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1 Inleiding 
 

1.1 1,6 miljoen nachtvlinderwaarnemingen 
 
De  databank  www.waarnemingen.be  telt  intussen  1.682.604  nachtvlinderwaarnemingen  van  macro‐
nachtvlinders in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gekopieerde en afgekeurde waarnemingen 
werden niet mee  in  rekening  genomen. Daarmee  is waarnemingen.be  uitgegroeid  tot de  databank met  de 
meeste nachtvlinderdata  in Vlaanderen. Het aandeel historische waarnemingen  is echter klein. De grote bulk 
zijn waarnemingen die gebeurden vanaf 2008, toen de website gelanceerd werd.  
 
Het  aantal waarnemers dat nachtvlinders meldde evolueerde  van 93  in 2005, 150  in 2007, 471  in 2008  tot 
3.643 in 2019. Vanaf 2017 speelt er een duidelijk ObsIdentify‐effect. Dankzij de automatische soortherkenning 
zijn er veel mensen die zich nu wel eens aan een nachtvlinder wagen, terwijl dat voorheen niet het geval was. 
Terwijl er in 2016 er nog 1.951 waarnemers waren, was dit aantal een jaar later gestegen tot 2.582.  
 

 
 
Daarnaast  is het  interessant om na te gaan hoeveel mensen de nachtvlindermicrobe echt te pakken hebben: 
waarnemers die minstens 500 waarnemingen per jaar doorgeven en die we als ‘veelwaarnemers’ bestempelen. 
Dat aantal evolueerde van een povere 6 personen in de beginperiode, naar 26 in 2008 tot 130 in 2019. Het ziet 
ernaar uit dat ObsIdentify vooral zal bijdragen aan een toename van  losse waarnemingen, maar niet meteen 
leidt tot een toename van veelwaarnemers (al kan dat nog veranderen).  
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1.2 Hotspots en witte gaten  
 

1.2.1 Soortendiversiteit 
 
Hoewel  nachtvlinders  een  vrij  populaire  soortgroep  vormen,  betekent  dat  niet  dat  heel  Vlaanderen  goed 
geïnventariseerd  is. Onderstaand kaartje toont het aantal waargenomen macro‐nachtvlinders per UTM5‐hok, 
voor de periode 2004‐2019. Vanaf 300 soorten kan je een hok als ‘goed onderzocht’ beschouwen. 164  (oftewel 
26%)  van de 634 hokken halen die  kaap. Minder dan 50  soorten  interpreteren we  zonder meer  als  ‘slecht 
onderzocht’. Ook  in de West‐Vlaamse polders  is de kaap van de 200 soorten een haalbare kaart zijn, mits de 
zoekinspanning hoog genoeg is. Naast die polders zitten er witte gaten aan de noordrand van Oost‐Vlaanderen 
en ook  in Limburg zijn heel wat hokken slecht bekeken. Nochtans zijn er daar regio’s met hoge potenties en 
veel bijzondere soorten (bv. Zuid‐Oost‐Limburg en de Voerstreek).  
 

  
Figuur 1. Aantal soorten macro-nachtvlinders in Vlaanderen. .  
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1.2.2 Hotspots 
 
Meer  dan  vijftien  jaar  nachtvlinderinventarisatie  maakt  wel  duidelijk  waar  in  Vlaanderen  de 
nachtvlinderhotspots  liggen.  Topgebieden  zijn  de  Westhoek,  een  aantal  heidebieden  waaronder  de 
Kalmthoutse Heide, de omgeving van Mol en Averbode Bos en Heide, en verder een aantal bosgebieden  in 
Vlaams‐Brabant  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  zoals  het  Zoniënwoud,  het Meerdaalwoud  en  het 
Walenbos.  In Limburg zien we de volgende hotspots: de Balimheide, het Hageven, de vallei van de Zwarte Beek 
in Koersel, de Maten in Genk en de Mechelse Heide. Al bij al valt vooral de schaarste aan hotspots in Limburg 
op …  

 
Figuur 2. De meest soortenrijke hokken van Vlaanderen (periode 2004-2019).  

 
   



    7 
 

2 Het nachtvlindermeetnet 
 
In 2008 werd een schuchtere start gemaakt om een nachtvlindermeetnet op  te zetten  in Vlaanderen. Vanaf 
2009  beschikten  we  over  voldoende  locaties  om  trends  van  algemene  nachtvlindersoorten  te  berekenen. 
Intussen loopt die tijdsreeks elf jaar. Wat leren we daaruit?  
 

2.1 Materiaal en methodiek 
 
Het nachtvlindermeetnet is gericht op het opvolgen van de abundantie van huis‐, tuin‐ en keukennachtvlinders. 
Daarbij worden  voorlopig enkel macro‐nachtvlinders  in  rekening genomen; micro’s  kunnen  gemeld worden, 
maar onvoldoende waarnemers zijn daar al aan toe. Data voor het meetnet betreffen waarnemingen waarbij 
nachtvlinders gelokt zijn met  licht, meer bepaald een skinnerval met HPL125W‐lamp (of eventueel ML 160W; 
beide  lampen zijn aan elkaar gewaagd), waarbij  telkens hele nachten bemonsterd worden en  ’s ochtends de 
vlinders worden  gedetermineerd,  geteld  en  nadien worden  ingevoerd  in waarnemingen.be.  Van  een  strikt 
protocol (minstens 20 nachten per  jaar vangen op een vaste  locatie) werd er overgestapt op een ‘dynamisch’ 
meetnet.  Daarbij wordt  voor  elke  vlindersoort  de  vliegperiode  bepaald.  Van waarnemers  die minstens  vijf 
nachten vingen binnen de vliegperiode van een bepaalde soort, werden de data meegenomen  in de analyse 
van de desbetreffende soort.  
 
Voor de verwerking werden in de eerste plaats boxplotfiguren gemaakt zoals het voorbeeld hieronder (Zwarte‐
c‐uil), waarbij elke stip een meetpunt  is en het gemiddeld aantal  individuen per nacht geeft voor die  locatie. 
Een bruikbare methode, maar met beperkingen: stel dat er in het ene jaar beduidend meer meetpunten uit het 
bosrijke  Limburg  worden  meegenomen  dan  in  het  daaropvolgende  jaar,  dan  kan  dat  voor  bosgebonden 
nachtvlinders een  vertekende  trend weergeven. Met de  spreiding  van de meetpunten wordt hier dus  geen 
rekening gehouden. Door het vrij hoge aantal meetpunten denken we dat dit soort effecten slechts beperkt is, 
toch  voor  wijdverspreide  soorten.  De  resultaten  van  de  analyse  met  GLM  regressies  werden  vorig  jaar 
gepubliceerd in Natuur.focus 18(2) (Veraghtert et al. 2019).  
 

   
Figuur 3. Boxplots per jaar voor Zwarte-c-uil. De rode driehoekjes geven per jaar het gemiddelde weer. De horizontale streep in 
de boxplot geeft de mediaan weer. Elke zwarte stip is een afzonderlijk meetpunt.  

 
Recent werden de data opnieuw geanalyseerd, maar dan met een TRIM‐model. TRIM (TRends and Indices for 
Monitoring  data)  houdt  rekening met  telpunten  die  het  ene  jaar wel  en  het  andere  jaar  niet  geteld 
worden.  “In  principe  worden  de  reeksen  gecorrigeerd  voor  mogelijke  vertekeningen  door  over‐  of 
onderbemonstering van bepaalde regio’s en begroeiingstypen (bos, heide, duin moeras etc). Als tellingen 
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ontbreken, schat TRIM de waarden uit waargenomen veranderingen op wel getelde meetpunten”,  licht 
het Nederlandse CBS (waar TRIM ontwikkeld werd) toe.  
Het  TRIM‐model  geeft  per  soort  aan  of  er  uit  de  analyse  per  soort  een  significante  trend  naar  voren 
komt. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd: 
 

Sterke toename  zeker meer dan 5 procent toename per jaar. 

Matige toename  zekere toename, maar niet zeker of deze meer dan 5 procent per jaar is. 

Stabiel  aantalsverandering zeker kleiner dan 5 procent per jaar. 

Matige afname  zekere afname, maar niet zeker of deze meer dan 5 procent per jaar is. 

Sterke afname  zeker meer dan 5 procent afname per jaar. 

Onzeker  omvang aantalsverandering met meetnet niet goed vast te stellen. 

 
We  werken  met  een  gewogen  TRIM,  waarbij  gecorrigeerd  wordt  per  locatie  naargelang  het  aantal 
vangstnachten.  Of  je  vijf  keer  in  een  vliegperiode  vangt,  of  vijfentwintig  keer,  kan  namelijk  een  verschil 
uitmaken.  
 
Een zwak punt –zowel voor de TRIM‐methode als de GLM‐methode‐  is dat het startjaar van de tijdsreeks als 
het referentiejaar wordt genomen en gelijkgesteld wordt met 100. Als een bepaalde nachtvlindersoort  in dat 
startjaar net  een  record‐ dan wel  een  rampjaar beleefde, heeft dat  impact op de berekende  trend.  In  een 
recente studie werd op basis van Britse dag‐ en nachtvlinderdata aangetoond dat door in een lange tijdsreeks 
te variëren in het startjaar, soorten in een verschillende Rode Lijst‐categorie kunnen belanden (Fox et al. 2019). 
Om duidelijke uitspraken te doen over trends zijn langere tijdsreeksen onontbeerlijk.  
 
 

2.2 Resultaten 2009‐2019 

2.2.1 Algemeen  
 
Met de TRIM‐methode kon voor 173 soorten nachtvlinders een significante trend berekend worden. Over de 
onderzochte  periode  (2008‐2019) werden  gemiddeld  per  soort  90 meetpunten meegenomen. De  verdeling 
over de  verschillende  categorieën wordt getoond  in onderstaande  figuur. 81  soorten nemen  af, 59  soorten 
nemen toe. Vooral 2018 en 2019 spelen een belangrijke rol in de negatieve trend van veel soorten (zie verder): 
dezelfde grafiek enkel tot 2017 of 2018 geeft een positiever beeld.   
 

 
 
Figuur 4. Verdeling van de 173 soorten macro-nachtvlinder met een significante trend (2009-2019).  

 

Sterke toename Matige toename Stabiel Matige afname Sterke afname
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2.2.2 Winnaars en verliezers  
 
Hieronder gaan we dieper in op een aantal opvallende trends. Hoewel onze datareeks nog maar elf jaar loopt, 
tekenen zich toch al enkele patronen af.  
 
Tabel 1. Selectie van soorten met een significante trend in de periode 2009-2019. 

 

Sterke afname  Matige afname  Stabiel  Matige toename  Sterke toename 

Lijnsnuituil  Kleine beer  Lieveling  Hazelaaruil  Bruine sikkeluil 

Bruine snuituil  Witte tijger  Appeltak  Satijnstipspanner  Vaal kokerbeertje 

Hyena  Volgeling  Huismoeder  Ligusterpijlstaart  Schaduwstipspanner 

Komma‐uil  Driehoekuil  Groente‐uil  Bont schaapje  Drievlekspanner 

Houtspaander  Haarbos  Vierkantvlekuil  Streepkokerbeertje  Hageheld 

Perzikkruiduil  Herculesje  Kooluil  Tweestreepvoorjaarsuil  Gekraagde grasuil 

Donkere 
marmeruil 

Gewone 
spikkelspanner 

Nunvlinder  Paardenbloemspanner  Kadeni‐stofuil 

Kortzuiger  Schimmelspanner  Gerande spanner  V‐dwergspanner  Zilveren groenuil 

Zwartkam‐
dwergspanner 

Witte 
grijsbandspanner 

Grijze stipspanner  Gewone velduil  Gestippelde 
oogspanner 

Hennepnetel‐
spanner 

Brandvlerkvlinder  Taxusspikkelspanner  Dennenpijlstaart  Gepluimde snuituil 

Bruine 
wapendrager 

Snuitvlinder  Gele eenstaart  Puta‐uil  Slakrups 

Zilverstreep  Kroonvogeltje  Meriansborstel  Breedbandhuismoeder  Populierenpijlstaart 

Gele tijger  Kameeltje  Wapendrager  Gewone worteluil  Spaanse vlag 

 
 
2019, een dieptepunt? 
 
Van de bijna 320  soorten die we  in de analyse betrokken, vertonen er 149 een duidelijke neerwaartse knik 
tussen 2018 en 2019. Ook bij soorten die over de gehele periode  in de stijgende  lijn zitten, zien we vaak een 
terugval voor het  jaar 2019  (bv. Kadeni‐stofuil). Voor soorten die het al niet zo heel goed deden, betekende 
2019 vaak een dieptepunt. Hieronder geven we enkele voorbeelden.  
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Figuur 5. Zowel Witte als Gele tijger gaan bergaf sinds de start van het meetnet in 2009. Van beide soorten leven de rupsen 
polyfaag op allerlei kruiden, in allerlei habitats (ook in tuinen). Aantal meetnetpunten over de gehele periode: 134 voor Witte 
tijger; 142 voor Gele tijger.  

 
 

 
 

Figuur 6. De trend voor Gerande spanner is voor de hele periode ‘stabiel’. Maar ook deze soort kent duidelijk ups en downs. 
2019 betekende ook hier een dieptepunt. De rupsen leven op wilg. Aantal  meetnetpunten: 151.  
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De snuituilen komen er als subgroep erg bekaaid uit. Zowel Bruine, Boog‐ als Lijnsnuituil kenden  in 2019 een 
zeer slecht  jaar. Bij de snuituilen vinden we nochtans vooral soorten  (bv. genera Herminia en Pechipogo) die 
leven van verdorde bladeren. Je zou verwachten dat die enigszins droogteresistent zijn.  
 

 
 

Figuur 7. Trend Lijnsnuituil (Herminia tarsipennalis) (periode 2009-2019). Aantal meetnetpunten: 142.  

 
 
 

 
 

Figuur 8. Trend Kweekgrasuil (periode 2009-2019). Deze soort werd vastgesteld op 99 meetnetlocaties.  
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Figuur 9. Trends Haarbos en Houtspaander (periode 2009-2019). Aantal meetnetpunten (voor de gehele periode): 143 voor 
Houtspaander; 125 voor Haarbos. 

 
 
Het  was  een  opmerkelijk  fenomeen  in  de  zomer  van  2019:  warme  zomernachten  met  ideale  vlieg‐
omstandigheden, en toch erg matige aantallen vlinders op de lamp. Uit de meetnetanalyse blijkt duidelijk dat 
heel wat algemene  soorten een  slecht  jaar kenden. Dit  is een patroon dat  terugkomt  in alle  families: uilen, 
spanners, spinneruilen, pijlstaarten, orvlinders, etc.  
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Figuur 10. Trend Donker klaverblaadje (Macaria alternata) (periode 2009-2019). Vastgesteld op 149 meetnetpunten.  

 
 

 
 
Figuur 11. Trend Donkere marmeruil (Deltote pygarga) (periode 2009-2019). Vastgesteld op 117 meetnetpunten.  
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Ook bij de orvlinders kunnen we een terugval vanaf het jaar 2018 bij meerdere soorten vaststellen. 
 

 
 
Figuur 12. Trend Braamvlinder (Thyatira batis) (periode 2009-2019). Over de gehele periode bekeken is de trend onzeker. De 
soort werd vastgesteld op 120 meetnetlocaties.  

 
 

 
 
Figuur 13. Trend Vuursteenvlinder (Habrosyne pyritoides) (periode 2009-2019). Over de gehele periode is dit een onzekere 
trend. De soort werd vastgesteld op 122 locaties.  
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Hoe overleef je een extreem droge en warme zomer? 
 
Ondanks al die negatieve trends zijn er toch soorten die blijkbaar weinig nadeel ondervinden van de extreme 
weersomstandigheden van de voorbije  jaren. Soorten die stand houden of zelfs  in de  lift zitten. Grosso modo 
kunnen we die indelen in twee groepen: enerzijds de voorjaarssoorten, anderzijds de ‘wortel’soorten.  
 
Van de voorjaarssoorten vallen vooral de voorjaarsuilen op. Die hadden in 2018 een goed jaar en in 2019 een 
vrij goed  jaar. Het gaat om soorten die echter sterke populatiecycli kennen, met hoge pieken en diepe dalen. 
Bovendien leven de rupsen op bomen, waardoor dichtheden van voorjaarsuilen zeer sterke spatiale (regionale 
en  lokale) verschillen kennen. Kleine voorjaarsuil (Orthosia cruda) maakte een aantal slechte  jaren door maar 
zit sinds 2017 weer stilaan in de lift. Variabele voorjaarsuil (O. incerta) varieert minder in aantallen, maar klimt 
nu ook duidelijk uit een dal. Dat de voorjaarsuilen niet crashen, heeft ongetwijfeld te maken met de periode 
waarin de rupsen op de waardplanten (vooral eik voor Kleine voorjaarsuil, o.a. wilg voor Variabele voorjaarsuil) 
zitten, met name in de periode april‐mei. Op het moment dat de zomerdroogte begint aan te houden (vooral in 
de maanden juni‐augustus) bevinden die rupsen zich al in het popstadium.  
 
 

 
 
Figuur 14. Trend Kleine voorjaarsuil (Orthosia cruda) (periode 2009-2019). Vastgesteld op 60 meetnetlocaties.  
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Figuur 15. Trend Variabele voorjaarsuil (Orthosia incerta) (periode 2009-2019). Aantal meetnetlocaties: 70. 

 
Met ‘wortelsoorten’ bedoelen we nachtvlindersoorten waarvan de rupsen niet op, maar in hun waardplanten 
(vooral  grassen  en  kruiden)  leven.  Voorbeelden  zijn  Gewone  worteluil  (Agrotis  exclamationis), 
Graswortelvlinder  (Apamea  monoglypha)  en  Gewone  grasuil  (Luperina  testacea).  Rupsen  die  onderin 
grasstengels en in wortelstokken leven, zijn minder gevoelig voor droogte. 
 
 

 
 
Figuur 16. Trend Gewone worteluil (Agrotis exclamationis) (periode 2009-2019). Aantal meetnetpunten: 147 
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Figuur 17. Trend Graswortelvlinder (Apamea monoglypha) (periode 2009-2019). Aantal meetnetpunten: 128. 

 
 

 
 
Figuur 18. Trend Gewone grasuil (Luperina testacea) (periode 2009-2019). Aantal meetnetlocaties: 84.  
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2019, een hoogtepunt? 
 
Hoewel het dus voor een groot aantal soorten duidelijk een slecht  jaar was, blijkt dat er toch ook een kleine 
minderheid wist  te profiteren van de uitzonderlijke weersomstandigheden. Twee opmerkelijke winnaars  zijn 
Donkergroene korstmosuil en Gestreepte goudspanner. Voor beide soorten was 2019 een recordjaar.  
 
 

 
 

Figuur 19. Trend Donkergroene korstmosuil (Cryphia algae) (periode 2009-2019). Aantal meetnetpunten: 87. 

 
 

 
 
Figuur 20. Trend Gestreepte goudspanner (Camptogramma bilineata) (periode 2009-2019). Van deze soort leven de rupsen 
ondermeer op walstro- en zuringsoorten. Van juni tot april kan men rupsen van de Gestreepte goudspanner aantreffen. Aantal 
meetnetlocaties: 132.  
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Figuur 21. Trend Maansikkeluil (Agrochola lunosa) (periode 2009-2019). Dit is een herfstsoort met een compacte vliegperiode 
die piekt in september. Aantal meetnetlocaties: 50.  

 
 
Veranderingen in abundantie én areaal? 
 
Van de afnemende soorten zijn er momenteel nauwelijks voorbeelden van soorten waar abundantie duidelijk 
gekoppeld  is aan een afname  in areaal. Het enige  sprekende geval  is de Variabele W‐uil. Die  soort  lijkt  zich 
vanaf  2015  duidelijk  terug  te  plooien  op  de  westelijke  helft  van  Vlaanderen.  Het  zwaartepunt  van  de 
verspreiding lag eerder al in het Westen, maar in de oostelijke helft lijkt de soort snel te verdwijnen.  
 
 

 
 
Figuur 22. Trend Variabele w-uil (Lacanobia suasa) (periode 2009-2019). Aantal meetnetlocaties: 58.  
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Figuur 23. Verspreiding Variabele w-uil (Lacanobia suasa). De afname van vindplaatsen in de oostelijke helft kan niet verklaard 
worden door waarnemerseffecten. 

 
 
Gelijklopende patronen 
 
Vlaanderen  is  niet  de  enige  regio  met  een  nachtvlindermeetnet.  In  het  Verenigd  Koninkrijk  worden 
nachtvlinders al systematisch opgevolgd sinds 1968. Op https://insectsurvey.com/trends kunnen de resultaten 
van die Rothamsted  Insect Survey opgevolgd, met trendgrafieken voor de periode 1968‐2016. Voor heel wat 
soorten blijkt dat er  regionale verschillen zijn. Het behoeft geen verwondering dat de Britse  trendlijnen niet 
geheel  gelijk  lopen met die  van Vlaanderen. Voor Gestreepte  goudspanner  (zie  figuur hierboven)  komt het 
piekjaar 2011 helemaal niet naar voren uit de Britse data.  
 
Maar  voor  andere  soorten  zijn  er  opmerkelijke  overeenkomsten  vast  te  stellen.  Gewone  breedvleugeluil 
(Diarsia rubi) is een soort die heel duidelijke cycli kent (die pakweg 6‐7 jaar duren). Het valt op dat de daljaren 
2011 en 2012 en de piekjaren 2014 en 2015 in Vlaanderen helemaal samenvallen met een piek in het VK. Dit is 
een goed voorbeeld van een soort waarvoor een lange reeks data nodig is om zicht te krijgen op de trend.   
 
 

 
Figuur 24. Trends van Gewone breedvleugeluil (Diarsia rubi) in het VK (links) en in Vlaanderen (rechts).   
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2.3 Nachtvlindertrends in internationaal perspectief 
 
De  recente  aandacht  voor  de  grootschalige  achteruitgang  van  insecten  illustreert  de  relevantie  van  een 
nachtvlindermeetnet. Wel blijkt uit vele studies het belang van en de nood aan langer lopende tijdsreeksen. De 
Vlaamse dataset laat nog geen erg duidelijke conclusies toe, maar wat leren we uit buitenlandse studies? 
 

2.3.1 Toename in verspreiding, afname in abundantie 
 
Zowel uit een recente studie uit Schotland (Dennis et al. 2019) als een Finse studie (Antao et al. 2020) komen 
opmerkelijke patronen naar voor: terwijl soorten hun areaal weten uit te breiden, gaat de  lokale abundantie 
van  diezelfde  soorten  naar  beneden.  Dat  betekent  dat  een  bepaalde  soort  in  meer  hokken  dan  vroeger 
voorkomt, maar dat  in die hokken de aantallen afnemen  (ook op de  locaties waar  ze al  lang voorkwamen). 
Eenzelfde  fenomeen  werd  in  Nederland  vastgesteld  voor  Groot  dikkopje  (M.  WallisDeVries,  Landelijke 
vlinderdag 2020). Dat  is een  zeer belangrijke vaststelling die aangeeft dat verspreidingstrends helemaal niet 
altijd zomaar een goed alternatief zijn voor trends van aantallen; verspreidingstrends zijn iets anders en kennen 
hun eigen dynamiek.   
 

2.3.2 Hoe zit dat met biomassa? 
 
Uit  het  Verenigd  Koninkrijk  worden  al  geruime  tijd  duidelijke  tendenzen  gerapporteerd  voor  tal  van 
nachtvlinders  (The State of Britain’s  larger moths 2013). Recent werd bekeken wat dat betekent op vlak van 
biomassa  (MacGregor  et  al.  2019). Vliegen  er  anno  2019  vele  kilo’s motten minder  rond dan  vroeger? Het 
antwoord op die vraag is enigszins verrassend. Vanaf de start van de Britse tijdsreeks in 1968 kunnen we niet 
spreken van een eenduidige sterke afname.  In de beginperiode van het Brits meetnet  (1968‐1982)  is er  juist 
sprake  van  een  sterke  toename  van mottenbiomassa. Vanaf de  jaren  tachtig  gaat het dan duidelijk bergaf. 
Maar anno 2017 vliegt er nog steeds meer mottenmassa rond dan op het eind van de jaren zestig.  
 
Bij  de  Britse  analyse  werden  de  biomassa‐trends  ook  bekeken  tegen  de  achtergrond  van  verschillend 
landgebruik.  Zo werd  nagegaan  of  de  achteruitgang  in  landbouwgebied  sterker was  dan  in  bos‐  of  urbaan 
gebied. Dat bleek, ook enigszins verrassend, niet het geval. Biomassa nam het sterkst af in bosgebied. Daaruit 
leidden  de  onderzoekers  af  dat  noch  intensivering  van  de  landbouw  noch  lichtvervuiling  (wat  zou moeten 
resulteren in een sterkere achteruitgang in het urbaan gebied) de grote oorzaken zijn van de achteruitgang van 
nachtvlinderbiomassa  in het Verenigd Koninkrijk. Veranderende milieuomstandigheden zoals stikstofdepositie 
en klimaatverandering lijken waarschijnlijker als hoofdoorzaken.  
 
Die  relativering  van  de  problematiek  van  lichtpollutie  is  enigszins  verrassend.  De  precieze  impact  van 
lichtvervuiling  op  nachtvlinders  in  kaart  brengen  is  voor  wetenschappers  al  jaren  een  uitdaging.  Eerder 
onderzoek  toonde  aan  dat  de  effecten  van  lichtvervuiling  bijzonder  divers  zijn.  Los  van  de  fysieke 
aantrekkingskracht van  licht, waardoor nachtvlinders zich onnodig naar lichtbronnen begeven en hogere kans 
op  predatie  door  vleermuizen  lopen,  zijn  er  onderzoeken  die  aantonen  dat wintervlindermannetjes  in  een 
verlicht bos minder kans maken om een paringsbereid vrouwtje te vinden (Van Geffen et al. 2015a), dat rupsen 
van Kooluilen  in een te  lichte omgeving zich minder goed ontwikkelen  (met een  lager popgewicht en minder 
vitale exemplaren tot gevolg) (Van Geffen et al. 2014), dat de chemische samenstelling van feromonen bij de 
Kooluil  veranderde  waardoor  ze  minder  mannetjes  aantrok  (Van  Geffen  et  al.  2015b)  en  dat  het 
foerageergedrag  van  nachtvlinders  sterk  verstoord  wordt  (Van  Langevelde  et  al.  2017).  In  Engeland  werd 
recent  aangetoond  dat  ook  rupsen  van  Kweekgrasuil  last  hebben  van  lichtpollutie  omdat  de 
waardplantkwaliteit van grassen  in een  te  lichte omgeving verandert  (grassen worden  te  taai)  (Grenis et al. 
2019). Kortom, lichtvervuiling leidt tot een waaier aan vaak subtiele, zowel directe als indirecte effecten dat het 
moeilijk aan te nemen valt dat de som van al die effecten geen impact heeft op populatieniveau.  
 
Hetzelfde geldt overigens voor de  intensivering van de  landbouw. Het gebruik van pesticiden en de overdaad 
aan stikstof vormt voor heel wat  insecten, ook nachtvlinders, wellicht een dodelijke cocktail. Experimenten  in 
Duitsland (Kurze et al. 2018) illustreren nog eens die impact van stikstof (zie kader). 
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Stikstof ligt te zwaar op de maag 
 
Bemesting  en  stikstofdepositie  hebben  niet  alleen  een  impact  op  de  samenstelling  van  de  vegetatie  (ten 
voordele van stikstofminnende planten), maar ook op de chemische samenstelling van planten. Voor  rupsen 
die van die planten eten, betekent dat vaak een verminderde waardplantkwaliteit: de koolstof‐stikstof‐ratio 
wijzigt  sterk.  In een Duits experiment met 6  soorten graslandvlinders die afhankelijk  zijn van Schapenzuring 
(Rumex acetosella) en Veldbeemdgras (Poa pratensis) werd dat recent aangetoond (Kurze et al. 2018). De focus 
lag op dagvlinders, maar ook Stro‐uiltje (Rivula sericealis; graseter) en Lieveling (Timandra comae; zuringeter) 
werden betrokken. Graslanden  in West‐Europa  krijgen  jaarlijks een bemesting  van 0  tot 500  kg  stikstof per 
hectare per  jaar.  In dit experimenten werden  rupsen gevoederd met onbemeste waardplanten, met planten 
die een stikstofbemesting van 150 kg N/ha/jaar kregen en met planten onder een bemestingsregime van 300 
kg N/ha/jaar. Voor beide soorten resulteerde dat in een verhoogde sterfte onder de rupsen.  Zowel bij de lichte 
als bij de  zwaardere bemesting  liep de overlevingskans  van de  rupsen  van de  Lieveling met meer dan 66% 
terug. Van rupsen van het Stro‐uiltje sterft de helft bij lichte bemesting en tot 80% bij zwaardere bemesting.  
 

 

2.3.3 Welke patronen tekenen zich af? 
 
Wat bepaalt of  je als nachtvlinder een winnaar dan wel verliezer bent? Uit een Engelse analyse blijkt dat 51 
soorten de afgelopen decennia hun areaal wisten uit te breiden. Daaronder vinden we nieuwkomers zoals de 
Cipresdwergspanner  (zowel  in  het VK  als  in Vlaanderen  beperkt  tot  de  kust)  en  de  Coniferenuil, maar  ook 
soorten die een duidelijke noordwaartse uitbreiding konden realiseren (bijv. Donkere marmeruil, Maansikkeluil 
en Kleine groenbandspanner)  (Boyes et al 2019). Het  is niet evident om daarin grote patronen  te ontwaren. 
Vaak wordt aangehaald dat winnaars generalisten zijn. Onder de 51 uitbreidende soorten bevinden zich slechts 
10 specialisten (of soorten met een duidelijke habitatvoorkeur). Maar als we nachtvlinders als groep bekijken, 
dan kan 80% van de  soorten waarvan de  trends worden opgevolgd via de Rothamsted  Insect Survey en het 
National Moth Recording Scheme ook als generalist beschouwd worden. Slechts enkele subgroepen met een 
specifieke  niche  komen  uit  de  analyse  naar  voren:  de  korstmoseters  en  de  naaldboomgebonden  soorten. 
Vooral bij de korstmoseters zien we ook  in Vlaanderen een duidelijke toename. De auteurs halen ondermeer 
genetische aanpassingen (naar bijv. hogere mobiliteit), de kolonisatie van het VK door nieuwe genotypes (van 
het  continent),  klimaatverandering,  veranderend  landgebruik  (meer  naaldbomen),  e.a.  aan  als  mogelijke 
verklaringen.  
Een andere Britse analyse trachtte in kaart te brengen welke ecologische kenmerken van soorten bijdragen tot 
de voor‐ of achteruitgang van die soorten (Coulthard et al 2019). Die oefening in modelleren lukte beter voor 
afnemende dan voor toenemende soorten. De belangrijkste variabele bleek de spanwijdte: grote nachtvlinders 
zijn oververtegenwoordigd in de categorie achteruitgaande soorten.  
 
 

2.4 Hoe deelnemen aan het meetnet? 
 
Bij de analyse van het nachtvlindermeetnet worden data gebruikt  van waarnemers die op regelmatige basis op 
dezelfde  locatie  nachtvlinders  vangen  met  een  skinnerval  met  kwikdamplamp  125W  of  eventueel  een 
menglichtlamp (ML) 160W. Qua vangstresultaten zijn beide lamptypes aan elkaar gewaagd.  
Data  zijn  bruikbaar  wanneer  de  hele  nacht  vangen  wordt  en  ’s  ochtends  de  macro‐nachtvlinders 
gedetermineerd,  geteld  en  ingevoerd worden.  Enkel  locaties  in  Vlaanderen  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest worden meegenomen in de analyse.  
Per nachtvlindersoort wordt eerst  de vliegtijd berekend. Gegevens van waarnemers die minstens vijf nachten 
in die vliegperiode van een soort gevangen hebben, tellen mee voor het meetnet. In die zin is het interessanter 
om op  een  relatief  korte periode  (bijv. 2 maanden  ) minstens  vijf nachten  te  vangen,  in plaats  van die  vijf 
nachten  te  spreiden over de periode maart‐november. Van waarnemers die bijv. enkel  in de  zomerperiode 
geregeld nachtvlinders gevangen hebben, worden de waarnemingen wel  in  rekening gebracht bij de analyse 
van zomersoorten.  
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Met  de  lancering  van  de  vernieuwde  waarnemingen.be  in  2019  is  er  overigens  een  nieuwe  manier  om 
meetnetwaarnemingen  in  te voeren. De nieuwe website bevat nl. modules om waarnemingen die gebeuren 
volgens een vast protocol beter te registeren. Dit kan via Projecten, en dan het project ‘Nachtvlindervangst met 
lichtval’. Daar kan je jouw vaste tellocatie vastleggen en meteen aangeven om welk val‐ en lamptype het gaat. 
Bovendien  kan  je  bij  elke  telling  aangeven  van wanneer  tot wanneer  de  lichtval  precies  aanstond.  Zo  kan 
achteraf precies worden vastgesteld wie al dan niet hele nachten vangt en het protocol volgt. Ook handig: bij 
het  invoeren van die data kan  je meteen meerdere soortgroepen tegelijk  invoeren: niet alleen nachtvlinders, 
maar ook  langpootmuggen, meikevers, hoornaars, etc. Het  registreren  van  zo’n meetnettelling  zal een paar 
kliks meer  vergen  dan  het  invoeren  van  losse waarnemingen  (bijv.  omdat  je  ook  invult wanneer  de  val  is 
aangezet).  Langs  de  andere  kant  zijn  dit  soort  lijstjes  met  meer  detail  veel  waardevoller  dan  losse 
waarnemingen (waarbij we achteraf nog moeten bevragen of die al dan niet met skinnerval gebeurd zijn etc.).  
 
 

 
 
Figuur 25. Screenshot van de nieuwe invoermodule voor het nachtvlindermeetnet op www.waarnemingen.be.  
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3 De nachtvlinderjaren 2018-2019 
 

3.1 Toch niet uitgestorven 
 
Van  sommige  soorten werd  gevreesd dat  ze  (nagenoeg) uitgestorven  zijn  in Vlaanderen  (of  zelfs België).  In 
2018 en 2019 werden enkele van die uitgestorven gewaande soorten herontdekt.  
 
Vroege eikenuil (Xanthia ruticilla) 
 
De Vroege  eikenuil was  altijd  al  een  zeldzame  soort waarvan 
het areaal in België beperkt was tot de Kempen. De soort heeft 
een  voorkeur  voor  jonge  eiken  die  vaak  in  heideachtige 
gebieden groeien. Een soortgelijke habitatvoorkeur zien we bij 
Bruine eikenpage, Eikenoogspanner en Grijs weeskind. Zonder 
uitzondering zijn dit soorten die het in de Benelux slecht doen. 
Mogelijk heeft dat  te maken met de verstoorde verhoudingen 
aan  voedingsstoffen  ten  gevolge  van  stikstofdepositie  en 
daarbij  horende  verzuring  van  de  zandgronden.  Terwijl  de 
Vroege  eikenuil  in  de  periode  2004‐2006  nog  op  diverse 
locaties in de westelijke helft van de provincie Antwerpen werd 
waargenomen  leek  hij  zich  tegen  2010  volledig  hebben 
teruggetrokken  tot  de  oostrand  van  de  provincie  en  enkele 
locaties in Noord‐Limburg. In 2011 werd de soort nog gezien in 
Lommel, nadien  volgden  zes  jaren  zonder waarnemingen. Tot 
Rens Henderickx een exemplaar op smeer kon  fotograferen  in 
Neerpelt in maart 2018. Daar werd de soort opnieuw gezien in 
2019 en daarnaast werd er (opnieuw) een exemplaar gemeld te 
Balen.  Deze  soort  valt  zonder  twijfel  als  Ernstig  bedreigd  te 
beschouwen.  
 

Figuur 26. Vroege eikenuil, Hageven, 31 maart 2018 © Rens Henderickx  

 
 
Heidedaguil (Heliothis maritima) 

 
De  Heidedaguil  is  al  jaren  vermist  in 
Vlaanderen.  Een  rups  die  enkele  jaren 
geleden  werd  gefotografeerd  in  Neerpelt, 
werd door een Nederlandse kenner bevestigd 
als Heidedaguil. Maar  gerichte  zoekacties  in 
ondermeer  het  Hageven,  de  Maten  en  de 
Kalmthoutse  heide  bleven  helaas  zonder 
resultaat.  Voor Marc Mangelschots was  het 
dan ook een verrassing van formaat om deze 
soort  in de nachtvlinderval  in zijn tuin aan te 
treffen, in het centrum van Meerhout. Ergens 
in  de  ruime  omgeving  moet  zich  nog  een 
relictpopulatie bevinden.  
 
 

Figuur 27. Heidedaguil, Balen © Marc Mangelschots  
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Speerpuntspanner (Rheumaptera hastata) 
 
De  Speerpuntspanner was  altijd  al  een  zeer  zeldzame  soort  in Vlaanderen.  In  het Oosten  van  de provincie 
Antwerpen werd  in  1970  een  populatie  ontdekt;  ook  net  over  de Nederlandse  grens  zijn  kleine  populaties 
bekend.  Bevestigde  waarnemingen 
uit  de  eenentwintigste  eeuw  zijn 
enkel gekend uit het Nationaal Park 
Hoge  Kempen.  Het  was  dan  ook 
verrassend  dat  in  mei  2018  een 
exemplaar  werd  gefotografeerd  in 
het  Turnhouts  Vennengebied. 
Voorlopig bleef  het daar  echter  bij 
die ene waarneming. Mogelijk is die 
toch  nog  afkomstig  van  een 
relictpopulatie  uit  de  buurt.  De 
waardplanten zijn Gagel en Blauwe 
bosbes.  
 
Figuur 28. Speerpuntspanner Turnhouts 
Vennengebied © Rik Hendrix  

 
 
 

Bandvoorjaarsuil  (Orthosia opima) 
 
Van alle voorjaarsuilen  is de Bandvoorjaarsuil  in België de 
meest  zeldzame.  Vooral  in  de  Hoge  Venen  en  omgeving 
komt de soort nog vrij  frequent voor. Uit Vlaanderen was 
maar één historische populatie bekend,  in Maasmechelen, 
maar daar kon de soort na 1998  (ondanks gericht zoeken) 
niet  meer  worden  teruggevonden  (deze  vindplaats 
ontbreekt nog op het kaartje hieronder).  Het was dan ook 
een  echte  verrassing  toen  in  april  2019  een 
Bandvoorjaarsuil werd aangetroffen  in een nachtvlinderval 
te Mol‐Postel  (dit  in  het  kader  van  het  onderzoek  dat  in 
hoofdstuk  4 wordt  belicht).  Dit  betrof meteen  de  eerste 
waarneming  voor  de  provincie  Antwerpen.  Mogelijk 
herbergen  kleine  hoogveenrelicten  in  de  buurt  nog  een 
kleine populatie; ook  in de Nederlandse provincie Noord‐
Brabant wordt de soort heel af en toe nog waargenomen. 
Wordt vervolgd.  
 

 
Figuur 29. Bandvoorjaarsuil © Peter D’Joos . 
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Figuur 30. Verspreiding van de Bandvoorjaarsuil in België. De historische vindplaats in Maasmechelen ontbreekt op deze kaart.  

 
 

3.2 Zeldzame trekvlinders 
 
Op vlak van trekvlinders zaten er de afgelopen jaren weer heel wat krenten in de pap.  
 
Prachtpurperuiltje  
(Eublemma purpurina) 
 
Deze zuidelijke soort  lijkt bijna elk  jaar algemener te worden. De rups  leeft op distels; de kans dat deze soort 
hier  ingeburgerd  raakt,  is  reëel.  In  2018 werd  de  soort  in  21  UTM5‐hokken waargenomen;  in  2019  in  20 
hokken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 31. 
Prachtpurperuiltje © 
Peter d’Joos  
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Prachtbeer (Utetheisa pulchella) 
 
De Prachtbeer  is een zeer zeldzame  trekvlinder die maar af en  toe  in ons  land gezien wordt.  In de database 
waarnemingen.be beschikken we over data uit de volgende jaren (tussen haakjes het aantal gevallen): 2011 (1), 
2012 (1), 2013 (3), 2017 (1) en 2018 (3). In dat laatste jaar werd de soort vastgesteld in Oedelem en Zwevegem  
en in Diest. Deze drie waarnemingen gebeurden alle in de periode 13 tot 15 oktober.  
 

 
Figuur 32. Prachtbeer, Oedelem © Rita Van Hullebusch  

 
 
Klein purperuiltje (Eublemma parva) 
 
Dit  kleine  en  wat  minder  opvallende  broertje  van  het 
Prachtpurperuiltje wordt af en  toe als  zwerver  in de Benelux 
gemeld. In waarnemingen.be vinden we drie recente Vlaamse 
vondsten:  in  2017  te  Westende  (Eric  Wille)  en  in  2019  te 
Merelbeke (Bart De Witte) en te Ieper (Maarten Willems).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 33. Klein purperuiltje, Ieper © Maarten Willems  
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Bleekschouderuil (Acontia lucida) 
 

Van  deze  zuidelijke  soort 
gebeurde  de  eerste 
waarneming  voor België  in 
2018.  Vorig  jaar  werd  de 
Bleekschouderuil  voor  het 
eerst  in Vlaanderen gezien, 
en  meteen  op  twee 
plaatsen:  in  Hooglede  op 
24  juli    (Wim Declercq)  en 
in  Hoepertingen  op  29 
augustus  (Stefan  Carolus). 
Het  betreft  ongetwijfeld 
zwervende exemplaren. 
 
 
 
 
Figuur 34. Bleekschouderuil, 
Hooglede © Wim Declercq  

 
 
Sierlijke haarbos (Ochropleura leucogaster), nieuw voor België  
 

In het najaar  van 2019 was 
er  veel  beweging  op  vlak 
van  trekvlinders.  Langs  de 
Engelse  zuidkust  werden 
diverse  ongewone  soorten 
gemeld,  waardoor  ook  in 
Vlaanderen  halsreikend 
werd  uitgekeken  naar 
uitzonderlijke 
waarnemingen.  Al  bij  al 
bleven die nagenoeg uit. Tot 
23  oktober:  dankzij  een 
opmerkzame Wim Declercq 
werd  toen  een  Sierlijke 
haarbos  gevangen  in 
Hooglede (WV). Zijn tweede 
nieuwe  macro‐soort  voor 
Vlaanderen  op  drie 

maanden  tijd:  il  faut  le  faire! Deze dubbelganger van de Haarbos komt voor  in Zuid‐Europa maar was  in ons 
land nog niet eerder vastgesteld; aan de Engelse kust waren er in 2019 meerdere meldingen. Van het Belgische 
exemplaar werden alle kenmerken, inclusief de achterlijfsbeharing en het genitaal, gecontroleerd.  
 
Figuur 35. Sierlijke haarbos, Hooglede © Wim Declercq  
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3.3 In de kijker 
 
Naast herontdekkingen en opmerkelijke trekvlinders willen we de volgende nachtvlindernieuwtjes in de kijker 
zetten.  
 
Meidoornspanner (Theria primaria) 
 
De  ontdekking  van  een 
populatie  Meidoornspanners 
in  het  Oost‐Vlaamse  Lierde 
was  in  januari  2015  groot 
nieuws. Van deze wintersoort 
beschikken we  in Vlaanderen 
over  een  beperkt  aantal 
recente  waarnemingen,  uit 
uiteenlopende  regio’s  en 
steeds  solitaire  exemplaren. 
Meidoornspanner  staat  niet 
meteen  bekend  als  een 
zwervende  soort,  waardoor 
die  individuele  gevallen 
mogelijk wezen op populaties 
in  de  buurt:  in  Tongeren, 
Tervuren,  Hooglede,  … 
Uitgebreide  zoekacties  in  de 
Vlaamse  Ardennen  leidde 
een vijftal jaren geleden tot de ontdekking van één bolwerk. Daarna duurde het tot 2018 vooraleer een nieuwe 
populatie ontdekt werd: een vaste  locatie, zij het met  lage aantallen, bevindt zich  in Tervuren.  In 2019 deed 
een vluchtige waarneming aan de Maas vermoeden dat ook in Limburg nog populaties aanwezig moeten zijn. 
Dat werd  bevestigd  in  januari  2020, met  de  ontdekking  van  tot  nogtoe  de  grootste  Vlaamse  populatie  in 
Maaswinkel.  
 

Figuur 36. Meidoornspanner, Tervuren © Ralph Vandiest  
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Walstropijlstaart (Hyles gallii) in snavel van Bijeneter 
 

 
Figuur 37. Walstropijlstaart, 20 juli 2018  © Alain Lucassen  

 
Van dit soort foto’s kan je je in eerste instantie afvragen of ze wel in ons land genomen zijn. Toch is het zo. Eén 
van  de  meest  zeldzame  broedvogels  eet  één  van  de  meest  zeldzame  nachtvlinders:  Bijeneter  meets 
Walstropijlstaart.  In 2018 kwamen Bijeneters  tot broeden  in de omgeving van Zichen‐Zussen‐Bolder  in Zuid‐
Limburg. De Walstropijlstaart  is  in heel Vlaanderen een bijzonder zeldzame soort. De meeste waarnemingen 
betreffen  zwervende  individuen.  Af  en  toe wordt  voortplanting  vastgesteld  in  de Maasvallei.  Verschillende 
waarnemingen in de buurt van Kessel‐Lo wijzen ook op mogelijke voortplanting in 2019.  
 
Zwarte witvleugeluil (Aporophyla nigra) 
 
De  Zwarte  witvleugeluil  staat 
bekend  als  een  zeldzame  soort  van 
heideachtige  terreinen.  In 
Vlaanderen komt hij nagenoeg enkel 
in de Kempen voor, en dan vooral in 
de  grotere  heidegebieden.  De 
voorbije  jaren  lijkt  de  soort  zijn 
areaal  uit  te  breiden.  In  de  herfst 
van  2018  werden  exemplaren 
waargenomen  in  Westende  en  in 
Koksijde.  Dat  de  Zwarte 
witvleugeluil  nu  ook  in  de  duinen 
voorkomt, is een nieuw gegeven dat 
zich ook in Nederland voordoet. Ook 
opmerkelijk:  het  is  niet  de  enige 
Kempensoort die voor het eerst aan 
de  kust  gezien wordt:  in mei  2018 
werd  de  bedreigde  Zwartpunt‐
volgeling voor het eerst gezien in De 
Panne. 
 

Figuur 38. Zwarte witvleugeluil © Marc Herremans  
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Teunisbloempijlstaart (Proserpina proserpinus) 
 
Naast  de  Spaanse  vlag  is  de  Teunisbloempijlstaart  de  enige  nachtvlinder  in  Vlaanderen  die  Europese 
bescherming geniet via de Habitatrichtlijn. Terwijl de  soort  in de  twintigste eeuw nauwelijks gezien werd  in 
Vlaanderen, lijkt de Teunisbloempijlstaart bezig aan een volledige kolonisatie van Vlaanderen. In alle provincies 
wordt hij met regelmaat gemeld. Precies omdat het een soort is die steeds in zeer lage dichtheden voorkomt, 
valt de abundantie moeilijk te monitoren. Uit de losse verspreidingsdata doet zich duidelijk een trend voor: van 
58 Belgische UTM5‐hokken in 2017 naar 77 hokken in 2018 en niet minder dan 178 in 2019. De soort wordt in 
Vlaanderen meer gemeld dan  in Wallonië –maar daar speelt mogelijk een waarnemerseffect.   Bovendien  lijkt 
de Teunisbloempijlstaart zich te ontpoppen tot een ware cultuurvolger. Waar hij aanvankelijk beschreven staat 
als een soort van kapvlakten en bosranden, gebeuren nu de meeste waarnemingen in tuinen. Dan gaat het nog 
meer om rupsenvondsten dan om waarnemingen van imago’s. Tuinen met basterwederiken (Epilobium sp.) en 
teunisbloemen  vormen  dus  een  geschikt  voortplantingshabitat.  Een  analyse  van  151 waarnemingen  uit  de 
periode 2016‐2018 leidde tot onderstaande verdeling.  
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Blauw weeskind (Catocala fraxini) 
 
Weinig nacht‐
vlinders zijn zo 
enigmatisch als het 
Blauw weeskind. Een 
spectaculaire soort 
die in Wallonië vrij 
wijdverbreid en 
lokaal niet zeldzaam 
is. Net als andere 
weeskinderen komt 
de vlinder beter op 
smeer dan op licht 
af. In Vlaanderen 
wordt het Blauw 
weeskind zelden 
waargenomen. Er 
zijn geen plekken 
waar we weet 
hebben van 
voortplanting. 

Mogelijk zijn die er wel. In 2018 en 2019 werd de soort telkens op één locatie vastgesteld in Vlaanderen: in 
2018 te Huldenberg (Jan‐Pieter Heiremans), in 2019 in de Zwinduinen (Joris Elst). Vooral die laatste 
waarneming is verrassend, want nieuw voor West‐Vlaanderen.  
 
Figuur 39. Blauw weeskind © Wim Declercq  

 

Grauwe stofuil (Caradrina gilva) 

De opmars van de Grauwe stofuil in het West‐Europese laagland 
is  op  zijn minst  opmerkelijk  te  noemen.  Deze  van  oorsprong 
xero‐montane  soort  breidde  zich  in  de  tweede  helft  van  de 
twintigste  eeuw  al  uit  in  het  Duitse  laagland,  maar  pas  vrij 
recent  dook  hij  ook  in  ons  land  op.  Eerst  in  Hasselt  in  2011, 
vanaf 2012 ook in Mechelen. Ook in Nederland en Frankrijk is de 
soort aan een opmars bezig.  In het merendeel van de gevallen 
vestigt  de  Grauwe  stofuil  zich  in  urbaan  gebied.  In Mechelen 
bleek  er  al  snel  een  populatie  aan  het  station  te  huizen.  De 
kolonisatie  van  Vlaanderen  verloopt  overigens  niet  met 
stelselmatige  kleine  stapjes,  maar  met  heuse  sprongen.  Na 
Mechelen koloniseerde de soort ook Mortsel (bij Antwerpen) en 
de omgeving van Gent‐St‐Pieters. In 2019 werd het eerste West‐
Vlaamse  exemplaar  gezien  in  Brugge.  Hier  tekent  zich  een 
opmerkelijk patroon af: net zoals  in het buitenland wordt deze 
soort enkel binnen een afstand van hooguit enkele honderden 
meters  van  spoorwegen  waargenomen  (Cupedo  2009). 
Bovendien de opmars met  zo’n opmerkelijke  sprongen dat de 

soort wel met  treinen mee moet  reizen. Het gaat om een polyfage  soort, die geen duidelijke voorkeur voor 
bepaalde waardplanten heeft. Wellicht speelt microklimaat een grotere rol en verkiest de soort waardplanten 
die tussen snel opwarmende stenen groeien. Spoorwegen blijken het ideale leefgebied te vormen. 
 
Figuur 40. Grauwe stofuil, 10 juni 2019 © Hans Devriendt  
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4 De Lepiled vergeleken met de kwikdamplamp 
 

4.1 Lepiled 
 
Naar aanleiding van het verbod op de productie en import van kwikdamplampen in de EU (ingegaan op 13 april 
2015) wordt de zoektocht naar valabele alternatieven voor gasontladingslampen steeds belangrijker. Veel ogen 
zijn  gericht  op moderne  LED‐technologieën.  Diverse  nachtvlinderaars  en  organisaties  testen  uiteenlopende 
opstellingen met  UV‐LED’s,  LED‐strips,  etc.  In  Duitsland  verdiepte  onderzoeker  Gunnar  Brehm  zich  in  het  
onderwerp. Hij ontwierp een nieuw lamp‐type om nachtvlinders te lokken en presenteerde het product in een 
wetenschappelijk  artikel  (raadpleegbaar  op:  https://nl.pensoft.net/articles.php?id=11887).  De  zogeheten 
LepiLED bevat 8 LED‐lampjes: 4 UV, 2 blauwe, 1 witte en 1 groene. De eerste ervaringen in het verre buitenland 
(van Gabon  tot  Peru) waren  bemoedigend. De  vraag  stelt  zich  echter  hoe  deze  lamp  zich  verhoudt  tot  de 
veelgebruikte kwikdamplampen. Brehm commercialiseert zijn ontwerp en biedt drie  types aan: Lepiled Mini, 
Lepiled Standard en Lepiled Maxi (prijs varieert van 380 EUR tot 405 EUR per stuk). De Vlinderwerkgroep van 
Natuurpunt kocht  in het voorjaar één  Lepiled Standard en één  Lepiled Maxi aan. Als  stroombron voor deze 
lampen wordt een powerbank (26.000 mAh; prijs ca. 90 EUR) gebruikt. Dat betekent dat zeulen met generators 
en verlengkabels onnodig is.  
  

 
Figuur 41. Lepiled met powerbank  © Gunnar Brehm  

 
 

4.2 Vergelijkend onderzoek 
 
Na enkele uiteenlopende  try‐outs  in 2018 werd  in de  lente van 2019 een kleinschalig onderzoek uitgevoerd 
waarbij  de  Lepiled  Standard  werd  vergeleken  met  de  kwikdamplamp  125W  gedurende  25  nachten.  Dit 
onderzoek werd uitgevoerd door  Juul De Witte,  in het kader  van  zijn bachelorthesis. Beide  lampen werden 
gemonteerd op  skinnervallen en geplaatst op 2  vaste  locaties  (‘oost’ en  ‘west’)  in een privédomein  te Mol‐
Postel,  op  100m  van  elkaar. Deze  locaties  liggen  aan  de  rand  van  een  schraal  grasland,  temidden  van  een 
bosrijke omgeving met zowel beekbegeleidend loofbos als naaldbos met dominantie van Grove den. Elke nacht 
werden de lampen van locatie verwisseld.  
 
Verspreid over 25 nachten, tussen 21 maart en 18 mei, trok de kwikdamplamp 7140 exx. aan, terwijl de Lepiled 
3629  vlinders  lokte.  Daarbij  moet  de  kanttekening  gemaakt  worden  dat  er  ook  verschillen  tussen  beide 
sublocaties genoteerd werden: de oostelijke plek scoorde significant minder goed dan de westelijke.  
Meer  dan  tienduizend  gevangen  exemplaren:  dat  lijkt  enorm  veel.  De  bulk  van  dat  aantal  werd  echter 
ingenomen  door  een  handvol  zeer  algemene  voorjaarsuilen,  met  name  Tweestreepvoorjaarsuil  (Orthosia 
cerasi)  (2593 exx.), Kleine  voorjaarsuil  (Orthosia  cruda)  (2449 exx.), Variabele  voorjaarsuil  (Orthosia  incerta) 
(1308 exx.) en Nunvlinder (Orthosia gothica) (1046 exx.).   
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Uiteraard  heeft  ook  de  nachttemperatuur  een  sterke  invloed  op  de  vangstresultaten.  Dat  blijkt  uit 
onderstaande grafiek. De temperatuur werd ter plaatse gemeten met dataloggers. 
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Figuur 42. Totaal aantal macronachtvlinders aangetroffen in of rond de HPL en LepiLED lichtval per vangstnacht (elke 
vangstnacht is gevisualiseerd door twee verbonden punten). In de grafieklinks worden de vangstnachten weergegeven waarin 
de HPL op de oostelijke locatie stond en de LepiLED op de westelijke (n=13), in de rechtergrafiek indien dit omgekeerd was 
(n=12). Voor de onverwachte resultaten in de nacht van 3 april is er geen duidelijke verklaring.   

 
 
Wat soortenrijkdom betreft werden met de kwikdamp lamp zo’n 142 soorten nachtvlinders aangetroffen, met 
de LepiLED waren dit er 99. Voor de meeste families is het verschil in aantal soorten tussen de lampen eerder 
gering. Dit  is echter niet zo voor micronachtvlinders; hier  lokte de kwikdamplamp namelijk meer dan dubbel 
het  aantal  soorten  aangetroffen met  de  LepiLED  (resp.  45  en  20  soorten).  Als we  de  verschillen  in  aantal 
aangetrokken  soorten  vergelijken  door middel  van  rarefaction  curves,  dan  is  er  tussen  beide  lampen  geen 
significant verschil.   
 
Om  te  bepalen  of  de  twee  lamptypes  een  verschil  uitoefenden  op  het  gedrag  van  nachtvlinders werd  de 
procentuele verhouding aan vlinders binnen/buiten de val bekeken. ’s Ochtends werd er bij het noteren van de 
vangstresultaten immers een onderscheid gemaakt tussen exemplaren die in de Skinnerval gevlogen waren en 
exemplaren  die  rond  de  val  (vooral  op  het  laken)  zaten.  Hierbij  werden  enkel  nachtvlinder‐families  met 
minimum  100  gevangen  individuen  per  lamptype  in  beschouwing  genomen,  namelijk  uilen,  spanners  en 
spinneruilen. 
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Figuur 43. Procentuele verhouding van het aantal nachtvlinders binnen/buiten de lichtvallen, dit voor zowel de kwikdamplamp 
(HPL) als de LepiLED. Enkel de 3 meest voorkomende families worden weergegeven, namelijk uilen (Noctuidae), spanners 
(Geometridae) en spinneruilen (Erebidae). 
 
 
Terwijl van sommige lampen (bv. Actinic‐buislampen) bekend is dat ze relatief meer spanners en minder uilen 
aantrekken,  is dat bij de LepiLED veel minder het geval. Op dat vlak  is er geen significant verschil  tussen de 
LepiLED en de kwikdamplamp.  
 
Bij veldwerk met de LepiLED viel bij frissere nachten ook het verschil in temperatuur van beide lampen op. Een 
kwikdamplamp wordt warm en straalt die warmte op korte afstand uit. Een LepiLED wordt niet warm; wanneer 
de temperatuur afkoelt, kan er bijgevolg condens gevormd worden op het plexiglas van de Skinnerval (door de 
warmte  van  de  kwikdamplamp  doet  dat  zich  bij  gasontladingslampen  niet  voor).  Bovendien  zijn  er  grote 
verschillen op vlak van design. Terwijl een kwikdamplamp peervormig  is en  licht naar alle kanten uitstraalt,  is 
de  LepiLED  een  cilinder met  doorzichtige  zijkanten  en  een  donkere,  niet‐doorschijnende  bovenkant.  Licht 
wordt dus veel meer zijdelings uitgestraald. Dat kan mogelijk effect hebben op overvliegende motten.  
 
Tot slot nog dit: hoewel het licht van een kwikdamplamp ook niet als aangenaam kan worden omschreven, is 
dat voor de Lepiled nog veel minder het geval. Het  felle, blauwachtige  licht  is voor sommigen  irriterend. De 
producent geeft ook richtlijnen mee: blijf een halve meter van de lamp en bescherm je huid en ogen tegen UV‐
straling.  Het  gebruik  van  een  UV‐werende  bril  is  absoluut  aangewezen. Wie  bij  dit  licht  nachtvlinders wil 
determineren,  gebruikt  best  een  zak‐  of  koplamp  omdat  kleuren  slecht  in  te  schatten  zijn  in  het  blauwe 
schijnsel. Deze lamp is voor publieksactiviteit veel minder geschikt dan de klassieke HPL‐ of ML‐lampen.  
 
De conclusie luidt dus dat met de LepiLED best mooie vangstresultaten te verkrijgen zijn. De lamp scoort in alle 
geval beter dan allerlei  lampen met een  laag wattage, zoals UV‐A‐lampen  (20W) of Actinic‐buislampen (5 tot 
30W).  Maar  in  vergelijking  met  gasontladingslampen  scoort  de  LepiLED  beduidend  slechter.  Een  ideaal 
alternatief voor de kwikdamplamp is dit vooralsnog niet. 
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Figuur 44. Gageluil, één van de topsoorten die tijdens dit onderzoek gevangen werd, 29 maart 2020 © Marc Mangelschots.  
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.




