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Inleiding

In 2008 vatte de auteur samen met Guido Smeets het plan op 
om de nachtvlinderfauna van de Vijlenerbossen te gaan inven-
tariseren. Zij lieten zich daarbij inspireren door een lijst van 
waarnemingen van Frans Felder. In 1998 was deze met toe- 
stemming van Staatsbosbeheer met een inventarisatie begonnen, 
maar door zijn plotselinge overlijden in datzelfde jaar later 
kwam daaraan een abrupt einde. Door ernstige lichamelijke  
ongemakken was Guido Smeets na 2008 niet meer in staat om 
aan de inventarisatie deel te nemen.

Onlangs is in dit tijdschrift al het belang van de Vijlener- 
bossen voor macronachtvlinders op nationaal niveau aange-
toond (Cupedo 2017). Inheemse soorten die landelijk de status 
vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam, bedreigd of zeer bedreigd hebben 
en soorten die in de voorbije 30 jaar landelijk in minder dan 
100 uurhokken (5×5 km) zijn waargenomen, de zogenaamde 
exclusieve soorten, blijken in het boscomplex significant vaker 
te worden aangetroffen dan landelijk. In dit artikel wordt meer 
in detail gekeken naar de soortenlijst en wordt een set aan meer 
bijzondere soorten besproken.

Vijlenerbossen

De Vijlenerbossen bestaan uit in totaal zeven of acht verschil-
lende bossen, waarvan er één formeel het Vijlenerbos heet  
(Jehae 2017). Dit boscomplex ligt in het uiterste zuidoosten  
van ons land. Het vormt het hoogst gelegen bosgebied van  
Nederland en het grootste van Zuid-Limburg. Vanaf het westelijk 
deel, niet ver van Epen, naar de meest oostelijk gelegen plek, 
het drielandenpunt bij Vaals, neemt de hoogte over een afstand 

van ongeveer acht kilometer toe van ongeveer 150 tot 322,5 
meter boven NAP. Daarmee is dit bosgebied tevens het meest 
reliëfrijke in Nederland. De 650 hectare grote Vijlenerbossen 
bestaan van west naar oost uit de volgende deelgebieden: het 
Elzetterbos, Vijlenerbos sensu stricto (tegenwoordig ook wel 
Zevenwegenbos genoemd), Kerperbos, Holsetterbos, Malensbos 
(figuur 1), Schimperbos en Preusbos (de noordhelling van de 
Vaalserberg). Jehae (2017) noemt ook nog het Harlesserbos, maar 
voegt er onmiddellijk aan toe dat het zeer de vraag is of dit bos 
ooit een apart bos is geweest. Het gaat hierbij om het noordelijk 
deel van het Kerperbos rondom het boscafé ’t Hijgend Hert. Het 
Holsetterbos (figuur 2) is hakhoutbos dat nog steeds als zodanig 
in gebruik is. Sinds de Middeleeuwen is dit bos gemeenschap-
pelijk bezit van de kapgerechtigden gebleven (Jehae 2017). In 
het zuiden naar België en in het oosten naar Duitsland toe, is 
het boscomplex grensoverschrijdend en vormt zo een aaneen-
gesloten gebied dat ongeveer 3000 hectare groot is en dat ook 
wel Drielandenbos wordt genoemd. Dit bos is een uitloper van 
de uitgestrekte bossen in de Eifel en Ardennen. Er valt relatief 
veel neerslag, 800 tot 900 milimeter per jaar. ’s Winters blijft 
de sneeuw, zeker op de hoogst gelegen delen, langer liggen, 
zodat hier soms, weliswaar op zeer bescheiden schaal, winter-
sportmogelijkheden zijn. De bodem bestaat uit leemgronden 
en krijtverweringsgronden, vuursteeneluvium, waarbij in een 
vuursteenhoudend kalksteenpakket de kalksteen is opgelost. 
Deze gronden kunnen bedekt zijn met een tot veertig centi-
meter dik lössdek (Van de Sande & De Boer 2007). Lokaal komt 
aan de zuidkant van de bossen kalksteen, die tot de formatie 
van Gulpen behoort, aan de oppervlakte. Het in ons land zeer 
zeldzame veldbies-beukenbos (Luzulo-Fagetum) is het meest 
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Tijdens een intensieve inventarisatie van 2008 tot en met 2017 heeft de 
auteur zowel de micro- als de macronachtvlinders bemonsterd. In dit 
artikel worden de resultaten van de macronachtvlinderinventarisatie 
onder de loep genomen. Eerst wordt kort stilgestaan bij de soorten die in 
de periode van 1980 tot en met 2007 nog waargenomen zijn, maar daarna 
niet meer. Vervolgens bij de aan naaldbomen gebonden soorten, die op een 
heel specifieke manier worden bedreigd. Daarna wordt nader ingegaan 
op 22 van de 49 soorten die tijdens deze inventarisatieperiode nieuw voor 
de Vijlenerbossen zijn waargenomen. Eén daarvan, de witte sparspanner 
(Thera vetustata), was eerder al als nieuw voor de Nederlandse fauna 
gepubliceerd naar aanleiding van de vangst in de Vijlenerbossen. Bij bijna 
alle besproken nieuwe soorten is, om de herkomst te bepalen, niet alleen 
gekeken naar de verspreiding in Nederland, maar ook naar de situatie in 
de aan Zuid-Limburg grenzende Belgische en Duitse gebieden. Ten slotte 
worden 38 zeldzame en/of bedreigde en/of exclusieve soorten besproken 
waarvoor, op twee na, deze bossen op landelijk, provinciaal of regionaal 
(Zuid-Limburg) niveau, een belangrijke rol spelen.
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voorkomende bostype. Binnen dit bostype komen kenmerkende 
soorten als witte veldbies (Luzula luzuloides), valse salie (Teucrium 
scorodonia), blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), adelaarsvaren 
(Pteridium aquilinum) en als meest bijzondere soort kranssalo-
monszegel (Polygonatum verticillatum) voor. Daarnaast bestaat 
een belangrijk deel uit gierstgras-beukenbos (Milio-Fagetum) en 
naaldbos met vooral fijnspar (Picea abies) en lariks (Larix) (Van 
de Sande & De Boer 2007) (figuur 3). Door de hoge ligging kennen 
de Vijlenerbossen een van de rest van Nederland afwijkend 
min of meer submontaan klimaat. Dat heeft in combinatie met 
de relatief hoge neerslagcijfers, de diverse bodemsoorten, de 
verschillen in hoogte en vochtigheidsgraad geleid tot een rijke, 
afwisselende begroeiing met vele soorten loofbomen en door de 
mens aangeplante naaldbomen, een gevarieerde struiklaag en 
een grote kruidenrijkdom (Op den Kamp & Op den Kamp 2016). 
Deze grote variatie zorgt tevens voor een rijke fauna met vele 
bijzondere soorten, ook op lepidopterologisch gebied, waarbij de 
invloed van de nabijgelegen Eifel en Ardennen zich doet gelden. 

Inventarisatielocaties en -methoden

Gedurende tien jaar heeft de auteur 304 maal ’s avonds en/of  
’s nachts in de Vijlenerbossen op zestien locaties geïnventa- 
riseerd, op twaalf met licht en op vier met smeer (figuur 4). 
Overdag is bij zonnig weer op verschillende plekken in deze 
bossen, maar vooral aan de randen, gericht naar dagactieve  
macronachtvlinders gezocht. Tabel 1 laat zien hoe vaak op de 
verschillende locaties ’s avonds en/of ’s nachts is bemonsterd  
en welke methoden en lampen daarbij gebruikt zijn. 

Verreweg de belangrijkste locatie, met 262 inventarisatie- 
bezoeken, bevindt zich op 250 meter boven NAP in het Vijlenerbos, 
aan de Groenenweg, naast de werkschuur van Staatsbosbeheer. 
Hier is van 2008-2015 met één of twee vanglakens in combinatie 
met diverse HPL-lampen bemonsterd. Ook is hier af en toe op 
enige afstand een kleine lichtval met twee actinische blacklight 
TL-buizen van acht Watt geplaatst. Vanaf medio 2015 heeft de 
bemonstering bij de werkschuur veelal plaatsgevonden met 
behulp van een grote lichtval met een HPL-lamp van 250 Watt, 
vaak in combinatie met een vanglaken met een HPL-lamp 

van 125 Watt op enige afstand van de grote kistval. De val en 
het laken werden ’s avonds opgesteld en ’s morgens vroeg 
gecontroleerd. 

Vooral in de late herfst, in de winter en het vroege voorjaar 
kunnen nachtvlinders met behulp van ‘smeer’ worden gelokt 
(figuur 5). Dit is een mengsel dat voornamelijk uit stroop, suiker, 
overrijp fruit en alcoholische drank (donker bier of wijn) be-
staat, en dat met een kwast op boomstammen en weidepaaltjes 
wordt aangebracht. Deze methode is in het Malensbos, aan de 
randen van het Holsetterbos, het Elzetterbos en het Vijlenerbos 
(figuur 6) toegepast. De lengte van de ‘smeerroutes’ varieerde 
van enkele honderden meters tot meer dan een kilometer. 

Resultaten inventarisatie

Tijdens de tien jaar durende inventarisatieperiode zijn 62.762 
vlinders, verdeeld over 421 soorten, geregistreerd (tabel 2). Ook 
andere waarnemers hebben in de afgelopen tien jaar in de  
Vijlenerbossen, of in kilometerhokken die geheel of gedeeltelijk 
door een deel van dit bosgebied worden ingenomen, naar  
macronachtvlinders gezocht. Van hen is Luc Stroman verreweg 
de belangrijkste omdat hij in zijn tuin aan de voet van de Vaalser-
berg van 2008-2013 aan een provinciale en sinds 2014 aan een 
landelijke nachtvlindermonitoring heeft deelgenomen. Deze 
andere waarnemers hebben 26 soorten gemeld die niet door de 
auteur zijn waargenomen. Daarmee komt het aantal soorten  
op 447. Van deze 447 soorten zijn er 49 voor de eerste keer in 
de Vijlenerbossen vastgesteld. Vanaf 1850, het jaar waaruit de 
oudste gegevens stammen, tot en met 2017 zijn in totaal 587 
soorten macronachtvlinders in de Vijlenerbossen gevonden. Dat 
is 66% van de 889 (inclusief 38 exoten) ooit in Nederland waar-
genomen soorten. 

Aanvullende gegevens

Gegevens over het voorkomen en de verspreiding van de be-
sproken soorten zijn ontleend aan het databestand ‘Noctua’ dat 
in beheer is bij De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfau-
nistiek van EIS Kenniscentrum Insecten. Ook is hiervoor geput 

1. Malensbos aan de zuidkant van de Vijlenerbossen met de kleine 
blacklight lichtval en verder eik, beuk, haagbeuk, es, wilg, gewone 
esdoorn, spaanse aak, wilde lijsterbes, gewone brem, bloeiende tros-
vlier en zoete kers, braam, roos, klimop en bosrank. Foto: Marcel Prick
1. Malensbos on the south edges of the Vijlenerbossen with the small 
black light trap and further oak, beech, hornbeam, ash, willow, syca-
more, field maple, rowan, common broom, flowering red elderberry 
and wild cherry, blackberry, wild rose, ivy and old man’s beard.

2. Holsetterbos, een oud hakhoutbos. Foto: Marcel Prick
2. Holsetterbos, an old coppice forest.
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uit de gegevens op de website van De Vlinderstichting en uit 
de data op het invoerportaal Waarneming.nl. De gegevens met 
betrekking tot habitat en vliegtijden zijn afkomstig uit Waring & 
Townsend (2015) en van beide genoemde websites. 

Bij de bespreking van een aantal nieuw waargenomen soorten 
is, voor zover relevant, ook gekeken naar het voorkomen in de 
aan (Zuid-)Limburg grenzende buitenlandse gebieden om de 
mogelijke herkomst van deze soorten vast te kunnen stellen. 
Voor België zijn dat de provincies Limburg (met onder andere de 
zandgronden van de Kempen) en Luik (met name het Maasdal, 
de Hoge Venen en de Ardennen). Voor Duitsland gaat het hierbij 
om het zuidwestelijk deel van de deelstaat Nordrhein-Westfalen 
(NRW; met name de Eifel). De gegevens uit deze gebieden zijn 
voor België ontleend aan de website Waarnemingen.be en De 
Prins (2016) en voor NRW aan Melanargia (2017). 

Algemene soortbesprekingen

Ellis et al. (2013) hebben een voorlopige Rode Lijst van de Neder-
landse macronachtvlinders samengesteld. Hierin worden van 
iedere soort de zeldzaamheidsklasse en de mate van bedreiging 
aangegeven. Op basis van deze twee criteria en van het aantal 
kilometerhokken waarin een soort is waargenomen, heeft 
Cupedo (2017) zowel een kwantitatieve als kwalitatieve analyse 
gemaakt van de macronachtvlinders die inheems zijn in de 
Vijlenerbossen. Trekvlinders, dagactieve nachtvlinders en soorten 
die slechts incidenteel in deze bossen zijn waargenomen, werden 
van de analyse uitgesloten. Hij toonde aan dat de zeldzame, 
bedreigde en exclusieve soorten het in de Vijlenerbossen signi-
ficant beter doen dan landelijk. Van de vrij zeldzame, zeldzame 

en zeer zeldzame soorten doet 70% het beter en 3% slechter  
dan landelijk; voor de (ernstig) bedreigde soorten is dat 56% en  
9%, en voor de exclusieve soorten 83% en 0%. Deze cijfers kunnen  
echter niet verbloemen dat in de Vijlenerbossen, net als op 
regionaal (Zuid-Limburg) en landelijk niveau, sprake is van 
achteruitgang. Cupedo (2017) concludeerde dat er geen aan-
wijzingen zijn dat zowel het verschijnen van nieuwe soorten 
als het verdwijnen van soorten een gevolg is geweest van veran-
derde leefomstandigheden of gewijzigd beheer op lokaal niveau, 
maar vermoedelijk een gevolg is van reservaatoverstijgende 
areaalverschuivingen. 

Als er bij de bespreking van de afzonderlijke soorten aan-
tallen worden genoemd, dan hebben die betrekking op de  
periode 2008-2017. Om het beeld compleet te maken zijn bij 
deze soorten de waarnemingen van de andere waarnemers,  
die in dezelfde periode in de Vijlenerbossen actief waren, uit-
drukkelijk meegenomen.

Niet meer waargenomen soorten

Om de verspreiding van de macrolepidoptera in Nederland op 
kaartjes in beeld te brengen hanteert De Vlinderstichting een 
indeling in vier perioden: vóór 1950, 1950-1979, 1980-1999 en 
2000-2017. In dit artikel wordt die indeling overgenomen, waarbij 
echter de derde periode is verlengd naar 2007, het laatste jaar 
voor de start van het inventarisatieonderzoek in de Vijlener-
bossen. In tabel 3 staan 33 soorten genoemd die van 1980-2007 
nog zijn waargenomen, maar niet meer zijn gezien tijdens het 
onderzoek van 2008-2017. Soorten die slechts eenmaal zijn 
waargenomen en soorten die meer dan eenmaal zijn gezien, 

3. Basisvegetatiekartering Vijlenerbossen uit 2007. Bron: Van de Sande & De Boer (2007)
3. Vegetation map of the Vijlenerbossen from 2007. Source: Van de Sande & De Boer (2007)
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maar met onderbrekingen van minimaal 10 jaar, worden als 
incidenteel waargenomen soorten beschouwd. Elf soorten hebben 
zeer waarschijnlijk gedurende een kortere of langere periode 
hier een populatie gehad en zijn dus inheems geweest. Ze 
worden in tabel 3 vetgedrukt weergegeven. De overige 22 soorten 
worden als incidenteel waargenomen soorten beschouwd.

Naaldboomsoorten

Door een veranderde visie op de bosbouwpraktijk, waarbij ge-
streefd wordt naar een meer natuurlijk bos, wordt in de laatste 
decennia in vele bossen, ook in de Vijlenerbossen, naaldhout 
omgevormd naar loofhout. Fijnspar, zilverspar (Abies) en lariks 
zijn in ons land immers aangeplante exoten. De enige vertegen-
woordiger van de dennenfamilie (Pinaceae) die in Nederland 
als inheems wordt beschouwd, is de grove den (Pinus sylvestris). 
Het oorspronkelijk voorkomen van de grove den is uitgestorven 
en alle huidige exemplaren komen voort uit aanplant (Weeda et 
al. 1985). Van de negentien in de Vijlenerbossen waargenomen 
macronachtvlindersoorten die exclusief aan naaldhout zijn 
gebonden, waaronder zes soorten dwergspanners (figuur 7), 
zijn er zeventien inheems. Alleen de dennenspinner en de witte 
sparspanner zijn hier niet inheems (tabel 4). Ze zijn merendeels 
zeldzaam en/of worden in hun voortbestaan bedreigd. Hier doet 
zich de merkwaardige situatie voor dat de waardbomen niet tot 
de inheemse flora behoren, maar de erop foeragerende nacht-
vlindersoorten wel tot de inheemse fauna worden gerekend. Zij 
zijn immers volledig ingeburgerd. Het bosbouwbeleid zal in dat 
opzicht dus leiden tot een vermindering van de biodiversiteit. 
Omdat echter de waardplanten uitsluitend in onnatuurlijke 
situaties voorkomen, is het maar de vraag of dit ook gezien 
moet worden als een vermindering van de natuurwaarde van 
het gebied.

Nieuwe soorten

Als we naar de herkomst van de 49 nieuwe soorten (tabel 5) 
in de Vijlenerbossen kijken, dan zijn er verschillende groepen 
te onderscheiden. (1) Bij vijftien soorten is sprake van een uit-

breiding van het areaal vanuit zuidelijke en/of zuidwestelijke 
richting (België) en/of zuidoostelijke richting (Eifel). In Neder-
land hebben daarvan tien soorten tot nu toe heel duidelijk 
hun hoofdverspreidingsgebied in de drie zuidelijke provincies 
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. (2) Elf soorten kwamen 
verspreid over (een groot gedeelte van) Nederland voor, maar 
het aantal waarnemingen is in de afgelopen twee decennia 
flink toegenomen. (3) Zestien soorten waren al bekend uit 
Zuid-Limburg, maar waren en zijn hier nog steeds in meer of 
mindere mate zeldzaam. (4) Twee soorten werden en worden 
vooral in het westelijk deel van Zuid-Limburg gezien. (5) Eén 
soort was een cryptische soort en is pas eind jaren 1960 van 
haar zustersoort afgesplitst. (6) Drie soorten zijn trekvlinders 
en (7) één soort is een exoot. De laatste twee categorieën zijn 
ecologisch uiteraard minder relevant. Bij negentien soorten gaat 
het om een eenmalige waarneming. Zij worden als incidenteel 
waargenomen soorten beschouwd. Tien soorten zijn twee keer 
en twintig soorten zijn minimaal drie keer waargenomen. 
Zij hebben zich waarschijnlijk in de afgelopen tien jaar in de 
Vijlenerbossen voortgeplant, temeer daar zij in die periode ook 
elders in Zuid-Limburg en/of Midden-Limburg zijn gezien. Van 
de 49 nieuwkomers worden 22 soorten besproken, en wel één 
spinner (Lasiocampidae), tien spanners (Geometridae), één 
tandvlinder (Notodontidae), vier spinneruilen (Erebidae) en zes 
uilen (Noctuidae).

Spinners (Lasiocampidae)

De dennenspinner (Dendrolimus pini) is een vrij zeldzame, niet 
bedreigde soort van naaldbossen, heiden en duinen met een ver-
brokkelde verspreiding op de zandgronden van vooral Gelderland, 
Noord-Brabant, Midden-Limburg en in de duinen van Noord-
Holland. In Zuid-Limburg is deze vlinder altijd al zeer schaars 
geweest. Sinds 1980 is hij hier slechts driemaal waargenomen, 
in 2011 en 2017 in een tuin te Geulle en in 2016 in een tuin aan 
de voet van de Vaalserberg. Op de zandgronden van de Belgische 
Kempen hoort de soort van oudsher thuis, maar ook in de provincie 
Luik wordt hij incidenteel waargenomen. In de Eifel ontbreekt hij 
geheel. De waardplanten zijn den (Pinus) en ook wel spar (Picea). 

4. Overzichtskaart van de Vijlenerbossen. 
De gegevens voor dit artikel zijn afkom-
stig uit de helder gemarkeerde kilometer- 
hokken. De cijfers in de marge geven de 
Amersfoortcoördinaten weer. De getallen 
1-16 geven de locaties aan waar door de 
auteur is geïnventariseerd.
4. Map of the Vijlenerbossen. Data from 
the highlighted kilometre blocks are used 
in this paper. Numbers in the margin 
refer to the Dutch grid of Amersfoort 
coordinates. Numbers 1-16 indicate 
the locations where the author has 
inventoried.
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De rups overwintert soms tweemaal. De soort vliegt in één 
generatie van half mei tot half augustus.

Spanners (Geometridae)

Het nekspindertje (Cyclophora annularia) is een zeer zeldzame, 
ernstig bedreigde, exclusieve soort van oude bossen en struwelen 
met de waardplant esdoorn (Acer). Voor 1980 is de vlinder van 
diverse plekken in Zuid-Limburg en een enkele plek in Noord-
Brabant en Gelderland gemeld. Daarna is de vlinder ruim 20 jaar 
niet gezien. In deze eeuw wordt hij weer in een enkel exemplaar 
waargenomen, voornamelijk in Zuid-Limburg. Er zijn drie vlinders 
elders gesignaleerd, te Posterholt (Prick & Cox 2016), Roermond 
en Nijmegen. Van oudsher is het Savelsbos op de oostelijke 
helling van het Maasdal bij Maastricht een goede locatie voor 
deze soort. Ook recent zijn daar meerdere vlinders waar- 
genomen. In de Vijlenerbossen verscheen op 25 mei 2014 een 
vrouwtje op het vanglaken. In de aan Zuid-Limburg grenzende 
gebieden wordt de vlinder ook incidenteel gezien. Deze soort 
vliegt in twee generaties, de eerste in mei en juni, de tweede in 
juli en augustus. 

De fraaie walstrospanner (Lampropteryx suffumata) (figuur 8) is 
een zeldzame, gevoelige, exclusieve soort van vochtige habitats 
die voor het eerst in 2011 in de Vijlenerbossen is vastgesteld. 
Daarvoor was deze soort in Limburg alleen in Mook, Linne en 
in de omgeving van het nabijgelegen Epen waargenomen, waar 
in 2007 één en in 2008 twee vlinders in het Bovenste Bos zijn 
geteld. Aan de twee vlinders uit 2011 konden twee exemplaren 
in 2014 en één in 2015 worden toegevoegd. Verder is de vlinder 
in Limburg alleen nog in 2014 op de Putberg bij Ubachsberg 
gezien. In het noordoosten van ons land wordt deze soort regel-
matig waargenomen. In de Ardennen en Eifel komt de soort van 
oudsher voor, maar in Belgisch Limburg is ze nog nooit waar- 
genomen. De rups leeft van diverse soorten walstro (Galium). De 
vliegtijd kan in de tweede helft van maart beginnen en tot begin 
mei duren. 

De springzaadspanner (Ecliptopera capitata) is een zeldzame, 
gevoelige, exclusieve soort van bosranden, brede bospaden en 
open plekken in bossen met de waardplant groot springzaad 
(Impatiens noli-tangere). De soort komt vooral in het midden en 

zuiden van ons land voor. In 2010 is voor het eerst een vlinder in 
de Vijlenerbossen gesignaleerd. Ook in 2012 (twee exemplaren), 
2013, 2015 en 2016 is hij daar gezien. Dit staat in schril contrast 
met de waarnemingen in de jaren 1980 en aan het begin van 
deze eeuw in het nabij gelegen Bovenste Bos waar destijds soms 
wel tien vlinders op een avond zijn genoteerd. In Limburg is het 
momenteel een zeer schaarse soort. In de Ardennen en Eifel 
komt ze al veel langer voor. De hoofdvliegtijd zijn de maanden 
juni en juli.

Het papegaaitje (Chloroclysta siterata) is een vrij algemene, 
niet bedreigde soort die in loofbossen, struwelen en tuinen in 
een bosachtige omgeving wordt aangetroffen. Tot het einde 
van de vorige eeuw gold deze vlinder als een zeldzame soort 
die verspreid over ons land werd waargenomen. Daarna is er 
sprake van een spectaculaire toename in heel Nederland. In 
Limburg is de vlinder pas na 1980 voor het eerst gezien en in 
de Vijlenerbossen in 2008. Sindsdien is de soort daar in alle 
tien jaren gesignaleerd met een totaal van 158 vlinders. Ook in 
België en NRW heeft ze zich enorm uitgebreid. De rups leeft op 
diverse loofbomen, maar heeft een voorkeur voor eik (Quercus). 
De vliegtijd begint in september en eindigt na de overwintering 
eind mei.

De witte sparspanner (Thera vetustata) werd in de Vijlener-
bossen als nieuwe soort voor de Nederlandse fauna ontdekt en 
gepubliceerd (Prick 2017). Op 2 september 2016 zat een vrouwtje 
van de tweede generatie in de lichtval. In 2017 werd op 26 mei 
op dezelfde locatie een mannetje van de eerste generatie ge-
vangen en op 11 juni een vlinder te Berkelaar, gemeente Echt-
Susteren. Het is de vraag of deze vlinders zwervers zijn uit de 
Eifel en Ardennen, waar de witte sparspanner een zeer zeld-
zame soort is, of dat er zich in de Vijlenerbossen toch een kleine 
populatie bevindt. Als waardplanten worden zilverspar (Abies 
alba) en fijnspar genoemd (Steiner et al. 2014). De vlinder vliegt 
van mei tot juli en van augustus tot oktober.

De tweelingbosrankspanner (Horisme radicaria) is een soort 
van open bossen, bosranden en struwelen op kalkgraslanden 
met de waardplant bosrank (Clematis vitalba). Het is de dub-
belsoort van de egale bosrankspanner (Horisme tersata Denis & 
Schiffermüller). Pas in 2014 is de tweelingbosrankspanner als 
nieuwe soort voor Nederland ontdekt (Vossen 2015a). Hij blijkt 

5. Zwartvlekwinteruil (Conistra rubiginosa) op smeer. Foto: Marcel Prick
5. Black-spotted chestnut (Conistra rubiginosa) on bait. 

Tabel 1. Overzicht hoe vaak op de verschillende locaties ’s avonds en/
of ’s nachts is bemonsterd en welke methoden en lampen daarbij 
gebruikt zijn. L = Laken; LV = grote lichtval; lv = kleine lichtval;  
S = smeer; B = aantal keren dat bemonsterd is.
Table 1. Survey of the number of inventories on the different locations 
and of the different methods and lamps that were used. L = sheet;  
LV = big trap; lv = small trap; S = bait; B = number of inventories.

     
   locatie /  methode / lamp / B
  location method lamp

 1 Vijlenerbos L + LV HPL 125 en 250 Watt 262
 2 Vijlenerbos lv 2 × TL blacklight 8 Watt 12
 3 Vijlenerbos lv 2 × TL blacklight 8 Watt 9
 4 Elzetterbos L HPL 125 Watt en ML 160 Watt 5
 5 Elzetterbos lv 2 × TL blacklight 8 Watt 5
 6 Elzetterbos lv 2 × TL blacklight 8 Watt 20
 7 Kerperbos L HPL 125 Watt en ML 160 Watt 10
 8 Kerperbos lv 2 × TL blacklight 8 Watt 16
 9 Malensbos lv 2 × TL blacklight 8 Watt 12
 10 Malensbos lv 2 × TL blacklight 8 Watt 20
 11 Holsetterbos lv 2 × TL blacklight 8 Watt 1
 12 Schimperbos L HPL 125 Watt en ML 160 Watt 1
 13 Elzetterbos S   8
 14 Vijlenerbos S   68
 15 Malensbos S   10
 16 Holsetterbos S   19



163 entomologische berichten
 78 (5) 2018

echter al zeker vanaf 2003 in ons land voor te komen. In de  
collectie van Johan Schipperen bevindt zich een vlinder die op 
12 augustus 2003 in het Onderste Bos bij Terziet is verzameld 
(persoonlijke mededeling). Op 26 april 2008 is de vlinder voor 
het eerst in de Vijlenerbossen gezien. Dit is een exemplaar van 
de eerste generatie die van eind april tot begin juni vliegt. Op 
11 juli en 14 augustus 2015 en op 26 juli, 7 en 28 augustus 2017 
werd een vlinder van de tweede generatie waargenomen. Het  
is tot nu toe, op twee waarnemingen op dezelfde plek bij Over-
dinkel in Twente, een waarneming in 2017 te Oostkapelle in 
Zeeland en twee waarnemingen bij Echt in Midden-Limburg na, 
een bijna exclusieve soort van Zuid-Limburg. Ze is hier op  
dezelfde locaties als de egale bosrankspanner aangetroffen, 
waaronder tuinen in Heerlen, Geulle en Maastricht. Ook in  
België is de vlinder al in vijf provincies, waaronder Limburg, 
vastgesteld. Ten westen van de lijn Bonn-Trier zijn in NRW  
echter nog geen waarnemingen bekend.

De pijlkruidspanner (Mesotype didymata) is een vrij zeldzame, 
bedreigde soort van onder meer open bossen die verspreid over 
het land lokaal voorkomt. Een enkele keer zijn er meldingen 
van tientallen exemplaren, maar meestal betreft het waarne-

mingen van een of enkele vlinders. In Limburg is de vlinder in 
de afgelopen tien jaar alleen in het zuiden gezien. Op 26 juni 
2010 is hij voor het eerst in de Vijlenerbossen waargenomen. 
Ook in 2011, 2015, 2016 en 2017 is hij hier weer opgedoken. Er zijn 
tot nu toe tien vlinders geteld. In de Ardennen en Noord-Eifel 
kwam hij altijd al voor. Kruidachtige planten en grassen vormen de 
waardplanten. De hoofdvliegtijd valt in de maanden juni en juli.

De esdoorndwergspanner (Eupithecia inturbata) is een zeld-
zame, gevoelige soort die voor het eerst in 1989 in Nederland 
(Zuid-Holland) is waargenomen (De Vos et al. 2001). Momenteel 
komt deze soort verspreid over Nederland voor, maar de meeste 
waarnemingen stammen uit Zuid-Limburg, waar ze in 2009 is 
opgedoken. Behalve in bossen en struwelen, vaak op kalkrijke 
bodem, wordt ze ook regelmatig in tuinen aangetroffen (Prick 
& Cox 2016). In 2010, 2013, 2015, 2016 en 2017 zijn in totaal zes 
vlinders in de Vijlenerbossen geteld. Ook in België en NRW rukt 
de soort steeds verder op. De waardplant is Spaanse aak (Acer 
campestre). De vlinder komt op licht en vliegt in één generatie 
van eind juni tot begin augustus.

De satijnen spikkelspanner (Deileptenia ribeata) is een vrij 
zeldzame, niet bedreigde soort van gemengde bossen, bosranden 
en soms graslanden. Deze soort ontbreekt bijna helemaal in de 
westelijke helft van ons land, maar het aantal vindplaatsen  
is met name in Drenthe en Gelderland flink toegenomen. In 
Limburg wordt de vlinder vooral in het uiterste noorden en in 
het uiterste zuidoosten gevonden. Hier is de vlinder in de Vijlener-
bossen voor het eerst in 2009 waargenomen en daarna in alle 
jaren met een totaal aantal van 77 exemplaren. Ook in het 
oostelijk deel van België en in de Eifel is de soort aan een flinke 
opmars bezig. Diverse loof- en naaldbomen dienen als waardplant 
van de rups. De hoofdvliegtijd valt in de maanden juni en juli.

De meidoornspanner (Theria primaria) is een vrij zeldzame, 
niet bedreigde soort van open bossen, bosranden en struwelen 
met de waardplanten, meidoorn (Crataegus) en sleedoorn (Prunus 
spinosa). Het vrouwtje heeft sterk gereduceerde vleugels en is 
daardoor niet in staat om te vliegen. De mannetjes vliegen zeer 
vroeg in het jaar, in januari en februari. Behalve in Zuid- en 
Midden-Limburg wordt de soort in het maasheggenlandschap 
in Noord-Limburg, in de provincies Gelderland, Overijssel, 
Utrecht (bij de Grebbeberg) en Zeeland (Kraaijeveld et al. 2017) 
aangetroffen. Op 15 februari 2017 werd een mannetje van deze 
soort voor het eerst in de Vijlenerbossen vastgesteld. In de buurt 
van Aken is hij recentelijk op een aantal plekken ontdekt en 

6. Voorjaarsaspect met bosanemoon, klaverzuring, haagbeuk, haze-
laar, eik, berk, hulst en meidoorn aan de randen van het Vijlenerbos. 
De belangrijkste smeerroute waar de lichtgrijze uil (Lithophane 
ornitopus), geelbruine houtuil (Lithophane socia) en de donkere winteruil 
(Conistra ligula) werden gespot. Foto: Marcel Prick
6. Spring aspect with wood anemone, wood-sorrel, hornbeam, hazel, 
oak, birch, holly and hawthorn on the edges of the Vijlenerbos. Here 
was the main location for baiting moths, where Grey shoulder-knot 
(Lithophane ornitopus), Pale pinion (Lithophane socia) and Dark chestnut 
(Conistra ligula) were attracted to fermenting sugar baits.

Tabel 2. Aantal inventarisaties, soorten en macronachtvlinders per 
jaar en totaal. B = aantal keren dat per jaar en totaal is bemonsterd; 
S = aantal soorten dat per jaar en totaal is waargenomen; M = aantal 
macronachtvlinders dat per jaar en totaal is waargenomen. 
Table 2. Number of the inventories, species and macro-moths per year 
and in total. B = annual and total number of inventories; S = annual 
and total number of observed species; M = annual and total number of 
observed macro-moths.

jaar / year B S M

2008 35 199 7349
2009 43 235 7920
2010 27 237 7559
2011 29 258 7045
2012 25 242 4954
2013 15 227 2461
2014 19 244 4349
2015 28 269 4936
2016 34 270 4823
2017 49 336 11366

Totaal / total 304 421 62762
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in Belgisch Limburg op een locatie ten noorden van Tongeren. 
De vlinders komen slecht op het felle licht van een vanglamp, 
maar kunnen in de geschikte habitat op de waardplanten in het 
donker met een zaklamp worden opgespoord. 

Tandvlinders (Notodontidae)

De eikenprocessierups (Thaumatopoea processionea) is een zeer 
algemene, niet bedreigde soort van eikenbossen en -lanen en 
ook van solitaire eiken, bijvoorbeeld in tuinen. Voor 1980 is ze 
slechts een enkele keer in ons land waargenomen. Sinds 1987 
rukt deze soort echter steeds verder op, het eerst in Noord- 
Brabant en Midden-Limburg. Inmiddels heeft ze zich over bijna 
het gehele land verspreid. Ze kan plaatselijk als plaagsoort in 
het rupsenstadium optreden en wordt dan bestreden. De vlin-
der komt goed op licht, maar vrouwtjes worden maar zelden 
aangetroffen. In de Vijlenerbossen is de vlinder voor het eerst 
in 2008 gesignaleerd en daarna in alle jaren gezien, in totaal 136 
exemplaren. De waardplant is eik. De vliegtijd loopt van eind 
juli tot begin september.

Spinneruilen (Erebidae)

Het vaal kokerbeertje (Eilema caniola) (figuur 9) heeft in korte tijd 
zijn areaal vanuit Zuid-Europa in noordelijke richting specta- 
culair uitgebreid en is voor het eerst in 2014 in Nederland 
(Zeeland) waargenomen. In datzelfde jaar is de vlinder ook in 

Limburg opgedoken (Vossen 2015b). Hij wordt vooral in stedelijk 
gebied aangetroffen. Zo is hij momenteel in de tuin van Paul 
Vossen te Maastricht een van de talrijkste soorten geworden 
(persoonlijke mededeling). Op 24 juli 2016 is de vlinder voor het 
eerst door de auteur midden in de Vijlenerbossen gezien. Een 
dag later en op 11 september heeft Luc Stroman hem in zijn 
tuin aan de rand van het Preusbos waargenomen (persoonlijke 
mededeling). Ook in 2017 is de vlinder weer op beide plekken 
gesignaleerd. In totaal zijn nu twaalf vlinders geteld. Buiten 
Zeeland en Zuid- en Midden-Limburg is de vlinder slechts een 
enkele keer waargenomen. In de Eifel is hij nog niet gevonden, 
echter wel in alle Belgische provincies. De rups voedt zich met 
korstmossen op daken en muren. Hij vliegt in twee generaties 
van mei tot in oktober. 

Het blauw weeskind (Catocala fraxini) is een zeldzame 
trekvlinder die verspreid over het land, maar vooral langs de 
kust, af en toe wordt waargenomen. De laatste jaren wordt hij 
echter vaker gezien. In 2017 is deze zeer grote vlinder ook in 
Zuid-Limburg gesignaleerd. Op 31 augustus zat een vlinder op 
een parkeerplaats aan de rand van Kerkrade, op 1 september 
verscheen een exemplaar op het vanglaken op de Sint Pieters-
berg te Maastricht, op 20 september trof de auteur een vlinder in 
zijn lichtval in de Vijlenerbossen aan en in oktober dook er  
nog een in Mechelen op. Dit zijn de eerste vier waarnemingen  
in Limburg na 1979. Daarvoor is hij slechts zes keer, waarvan 
twee keer op De Meinweg (persoonlijke mededeling Martin  
van Stiphout), in deze provincie waargenomen. Ook in de Eifel, 

Tabel 3. Macronachtvlindersoorten die van 1980-2007 in de Vijlenerbossen zijn waargenomen, maar daarna niet meer zijn gezien. Eerst en 
laatst = jaar van de eerste en laatste waarneming; nj = aantal jaren waarin de soort is waargenomen. Inheemse soorten zijn vetgedrukt 
weergegeven.
Table 3. Macro-moths that have been seen 1980-2017 in the Vijlenerbossen, but not afterwards. ‘Eerst’ and ‘laatst’ = year of first and last obser- 
vation; nj = number of years the species has been observed. Indigenous species are given in bold type.

nr  Nederlandse naam wetenschappelijke naam eerst laatst nj
  
 1 kajatehoutspanner Pelurgia comitata (Linnaeus) 2007 2007 1
 2 kleine wapendrager Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller) 1960 2001 4
 3 korstmosspanner Cleorodes lichenaria (Hufnagel) 2001 2001 1
 4 stalkruidspnner Aplasta ononaria (Fuessly) 2001 2001 1
 5 gewone silene-uil Hadena bicruris (Hufnagel) 1999 1999 1
 6 bleekschouderuil Acontia lucida (Hufnagel) 1998 1998 1
 7 donkere wapendrager Clostera pigra (Hufnagel) 1957 1997 4
 8 bonte bandspanner Epirrhoe tristata (Linnaeus) 1996 1997 2
 9 variabele w-uil Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller) 1934 1997 2
 10 sleedoorndwergspanner Pasiphila chloerata (Mabille) 1997 1997 1
 11 witlijntandvlinder Drymonia querna (Denis & Schiffermüller) 1996 1996 1
 12 grijs weeskind Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller) 1956 1996 2
 13 gevlamde uil Actinotia polyodon (Clerck) 1970 1994 7
 14 beverneldwergspanner Eupithecia pimpinellata (Hübner) 1936 1994 6
 15 windepijlstaart Agrius convolvuli (Linnaeus) 1992 1992 1
 16 bessentakvlinder Eulithis mellinata (Fabricius) 1964 1991 2
 17 sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae (Linnaeus) 1989 1989 1
 18 gevlekte pijluil Pachetra sagittigera (Hufnagel) 1956 1986 14
 19 moerasgrauil Lateroligia ophiogramma (Esper) 1971 1985 2
 20 splinterstreep Naenia typica (Linnaeus) 1956 1985 5
 21 eikenwespvlinder Synanthedon vespiformis (Linnaeus) 1943 1985 3
 22 veldgrasuil Apamea anceps (Denis & Schiffermüller) 1952 1984 5
 23 appelglasvlinder Synanthedon myopaeformis (Borkhausen) 1984 1984 1
 24 dubbelpijluil Graphiophora augur (Fabricius) 1960 1984 6
 25 grijze stofuil Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller) 1984 1984 1
 26 houtkleurige vlinder Xylena vetusta (Hübner) 1983 1983 1
 27 tweekleurige grasuil Apamea illyria (Freyer) 1971 1983 2
 28 heidedwergspanner Eupithecia satyrata (Hübner) 1983 1983 1
 29 ringelrups Malacosoma neustria (Linnaeus) 1928 1983 6
 30 wikke-uil Lygephila pastinum (Treitschke) 1922 1983 6
 31 moerasbosuil Acronicta strigosa (Denis & Schiffermüller) 1971 1983 5
 32 zesstreepuil Xestia sexstrigata (Haworth) 1960 1983 2
 33 weegbreebeer Parasemia plantaginis (Linnaeus) 1927 1983 26
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Ardennen en Kempen is de soort recent weer incidenteel aan- 
getroffen. Loofbossen vormen de habitat. (Ratel)populier (Populus) 
is de waardplant van de rups. De meeste vlinders worden in 
september en de eerste helft van oktober gezien.

Ericeia inangulata is in de Vijlenerbossen als nieuwe soort 
voor Europa (en dus ook Nederland) op 22 juli 2014 aangetroffen  
en tot nu toe alleen op internet gemeld (De Vlinderstichting 
2017b). De vlinder hoort thuis in het Indo-Australische gebied. 
Het is een exoot die niet op eigen kracht naar deze streken is  
gekomen. Vermoedelijk gaat het bij deze vlinder om een inci-
denteel geïmporteerd exemplaar dat als verstekeling in groenten 
of tropisch fruit is meegelift.

De maansnuituil (Zanclognatha lunalis) is een zeldzame, ernstig 
bedreigde, exclusieve soort van loofbossen, struwelen en bos-
achtige gebieden die verspreid over het land af en toe wordt 
waargenomen. In Limburg is de soort na 1979 alleen nog gesig-
naleerd in 1981 in het Meinweggebied, in 2016 bij Colmont op 
de Vrakelberg en in 2017 te Geulle in een tuin aan de rand van 
het Bunderbos (twee exemplaren). In 1949, 1953 en 1954 is de 
vlinder door Taco van Wisselingh bij Epen verzameld. Op 27 juni 
2017 trof de auteur een sterk afgevlogen vrouwtje in de lichtval 
in het vlak bij Epen gelegen Elzetterbos (figuur 10) aan. Ook in 
de aangrenzende buitenlandse gebieden is het een zeer zeld-
zame soort met slechts enkele recente waarnemingen. De rups 
voedt zich met verdorde bladeren. De vlinder komt behalve op 
licht ook op smeer en vliegt vooral in de maanden juni en juli.

Uilen (Noctuidae)

De coniferenuil (Lithophane leautieri) is van origine een atlanto-
mediterrane soort en is in 1980 in Nederland (Van Vuure 1981), 
in 1999 in België (Vanholder & Bolland 2000) en pas in 2007 
in Limburg voor het eerst gezien (Prick 2008, Van Asseldonk 
2016). Ze heeft geprofiteerd van de groeiende populariteit van 
de waardplanten van de rups, coniferen zoals de Californische 
cipres (Chamaecyparis lawsoniana), als tuinbeplanting. In 2010, 
2015 en 2017 heeft Luc Stroman deze vlinder in zijn tuin aan  
de rand van de Vijlenerbossen waargenomen (persoonlijke  
mededeling) en in dat laatste jaar heeft de auteur voor het eerst 
midden in deze bossen twee vlinders op licht gevangen. In  
Nederland is hij nu vrij algemeen en niet bedreigd en breidt zich 
steeds verder uit, maar ten noordoosten van de lijn Alkmaar-
Nijmegen zijn er nog nauwelijks waarnemingen bekend. In 
NRW is de vlinder in 2015 voor het eerst in het net over de grens 
bij Brunssum gelegen Geilenkirchen ontdekt. In tegenstelling 
tot de andere in Nederland voorkomende Lithophane-soorten 
vliegt de coniferenuil alleen in de herfst en overwintert niet. De 
hoofdvliegtijd is de maand oktober.

De schijnpiramidevlinder (Amphipyra berbera) is een vrij  
algemene, niet bedreigde uilensoort. Eind jaren 1960 is ze als 
dubbelsoort van de piramidevlinder (Amphipyra pyramidea  
Linnaeus) afgesplitst (Steiner 1997). Hoewel ze officieel pas voor 
het eerst op 10 augustus 2009 in de Vijlenerbossen is vastgesteld 
en daarna in alle jaren is gevonden, is het meer dan waarschijnlijk 
dat ze ook daarvoor al in dit bosgebied voorkwam. Er zijn in 

7. Vier van de exclusief aan naaldhout gebonden dwergspanners (Eupithecia) van de Vijlenerbossen: (a) spardwergspanner (E. abietaria),  
(b) vroege dwergspanner (E. lanceata), (c) lariksdwergspanner (E. lariciata) en (d) fijnspardwergspanner (E. tantillaria). Foto’s: Marcel Prick
7. Four of the exclusively coniferous-feeding pugs (Eupithecia) of the Vijlenerbossen: (a) cloaked pug (E. abietaria), (b) lanceolate-winged pug  
(E. lanceata), (c) larch pug (E. lariciata) and (d) dwarf pug (E. tantillaria).

a b

c d
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totaal 130 vlinders geteld. De soort is niet aan een bepaalde 
habitat gebonden en de rups leeft van het loof van diverse 
bomen en struiken. De vlinder vliegt vooral in juli, augustus en 
september in één generatie.

De varenuil (Callopistria juventina) is een zeer zeldzame, 
exclusieve soort. In de jaren 1950 is de vlinder een paar maal 
door van Wisselingh bij Epen en in het begin van de jaren 1970 
ook een aantal keren op De Meinweg gesignaleerd. Daarna is 
hij in 1978 te Maasbracht en in 2000 in het Dwingelderveld in 
Drenthe gezien. Op 26 juni 2012 is hij voor het eerst in de Vij-
lenerbossen waargenomen (De Vlinderstichting 2017a, Limburg 
2012). Er zijn nog geen meldingen uit de Belgische provincies 
Limburg en Luik en de zuidelijke helft van NRW bekend. De  
habitat wordt gevormd door bossen met ondergroei van ade-
laarsvaren, de waardplant van de rups. 

De zwartrandgrasuil (Apamea epomidion) is een zeldzame, 
exclusieve soort die op 25 juni 2009 voor het eerst in de Vijlener-
bossen is waargenomen. Een jaar daarvoor is ze voor het eerst 
sinds 1959 weer in Nederland (Schin op Geul) opgedoken. In 
2010 (1 exemplaar), 2012 (3) en 2017 (3) is de vlinder opnieuw in 
de Vijlenerbossen gezien en dat brengt het totale aantal op acht 
vlinders. Ook op tien andere plaatsen in Zuid-Limburg, waarvan 
twee in een tuin, is de soort verschenen. Buiten Limburg is ze 
slechts van vier andere plekken gemeld. In de Eifel, Ardennen 
en Belgisch Limburg komt ze ook voor. Loofbossen en struwelen 
vormen de habitat, maar ze kan dus ook in parken en tuinen 
worden aangetroffen. Ze komt op licht en smeer. De rups voedt 
zich met allerlei grassen. De vliegtijd valt in de maanden juni en 
juli. 

De grauwe stofuil (Caradrina gilva) is in 2009 in een tuin te 
Geulle voor het eerst in Nederland waargenomen (Cupedo 2009). 
Daarna is deze zeer zeldzame, exclusieve soort niet alleen hier 
jaarlijks, maar ook op twee nabijgelegen plaatsen aan de rand 
van het Bunderbos enkele malen gezien (Prick & Cox 2016). In de 
Vijlenerbossen verscheen op 12 juni 2011 en op 8 juli 2016 een 
vlinder op licht. De soort is tot nu toe van geen enkele andere 
plek bekend. De vlinders van de Vijlenerbossen zijn waarschijn-
lijk afkomstig van een populatie die zich in de vlakbij gelegen 
Duitse stad Aken bevindt (Cupedo 2009). In België is de vlinder 
voor het eerst in 2011 te Hasselt (Limburg) waargenomen, maar 

daarna niet meer in deze provincie, wel echter in de provincie 
Antwerpen (De Prins 2016). Op de website Waarnemingen.be is 
te zien dat hij in 2017 voor de eerste keer in Vlaams-Brabant  
en Oost-Vlaanderen is gevonden. Het is van origine een xero-
montane soort van warme, rotsige hellingen waarvan de rups 
zich met diverse kruidachtige planten voedt. De soort vliegt  
in een generatie van half mei tot begin juli. Eén keer is begin  
oktober een zwaar afgevlogen vrouwtje gevangen.

De katoendaguil (Helicoverpa armigera) is een vrij zeldzame 
trekvlinder die in principe overal kan worden aangetroffen, 
maar zich in ons land niet blijvend kan vestigen. In deze eeuw 
wordt de vlinder veel vaker dan daarvoor gesignaleerd. De 
naam suggereert dat hij alleen overdag actief zou zijn, maar 
hij komt ook op licht. Op 20 oktober 2012 is het tot nu toe enige 
exemplaar in de Vijlenerbossen op licht waargenomen, hoewel 
de vlinder in 2015 een heel goed jaar kende met relatief veel 
waarnemingen, ook in (Zuid)-Limburg. De rups voedt zich 
met allerlei kruidachtige planten. De top van de vliegtijd ligt in 
augustus en september.

Zeldzame, bedreigde en exclusieve soorten

Op 38 inheemse vrij zeldzame (16), zeldzame (19) en zeer zeld-
zame (3) soorten, verdeeld over zes families, wordt nader in-
gegaan. Op de grijsgroene zomervlinder en de geoogde w-uil na 
hebben deze soorten zich in de Vijlenerbossen zeer waarschijnlijk 
over een langere periode voortgeplant en mogen derhalve als 
inheems worden beschouwd. Negen soorten zijn niet bedreigd, 
zes zijn gevoelig, één is kwetsbaar, vijftien zijn bedreigd en zes 
zijn ernstig bedreigd. Van één soort is niet aangegeven in welke 
mate ze wel of niet bedreigd is. Omdat ze in de afgelopen 30 jaar 
in minder dan 100 uurhokken zijn waargenomen, mogen zeven-
tien soorten als exclusief worden gekwalificeerd. Acht daarvan 
zijn zelfs in minder dan 50 uurhokken gezien.

Nachtpauwogen (Saturniidae)

De tauvlinder (Aglia tau) is een zeldzame, niet bedreigde soort 
van voornamelijk (beuken)bossen. Er zijn in Nederland drie 
gebieden waar de soort van oudsher inheems is: de Veluwe, de 

Tabel 4. Exclusief aan naaldhout gebonden soorten in de Vijlenerbossen. z = vrij zeldzaam; zz = zeldzaam; zzz = zeer zeldzaam; g = gevoelig;  
k = kwetsbaar; b = bedreigd; eb = ernstig bedreigd. 
Table 4. Exclusively conifer species in the Vijlenerbossen. z = rather rare; zz = rare; zzz = very rare; g = sensitive; k = vulnerable; b = endangered; 
eb = critically endangered.

 nr Nederlandse naam wetenschappelijke naam   Pinus Abies, Larix, Picea

 1 dennenspinner Dendrolimus pini (Linnaeus) z   × ×
 2 naaldboomspanner Thera obeliscata (Hübner)     × ×
 3 sparspanner Thera variata (Denis & Schiffermüller) zz b   ×
 4 schijn-sparspanner Thera britannica (Turner)   k × ×
 5 witte sparspanner Thera vetustata (Denis & Schiffermüller) zzz     ×
 6 spardwergspanner Eupithecia abietaria (Goeze) zz g   ×
 7 gallendwergspanner Eupithecia analoga (Djakonov) zzz g   ×
 8 dennendwergspanner Eupithecia indigata (Hübner) z b × ×
 9 vroege dwergspanner Eupithecia lanceata (Hübner) zzz eb   ×
 10 lariksdwergspanner Eupithecia lariciata (Freyer) z b   ×
 11 fijnspardwergspanner Eupithecia tantillaria (Boisduval)   k × ×
 12 lariksspanner Macaria signaria (Hübner) zz b   ×
 13 gerimpelde spanner Macaria liturata (Clerck)     × ×
 14 dennenspanner Bupalus piniaria (Linnaeus)     ×  
 15 rode dennenspanner Hylaea fasciaria (Linnaeus)     × ×
 16 dennenbandspanner Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller) zz g   ×
 17 dennenpijlstaart Sphinx pinastri (Linnaeus)     × ×
 18 schijn-nonvlinder Panthea coenobita (Esper) z   × ×
 19 dennenuil Panolis flammea (Denis & Schiffermüller)   k x x
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bossen rond Nijmegen en het uiterste zuidoosten van Zuid-
Limburg met de Vijlenerbossen als beste locatie. Tijdens de 
inventarisatieperiode is de vlinder hier ieder jaar gezien. In 
totaal zijn 44 mannetjes en 13 vrouwtjes geteld. De mannetjes 
vliegen overdag bij zonnig weer rond op zoek naar maagdelijke 
vrouwtjes die meestal met naar boven dichtgeklapte vleugels 
aan de basis van beukenstammen zitten. De vrouwtjes gaan 
pas na de paring vliegen om de bevruchte eitjes af te zetten. Ze 
komen dan net als de mannetjes in de schemering en ’s nachts 
op licht. Behalve beuk (Fagus sylvatica) behoort ook berk (Betula) 
tot de waardplanten. De hoofdvliegtijd duurt vanaf de derde 
decade van april tot half mei.

Eenstaartjes (Drepanidae)

De eiken-orvlinder (Cymatophorina diluta) (figuur 11) is een vrij 
zeldzame, niet bedreigde, exclusieve soort van vooral oude 
loofbossen met volgroeide eiken. In Friesland, Groningen, op 
de Waddeneilanden, in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en 
Utrecht is de vlinder nog nooit waargenomen. In Twente tegen 
de Duits grens aan en het zuidoosten van Zuid-Limburg be-
vinden zich de plekken waar deze herfstvlinder in de maand 
september soms met tientallen exemplaren op een avond op 
licht kan verschijnen. In de Vijlenerbossen is de vlinder in  
ieder jaar van de onderzoeksperiode gezien met een totaal 
van 776 vlinders. Buiten bovengenoemde twee gebieden zijn 
er nauwelijks waarnemingen en dan betreft het bijna steeds 

Tabel 5. Macronachtvlindersoorten die na 2007 nieuw in de Vijlenerbossen zijn aangetroffen. Eerst en laatst = jaar van eerste en laatste waar-
neming; nj = aantal jaren waarin de soort is waargenomen; ex = aantal exemplaren; her = herkomst.
Table 5. Species of macro-moths that appeared after 2007 in the Vijlenerbossen. ‘Eerst’ and ‘laatst’ = year of first and last observation; nj = num-
ber of years the species has been observed; ex = number of specimens; her = origin.
 

 nr Nederlandse naam wetenschappelijke naam eerst laatst nj ex her
 
 1 blauw weeskind Catocala fraxini (Linnaeus) 2017 2017 1 1 6
 2 roodstreepspanner Rhodometra sacraria (Linnaeus) 2017 2017 1 1 6
 3 oranje O-vlinder Pyrrhia umbra (Hufnagel) 2017 2017 1 1 3
 4 maansnuituil Zanclognatha lunalis (Scopoli) 2017 2017 1 1 3
 5 meidoornspanner Theria primaria (Haworth) 2017 2017 1 1 3
 6 eikenuiltje Dryobotodes eremita (Fabricius) 2016 2017 2 2 2
 7 witte sparspanner Thera vetustata (Denis & Schiffermüller) 2016 2017 2 2 1
 8 vaal kokerbeertje Eilema caniola (Hübner) 2016 2017 2 12 1
 9 schaduwstipspanner Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller) 2016 2016 1 1 3
 10 dennenspinner Dendrolimus pini (Linnaeus) 2016 2016 1 1 3
 11 kleine rietvink Simyra albovenosa (Goeze) 2015 2015 1 1 3
 12 witvlakdwergspanner Eupithecia succenturiata (Linnaeus) 2015 2017 2 2 2
 13 geblokte zomervlinder Thalera fimbrialis (Scopoli) 2015 2015 1 1 2
 14 meldevlinder Trachea atriplicis (Linnaeus) 2014 2017 4 21 2
 15 geen nederlandse naam Ericeia inangulata (Guenée) 2014 2014 1 1 7
 16 witte hermelijnvlinder Cerura erminea (Esper) 2014 2016 2 4 1
 17 nekspindertje Cyclophora annularia (Fabricius) 2014 2014 1 1 3
 18 donkere iepenuil Cosmia affinis (Linnaeus) 2013 2013 1 1 4
 19 kadenistofuil Caradrina kadenii (Freyer) 2013 2016 2 3 1
 20 licht visstaartje Nola aerugula (Hübner) 2013 2013 1 1 3
 21 gelijnde grasuil Tholera decimalis (Poda) 2012 2017 2 21 3
 22 katoendaguil Helicoverpa armigera (Hübner) 2012 2012 1 1 6
 23 varenuil Callopistria juventina (Stoll) 2012 2012 1 1 3
 24 strooiselstipspanner Idaea laevigata (Scopoli) 2012 2012 1 1 1
 25 lindegouduil Tiliacea citrago (Linnaeus) 2011 2014 2 2 4
 26 grauwe stofuil Caradrina gilva (Donzel) 2011 2016 2 2 1
 27 egale stipspanner Idaea straminata (Borkhausen) 2011 2012 2 2 3
 28 fraaie walstrospanner Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller) 2011 2015 3 5 1
 29 coniferenuil Lithophane leautieri (Boisduval) 2010 2017 3 5 1
 30 esdoorndwergspanner Eupithecia inturbata (Hübner) 2010 2017 5 6 1
 31 springzaadspanner Ecliptopera capitata (Herrich& Schäffer) 2010 2016 4 5 3
 32 pijlkruidspanner Mesotype didymata (Linnaeus) 2010 2017 5 8 3
 33 vroeg visstaartje Nola confusalis (Herrich& Schäffer) 2010 2017 6 8 3
 34 maansikkeluil Agrochola lunosa (Haworth) 2009 2017 8 30 2
 35 satijnstipspanner Idaea subsericeata (Haworth) 2009 2016 3 3 1
 36 schijn-piramidevlinder Amphipyra berbera (Rungs) 2009 2017 9 130 5
 37 satijnen spikkelspanner Deileptenia ribeata (Clerck) 2009 2017 9 77 1
 38 zwartrandgrasuil Apamea epomidion (Haworth) 2009 2017 4 8 1
 39 sporkehoutspanner Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller) 2009 2015 4 6 2
 40 teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina (Pallas) 2009 2009 1 1 1
 41 gevorkte silene-uil Sideridis rivularis (Fabricius) 2009 2017 4 4 2
 42 lisdoddeboorder Nonagria typhae (Thunberg) 2008 2008 1 1 3
 43 graanworteluil Euxoa tritici (Linnaeus) 2008 2008 1 1 3
 44 eikenprocessierups Thaumetopoea processionea (Linnaeus) 2008 2017 10 136 1
 45 zuringuil Acronicta rumicis (Linnaeus) 2008 2017 8 14 2
 46 bosbesbruintje Macaria brunneata (Thunberg) 2008 2015 5 77 2
 47 papegaaitje Chloroclysta siterata (Hufnagel) 2008 2017 10 158 2
 48 springzaadbandspanner Xanthorhoe biriviata (Borkhausen) 2008 2017 8 14 2
 49 tweelingbosrankspanner Horisme radicaria (De la Harpe) 2008 2017 3 6 1
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een enkel exemplaar. De soort komt ook op smeer. De waard-
plant is eik.

Spanners (Geometridae)

De grijsgroene zomervlinder (Pseudoterpna pruinata) is een zeld-
zame, ernstig bedreigde, exclusieve soort van vooral heiden, 
open bossen en struwelen die slechts af en toe wordt waar-
genomen. Het aantal vindplaatsen is de laatste decennia hard 
achteruit gegaan. Op Terschelling en in het Meinweggebied (Van 
Asseldonk et al. 2016) wordt de soort relatief vaak aangetroffen. 
In Noord-Limburg is de vlinder sinds 1980 niet meer gezien. In 
Zuid-Limburg is hij alleen enkele keren op de Brunssummerheide, 
een keer in 2015 op de Vrakelberg bij Colmont en drie keer in de 
Vijlenerbossen waargenomen. Daar is hij voor het eerst in 1996 
aangetroffen en daarna nog in 1997 en op 19 juni 2017. Het 
betrof telkens slechts één vlinder. De rups leeft op brem (Cytisus), 
stekelbrem (Genista anglica) en gaspeldoorn (Ulex europaeus). De 
jonge rups overwintert en verpopt zich in mei in de strooisel-
laag. De hoofdvliegtijd strekt zich uit over de maanden, juni, juli 
en augustus.

De grote vierbandspanner (Xanthorhoe quadrifasiata) is een 
vrij zeldzame, bedreigde soort van onder meer vochtige loofbossen 
die ook in tuinen kan worden aangetroffen. De vlinder komt 
verspreid over het land voor. De meeste waarnemingen komen 
uit de duingebieden van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zee-
land, maar vooral uit Zuid-Limburg. In alle tien jaren zijn in de 
Vijlenerbossen tezamen 86 vlinders geteld, het hoogste aantal 
tijdens die periode in Nederland. Verreweg de meeste vlinders 
worden in juli gezien. De rups leeft van allerlei kruidachtige 
planten. De hoofdvliegtijd valt heel duidelijk in de maand juli.

De bleke novemberspanner (Epirrita christyi) is een zeldzame, 
ernstig bedreigde, exclusieve soort van vooral oude bossen 
en heidevelden, die in 1947 als nieuwe soort voor Nederland 
door Martin Delnoye in de Vijlenerbossen is gevangen (Lempke 
1949). Deze bossen vormen nog steeds een van de beste leef-
gebieden in ons land. Ook op de zuidelijke Veluwe, ten oosten 
van Enschede tegen de Duitse grens en in het Noordhollands 
Duinreservaat bevinden zich populaties van deze moeilijk te 
determineren vlinder. Bijna altijd is hiervoor genitaliënonderzoek 

noodzakelijk. Sporadisch komen er meldingen van andere 
plekken. In de onderzoeksperiode is de vlinder alleen in 2013 
niet gezien. Het totale aantal geverifieerde exemplaren bedraagt 
61. De rups leeft op beuk en kleine berken. De soort kent, zoals 
de naam al aangeeft, een late vliegtijd met de meeste waar-
nemingen in oktober, dus niet in november.

De koekoeksbloemspanner (Perizoma affinitata) is een zeld- 
zame, niet bedreigde soort van open bossen, struwelen en  
wegbermen met de waardplant dagkoekoeksbloem (Silene dioica), 
maar ze leeft ook van andere silenesoorten. Ze kan ook in tuinen  
worden gevonden (Prick & Cox 2016). De vlinder komt lokaal 
verspreid over het land voor. De meeste waarnemingen zijn 
afkomstig uit de kop van Drenthe en vooral uit Zuid-Limburg. 
In de Vijlenerbossen is de soort alleen in 2012 en 2013 niet 
gezien. In totaal zijn 14 vlinders geteld. De vlinder vliegt in twee 
generaties, waarvan de tweede partieel is, van mei tot ver in 
augustus.

De spardwergspanner (Eupithecia abietaria) is een zeldzame, 
gevoelige, exclusieve soort die verspreid over het land meestal 
in een enkel exemplaar wordt gezien. De Vijlenerbossen vormen 
in Limburg de beste plek voor deze soort. In 2010, 2011, 2013, 
2014 en 2016 is telkens een vlinder waargenomen. Ook buiten 
de habitat, naaldbossen, is de vlinder aangetroffen, onder andere 
in twee tuinen in Limburg (Prick & Cox 2016). De waardplanten 
zijn fijnspar en andere soorten naaldhout. Bijna alle waarne-
mingen zijn in juni en juli gedaan.

De vingerhoedskruiddwergspanner (Eupithecia pulchellata) is 
een vrij zeldzame, niet bedreigde soort van vooral kapvlakten 
in bos met de waardplant vingerhoedskruid (Digitalis purpurea). 
Ze wordt echter ook in tuinen aangetroffen. In deze eeuw is het 
aantal waarnemingen in de oostelijke helft van ons land fors 
toegenomen en de vlinder wordt nu ook langs de kust gevonden. 
Hij kwam van oudsher in de Vijlenerbossen voor en deze bossen 
zijn nog steeds een zeer goede locatie. Dat blijkt ook wel uit het 
feit dat de vlinder in alle tien jaren is gezien met een totaal van 
122 exemplaren. De hoofdvliegtijd valt in de maanden juni en 
juli. Soms treedt er een partiële tweede generatie op.

De drievlekdwergspanner (Eupithecia trisignaria) is een zeld-
zame, gevoelige, exclusieve soort die verspreid over het land 
voorkomt, maar het zwaartepunt ligt duidelijk in het zuidoosten 

8. De fraaie walstrospanner (Lampropteryx suffumata) is een zeldzame, 
gevoelige, exclusieve soort die in het voorjaar vliegt. Foto: Marcel 
Prick
8. The water carpet (Lampropteryx suffumata) is a rare, sensitive and 
exclusive spring geometrid moth.

9. Het vaal kokerbeertje (Eilema caniola) is één van de na 2007 in de 
Vijlenerbossen nieuw verschenen soorten macronachtvlinders. Foto: 
Marcel Prick
9. The hoary footman (Eilema caniola) is one of the species of macro-
moths that appeared after 2007 in the Vijlenerbossen.
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van Zuid-Limburg en vooral in de Vijlenerbossen. Er zijn 38 
vlinders geteld. Alleen in 2008 is de vlinder niet gezien. Moe-
rassen, natte graslanden, wegbermen en vochtige bospaden 
vormen de habitat. De rups leeft op diverse schermbloemige 
planten zoals gewone engelwortel (Angelica sylvestris) en  
gewone berenklauw (Heracleum sphondylium). Juli is de maand 
met verreweg de meeste waarnemingen.

De kruiskruiddwergspanner (Eupithecia expallidata) is een 
zeer zeldzame, gevoelige en exclusieve soort van brede bos- 
paden en open plekken in bossen, vooral waar recent gekapt 
is. Ze is vroeger met name in Zuid-Limburg waargenomen en 
in deze eeuw ook op enkele plekken in de noordelijke helft van 
Nederland. In de Vijlenerbossen is deze soort voor het eerst, als 
rups, in 1969 gevonden. Daarna zijn vanaf 1980 tot en met 1993 
opnieuw regelmatig rupsen aangetroffen. Alleen in 1983 zijn 
drie vlinders gezien. Op 25 juli 2008 ving de auteur op licht een 
vlinder bij het Bovenste Bos en op 20 juli 2010 een exemplaar in 
de Vijlenerbossen. Blijkbaar komt de kruiskruiddwergspanner, 
zoals vele dwergspannersoorten, slecht op licht en kan gemak-
kelijker als rups worden vastgesteld. De waardplanten zijn 
vooral kruiskruid (Senecio) en guldenroede (Solidago). De vlinder 
vliegt van eind juni tot eind augustus in één generatie. 

De bijvoetdwergspanner (Eupithecia innotata) is een vrij zeld-
zame bedreigde soort die verspreid over ons land wordt aan- 
getroffen onder andere in ruderale terreinen, langs bosranden 
en struwelen, vaak in enigszins voedselrijke en niet te droge  
gebieden. In Limburg is de vlinder na 1979 zeer schaars geworden, 
met de meeste waarnemingslocaties in Zuid-Limburg. In de 
onderzoeksperiode is de vlinder in de Vijlenerbossen in 2011, 
2013 en 2017 gezien en zijn in totaal vijf vlinders geteld. De rups 
van de eerste generatie leeft op houtige planten zoals meidoorn 
en vlier (Sambucus), die van de tweede generatie op wilde averuit 
(Artemisia campestris) en bijvoet (Artemisia vulgaris). De vliegtijd 
duurt van mei tot september.

De vroege dwergspanner (Eupithecia lanceata) is een zeer 
zeldzame, ernstig bedreigde, exclusieve soort van naaldbossen 
met fijnspar en lariks. De vlinder is in 1966 in het Limburgse 
Stein als nieuwe soort voor Nederland ontdekt (Lempke 1969). 
Alleen in de Vijlenerbossen, waar ze in 1971 voor het eerst is  
gesignaleerd, heeft ze een populatie. Tijdens de inventarisatie 

zijn in zeven van de tien jaren in totaal 21 exemplaren geteld. 
Verder is hij in deze eeuw een keer op twee andere plekken in 
Zuid-Limburg gezien en een keer in Midden-Limburg, Noord-
Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Drenthe. Het is een van de 
vroegst vliegende dwergspanners. De soort kent maar een korte 
vliegtijd en is daarom, zeker wanneer het weer niet meewerkt, 
vaak moeilijk vast te stellen.

De jeneverbesdwergspanner (Eupithecia pusillata) is een 
zeldzame, bedreigde, exclusieve soort van heiden, graslanden, 
parken en tuinen met de waardplant (gekweekte) jeneverbes 
(Juniperus). In jeneverbesgebieden kan de soort soms talrijk  
optreden, maar meestal wordt maar een enkele vlinder waar-
genomen. In Limburg is hij slechts van weinig plekken bekend. 
In de Vijlenerbossen komt hij van oudsher voor en in de onder- 
zoeksperiode is de vlinder hier op 2 november 2011, een extreem 
late datum, en op 19 juni en 4 juli 2015 gezien. Normaal duurt 
de vliegtijd van half juni tot eind september. 

De lariksdwergspanner (Eupithecia lariciata) is een vrij zeld-
zame, bedreigde soort van naaldboomaanplanten die in de 
kustprovincies nagenoeg ontbreekt en vooral voorkomt in Drenthe, 
Gelderland en Zuid-Limburg. De Vijlenerbossen vormen een 
zeer goede locatie voor deze vlinder. Hij is hier in alle tien jaren 
gezien met een totaal van 107 exemplaren. De waardplanten 
zijn Europese lork en soms jeneverbes. De soort kent twee 
generaties. De meeste vlinders worden in juni en juli gezien.

De bosbesdwergspanner (Pasiphila debiliata) is een vrij zeld-
zame, bedreigde soort van vochtige bossen, hoogvenen en  
heiden met blauwe bosbes en rijsbes (Vaccinium uliginosum)  
als waardplanten. De soort komt verspreid voor op de zand-
gronden, vooral op de Veluwe. Tijdens de inventarisatieperiode 
komen verreweg de meeste waarnemingen in Limburg uit de 
Vijlenerbossen. Er zijn in totaal 81 vlinders geteld. De vlinder 
vliegt bijna uitsluitend in de maanden juni en juli.

Het wit spannertje (Asthena albulata) is een zeldzame, be-
dreigde soort van vooral oude loofbossen die in het westen van 
het land nagenoeg ontbreekt, maar in Zuid-Limburg en dan 
vooral in het westelijk deel het meest wordt waargenomen. In 
de Vijlenerbossen zijn in 2008, 2011 en 2013-2017 in totaal 35 
vlinders geteld. De waardplanten zijn hazelaar (Corylus avellana), 
berk en haagbeuk (Carpinus betulus). De vlinder vliegt in twee 
generaties van half april tot eind augustus.

De essenspanner (Ennomos fuscantaria) is een zeldzame,  
bedreigde, exclusieve soort van vooral bossen en struwelen  
die echter ook in tuinen wordt aangetroffen (Prick & Cox 2016). 
Behalve in Zuid-Limburg, waar het een vrij gewone soort is, 
wordt de vlinder verspreid over het land af en toe in een enkel 
exemplaar gezien. In de meeste provincies ontbreekt de soort 
echter helemaal. Alleen in 2010 is de vlinder in de Vijlenerbossen 
niet gezien. In de andere negen jaren zijn 67 vlinders geteld. In 
het vlakbij gelegen Onderste en Bovenste Bos zijn enkele keren 
meer dan tien vlinders op één avond gezien. De soort kent een 
lange vliegtijd van half juli tot half oktober (11 en 13 oktober 
2017) met de meeste waarnemingen in augustus en september. 

De prunusspanner (Aleucis distinctata) is een vrij zeldzame, 
ernstig bedreigde, exclusieve soort van vooral struwelen met de 
waardplanten sleedoorn en meidoorn. De soort is in deze eeuw 
alleen in Zuid- en Midden-Limburg, het maasheggenlandschap 
op de grens van Noord-Brabant en Limburg en in de omgeving 
van Nijmegen waargenomen. Ze komt slecht op licht en wordt 
daarom bijna steeds in een enkel exemplaar aangetroffen. In  
de Vijlenerbossen zijn 15 vlinders geteld. In 2009, 2013 en 2015 
waren er geen waarnemingen. De vliegtijd valt samen met de 
bloei van de sleedoorn. De meeste vlinders worden in april gezien.

De lariksspanner (Macaria signaria) is een zeldzame en 
bedreigde soort van naaldbossen en andere plekken met de 
waardplanten spar en lariks. In het westen van ons land komt 

10. Elzetterbos met rechts een kapvlakte en links berk, eik, beuk, 
haagbeuk, wilde lijsterbes, hulst, adelaarsvaren en blauwe bosbes. Op 
de achtergrond fijnspar. Foto: Marcel Prick
10. Elzetterbos with on the right a felled area and on the left birch, 
oak, beech, hornbeam, rowan, holly, bracken and blueberry. On the 
background norway spruce.
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ze alleen lokaal in de duinen voor, in het oosten verspreid op 
de zandgronden, maar in Limburg is het aantal waarnemingen 
zeer beperkt. In de Vijlenerbossen is ze voor het eerst in 1956  
gesignaleerd, maar ook hier zijn er maar weinig meldingen.  
Tijdens de inventarisatieperiode is één vlinder in 2010 en zijn 
drie vlinders in 2015 gezien. De hoofdvliegtijd valt in de maanden 
juni en juli.

De dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) (figuur 12) 
is een zeldzame, gevoelige, exclusieve soort van vooral naald-
boombossen en gemengde bossen, die voor het eerst in 1978 in 
ons land te Kerkrade (Langohr 1979) en in 1983 in de Vijlener-
bossen is gezien (Prick & Smeets 2009). Dat deze soort hier een 
stabiele populatie heeft, blijkt wel uit het feit dat de dennen-
bandspanner in alle tien jaren, soms met meerdere exemplaren 
op één avond, is waargenomen. Het totale aantal bedraagt 67 
vlinders. In dezelfde periode zijn in de rest van Nederland 49 
vlinders gezien. In het Bovenste Bos bij Epen en in het Meinweg-
gebied in Midden-Limburg bevindt zich ook een sterke populatie.  
Vermoedelijk zwervende vlinders, meestal vrouwtjes, worden in 
een enkel exemplaar ook in de bebouwde omgeving, in tuinen, 
aangetroffen (Prick & Cox 2016). Er zijn zeven waarnemingen 
van buiten Limburg bekend, Gelderland (1997, 2014 en 2017), 
Drenthe (2017) en Noord-Brabant (2012, 2013 en 2016). Het lijkt 
erop dat de soort zich recent aan het uitbreiden is. De rups 
overwintert en voedt zich met de naalden van zilverspar en 
misschien spar (Steiner et al. 2014). In de nabijgelegen Ardennen 
en Eifel is het een vrij gewone soort. De vlinder kent één lang- 
gerekte generatie van mei tot in oktober, maar wordt het vaakst 
in augustus en september gezien.

Tandvlinders (Notodontidae)

De tweekleurige tandvlinder (Leucodonta bicoloria) (figuur 13) is 
een zeldzame, bedreigde soort van bossen met de waardplant 
berk. Uit de westelijke helft van ons land zijn nauwelijks waar-
nemingen bekend. Samen met het Onderste en Bovenste Bos 
vormen de Vijlenerbossen van oudsher een van de belangrijkste 
leefgebieden van deze fraaie soort. Er zijn 43 vlinders geteld. 
Alleen in 2012 en 2016 is de vlinder niet opgemerkt. De vliegtijd 
duurt van eind april tot half juli.

De beukentandvlinder (Drymonia obliterata) is een zeer zeld-

zame, exclusieve soort die in 1968 voor het eerst in Nederland 
aan de rand van het Bovenste Bos is vastgesteld. In 1981 en 1983 
zijn in totaal drie vlinders in de Vijlenerbossen gezien. Op 18 
juli 2008 is de soort hier herontdekt (Prick & Smeets 2009). In 
datzelfde jaar is er een melding van een vlinder in het Bovenste 
Bos. Daarna is in 2012, 2015, 2016 en 2017 telkens een mannetje 
in de Vijlenerbossen waargenomen (Prick & Cox 2016). Op 13 
augustus 2013 is ook een mannetje op licht gevangen in provincie 
Overijssel in de omgeving van Losser (Jeroen Voogd persoonlijke 
mededeling). Dat brengt het totaal op elf in ons land vastge-
stelde vlinders, allemaal mannetjes. Ook bij deze soort is het 
de vraag of de vlinders in de omgeving van Vaals zwervers  
zijn uit de Eifel of Ardennen, waar de soort vrij algemeen is,  
of dat er zich misschien toch een kleine populatie in deze bossen  
bevindt. Ook de locatie bij Losser, vlakbij de Duitse grens, is 
niet ver verwijderd van vindplaatsen in het noordelijk deel 
van Nordrhein-Westfalen (Melanargia 2017). Het is een soort 
van (beuken)bossen met de waardplanten beuk, eik en berk. De 
vliegtijd duurt in ons land van half juni tot half juli. 

Spinneruilen (Erebidae)

De bonte beer (Callimorpha dominula) is een zeldzame, gevoelige, 
exclusieve soort van vochtige gebieden die vooral in Zuid- en 
Midden-Limburg wordt gezien. Daarbuiten is er slechts af een 
toe een waarneming. In de westelijke helft ontbreekt de vlinder 
nagenoeg helemaal. In de afgelopen tien jaar is deze beervlinder 
(subfamilie Arctiinae) regelmatig gevonden in Midden-Limburg 
in het Nationaal Park de Meinweg en in het uiterste zuidoosten 
van Limburg (de Vijlenerbossen, het zuidelijk Geuldal en het 
Onderste Bos). In de Vijlenerbossen is in 2010, 2014 en 2015 één 
vlinder en zijn in 2011 en 2016 twee vlinders waargenomen. De 
rups leeft van verschillende waardplanten zoals braam (Rubus), 
brandnetel (Urtica) en koninginnekruid (Eupatorium cannabinum). 
De hoofdvliegtijd duurt van half juni tot en met de eerste de-
cade van juli. 

De Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) is een vrij zeldzame, 
niet bedreigde soort van vochtige bossen en struwelen in de 
omgeving van warme (kalk)graslanden. Ze geniet via de Europese 
Habitatrichtlijn een beschermde status. Voor 1980 was dit nog 
een zeer zeldzame soort met slechts enkele waarnemingen. 

11. De eiken-orvlinder (Cymatophorina diluta) heeft in de Vijlener- 
bossen een omvangrijke populatie. Foto: Marcel Prick
11. The oak lutestring (Cymatophorina diluta) has a strong population  
in the Vijlenerbossen.

12. Mannetje van de dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria), een 
zeldzame en exclusieve soort in Nederland, die in de Vijlenerbossen 
voorkomt. Foto: Marcel Prick
12. Male of Pungeleria capreolaria, a rare and exclusive species in the 
Netherlands, that inhabits the Vijlenerbossen.
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Daarna is ze vanuit het zuiden aan een opmars begonnen die 
ertoe heeft geleid dat ze momenteel in heel Zuid- en Midden-
Limburg wijd verbreid voorkomt. Daarbuiten is het aantal waar-
nemingen nog zeer beperkt, maar inmiddels is de vlinder ook 
al in Friesland en Groningen waargenomen. In de Vijlenerbossen 
is de vlinder voor het eerst in 2006 gezien en daarna in alle 
jaren behalve in 2015. In totaal zijn 71 vlinders geteld. De rups, 
die overwintert, leeft net als de vorige soort van verschillende 
kruidachtige planten zoals koninginnekruid, brandnetel, maar 
ook soms van braam. De hoofdvliegtijd valt in de maanden juli 
en augustus.

De bosbessnuituil (Hypena crassalis) is een vrij zeldzame, niet 
bedreigde soort van open bossen en heiden met de waardplant 
bosbes. Op de Veluwe komt de vlinder wijdverbreid voor, maar 
in Limburg is het een zeldzame soort die alleen in de Vijlener-
bossen een stevige populatie heeft. Er zijn 186 vlinders geteld 
met op enkele avonden tussen de 10 en 15 exemplaren. De 
hoofdvliegtijd valt in de maanden juni en juli.

De bruine sikkeluil (Laspeyria flexula) is een zeldzame, be-
dreigde soort van bossen, struwelen, parken, tuinen (Prick & 
Cox 2016) en boomgaarden. Tot 1980 kwam de soort verspreid 
over het land voor. Daarna waren er landelijk tot 2011 nauwelijks 
waarnemingen, maar vanaf 2012 wordt ze op vele plekken, 
vooral langs de oostelijke grens, waargenomen. De meeste 
waarnemingen zijn afkomstig uit Limburg. In de Vijlenerbossen 
is deze soort voor het eerst in 1963 gezien. Vanaf 2012 is ze hier 
ieder jaar gesignaleerd en zijn 78 vlinders geteld. De soort leeft 
van korstmossen op zowel loof- als naaldbomen, en komt ook 
op smeer. De vlinder vliegt in twee generaties, de eerste in juni 
en juli en de tweede in september, maar er is ook sprake van 
overlap (Steiner et al. 2014).

Uilen (Noctuidae)

De bruine groenuil (Anaplectoides prasina) is een vrij zeldzame, 
bedreigde soort van loofbossen en struwelen die verspreid over 
het land wordt waargenomen, maar in het westen zeer schaars 
is. In Limburg wordt de vlinder vooral in het zuiden gezien met 
de meeste waarnemingen in de uiterste zuidoosthoek. In de 
Vijjlenerbossen is hij alleen in 2008 niet gevonden. Er zijn 72 
exemplaren geteld. Diverse kruidachtige planten, loofbomen en 

struiken zoals zuring (Rumex), bosbes, braam en berk vormen de 
waardplanten. De vliegtijd duurt van eind mei tot eind juli.

De witringuil (Cerastis leucographa) (figuur 14) is een zeld-
zame, ernstig bedreigde, exclusieve soort van open loofbossen 
en struwelen die slechts af en toe in het zuiden en oosten van 
ons land wordt waargenomen. In 1943 is deze door Martin 
Delnoye in Zuid-Limburg ontdekt. Hij ving toen twee mannetjes 
op bloeiende wilgenkatjes in Spaubeek en in 1947 op dezelfde 
locatie op drie opeenvolgende avonden maar liefst 20 exem-
plaren (Delnoye 1948). Lempke (1952) sprak het vermoeden uit 
dat deze vlinder ook in het bosgebied tussen Vaals en Epen zou 
voorkomen. Uit een onderzoek van Leffef in 1961 bleek dat deze 
voorjaarsuil inderdaad in Zuid-Limburg zeer verbreid was en op 
15 plekken, ook in de Vijlenerbossen, voorkwam (Lempke 1962). 
Het duurde echter tot 2016 voordat hier weer een vlinder werd 
gezien. In 2017 werden vijf vlinders geteld. In 2014, 2016 en 2017 
is de vlinder gemeld uit het Bovenste Bos bij Epen, waar hij in 
de jaren 1980 regelmatig op licht verscheen. Sinds eind jaren 
1990 wordt de soort ook geregeld in de Biesbosch waargenomen 
(Vis 2004). De rups leeft van diverse loofbomen, struiken en 
kruidachtige planten, zoals eik, wilg (Salix), bosbes en zuring.  
De vliegtijd duurt van half maart tot begin mei.

De marmeruil (Polia nebulosa) is een vrij zeldzame, bedreigde 
soort die vooral lokaal in de duinen en op de zandgronden in 
het binnenland voorkomt. Loofbossen, struwelen en duinen  
behoren tot de habitat. In Limburg is ze het meest in Zuid- 
Limburg en het Meinweggebied gezien. In de Vijlenerbossen, 
waar de eerste vlinder in 1951 in het Kerperbos door Taco van 
Wisselingh werd gemeld, is ze goed vertegenwoordigd en alleen 
in 2008 niet gezien. In totaal zijn 48 vlinders geteld. Ook in de Eifel, 
Ardennen en Kempen is de soort van vele plaatsen gemeld.  
De rups leeft vóór de overwintering van allerlei kruidachtige 
planten en daarna van het gebladerte van diverse loofbomen. 
De vliegtijd duurt van de tweede helft van mei tot in augustus.

De geoogde w-uil (Lacanobia contigua) is een zeldzame,  
bedreigde, exclusieve soort die verspreid over ons land lokaal 
voorkomt met de meeste waarnemingen op de Veluwe en in  
het duingebied van Noord-Holland. Tussen 1950 en 1979 kwam 
de vlinder ook verspreid over Limburg voor, maar daarna is 
sprake van een forse achteruitgang en is hij uit Midden- en 
Zuid-Limburg tot 2017 niet meer gemeld. Op 19 juni van dat jaar 

14. De witringuil (Cerastis leucographa) is een ernstig bedreigde, 
zeldzame en exclusieve vroege voorjaarssoort. Foto: Marcel Prick
14. The white-marked (Cerastis leucographa) is a critically endangered, 
rare and exclusive early spring species.

13. Tweekleurige tandvlinder (Leucodonta bicoloria). Deze opvallende 
soort is zeldzaam en bedreigd, maar heeft in de Vijlenerbossen een 
goede populatie. Foto: Marcel Prick
13. White prominent (Leucodonta bicoloria). This remarkable spe-
cies is rare and endangered, but it has a good population in the 
Vijlenerbossen.
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is in de Vijlenerbossen een mannetje op licht gevangen. Daar 
was de soort eerder in 1961 en 1962 vastgesteld. De rups voedt 
zich met het loof van diverse kruidachtige planten, struiken en 
bomen waaronder adelaarsvaren, brem, eik en berk. De vliegtijd 
strekt zich uit over de maanden mei, juni en juli.

De donkere winteruil (Conistra ligula) is een vrij zeldzame, 
gevoelige, exclusieve soort die vroeger verspreid over de oostelijke 
helft van ons land voorkwam (Lempke 1964), maar vanaf de  
jaren 1980 in rap tempo achteruit is gegaan (Prick & Smeets 
2009). Ze lijkt sterk op de gewone bosbesuil (Conistra vaccinii  
Linnaeus). Bijna alle plekken waar deze soort in de afgelopen 
tien jaar nog regelmatig is aangetroffen liggen in Zuid- en Midden-
Limburg. Het overgrote deel van de waarnemingen stamt echter 
uit het oostelijk deel van Zuid-Limburg. De Vijlenerbossen, de 
Putberg en de tuin van de auteur in Heerlen zijn hier de locaties 
met de meeste waarnemingen. In de Vijlenerbossen werden 
in de afgelopen tien jaar 72 vlinders geteld, op één na werden 
die allemaal gelokt door smeer.’ Van de waarnemingen buiten 
Limburg stammen twaalf vlinders uit Drenthe, 25 uit Gelderland 
en één vlinder uit Overijssel (tabel 6). Halfopen, droge, beschutte 
plekken aan de randen van bossen, maar ook boomgaarden en  
tuinen vormen de habitat van deze vlinder. De rups voedt zich 
met de bladeren van diverse bomen en struiken zoals eik, slee-
doorn en meidoorn (Steiner 1997). Grotere rupsen schijnen  
een voorkeur voor kruidachtige planten te hebben (Waring & 
Townsend 2015). De vlinder verschijnt meestal begin oktober  
en vliegt, als de weersomstandigheden gunstig zijn, ook in 
december, januari en februari door. De vliegtijd eindigt normaal 
eind maart, begin april.

De geelbruine houtuil (Lithophane socia) is een zeldzame,  
ernstig bedreigde, exclusieve soort van loofbossen, parken, 
maar ook van onder andere tuinen (Van Asseldonk 2016) die  
in het noordoosten van ons land helemaal ontbreekt. De beste 
gebieden zijn Noord-Holland, Zeeland en vooral Zuid-Limburg. 
In Zuid-Limburg stammen de meeste waarnemingen uit de  
Vijlenerbossen, de eerste in 1961. In 2008, 2010, 2012, 2014 en 
2015 is er telkens één vlinder en in het voorjaar van 2017 zijn er 
liefst vijf vlinders gezien. Op zeven andere plekken in Limburg 
zijn in de voorbije tien jaar elf vlinders waargenomen. Diverse 
soorten loofbomen en struiken waaronder eik, berk, wilg en 
braam worden als waardplanten vermeld. Deze herfstuil komt 
op licht en smeer, overwintert en kan dan tot in april door blijven 
vliegen.

De lichtgrijze uil (Lithophane ornitopus) is een vrij zeldzame, 

niet bedreigde soort van loofbossen, parken, maar ook van onder 
andere tuinen (Van Asseldonk 2016) die net als de vorige soort 
in het noordoosten van ons land ontbreekt. De meeste waar- 
nemingen komen uit Zeeland en Noord-Brabant en vooral  
Limburg. Plekken in Limburg waar zich een populatie bevindt, 
zijn de Putberg en De Meinweg. Sinds 2015 is de vlinder bovendien 
een aantal keren in de omgeving van Echt gezien. De Vijlener-
bossen echter zijn met 128 vlinders, die in de onderzoeksperiode 
zowel op licht als op smeer zijn gevangen, de locatie met verre- 
weg de meeste waarnemingen (tabel 7). Diverse loofbomen, 
maar vooral eik, dienen als waardplant. De vlinder verschijnt 
in de herfst, vliegt na de overwintering weer in het voorjaar. De 
beste maanden zijn september, oktober, maart en april.

De diana-uil (Griposia aprilina) (figuur 15) is een vrij zeldzame, 
niet bedreigde, exclusieve soort van loofbossen met als waard-
plant eik. Het aantal waarnemingen neemt toe. De hoofdver-
spreidingsgebieden van deze zeer fraaie herfstvlinder zijn  
het oosten van Friesland, de Veluwe, het Noordhollands Duin-
reservaat en Zuid-Limburg. In 1960 is de vlinder voor het eerst 
in de Vijlenerbossen door Bob van Aartsen vastgesteld. Daarna 
duurde het tot 2008 voordat de vlinder hier opnieuw is gezien. 
In de onderzoeksperiode is hij hier alleen in 2012 en 2014 niet 
gezien. In de overige acht jaren zijn in totaal 30 vlinders waar- 
genomen. In rest van Zuid-Limburg zijn in de afgelopen tien 
jaar veertien exemplaren geteld. In Midden- en Noord-Limburg 
is de soort in deze eeuw alleen in 2015 in Mook aangetroffen. De 
vlinder komt zowel op licht als op smeer. De vliegtijd begint in 
september en eindigt in november. De hoofdvliegtijd ligt in de 
maand oktober. 

Het bont halmuiltje (Oligia versicolor) is een vrij zeldzame, 
kwetsbare soort van bossen, heiden en graslanden die tegen-
woordig ook in tuinen wordt aangetroffen. De vlinder is nu in 
alle provincies waargenomen en lijkt zich uit te breiden. Hij is 
echter, zeker als het wat afgevlogen dieren betreft, moeilijk te  
determineren. In de Vijlenerbossen is de vlinder voor het eerst 
in 1971 gezien, en deze bossen zijn momenteel misschien wel 
de beste plek in Nederland met vaak meer dan tien vlinders  
op een avond en een totaal aantal van 207. De rups leeft van 
diverse grassoorten. Buiten de maanden juni en juli zijn er 
nauwelijks waarnemingen. 

De gele uil (Enargia paleacea) is een zeldzame, bedreigde soort 
van (berken)bossen en struwelen die vooral in de oostelijke helft 
van ons land voorkomt, met verreweg de meeste waarnemingen 
in Limburg. Van 2012 tot 2017 zijn in de Vijlenerbossen 19 vlinders 

Tabel 6. Donkere winteruil (Conistra ligula): aantal waargenomen  
vlinders in V = Vijlenerbossen, P = Putberg, D = Douven-Weien 
(Heerlen), EL = elders in Limburg en EN = elders in Nederland.
Table 6. Dark chestnut (Conistra ligula): number of moths observed  
in V = Vijlenerbossen, P = Putberg, D = Douve-Weien (Heerlen),  
EL = elswhere in the province of Limburg and EN = elswhere in  
the Netherlands.

jaar / year V P D EL EN

2008 23 5 1 1 0
2009 22 23 3 2 1
2010 11 9 7 4 7
2011 2 6 2 2 1
2012 2 3 3 0 0
2013 1 1 6 8 4
2014 1 6 26 5 6
2015 7 2 7 2 5
2016 0 0 2 0 0
2017 3 0 3 11 14

totaal / total 72 55 60 35 38

Tabel 7. Lichtgrijze uil (Lithophane ornitopus): aantal waargenomen 
vlinders in V = Vijlenerbossen, P = Putberg, M = De Meinweg, EL = 
elders in Limburg en EN = elders in Nederland.
Table 7. Grey shoulder-knot (Lithophane ornitopus): number of moths 
observed in V = Vijlenerbossen, P = Putberg, M = De Meinweg,  
EL = elswhere in the province of Limburg and EN = elswhere in the 
Netherlands.

jaar / year V P M EL EN

2008 4 2 0 4 1
2009 22 2 9 3 16
2010 35 7 4 14 13
2011 26 11 5 15 13
2012 12 3 3 9 1
2013 3 0 1 8 2
2014 7 5 1 5 2
2015 1 0 0 4 2
2016 0 0 0 1 1
2017 18 0 0 9 4

totaal / total 128 30 23 72 55
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geteld waarvan één op smeer. Als waardplanten worden berk en 
ratelpopulier (Populus tremula) genoemd. De vliegtijd duurt van 
half juni tot begin oktober, maar de vlinder wordt vooral in juli 
waargenomen.

De schijn-nonvlinder (Panthea coenobita) is een vrij zeldzame, 
niet bedreigde soort van voornamelijk naaldbossen met de  
waardplanten, spar en lariks. De vlinder komt vooral in Noord-  
en Midden-Nederland voor en ontbreekt in het westen helemaal. 
In Limburg wordt hij bijna uitsluitend gezien in de omgeving 
van Mook, in het Meinweggebied en het vaakst in het uiterste 
zuidoosten waar de Vijlenerbossen een uitstekend leefgebied 
blijken te zijn. Hier is hij voor het eerst in 1971 gemeld. In alle 
tien jaren was de vlinder present met in totaal 127 exemplaren. 
Hij vliegt in een langgerekte generatie van half mei tot half 
september.

De donkere jota-uil (Autographa pulchrina) is een zeldzame, 
bedreigde soort van bossen, struwelen, heiden, ruige graslanden 
en tuinen. De vlinder komt verspreid over het land lokaal voor. 
In Limburg wordt hij vooral in het zuiden gezien en daar komen 
de meeste waarnemingen uit de Vijlenerbossen. De vlinder is  
in alle tien jaren waargenomen met een totaal van 56 exemplaren.  
De rups leeft van diverse kruidachtige planten. De vliegtijd 
duurt van eind mei tot half juli.

Conclusies

Uit de tien jaar durende inventarisatie blijkt duidelijk dat de  
Vijlenerbossen voor de macronachtvlinders in Nederland een 
rijk gebied vormen met vele inheemse zeldzame, bedreigde 
en exclusieve soorten (soorten die in de afgelopen 30 jaar in 
minder dan 100 uurhokken zijn waargenomen). Dat heeft waar-
schijnlijk te maken met het voor Nederland atypische karakter 
van dit boscomplex door de hoge ligging, de verschillen in  
bodemgesteldheid en de grote variatie in loof- en naaldbomen, 
struiken en kruidachtige planten die als voedsel voor de rupsen 
dienen. De invloed van de nabijgelegen Eifel en Ardennen speelt 
ongetwijfeld ook een rol. 

Van 1980 tot 2007 zijn in de Vijlenerbossen 33 soorten waar-
genomen die in de onderzoeksperiode daarna niet meer zijn 
gezien. Tijdens de onderzoeksperiode van 2008-2017 zijn 49 
soorten voor de eerste keer in dit gebied gesignaleerd, waarvan 
er één ook nieuw voor Nederland was. Van deze 49 soorten 
zijn 30 soorten frequent en in grotere aantallen waargenomen, 
wat doet vermoeden dat ze zich in de Vijlenerbossen hebben 
voortgeplant. 

Bij heel wat van de nieuwe soorten is er sprake van een 
areaalverschuiving. Ze hebben in de laatste decennia hun leef-
gebied vanuit het zuiden naar Nederland uitgebreid en daarvan 
heeft met name het zuidelijk deel van de provincie Limburg 
geprofiteerd. Het grote aantal nieuwe soorten gedurende een 
tijdspanne van tien jaar heeft ongetwijfeld ook te maken met 
de zeer intensieve bemonstering, die vanzelfsprekend de kans 
op het waarnemen van nieuwe en zeldzame soorten vergroot. 

Een lijst met de data van alle in de onderzoeksperiode waar-
genomen soorten kan bij de auteur worden opgevraagd.
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15. De diana-uil (Griposia aprilina) vliegt vooral in oktober en komt 
goed op licht en smeer. Foto: Marcel Prick
15. The merveille du jour (Griposia aprilina) flies mainly in October and 
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Summary

Macro-moths in the Vijlenerbossen from 2008 to 2017
The forest complex ‘Vijlenerbossen’, ranging in elevation between 150 and 323 meters, 
is the largest woodland in the south of the province of Limburg, the Netherlands. It 
reaches beyond the national borders into the hills of the Ardennes (Belgium) and the 
Eifel (Germany). Its deciduous and coniferous woodlands have a great variety in soil 
composition, relief and humidity and harbour a large number of tree and vascular plant 
species. The Luzulu-Fagetum beech forest is here an important woodland type on flint 
eluvium. From 2008 to 2017, the author has intensively inventoried the moths on sixteen 
locations in these forests. During this period other observers have also made a contribution 
to the inventory. In this article, the results concerning the macro-moths are presented. 
Four methods were used to attract the moths: (a) mercury vapor light in combination with 
sheets or a trap, (b) a black light trap, (c) baiting with a mix of sugar, overripe fruit, beer 
and wine; in late autumn, winter and early spring this method is specifically effective, and 
(d) searching for day-flying moths, which are not attracted to light or bait, during the day 
in sunny weather. A closer look is taken at thirty-three species, observed from 1980 till 
2007 in the Vijlenerbossen, which have not been seen during the inventory period. From 
2008 till 2017 a total of 447 macro-moth species were observed. First some attention is 
given to the exclusively coniferous-feeding moths, which are under specific threat. Then 
twenty-two of the forty-nine species, recorded during this inventory for the first time, 
are discussed in detail, one of which was previously published as new to the Netherlands 
from the Vijlenerbossen: Thera vetustata. Twenty-six of the new species have expanded 
their range within or into the Netherlands over the last two decades. Finally a closer look 
is taken at thirty-eight species classified rather rare, rare or very rare; the most of them are 
vulnerable, endangered or critically endangered. A number of them are found in less than 
100 topographical squares of five by five kilometres, the so-called exclusive species. For the 
conservation of these macro-moths, the ‘Vijlenerbossen’ are very important at regional 
(the southern part of the province Limburg) or national level. They apparently find here a 
suitable habitat and are more abundant then elsewhere in the Netherlands.
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