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1.   Inleiding 

In 2012/2013 werd er een inventarisatie naar het voorkomen van nachtvlinders 
(macro en micro) gehouden in uurhok 37-15-14 (X833-Y4492). De locatie wordt voor 
het overgrote deel gedomineerd door ruigte met veel riet en harde grassen, een klein 
deel met een wat variabeler vegetatie met kruidachtigen en zachte grassen begrenst 
het noordelijk deel. De ruigte is omgeven door een grote diversiteit van loofbomen 
behorend bij een aanpalend parkje als van een bomenrij langs een verkeersweg. (zie 
ook planteninventarisatie Pasgeld KNNV). In de maanden november, december 
(2012) en januari t/m april 2013 werd tweemaal per maand in de avond een twintigtal 
bomen/struiken met een lokstof besmeerd. In de maanden volgend op mei werd er 
t/m oktober zowel met lokstof en licht geïnventariseerd. Alle vlinders die op licht of 
lokstof werden aangetroffen werden geteld en op naam gebracht. In het najaar werd 
gezocht naar de sporen (mijnen) van blad minerende soorten microvlinders. 

 
     

    2. Methode 
 

De vlinders werden op een tweetal manieren gelokt voor inventarisatie:  
1. in de schemering werd op een twintigtal bomen/struiken een lokstof, bestaande uit 
een suikerstroopmengsel met een aantal toevoegingen (recept van de auteur) 
gesmeerd, oppervlak 20x20 cm. De smeerplekken werden tweemaal per 
avond/nacht gecontroleerd op het aantal vlinders en gedetermineerd. Bij twijfel werd 
er een foto genomen voor thuisdeterminatie. 
2. een lichtval bestaande uit een tweetal lampen met UV licht, wit verticaal laken en 
grondlaken. De vlinders, aangetrokken door het licht, landen op het laken en 
omgeving en werden vervolgens geteld en gedetermineerd, bij twijfel gefotografeerd 
of gevangen voor thuisdeterminatie.  
Inventarisaties werden 1 maal per maand uitgevoerd op avonden/nachten met droog 
weer en wind minder dan 4 Beaufort. In de maanden november, december, januari, 
februari, maart en april werd er mede door de slechte weersomstandigheden alleen 
op smeer geïnventariseerd. In mei werd er niet geïnventariseerd. 
 

    3. Samenvatting 
 

Er werden uit 9 families 571 macrovlinders verdeeld over 109 soorten aangetroffen. 
De families Noctuidae, Geometridae en Erebidae lieten de hoogste aantallen imago’s 
zien, meer dan 94%.(zie de figuren en de jaarlijsten). Bij de microvlinders werden uit 
15 families 253 (indicatie) imago’s verdeeld over 42 soorten gedetermineerd. Ook 
hier werden uit 3 families, Yponomeutidae, Crambidae en Tortricidae de hoogste 
aantallen gezien, voor sommige soorten bij de Yponomeutidae en Crambidae werden 
vanwege de talrijkheid schattingen gedaan waardoor het indicatieve aantal van 253 
meer dan 253 moet zijn. Van de volgende soorten uit de familie Noctuidae induceren 
de aantallen de aanwezigheid van gezonde populaties, vierkantvlekuil en haarbos. 
Mogelijke populaties met lage aantallen zijn, zandhalmuiltje, stomp en spitsvleugeluil 
en de kwetsbare soort gestippelde rietboorder. Een soort die tegenwoordig weinig 
wordt gezien en daarom als vrij zeldzaam wordt aangemerkt is de drietand waarvan 
één exemplaar werd gezien. Uit de familie der Erebidae werden populaties met lage 
aantallen gezien van het stro-uiltje en bruine snuituil. De rietvink uit de familie 
Lasiocampidae heeft mogelijk ook een populatie in de locatie maar is kwetsbaar 
gezien het lage aantal imago’s. Van de microvlinders lijkt een gezonde populatie 
aanwezig van de meidoornstippelmot uit de familie Yponomeutidae, en de duikermot 
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uit de familie Crambidae. Het aantal mijnen dat werd aangetroffen van de 
kastanjemineermot induceert ook een populatie van deze soort uit de familie der 
Gracillariidae. Er werd één vrij zeldzame micro gedetermineerd, een duponcheliamot 
uit de familie van de Crambidae. Van alle overige gedetermineerde soorten, bij zowel 
macro als micro, is niet aannemelijk dat gezien de aantallen er gezonde populaties 
voorkomen. De data van de inventarisatie geven geen aanleiding, de eerder 
genoemde Pasgeldlocatie, voor de Lepidoptera als interessant te beoordelen.  
 
 

    4. Resultaten (macrovlinders) 
 

Totaal werden er 571 vlinders (macro) geteld, waarvan 43 op smeer. In de maanden 
november en december 2012 werden geen vlinders aangetroffen. (fig.1) 
 

 
 
Uit 9 families werden soorten gespot waarbij de meeste vlinders uit de familie van de 
Noctuidae kwamen, de Drepanidae waren het minst vertegenwoordigd met slechts 1 
vlinder (fig.2), zie ook de jaarlijst.  
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De meeste soorten 62, werden gezien uit de familie Noctuidae en 26 soorten uit de 
familie Geometridae. Uit de families van de Drepanidae, Hepialidae en 
Lasiocampidae werd slechts 1 soort gedetermineerd, (fig.3) zie ook de jaarlijst. 

  

 

Meer dan 94% van de totaal aangetroffen vlinders kwamen uit 3 families, Noctuidae, 
Geometridae en Erebidae. De meest voorkomende soorten per familie zijn 
weergegeven in de figuur 4, 5 en 6. Uit de familie van de Lasiocampidae werd 1 soort 
gedetermineerd die met 11 exemplaren ook in de figuur wordt vermeldt. (fig.5) 
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 vierkantvlekuil      haarbos                                                                                        
 
 

     
zandhalmuil               stompvleugelgrasuil 
 

           
spitsvleugelgrasuil               gestippelde rietboorder 
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                                                                               bruine snuituil             
 
 
 
 

                                                   
            stro-uiltje 
 

                       
         rietvink 
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meest aangetroffen 
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                                                                gewone bandspanner 
     

                  
                     hagedoornvlinder 
 

                 
      groene dwergspanner 
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     5. Resultaten (microvlinders) 
 

Totaal werden er meer* dan 253 vlinders (micro) geteld, waarvan 6 op smeer. Alleen 
in de maanden maart, juni, juli, augustus en september werden er vlinders 
aangetroffen. (fig.7) 
*van een aantal soorten werden door de massaliteit schattingen gemaakt. 

          
    

 
 
 
 
 

 
stippelmotten 
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Er werden uit 15 families soorten gespot waarbij de meeste vlinders uit de familie van 
de  Yponomeutidae kwamen, van de soorten Y. padella werd een schatting van meer 
dan 30 imago’s gedaan, van de niet gedetermineerde Yponomeuta werd een 
schatting van meer dan 50 gedaan. De tweede familie met de hoogste aantallen 
kwamen uit de familie Crambidae, uit 6 families werd slechts 1 imago gespot (fig.8), 
zie ook de jaarlijst.  
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De meeste soorten 10 en 11, werden gezien uit de familie der Tortricidae en 
Crambidae, uit de overige families werden slechts 1 of enkele soorten gespot, zie 
(fig.9) en de jaarlijst. 

 
 

  
 

              
 kleine zwartwitmot 
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Meer dan 70% van de totaal aangetroffen vlinders kwamen uit 3 families, 
Yponomeutidae, Crambidae en Tortricidae. De meest voorkomende soorten van 
deze families zijn weergegeven in (fig.10), zie voor de overige soorten de jaarlijst. 

 

  
 
 
  

      
    vogelkersstippelmot                  meidoornstippelmot 

     
    rupsen stippelmotten 
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 grijsgevlekte grasmineermot        duikermot 
 
 
 
 
Vlindertjes waar bladmijnen van werden aangetroffen zijn weergegeven in (fig.11), de  
kastanjemineermot uit de familie Gracillariidae is met meer dan 50 mijnen de meest 
aangetroffen soort.  

 
 

    
          mijnen kastanjemineermot 
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elzenvouwmot     berkenvouwmot 
 
 

  
bruine eikenmineermot    boogjeseikenmineermot 
 
 
 
 
6. Conclusie 
 

Vanwege de slechte weersomstandigheden kon er pas in juni 2013 met de lichtval 
worden geïnventariseerd. Tot dan werd er met smeer gelokt en is het mogelijk dat er 
een paar voorjaarssoorten die wel op licht maar niet op smeer komen zijn gemist. Er 
werden in totaal 571 macro nachtvlinders gespot verdeeld over 109 soorten wat geen 
spectaculaire aantallen zijn. Een 36% van het totaal aantal vlinders kan worden 
gerelateerd aan de biotoop die voornamelijk uit riet en harde grassen bestaat, men 
zou verwachten dat veel meer van de soorten die voornoemde planten als 
waardplant prefereren talrijker zouden zijn. De meeste soorten komen waarschijnlijk 
uit de directe omgeving waar veel loofbomen, struiken en kruidachtigen voorkomen. 
De meeste vlinders en soorten maken deel uit van de Noctuidae gevolgd door de 
Geometridae en Erebidae, dit is een normaal landelijk beeld. Voor de overige families 
geldt dat er maar een enkel of enkele imago’s voorkwamen en dat er geen sprake is 
van populaties in deze locatie van soorten, uitgezonderd de rietvink uit de familie der 
Lasiocampidae. Bij de Noctuidae induceren de soorten met aantallen van >15 
imago’s mogelijke populaties waarvan die van de gestippelde rietboorder waardevol 
mag worden genoemd daar deze soort vrij kwetsbaar is. Bij de Geometridae lijkt er 
geen soort te zijn met een populatie, waarschijnlijk zijn de aangetroffen soorten 
afkomstig uit de omgeving of het Wilhelminapark. Uit de familie van de Erebidae lijkt 
de bruine snuituil en het stro-uiltje een populatie te hebben in de locatie. Er werd bij 
de Noctuidae waarschijnlijk één vrij zeldzame kwetsbare soort gedetermineerd, de 
drietand (100% zekerheid van deze soort is niet te geven daar deze morfologisch 
gelijkt op de psi-uil). Bij de Geometridae werd ook één zeldzame soort gespot en wel 
de randstipspanner.    
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De aantallen microvlinders waren laag met uitzondering van de stippelmotten 
(Yponomeutidae) waarvan voor sommige soorten schattingen moesten worden 
gemaakt. Ook voor de soort duikermot (Crambidae) moest een schatting worden 
gedaan van wege de talrijkheid. Het totaal aantal vlindertjes kwam hierdoor boven de 
253 uit wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de eerder genoemde 
Yponomeutidae en Crambidae. De meeste soorten werden zowel bij de Tortricidae 
als Crambidae gedetermineerd 10/11, bij de familie Pyralidae konden 6 soorten 
worden gedetermineerd. Gezien de aantallen lijkt er een gezonde populatie van de 
meidoornstippelmot aanwezig te zijn. Ook de aantallen van de duikermot wijzen op 
een aanwezige populatie van deze soort. Van de overige aangetroffen soorten 
konden geen bewijzen worden gevonden van populaties. Er werd één imago van een 
vrij zeldzame soort gedetermineerd, de duponcheliamot een soort die steeds meer in 
de stedelijke omgeving is te vinden en waarschijnlijk uit de kassen afkomstig is, dit 
exemplaar is waarschijnlijk een zwerver. Gezien de aantallen en soorten en de 
tegenvallende resultaten van ontbrekende populaties riet gebonden soorten is deze 
locatie minder interessant voor de microlepidoptera. Gezien de aangetroffen mijnen 
van de kastanjemineermot is er zeker een populatie aanwezig. Van de overige 
aangetroffen mijnen zijn de aantallen dermate laag dat deze geen aanleiding geven 
te veronderstellen dat er vlinderpopulaties aanwezig zijn dan incidenteel 
voorkomende. De conclusie voor deze locatie moet dan ook, gezien door de bril van 
de lepidopterist, zijn dat het een minder interessante biotoop is voor de Lepidoptera.   

  

                      
          pauwoogpijlstaart 
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7. Jaarlijst nachtvlinders (macro)   

 

Soort aantal
Noctuidae Acronicta tridens/psi drietand/psi‐uil 1 div.loofbomen en struiken

Agrochola circellaris bruine herfstuil 3 div.loofbomen en kruidachtigen
Agrochola lota zwartstip 1 els
Agrotis exclamationis gewone worteluil 12 div.kruidachtigen
Agrotis puta puta‐uil 4 zuring, paardenbloem
Agrotis segetum gewone velduil 3 polyfaag 
Amphipyra pyramidae piramidevlinder 4 eik‐meidoorn
Anorthoa munda dubbelstipvoorjaarsuil 2 div.loofbomen
Apamea crenata variabele grasuil 6 div.grassen wo rietgras
Arenostola phragmitidis egale rietboorder 8 riet
Atethmia centrago essengouduil 3 gewone es
Autographa gamma gamma‐uil 12 div.kruidachtigen
Axilia putris houtspaander 4 brandnetel‐weegbree‐zuring
Caradrina morpheus morpheus stofuil 2 brandnetel‐walstro‐bijvoet
Catocala nupta rood weeskind 2 wilg, populier
Chortodes extrema vale duinrietboorder 1 hennegras?
Chrysodeixis chalcites turkse uil 5 div.kruidachtigen
Conistra vaccinii bosbesuil 1 div.loofb.en struiken/kruidacht.wo zuring
Cosmia pyralina maanuiltje 3 meidoorn‐iep‐appel
Cosmia trapezina hyena 3 div.loofbomen en struiken
Craniophora ligustri schedeldrager 2 gewone es
Diachrysia chrysitis koperuil 13 div.kruidachtigen wo brandnetel/distels
Diarsia mendica variabele breedvleugeluil 3 div.loofbomen en kruidachtigen
Diarsia rubi gewone breedvleugeluil 1 div.kruidachtigen wo paardenbloem 
Epoecilia transversa wachtervlinder 3 div.loofbomen
Euplexia lucipara levervlek 1 div.loofbomen,struiken en kruidachtigen
Euxoa tritici graanworteluil 1 div.kruidachtigen en grassen
Globia sparganii egelskopboorder 4 lisdodde‐gele lis
Hoplodrina ambigua zuidelijke stofuil 2 paardenbloem‐zuring
Hoplodrina octogenaria gewone stofuil 10 muur‐zuring
Hydraecia micacea aardappelstengelboorder 1 zuring‐weegbree‐gele lis
Ipimorpha subtusa tweekleurige heremietuil 1 populier
Lacanobia oleracea groente‐uil 11 div.loofbomen en struiken/brandnetel
Lateroligia ophiogramma moeras‐grasuil 8 riet en rietgras
Lenisa geminipuncta gestippelde rietboorder 16 riet
Litoligia literosa duinhalmuiltje 10 div.grassen
Mesapamea secalis halmrupsvlinder 10 div.grassen
Mesoligia furuncula zandhalmuiltje 19 div.grassen
Mythimna albipuncta witstipgrasuil 9 div.grassen wo rietgras
Mythimna ferrago gekraagde grasuil 1 div.grassen/paardenbloem
Mythimna impura stompvleugelgrasuil 19 riet en div.grassen
Mythimna straminea spitsvleugelgrasuil 18 riet en rietgras
Noctua comes volgeling 3 div.loofbomen,struiken en kruidachtigen
Noctua interjecta kleine huismoeder 9 meidoorn‐wilg/kruidachtigen
Noctua janthe open breedbandhuismoeder 1 div.loofbomen,struiken en kruidachtigen
Noctua janthina kleine breedbandhuismoeder 1 div.loofbomen,struiken en kruidachtigen
Noctua pronuba huismoeder 10 div.kruidachtigen en grassen
Nonagria typhae lisdoddeboorder 3 lisdodde
Ochropleura plecta haarbos 26 div.kruidacht.wo zuring en kruiskruid
Oligia fasciuncula oranjegeel halmuiltje 2 div.grassen
Oligia latruncula donker halmuiltje 1 div.grassen
Oligia strigilis gelobd halmuiltje 11 div.grassen wo rietgras
Orthosia cerasi tweestreepvoorjaarsuil 6 div.loofbomen en struiken
Orthosia cruda kleine voorjaarsuil 1 div.loofbomen 
Phlogophora meticulosa agaatvlinder 4 div.loofb.en struiken/kruidacht.wo zuring
Rhizedra lutosa herfst‐rietboorder 4 riet
Simyra albovenosa kleine rietvink 3 riet
Subacronicta megacephala schilddrager 1 wilg‐populier
Xestia c‐nigrum zwarte‐c‐uil 13 div.kruidachtigen wo wilgenroosje
Xestia triangulum driehoekuil 9 div.loofbomen en kruidachtigen
Xestia xanthographa vierkantvlekuil 28 div.kruidachtigen en grassen

waarschijnlijke waardplant in locatie

 

Inventarisatie nachtvlinders Pasgeld locatie KNNV afdeling Delfland, [2013]      16 



vervolg jaarlijst (macro) 

 

 

Soort aantal
Geometridae Biston betularia peper‐en‐zoutvlinder 2 div.loofbomen

Cabera pusaria witte grijsbandspanner 5 els en berk
Campea margaritata appeltak 2 div.loofbomen
Chloroclystis v‐ata v‐dwergspanner 1 vlier/berenklauw
Colostygia pectinataria kleine groenbandspanner 3 walstro
Cosmorhoe ocellata blauwbandspanner 1 walstro
Dysstroma truncata schimmelspanner 9 div.kruidachtigen en struiken
Ectropis crepuscularia gewone spikkelspanner 2 div.loofbomen
Epirrhoe alternata gewone bandspanner 12 walstro
Eupithecia abbriviata voorjaarsdwergspanner 1 eik
Eupithecia succenturiata witvlakdwergspanner 1 bijvoet‐duizendblad
Eupithecia vulgata gewone dwergspanner 5 div.loofbomen en kruidachtigen
Gymnoscelis rufifasciata zwartkamdwergspanner 8 div.loofbomen,struiken en kruidachtigen
Hemithea aestivaria kleine zomervlinder 4 div.loofbomen en struiken
Hypomecis punctinalis ringspikkelspanner 3 div.loofbomen en struiken
Idaea aversata grijze stipspanner 9 div.kruidachtigen en dood blad
Idaea fuscovenosa dwergstipspanner 1 mossen en rottend blad
Idaea sylvestraria randstipspanner 1 bijvoet
Lomaspilis marginata gerande spanner 2 wilg en populier
Opisthograptis luteolata hagedoornvlinder 10 div.loofbomen en struiken
Pasiphila rectangulata groene dwergspanner 10 fruitbomen
Peribatodes rhombodaria taxusspikkelspanner 3 div.loofbomen 
Timandra comae lieveling 2 zuring en duizendknoop
Xanthorhoe ferrugata vierbandspanner 7 div.kruidachtigen
Xanthorhoe fluctuata zwartbandspanner 1 div.kruidachtigen wo kruisbloemigen
Xanthorhoe spadicearia bruine vierbandspanner 3 div.kruidachtigen

Erebidae Eilema sorurcula geel beertje 3 (korst)mossen
Euproctis similis donsvlinder 1 meidoorn‐berk
Hypena proboscidalis bruine snuituil 19 brandnetel
Macrochilo cribrumalis stippelsnuituil 1 div.grassen
Phragmatobia fuliginosa kleine beer 3 div.kruidachtigen
Rivula sericealis stro‐uiltje 16 div.grassen
Scoliopteryx libatrix roesje 5 wilg
Spilosoma lubricipeda witte tijger 2 zuring/brandnetel, vlier
Spilosoma lutea gele tijger 2 div.loofbomen/brandnetel

Notodontidae Furcula furcula kleine hermelijnvlinder 1 wilg
Notodonta dromedarius dromedaris 1 els en eik
Phalera bucephala wapendrager 1 wilg‐eik‐hazelaar
Pheosia gnoma berkenbrandvlerkvlinder 1 berk
Thaumetopoea processioneae eikenprocessierups 1 eik

Nolidae Earias clorana kleine groenuil 4 wilg
Nycteola ravayana variabele eikenuil 2 eik

Sphingidae Smerinthus ocellatus pauwoogpijlstaart 3 wilg en populier
Laothoe populi populierenpijlstaart 1 wilg‐populier

Lasiocampidae Euthrix potatoria rietvink 11 riet

Hepialidae Pharmacis lupilina slawortelboorder 3 div.kruidachtigen en grassen

Drepanidae Habrosyne pirytoides vuursteenvlinder 1 braam‐framboos

waarschijnlijke waardplant in locatie
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8. Jaarlijst nachtvlinders (micro) 

Soort aantal waarschijnlijke waardplant in locatie
Tortricidae Acleris forsskaleana kleine boogbladroller 2 esdoorn

Agapeta hamana distelbladroller 4 akkerdistel
Archips podana grote appelbladroller 1 hazelaar
Archips xylosteana gevlamde bladroller 3 esdoorn
Bactra lancealana gewone biesbladroller 2 pitrus
Celypha lacunana brandnetelbladroller 4 polyfaag op bomen/struiken en kruidacht.
Clepsis spectrana koolbladroller 2 eik,populier
Epiblema foenella hoefijzermot 1 bijvoet
Eupoecilia angustana gewoon smalsnuitje 5 duizendblad,weegbree
Pandemis cerasana kersenbladroller 2 div.loofbomen

Crambidae Acentria ephemerella duikermot >51 kranswier
Agriphila geniculea gepijlde grasmot 2 div.grassen
Agriphila tristella variabele grasmot 3 div.grassen
Anania coronata gewone coronamot 1 gewone es, liguster
Chrysoteuchia culmella gewone grasmot 2 div.grassen
Crambus perlella bleke grasmot 5 div.grassen
Donacaula forficella liesgrassnuitmot 1 riet/liesgras
Duponchelia fovealis duponcheliamot 1 polyfaag op oa siergewassen
Evergestis forficalis lijnvalkmot 5 koolzaad
Pleuroptya ruralis parelmoermot 9 brandnetel
Schoenobius gigantella rietsnuitmot 1 riet

Chimabachidae Diurnea fagella voorjaarskortvleugelmot 6 polyfaag op loofbomen
Gelechiidae Bryotropha terrella oranje mospalpmot 1 div.mossenen grassen
Oecopharidae Endrosis sarcitrella witkopmot 1 dood hout
Elachistidae Elachista muculicerusella grijsgevlekte grasmineermot 12 div.grassen
Ethmiidae Ethmia bipunctella grote zwartwitmot 1 kromhals/hondstong?

Ethmia quadrilella kleine zwartwitmot 6 gewone smeerwortel
Pyralidae Acrobasis advenella mutsjeslichtmot 4 meidoorn

Aphomia sociella hommelnestmot 1 hommelnest
Euzophera pinguis tweekleurige lichtmot 3 es
Phycita roborella eikenlichtmot 1 eik
Phycitodes maritima smalle weidemot 1 duizendblad
Sciota adelphella bandlichtmot 1 schietwilg

Pterophoridae Platyptilia gonodactyla hoefbladvedermot 6 klein hoefblad
Depressariidae Agonopterix ocellana roodvlekkaartmot 1 wilg
Plutellidae Plutella xylostella koolmotje 2 koolzaad
Yponomeutidae Yponomeuta evonymella vogelkersstippelmot 10 vogelkers

Yponomeuta padella meidoornstippelmot >30 meidoorn
Yponomeuta rorrella wilgenstippelmot 6 schietwilg
Yponomeuta spp. stippelmot (no determ.) >50

Argyresthidae Argyresthia goedartella berkenpedaalmot 1 els
Cosmopterigidae Limnaecia phragmitella lisdoddeveertje 1 lisdodde
Praydidae Prays fraxinella essenmot 1 gewone es  

 

Gracillariidae Cameraria ohridella  kastanjemineermot >50 mijn paardenkastanje
Phyllonorycter rajella gewone elzenvouwmot 9 mijn els 
Phyllonorycter ulmifoliella berkenvouwmot 3 mijn berk

Nepticulidae Stigmella samiatella bruine eikenmineermot 1 mijn eik
Stigmella basiguttella boogjeseikenmineermot 2 mijn eik   

 
De KNNV, de natuurvereniging voor Delfland. 
De KNNV opent je ogen en hart voor de natuur. Met elkaar komen we op voor de belangen 
van die natuur. 
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	1.   Inleiding
	In 2012/2013 werd er een inventarisatie naar het voorkomen van nachtvlinders (macro en micro) gehouden in uurhok 37-15-14 (X833-Y4492). De locatie wordt voor het overgrote deel gedomineerd door ruigte met veel riet en harde grassen, een klein deel met een wat variabeler vegetatie met kruidachtigen en zachte grassen begrenst het noordelijk deel. De ruigte is omgeven door een grote diversiteit van loofbomen behorend bij een aanpalend parkje als van een bomenrij langs een verkeersweg. (zie ook planteninventarisatie Pasgeld KNNV). In de maanden november, december (2012) en januari t/m april 2013 werd tweemaal per maand in de avond een twintigtal bomen/struiken met een lokstof besmeerd. In de maanden volgend op mei werd er t/m oktober zowel met lokstof en licht geïnventariseerd. Alle vlinders die op licht of lokstof werden aangetroffen werden geteld en op naam gebracht. In het najaar werd gezocht naar de sporen (mijnen) van blad minerende soorten microvlinders.
	    2. Methode
	    3. Samenvatting
	De meeste soorten 62, werden gezien uit de familie Noctuidae en 26 soorten uit de familie Geometridae. Uit de families van de Drepanidae, Hepialidae en Lasiocampidae werd slechts 1 soort gedetermineerd, (fig.3) zie ook de jaarlijst.
	  
	Meer dan 94% van de totaal aangetroffen vlinders kwamen uit 3 families, Noctuidae, Geometridae en Erebidae. De meest voorkomende soorten per familie zijn weergegeven in de figuur 4, 5 en 6. Uit de familie van de Lasiocampidae werd 1 soort gedetermineerd die met 11 exemplaren ook in de figuur wordt vermeldt. (fig.5)
	     5. Resultaten (microvlinders)
	          
	De meeste soorten 10 en 11, werden gezien uit de familie der Tortricidae en Crambidae, uit de overige families werden slechts 1 of enkele soorten gespot, zie (fig.9) en de jaarlijst.
	Meer dan 70% van de totaal aangetroffen vlinders kwamen uit 3 families, Yponomeutidae, Crambidae en Tortricidae. De meest voorkomende soorten van deze families zijn weergegeven in (fig.10), zie voor de overige soorten de jaarlijst.
	  
	De aantallen microvlinders waren laag met uitzondering van de stippelmotten (Yponomeutidae) waarvan voor sommige soorten schattingen moesten worden gemaakt. Ook voor de soort duikermot (Crambidae) moest een schatting worden gedaan van wege de talrijkheid. Het totaal aantal vlindertjes kwam hierdoor boven de 253 uit wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de eerder genoemde Yponomeutidae en Crambidae. De meeste soorten werden zowel bij de Tortricidae als Crambidae gedetermineerd 10/11, bij de familie Pyralidae konden 6 soorten worden gedetermineerd. Gezien de aantallen lijkt er een gezonde populatie van de meidoornstippelmot aanwezig te zijn. Ook de aantallen van de duikermot wijzen op een aanwezige populatie van deze soort. Van de overige aangetroffen soorten konden geen bewijzen worden gevonden van populaties. Er werd één imago van een vrij zeldzame soort gedetermineerd, de duponcheliamot een soort die steeds meer in de stedelijke omgeving is te vinden en waarschijnlijk uit de kassen afkomstig is, dit exemplaar is waarschijnlijk een zwerver. Gezien de aantallen en soorten en de tegenvallende resultaten van ontbrekende populaties riet gebonden soorten is deze locatie minder interessant voor de microlepidoptera. Gezien de aangetroffen mijnen van de kastanjemineermot is er zeker een populatie aanwezig. Van de overige aangetroffen mijnen zijn de aantallen dermate laag dat deze geen aanleiding geven te veronderstellen dat er vlinderpopulaties aanwezig zijn dan incidenteel voorkomende. De conclusie voor deze locatie moet dan ook, gezien door de bril van de lepidopterist, zijn dat het een minder interessante biotoop is voor de Lepidoptera.  
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	vervolg jaarlijst (macro)
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