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Op zoek naar geitenmelkers en uilen zonder veren – 

10 juni 2022 
Vrijdagavond 10 juni vertrokken we met een beperkte groep rond 20u voor een wandeling 

over de heidegebieden van Kattenbos. Voor de “echte” vogelaars was de avond al meteen 

geslaagd: aan de Leyssensmolen werd een mannetje grauwe klauwier gespot in een voor 

hem geschikt biotoop.  

Ook al liepen we door de vallei van de Molse Nete, veel water hebben we niet gezien. Het 

mag zo stillaan toch gaan duidelijk worden voor iedereen dat er wel degelijk iets misloopt 

met ons klimaat. Tot overmaat van ramp wordt de oever van de Nete bijna volledig 

ingenomen door Japanse duizendknoop. Deze woekersoort laat licht noch ruimte over voor 

onze inheemse oeverplanten. Zo krijgen zij dus niet één, maar 2 mokerslagen te verwerken. 

Ter hoogte van ons gebied Balimheide was het voor enkele van onze jonge deelnemers een 

koud kunstje om een nimf van de grote oorworm te vinden. Balimheide met z’n nog open 

stukken zand zijn een ideaal leefgebied voor deze zeldzame soort. Even later werd een gele 

glimmer door onze enthousiaste onderzoekers aangevoerd. Ondanks het feit dat het een 

algemeen voorkomende soort zou zijn, had niemand deze loopkever ooit al gezien. 

Rond 22u kwamen we op de heide zelf. Niet veel later hoorden we de eerste geitenmelkers 

al snorren en wat later vlogen ze enkele keren mooi rond en over ons heen. Onze deelnemers 

kregen ook de houtsnip nog enkele keren te zien en te horen. Eerste deel van onze missie 

geslaagd dus, nu nog de uilen zonder veren. 

Als afsluiter hadden we (de leden van Hesperia) nog enkele lichtvallen opgezet ter hoogte 

van de molen. Maar de mooie, grote soorten nachtvlinders waren niet meteen present. Een 

gewone worteluil maakte onze tweede belofte wel waar: we zagen ook uilen zonder veren. 

De “diehards” bleven tot het einde en konden ’s anderendaags vertellen dat ze zelfs een 

witte tijger hadden gezien, en neen, er was geen drank in het spel! Hieronder een overzicht 

van de waargenomen soorten vanaf de locatie van de lichtvallen. 

  



Waarnemingen op 10 juni 2022 aan de molen van Kattenbos door Hesperia

Vogels
1 Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus

2 Grauwe Klauwier Lanius collurio

Overige beestjes
1 Krompootdoodgraver Nicrophorus vespillo

2 Stenagostus rhombeus

3 Bleekgele weekschildkever Cantharis livida

4 Ophion spec.

5 Vierlijneendagsvlieg Ephemera glaucops

Lichenen
1 Groot dooiermos Xanthoria parietina

2 Heksenvingermos Physcia tenella

3 Bosschildmos Flavoparmelia caperata

4 Gewoon schildmos Parmelia sulcata

5 Steenpurperschaaltje Lecidella stigmatea

6 Witte schotelkorst Lecanora chlarotera

7 Eikenmos Evernia prunastri

Nachtvlinders
1 Cnephasia spec.

2 Oosterse schone Eratophyes amasiella

3 Kleine mosboorder Batia lunaris

4 Variabele eikenuil Nycteola revayana

5 Stipjesbladroller Lozotaeniodes formosana

6 Dennenspanner Bupalus piniaria

7 Stro-uiltje Rivula sericealis

8 Koolmotje Plutella xylostella

9 Rode dennenspanner Hylaea fasciaria

10 Zwartkamdwergspanner Gymnoscelis rufifasciata

11 Grote parelmot Glyphipterix thrasonella

12 Witte tijger Spilosoma lubricipeda

13 Bruine huismot Hofmannophila pseudospretella

14 Bryotropha spec.

15 Donkere marmeruil Deltote pygarga

16 Duikermot Acentria ephemerella

17 Geoogde worteluil Agrotis clavis

18 Gevlamde bladroller Archips xylosteana

19 Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella

20 Gewone worteluil Agrotis exclamationis

21 Grauwe spaandermot Blastobasis phycidella

22 Grijze dwergspanner Eupithecia subfuscata

23 Groene eikenbladroller Tortrix viridana

24 Kersenbladroller Pandemis cerasana
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25 Leverkleurige bladroller Pandemis heparana

26 Leverkleurige spanner Euchoeca nebulata

27 Oranjebruine grasmot Pediasia contaminella

28 Oranjegeel halmuiltje Oligia fasciuncula

29 Rode knopbladroller Spilonota ocellana

30 Streepbandmot Isophrictis striatella

31 Tweekleurig knoopvlekje Eucosma obumbratana

32 Zonnesproetbladroller Aleimma loeflingiana

33 Zwartvlekgranietmot Eudonia delunella

34 Triangelmot Hypsopygia costalis

35 Zilverstreep Deltote bankiana

36 Euides basilinea
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