
Boerenlandparels
Insecten zijn een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit. Over hoe 

het nu gaat met die insecten in weilanden en akkers bleek maar weinig 
bekend. En de signalen vanuit de natuur waren verontrustend. Daarom 

worden sinds 2019 nachtvlinders geteld door een groep enthousiaste 
boeren. Zij staan op voor dag en dauw om zich hiervoor in te zetten! 

Met hun LedEmmers en telefoons brengen zij de nachtvlinders letterlijk 
in beeld. Welke soorten zien zij zoal in het landelijk gebied? 

Het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG) wordt uitgevoerd door BoerenNatuur, De Vlinderstichting en LTO Noord. BIMAG wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, deze poster is mede mogelijk gemaakt door het LTO Noord programma Biodiversiteit. 

 Top 10 meest geziene nachtvlinders op het boerenland… 

LATE HEIDE-UIL
foto Bianca Straathof

De late heide-uil komt lokaal 
voor op de hogere zandgron-
den en leeft van struikhei. Zijn 
leefgebied bestaat uit schrale 
akkerranden met struikhei. 

LIEVELING
foto Karin Bergmans-Elshof

De lieveling is een opvallende 
spanner met een lichte grond-
kleur en een opvallend roze 
lijntje over de bovenvleugels. Ze 
zijn overdag ook goed te vinden 
tussen hoog gras.  

PRACHTPURPERUILTJE
foto Bianca Straathof

Het prachtpurperuiltje rukt 
langzaam op vanuit het zuiden 
van Nederland. De soort leeft 
van verschillende soorten dis-
tels. Deze staan nogal eens langs 
akkerranden of op overhoekjes, 
en dus wordt deze zeldzaam-
heid regelmatig in het agrarisch 
gebied waargenomen.

GOUDVENSTERTJE
foto Bianca Straathof

De naam van het goudvenstertje 
dekt perfect de lading van deze 
vlinder. Op de goudkleurige bo-
venvleugel bevinden zich namelijk 
enkele ‘venstertjes’ die in bepaald 
licht haast glimmend lijken.

 … en 10 mooie, lokale of zeldzame nachtvlinders 

Gewone grasuil
De rupsen van de gewone grasuil eten stengels 
en wortels van verschillende grassen. Die 
voorkeur voor grassen verklaart de naam en de 
vele waarnemingen in het agrarisch gebied.
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Gewone breedvleugeluil
De gewone breedvleugeluil vliegt tussen begin april 
en eind oktober in twee, soms drie verschillende 
generaties. 
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Zwarte C-uil
De zwarte c-uil dankt zijn naam aan de zwarte 
driehoekige vlek op de voorvleugels, waaraan je 
hem kunt herkennen.  
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Witte tijger
De witte tijger is een opvallende witte vlinder met zwarte stipjes op de voorvleugels. De rups leeft van veel voorkomende kruidachtige planten, waaronder zuring en brandnetel.  
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Huismoeder
De vlinders van de huismoeder bezoeken vaak 
bloeiende planten en leveren daarmee een 
bijdrage aan de bestuiving van die planten. 
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Maansikkeluil
Hoewel de maansikkeluil vrijwel niet gezien 
wordt in de vier noordoostelijke provincies, staat 
hij toch in de top 10. Om hem te zien moet je 
wel geduld hebben aangezien deze soort pas 
aan het eind van het jaar gedurende september 
en oktober vliegt. 
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Oranje wortelboorder
De rups van de oranje wortelboorder leeft onder 
de grond en voedt zich daar met wortels en 
ondergrondse stengeldelen. De rups overwintert 
tweemaal en verpopt zich onder de grond. 
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Vierkantvlekuil
De vierkantvlekuil is een echte graslandvlinder. 
Net als veel andere nachtvlinders kun je ze 
lokken met licht en smeer (mengsel van suiker 
en alcohol). 

foto Karin Bergm
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Gewone worteluil

Veel nachtvlinders zijn vaak te herkennen 
aan het vlekkenpatroon op de voorvleugels. 
Zo heeft de gewone worteluil een langerekte, 
donkergevulde tapvlek en een niervlek die bijna 
donkerder is dan de ringvlek. 
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Kleine beer
De kleine beer is een voorbeeld van een 
nachtvlinder die zowel overdag als ’s nachts 
actief is. 
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MOERASWALSTROSPANNER
foto Attje Meekma

De moeraswalstrospanner is een vrij 
zeldzame soort die leeft op onder 
andere walstro en waterdrieblad. Je zou 
verwachten dat deze schaarse soort dus 
vooral in natuurgebieden en moerassen 
voorkomt, maar de meeste waarnemin-
gen worden gedaan in het agrarisch ge-
bied. Vooral in het noorden van het land 
komen boeren hem regelmatig tegen.

Planten van waarde
Dit is een bijvoet. Sommige rupsen zijn voor hun voedsel afhankelijk van 
een specifieke plant, dat heet een waardplant. De helft van de nachtvlinders 
is afhankelijk van grassen, de andere helft van alDe bijvoet is een belang
rijke waardplant voor rupsen van verschillende soorten dwergspanners, de 
zeldzame absintmonnik en boksbaardvlinder en de getekende gamma-uil.

‘Wat mot dat?’
Wist je dat nachtvlinders niet alleen mooi zijn, maar ook heel nuttig? Nacht-
vlinders spelen een belangrijke rol als bestuivers van planten. Ook graaft een 
deel van de larven graag gangen in de bodem. Zo houden ze de bodem lekker 
luchtig! 

‘Slordig? Ja graag!’
De landbouw in Nederland is vaak heel netjes. Maar wist je dat rommelige 
hoekjes juist perfect zijn voor insecten? Een rand langs de sloot laten staan of 
een hoekje niet maaien helpt de nachtvlinders een handje. 

‘Schijn bedriegt’
Nachtvlinders vang je niet zomaar. Daarom lokken de boeren de vlinders 
naar een val. Het licht op deze LedEmmer wordt door de vlinders ver-
ward met de maan! Gelukkig raken ze niet bezeerd en de volgende dag 
fladderen ze vrolijk verder. 

GROOT AVONDROOD
foto Karin Bergmans-Elshof

De rups van het groot avondrood 
leeft op onder andere wilgenroosje 
en teunisbloem. Als jonge rups zijn 
ze nog groen, maar in een later 
stadium verkleuren ze naar bruin.

SPAANSE VLAG
foto Jurriën van Deijk

De Spaanse vlag is één van de 
twee Europees beschermde soorten 
nachtvlinders die vooral in het 
zuidoosten van Nederland wordt 
waargenomen. De rupsen leven 
van verschillende soorten kruiden.

VARIABELE W-UIL
foto Attje Meekma 

De variabele w-uil is een vlinder met 
een opvallende tekening. Aan de 
rand van de bovenvleugel bevindt 
zich een opvallende W-tekening. 
De rupsen leven van allerlei kruiden 
langs slootkanten en in overhoekjes.

GROTE BEER
foto Karin Bergmans-Elshof

De grote beer is een imposan-
te verschijning om tegen te 
komen, zowel als vlinder als 
als rups. De rupsen leven van 
allerlei kruidachtige planten, 
zoals bijvoorbeeld brandnetel en 
zuring.  

RIETLUIPAARD
foto Juriën van Deijk

De rietluipaard is een zeer 
opvallende vlinder. Hij heeft een 
zeer lang achterlijf waardoor 
zijn vleugels relatief kort lijken. 
Ze leven van riet, ook langs 
kleinere sloten. Boeren in voor-
namelijk Friesland en Overijssel 
vangen deze aparte verschijning 
met regelmaat.
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