
wachtervlinder (Eupsilia transversa)
begin oktober – begin april
hele land

dennenuil (Panolis flammea)
begin maart - half mei
hele land, vooral zandgrond

nunvlinder (Orthosia gothica) 
midden maart – eind april
hele land

zwartvlekwinteruil (Conistra rubiginosa)
begin november – half maart
toenemend, nog iets minder in noorden

Twee satelietvlekjes aan weers-
zijden van de niervlek: 
wachtervlinder

Opvallend gebogen zwarte vlek op 
de voorvleugel: nunvlinder

Vleugelkleur voornamelijk fel 
oranje met een opvallend gebogen 
lichte niervlek: dennenuil

Grijsachtig bruine grondkleur met 
zwart gevulde ring- en niervlek 
met lichte aderen er doorheen 
lopend: zwartvlekwinteruil

Zoek
Voorjaarsuilen

Stropen of smeren
de manier om voorjaarsuilen te 
zien te krijgen!

Het lokken van vlinders met 
behulp van zoetstoffen noemen 
we smeren of stropen. Als je 
tegen de schemering plekken op 
de stam van een boom van onge-
veer 10x10 centimeter insmeert 
met stroop, dan kun je vanaf 
een kwartier later vlinders erop 
verwachten. De beste nachten 
hiervoor zijn niet te koud, het 
liefst wat vochtig en met weinig 
wind.

Geef je waarnemingen door
Dat kan via www.telmee.nl of 
www.waarneming.nl

van maart tot eind april

Deze folder is gemaakt in het 
kader van het project ‘Nacht-
vlinders in de schijnwerper’ en is 
mede mogelijk gemaakt door de 
Uyttenboogaart Eliasen Stichting, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
en mede gefinancierd vanuit het 
ministerie van EZ (Amendement 
Koopmans - Groen en Doen).
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dubbelstipvoorjaarsuil (Anorthoa munda)
begin maart – eind april
hele land

variabele voorjaarsuil (Orthosia incerta)
begin maart – eind april
hele land

tweestreepvoorjaarsuil (Orthosia cerasi) 
begin maart – begin mei
hele land

kleine voorjaarsuil (Orthosia cruda)
begin maart – eind april
hele land

Vrij klein en variabel vrij donker 
oranjebruin gekleurd. Binnenrand-
hoek van de voorvleugel wijkt sterk 
naar binnen. Vleugels vaak ver over 
elkaar heen liggend: bosbesuil

Aan de binnenzijde van de golflijn 
enkele zwarte vlekjes, waarvan 
twee middelste opvallend:
dubbelstipvoorjaarsuil

Variabele, maar altijd wat vlekke-
rige tekening, hoekige vleugelpunt: 
variabele voorjaarsuil

Duidelijk zichtbare lichte, donker 
gerande golflijn. Opvallend licht-
omlijnde, grote ringvlek:  
tweestreepvoorjaarsuil

Vrij klein ( 12-15 mm), vaak licht 
en gelijkmatig getekend met op-
vallend smalle niervlek:
kleine voorjaarsuil

Wat groter ( 15-19 mm), pastel-
kleurig met fijne zwarte spikke-
ling. 
Licht omrande ring- en niervlek 
met donker gevulde binnenlob: 
sierlijke voorjaarsuil

sierlijke voorjaarsuil (Orthosia gracilis)
Eind maart – half mei
Hele land, schaars

bosbesuil (Conistra vaccinii)
Begin oktober – eind april
hele land, vooral zandgrond

Strooprecept
Er zijn vele tientallen stroop-
recepten in omloop. Bijna 
iedere nachtvlinderaar heeft 
zijn eigen favoriete recept. De 
belangrijkste ingrediënten zijn 
altijd: stroop, suiker of fruit en 
alcohol. De alcohol verspreidt 
de geur van de zoetigheid 
beter. 
Hier een ‘basisrecept’.

Ingrediënten
• 2 potten suikerstroop
• 1kg suiker
• bezinksel van 1 trapistenbier
• een scheutje wijn en/of 

vruchtenlikeur

Meng de ingrediënten zo 
door elkaar dat er een goed 
smeerbaar, plakkerig mengsel 
ontstaat. Het werkt vaak goed 
om de stroop te verwarmen 
en er dan de suiker in op te 
lossen. Als het weer wat is 
afgekoeld kan het bezinksel 
worden toegevoegd en als het 
helemaal koud is eventueel 
andere alcohol, zodat je kunt 
bepalen hoe dik het wordt. Te 
dik smeert niet prettig en te 
dun betekent dat er veel van 
de plek afdruipt en dat het 
smeren een rommeltje wordt. 

Andere ingrediënten die veel 
gebruikt worden zijn allerlei 
soorten overrijp fruit (vooral 
bananen), appel- of peren-
stroop, rum en allerlei exclu-
sieve bieren en alcoholische 
dranken. Welk recept het 
beste is? Hierover verschillen 
de meningen. Experimenteren 
is de beste manier om daar 
achter te komen.

Kijk voor herkenning 
en voor meer foto’s 
op www.vlindernet.nl
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