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Onderzoek naar 

wespvlinders
met behulp van 

feromonen.

Onderzoek is uitgevoerd tussen 

26 mei en 24 juli 2020 in de 

omgeving van Zuidwolde

Materiaal en feromonen zijn 

gekocht en ter beschikking 

gesteld door Vlinderwerkgroep 

Drenthe

Presentatie Joop Verburg



Procedure van werken:

1. Bewaar de feromonen in de 

vrieskast.

2. Neem de te gebruiken feromonen 

mee in een koelbox 

3. Houd rekening met de vliegperiode

4    en met de vliegtijd overdag 

5    (Doe het feromoon in de houder) 

4.   Zet de houder in de val

5.   Hang de val op op een geschikte plek

6.   Doe dat in de buurt van betreffende 

waardplanten

7. Wacht een half uur of doe iets anders

8. Kijk of er wespvlinders in de val zijn

9. Fotografeer en tel de wespvlinders

10.Laat ze ter plekke weer vrij

11.Ga evt naar een andere geschikte plek

12.Feromonen weer in de koelbox  

13.Thuis weer in de vrieskast.

14.Houd administratie goed bij

15.Ook 0-tellingen zijn belangrijk!





Feromoon van de Berkenwespvlinder, maar...............



......het blijkt een Appelglasvlinder



Diezelfde 1e keer zagen we op Fluitenkruid 

de Elzenglasvlinder 





Kruisreacties
Appelglasvlinder  ook op feromoon

van Elzenwespvlinder





Onderzoek in het Reestdal





elzenwespvlinder







Wilgenwespvlinder



Wilgenwespvlinder







Bessenglasvlinder









Met Koos Dijksterhuis in Reestdal



In de biologische boomgaard van 

Bram Luten in Linde





Natuurlijk de Appelglasvlinder





Eik

Maar ook de Eikenwespvlinder







In Steenberger oosterveld  de Wilgenwespvlinder







Met Jan Erik Plantinga

in een andere boomgaard 



Ook daar de Appelglasvlinder





Met Stefan Pronk in Veeningen



Een terrein met 

3 Populieren 

En toch........



.... Voor ‘t eerst de  Populierenwespvlinder







Opnieuw met Jan Erik in een gemengd bos met Eiken en Populieren



Eikenwespvlinder



Op zoek naar de Populierenwespvlinder 



Foto

Edwin de Weerd

Uitsluip-opening van 

Hoornaarvlinder



Foto

Edwin de Weerd

Pop van Hoornaarvlinder



Foto

Edwin de Weerd

Hoornaarvlinder net

uit de pop en nog 

met schubben op de 

vleugels









Stengel van framboos



Frambozenglasvlinder







Toename waarnemingen wespvlinders in 

Drenthe in 2020

Soort t/m 2019 t/m 2020

Appelglasvlinder 1 14

Bessenglasvlinder 7 21

Frambozenglasvlinder 2 12

Elzenwespvlinder 7 11

Eikenwespvlinder 6 20

Populierenwespvlinder 0 6

Wilgenwespvlinder 4 15

Hoornaarvlinder (imago) 13 25 (2 op 

feromonen)

In 1 jaar bijna verviervoudiging van totaal aantal 

waarnemingen wespvlinders in Drenthe t/m 2019



Wespvlinders 

2021



EINDE

13 keer op pad geweest

Slechts eenmaal geen enkele 

Wespvlinder

Komend jaar op zoek i.h.b. naar:

Berkenwespvlinder

Gekraagde wespvlinder 



2020

In alle 5  deelgebieden

zijn grote vorderingen 

gemaakt in het 

onderzoek naar 

macro-nachtvlinders  

in drenthe

Hoe donkerder groen, 

hoe meer soorten zijn 

er bij gekomen

De vakken met een 

groen kruis zijn in 

principe voldoende 

onderzocht

Overige overzichten 

zijn te vinden op 

website van VWD



Mary van Steeg heeft op 23 april in Gasselte een foto kunnen maken van de vrij 

tot zeer zeldzame Egale of Tweelingbosrankspanner.



17 juni 2020 heeft Jan Rocks de Gemarmerde wortelboorder op het laken 

gekregen. Hij deed de waarneming in de buurt van het zwembad in de 

Boswachterij Sleenerzand.



25 juli 2020 ging een Gepluimde snuituil op het grondzeil van Piet de Jonge 

zitten. Hij had zijn laken opgezet bij de Schans in Katshaar.



Op 11 augustus 2020 kreeg Piet de Jonge uit Klazienaveen

in het Bargeerveen de Satijnstipspanner op het doek.



Op 22 oktober 2020 meldt Jan Vriend uit Hees (bij Ruinen): Kosmopoliet. 

1e vondst in Drenthe en tweede vondst in Nederland ooit!!



Op 24 februari 2021 zag Hendrik Jan Gommer uit Dalen

de Vroege walstrospanner bij de lamp bij zijn achterdeur. Nr 583


