinderen: we gebruiken de trekkershut als energiebron en leggen een 50 
mt lange kabel naar het uitgezochte plekje (viersprong met picknicktafel voor de 
partytent). Helaas vaak regen, buien en buitjes. Toch leuke vlindersoorten. Nog nooit 
zoveel gevlekte zomervlinders (Comibaene bajularia) gezien, een marmeruil (Polia 
nebulosa), en voor het eerst een imago gezien van de sigaarzakdrager (Taleporia tubulosa), 
nog wel in tweevoud. Mooi vind ik ook altijd de witte schaduwspanner (Lomographa 
temerata); de dennenpijlstaart (Sphinx pinastri), onze wenssoort, komt in twee mooie 
gave exemplaren langs. En het blijft redelijk constant aanvliegen. Meest geziene vlinder is 
de zeer algemene donkere marmeruil (Deltote pygarga). Na 01.30 houden we het wel voor 
gezien. Maar Youp blijft nog enthousiast lopen en John gunt Youp natuurlijk de tijd. Rond 
02.10 uur starten we echt met opbreken en om 02.30 uur liggen we met een tevreden 
gevoel in bed. In totaal komen er 60 verschillende soorten op onze lakens af. 
 
2 en 3 juli 2016  buitenland: Ardennen (weekend) 
Op deze zaterdag echt vroeg opgestaan, want we worden al om 07.00 uur gehaald voor ons 
nachtvlinderuitje naar de Ardennen. Jo arriveert samen met Winston die Mirthe al bij zich 
heeft. Voorspoedige tocht en rond kwart voor tien arriveren we in Ave-et-Auffe. We rijden 
door naar Belvaux (bij Han sur Lesse) en starten daar bij camping Le Caillou (141/235 
Am.Coord.) met een boswandeling. Mooi hellingbos, af en toe zicht op Lesse of andere 
beken, weiden. Erg vochtig ook. Diverse planten die ik nooit gezien heb zoals bosvogelmelk 
en wolfskers. Een paar bosbeekjuffers fleuren het bos op met hun prachtig staal 
blauwgroene kleur. Niet veel, maar wel leuke vlindersoorten. Ik ontdek een molmboorder 
(Oecophora bracteella) op het blad van een bosandoorn. Carel ontdekt twee keer een 
prachtige dagvlinder, de keizersmantel (Argynnis paphia); de eerste keer wild vliegend, de 
tweede keer keurig poserend in de vegetatie. Twee keer een grote weerschijnvlinder 
(Apatura iris). De eerste alleen een zwart-witte flits, maar de tweede gaat zelfs keurig 
poseren. Eerst op de grond, op het pad, daarna op de broek van Youp. 
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Grote weerschijnvlinder [ Apatura iris ]   Let op de gele tong.    Foto: Youp van den Heuvel 
 
Youp ontdekt ook nog iets leuks: een wespvlinder onder op een boomstam. Iedereen 
enthousiast, vooral als we deze soort kunnen determineren als Sesia bembeciforis, de 
gekraagde wespvlinder. In Nederland al zeldzaam, maar ook in België niet algemeen.  
 

 
Sesia bembeciforis, de gekraagde wespvlinder. Foto: John van den Heuvel 
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Tijdens de ergste regenbuien schuilen we in de blokhut van kennissen van John, die ons 
trakteren op koffie/thee met wat lekkers erbij. Daarna weer terug naar Belvaux, waar we 
bij een boze campinghouder (uit Utrecht) wat gaan drinken en waar Ruud zich bij ons 
voegt. 
Avondmaal in cafe Le Mouton in Ave-et-Auffe met ons tienen en daarna lakens opzetten. 
Het staat net of de lucht wordt zwart terwijl volgens buienradar en weeronline de hele 
avond droog zou zijn. Mirthe pakt haar smartphone en checkt buienradar. Klein buitje, 
zegt ze, vijf minuten. Was het maar waar. Tussen 22.00 en 23.00 uur regent het. En het 
hoost… De partytent lekt en we staan als verzopen schapen bij elkaar te schuilen. 
Ik word chagrijnig, John praat over opbreken en naar bed gaan. De volhouders willen 
gewoon “even” wachten. Gelukkig maar. We vlinderen tussen 23.00 en 01.30 uur. Het is 
niet overweldigend. Zeker niet zoals John al zijn avonden hier beschreef: massa’s vlinders, 
heel andere soorten…. Maar goed, we zien de oranje iepentakvlinder (Angerona prunaria), 
de zwarte l-vlinder (Arctornis l-nigrum), de dennenspinner (Dendrolimus pini), de 
vliervlinder (Ourapteryx sambucaria), de fraaie ligusterpijlstaart (Sphinx ligustri), de 
witstipgrasuil (Mythimna albipuncta), en een leuke pyralide-soort: de hoekige 
mutsjeslichtmot (Acrobasis marmorea). 
Door die regenbui die alles koud en nat maakte haalden we slechts 45 soorten, en dat in de 
beste tijd van het jaar in een supervlindergebied. 
 
12 augustus 2016  de Avelingen 
Om 20.15 uur halen John en Erna ons op om te gaan nachtvlinderen in de Dordtse 
Avelingen. We plaatsen onze lakens langs de rivier en wachten af. Om 21.40 uur gaat het 
licht aan en we stoppen om 02.00 uur. Een van de leukste soorten is een microvlinder 
behorend tot de bladrollers, nl. het kanariepietje (Agapeta zoegana). Een werkelijk fraai 
kleinood, kleurig als of ie in de tropen thuishoort. Behalve fraai ook helemaal niet 
algemeen. Er zijn twee duidelijke concentratiegebieden in Nederland en dat zijn het 
zuiden van Limburg en de streek rond Gorinchem. In de rest van ons land is deze soort 
afwezig of uitermate zeldzaam. En wij vangen minimaal 19 exemplaren!  

  
Agapeta zoegana, het kanariepietje. Foto: John van den Heuvel 
 
Uiteraard komen er hier diverse vlindersoorten van waterrijke gebieden met veel riet voor, 
zoals de rietmot (Chilo phragmitella). We zijn allemaal blij als we een tweetal individuen 
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vangen van de gestippelde houtvlinder (Zeuzera pyrina). Slechts één pijlstaartsoort komt 
dit keer op licht, de populierenpijlstaart (Laothoe populi), al vinden we vooraf in de wilgen 
een rups van de pauwoogpijlstaart (Smerinthus ocellata). Prettige avond en uiteindelijk 72 
soorten door ons gedetermineerd. 
 

 
Aan het werk…. In de determinate- en foto-studio. Winston laat de gedetermineerde 
vlinders los in de vangkooi, waaruit ze na afloop weer worden losgelaten. Foto: Erna 
Tollens 
 
16 september 2016 Bezoekerscentrum Merwelanden 
Ook vanavond weer op stap met ons KNNV-groepje.  John c.s. zal ons komen halen om 
19.15 uur. We staan lekker vroeg klaar, maar geen John te zien. Rond 19.40 bel ik maar 
eens. Wat blijkt? Autopech, het busje start niet. John heeft wel meteen naar onze vaste 
telefoon gebeld, maar ja, wij stonden lekker vroeg buiten. Winston zou naar ons onderweg 
zijn en er nu ongeveer moeten aankomen. Dat klopt. Ik zie een knalblauwe auto komen. 
Nog net voor het donker staat ons laken. Licht aan en even later komen John, Erna, Youp 
en Tom er aan. Ook hun laken wordt nog opgezet. Winston heeft de sleutel van het 
fietsenhok, dus dat gebruiken we als studio-ruimte. 
Maar het is toch wat te koud geweest. Weinig soorten en weinig vlinders zijn actief en 
komen naar de lakens toe. Wel weer een paar van de beruchte buxusmotten (Cydalima 
perspectalis). Een ramp in je buxushaag, maar fraai om te zien. Een paar kleine motjes 
zorgen voor kopzorgen. Zijn het nu echte motten, bladrollers of toch nog wat anders? Het 
blijken twee exemplaren te zijn van de bitterzoetmot (Acrolepia autumnitella). Dat is dan 
weer leuk. We breken redelijk vroeg weer af en eindigden met slechts 19 soorten, en dat is 
echt onder ons gemiddelde. 
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Acrolepia autumnitella, de bitterzoetmot. Foto: John van den Heuvel 
 
30 september 2016 laatste keer Dordrecht: Hoeve Jong Dordrecht, De Elzen 
Afmeldingen van Youp, Ruud en Winston. Klein clubje: Mirthe, Erna en John, Carel en ik en 
wel een gast van de KNNV, Jan Huijzers, met wie John vorige week zaterdag tijdens de 
KNNV-excursie in het Moretusbos veel optrok. 
Niet koud, wel wat vochtig. Om 20.00 uur lamp al aan. Hele nacht door geluid van zowel 
mannetje als vrouwtje bosuil te horen. Het oehoee geroep van mijnheer, het kewit kewit 
roepje van mevrouw.  
Al hadden we in de werkschuur al een vrouwtje de puta-uil (Agrotis puta) opgeschrikt, 
weer komt er als eerste vlinder op ons laken een buxusmot (Cydalima perspectalis). Maar 
het leuke is, dat we deze keer niet alleen de witte vorm van de buxusmot zien, maar dat 
er ook twee donkere vormen op ons laken komen. 
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Van de herfstuilen zien we een wachtervlinder (Eupsilia transversa), een prachtig getekend 
exemplaar met witte vlekken, en een populierengouduil (Xanthia ocellaris). Deze laatste is 
nieuw voor het KNNV groepje. Maar we vangen ook een tweetal vlinders die soms in 
september nog een partiële tweede of derde generatie hebben: een fraaie, gave 
vliervlinder (Ourapteryx sambucaria) en een late kleine groenuil (Earias clorana), een soort 
die tot begin oktober actief kan zijn. Ook vanavond een kijkgaatje, een Monopis soort op 
het laken, deze keer het witvlekkijkgaatje, (onopis weaverella). Rond 23.30 gaan afbreken 
en rond 00.20 uur thuis. Toch nog 16 soorten gezien. 
 
14 oktober 2016 Gorinchem, De Avelingen 
De allerlaatste geplande nachtvlinderexcursie van ons groepje gaat naar De Avelingen, bij 
Gorinchem. Het is in deze tijd van het jaar al vroeg donker, en omdat sommigen ook nog 
overdag moeten werken of naar school gaan, is het haasten geblazen. En dan zit natuurlijk 
ook het verkeer niet mee, want door de perikelen met de brug bij Gorinchem is het extra 
druk op de weg. Om zoveel mogelijk file te vermijden rijden we door de Alblasserwaard, 
over de provinciale weg. Er heeft zich één gast aangemeld, van een andere KNNV afdeling, 
en die blijkt onderweg in een file door een ongeluk vast te zitten. Tot overmaat van ramp 
blijkt de slagboom naar ons stekkie niet open te zijn. De afspraak met de 
vergunninghouder loopt toch over te veel schijven. Maar we zijn nu hier, en het is onze 
laatste avond, dus gaan we gewoon op de parkeerplaats staan. Het begint al gauw lichtjes 
te regenen, schuilen onder de klep van de auto lukt ook niet echt, maar we laten ons niet 
kennen. In deze tijd van het jaar is het vlinderleven wat minder divers en dat we toch nog 
9 soorten kunnen zien, is voor een regenavond helemaal niet gek. Een paar echte 
najaarssoorten, zoals de herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa), de zwartstipvlinder 
(Agrochola lota); de wilgengouduil (Xanthia togata), en de fraaie en niet zo heel algemene 
saffraanuil (Tiliacea aurago), die vooral op de zandgronden voorkomt.  
 

 
Saffraanuil [ Tiliacea aurago ]                                                    Foto: John van den Heuvel 
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De Avelingen, Erna en Carel.                                       Foto: Maja de Keijzer 
 
 

 
Foto: Youp van den Heuvel 
 


