
Grasuilenzoekkaart
lastige soorten uit de genera Mythimna & Leucania

1. Vanuit de vleugelwortel vertrekt een zwarte, doorlopende streep (geen veeg). Dit is de 

enige grasuil met dit kenmerk (fig. 1). Komma-uil – Leucania comma

2. Langs de hoofdader loopt een donkere veeg (die vaak vanuit de vleugelwortel vertrekt), 

meestal contrasterend, soms gereduceerd tot verspreide zwarte schubjes

2a. Op de voorvleugel doorgaans 3 zwarte stipjes die in een driehoek staan (nooit in een 

boogje; fig. 4). Geen grijs lijntje over het voorhoofd.

Stompvleugelgrasuil – M. impura

2b. Op de voorvleugel doorgaans 3 zwarte stipjes waartussen vaak een vaag boogje loopt 

(fig. 3). Verse exemplaren met grijs lijntje over het voorhoofd (fig. 2). Vleugelpunt spits. 

Spitsvleugelgrasuil – M. straminea

2c. Forse soort, voorvleugel vaak met zachte pasteltinten (o.a. roze). Nooit zwarte stipjes op 

de voorvleugel. Zoomveld vaak donkerder. Vnl. duinen en heide. Zeldzaam.

Grijze grasuil – M. pudorina

De meeste grasuilsoorten uit de genera Mythimna en Leucania zijn 

allesbehalve eenvoudig te determineren. Deze fiches focussen op 

voorvleugelkenmerken, maar soms is de achtervleugel onontbeerlijk (zie p. 4).
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3. Voorvleugels zonder contrastrerende veeg

3a. Vleugeladering sterk geaccentueerd (aders donker omrand) OF voorvleugel 

vrijwel egaal, met enkel langs hoofdader lichtgrijze bestuiving en een stippenrij 

(minstens 5 stippen die een mooi boogje vormen). Hoofdader loopt uit in een 

verbreed licht vlekje. Figuur 8 & 9.

Gestreepte rietuil – L. obsoleta

3b. Voorvleugels nagenoeg egaal, soms met duidelijke adering (fig. 6 & 7). Aantal 

zwarte stipjes varieert van 0 tot 2. Vleugels lang en smal, vaak met spitse top.

Bleke grasuil – M. pallens

3c. Forse soort, vaak met pasteltinten (o.a. roze). Verspreide grijze en zwarte 

schubjes, geen duidelijke stippen. Vnl. duinen en heide. Zeldzaam.

Grijze grasuil – M. pudorina
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Wim Veraghtert
Fig. 12-14: 3 Spitsvleugelgrasuilen op een rij. De hoeveelheid grijs op het voorhoofd varieert van 

uitgesproken naar onopvallend. Het rechtse ex. heeft een bijkomende donkere veeg op de 

voorvleugel.

Spitsvleugelgrasuil
M. straminea
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Achtervleugel checken biedt uitkomst als voorvleugelkenmerken niet duidelijk zijn. V.l.n.r.: Stompvleugel-

grasuil – Bleke grasuil (bleke achtervleugel!)- Spitsvleugelgrasuil (bleke achtervleugel met stippenrij)

Fig. 18. Typische Spitsvleugel- met donkere veeg langs 

hoofdader en stippen die in een vaag boogje verbonden zijn.

Gestreepte rietuil
M. obsoleta
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Fig. 19-20. 2 exemplaren van Gestreepte rietuil. Opvallende 

stippenrij in een boogje; adering valt erg op.


