
Nachtvlinders inventariseren in het Polderreservaat Kockengen, juni 2012. 

Dit jaar inventariseert de Natuurgroep Kockengen voor het derde jaar de nachtvlinders in het 

Polderreservaat Kockengen. 

De derde inventarisatie avond in juni moest vanwege de weersomstandigheden twee keer 
uitgesteld worden.  Zaterdagavond  16 juni kon het door gaan én met een leuk resultaat. 

 

De gevonden soorten:  

 

 Soort  Aantal  

1 Huismoeder 1  

2 Stro-uiltje 2  

3 Gele tijger 3  

4 Schimmelspanner 1 n 

 5 Haarbos 1  

6 Braamvlinder 1  

7 Bruine snuituil 1  

8 Snuitvlinder 1  

9 Oranje-geel halmuiltje 1  

10 Witte tijger 2  

11 Bruine breedvleugeluil 2  

12 Houtspaander 2  

13 Groente-uil 2  

14 Grasworteluil  2  

15 Pauwoogpijlstaart 1  

16 Schedeldrager 1  

17 Gewone bandspanner 1  

18 Bruine grijsbandspanner 1  

19 Zuidelijke stofuil 1 n 

 

n =  “nieuw” soort, nog niet eerder aangetroffen tijdens de inventarisaties van 2010 en 2011. 

 

En nog bijvangst van een micro-soort: waterlelievlindertje, 2 exemplaren. 

 

 

 De  schimmel spanner. 

 

Tijdens het nachtvlinderen kon de schimmelspanner niet direct gedetermineerd worden. 

Het exemplaar op het vanglaken (foto rechts) was ook sterk afgevlogen. 

Met behulp van deze foto kon later toch nog de soort vastgesteld worden. 

Ter vergelijking een gaaf exemplaar op de foto links. 

 



        
Schimmel spanner                                                                                                                          

foto’s: Hans Geuze. 

 
De schimmelspanner hadden we nog niet eerder in het Polderreservaat gezien.   

Een vrij gewone soort die verspreid over het land voorkomt. Vooral in tuinen, parken, 

loofbossen, struwelen op graslanden, moerassen en heiden. De rupsen leven op diverse 

struiken en kruidachtige planten. 

 

Verspreidingskaart Schimmelspanner 

 
Bron: Vlindernet.nl 

 



Wil je ook eens kennismaken met de nachtvlinders in Polderreservaat?  

Kom dan langs op een van de komende inventarisatie avonden. Op vrijdagavond 6 juli, 10 

augustus, 7 september en 12 oktober ben je van harte welkom. Met name op de warme 

zomeravonden in juni, juli en augustus zijn er veel soorten te zien.  

We inventariseren van 23.00u tot 02.00u., maar je kunt ook een deel van de avond bijwonen.  

Graag vooraf via de e-mail aanmelden bij: theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl  

Na aanmelding ontvang je meer informatie over de locatie, handige tips over spullen die je 

kunt meenemen en kunnen we je ook informeren als de inventarisatie niet door gaat vanwege 

slecht weer.  
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