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Het rood weeskind was altijd het meest algemene weeskind.

Nationale Nachtvlindernacht 2019

Wachten op weesjes
In het weekend van 30 en 31 augustus vindt voor de vijftiende keer de Nationale Nachtvlinder
nacht plaats. Verspreid door heel Nederland worden excursies georganiseerd om de pracht
van deze onderbelichte soortgroep te laten zien. Dit jaar vindt de nacht laat in het jaar plaats
en gaat de zon al om half 9 onder. Hierdoor is de activiteit ook toegankelijk voor de minder
actieve nachtbrakers.
De maanden waarin we de meeste soorten nachtvlinders kunnen zien, zijn juni en juli. Rond begin juli
hebben 286 soorten macronachtvlinders de piek van
hun vliegtijd. Eind augustus zijn de meeste zomervlinders uitgevlogen, en ligt het totaal aantal aan
soorten lager. Rond de nachtvlindernacht hebben
namelijk ‘nog maar’ 86 soorten macronachtvlinders
hun vliegpiek. Er vliegen nog wel ruim driehonderd
verschillende soorten nachtvlinders, wat de kans op
een leuk lijstje vergroot. Toch is er nog een groot verschil tussen deze twee perioden Omdat het een stuk
eerder donker is, komen er al eerder vlinders op het
doek af, waardoor de nachtvlinderavond vroeger kan
beginnen. Ook het soortenspectrum is in het najaar
heel anders dan in de vroege zomer. Voor de afwisseling wordt de nachtvlindernacht dus beurtelings in
een van beide seizoenen gehouden.
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Mee op pad

Iedereen is welkom om aan te haken bij een excursie. In voorgaande jaren werd er in elke provincie
minstens eentje georganiseerd, dus grote kans dat
er ook een bij u in de buurt is. De locaties staan op
www.vlinderstichting.nl/nachtvlindernacht. Als u
zelf een excursie organiseert, kunt u die hier ook zelf
aanmelden. Maak tijdens de avond een lijstje van de
aantallen en soorten die zijn waargenomen, zodat we
aan het einde van het weekend een totaallijst kunnen
maken. Voer deze waarnemingen in via telmee.nl of
waarneming.nl. Maakt u een verslag van de nachtvlindernacht? Mail het door, dan zetten wij het op onze
website.
Jurriën van Deijk

Onder de 86 soorten die tijdens de nachtvlindernacht gezien kunnen worden, zitten ook enkele
zeer zeldzame soorten in hun vliegpiek, zoals de
glanzende marmeruil (Pseudeustrotia candidula) of
maagdenuil (Eucarta virgo). Wanneer de grote zeldzaamheden buiten beschouwing worden gelaten, is
er nog steeds kans om ongeveer 64 soorten macro
nachtvlinders. Hieronder vallen de meer standaard
soorten die op licht afkomen zoals de huismoeder
(Noctua pronuba), zwarte-c-uil (Xestia c-nigrum),
appeltak (Campaea margaritaria) en hagedoornvlinder (Opisthograptis luteolata). Maar afhankelijk van
de locatie in Nederland vliegen dan ook wel enkele
specialistische soorten. Langs de kust maak je bijvoorbeeld kans op slanke groenuil (Actebia praecox),
roodstreepspanner (Rhodometra sacraria) of ligusterstipspanner (Scopula imitaria). Op de binnenlandse zandgronden is er juist weer kans op late
heide-uil (Xestia agathina) of zwartpuntvolgeling
(Noctua orbona). Zo heeft elke regio zijn eigen leuke
soorten.

men, maar vooral de weeskinderen staan bekend als
najaarsvliegers. Het rood weeskind (Catocala nupta)
was altijd de meest algemene soort van het stel, maar
de laatste jaren neemt het karmozijnrood weeskind
(Catocala sponsa) in aantal toe. Terwijl dit vroeger een
soort was die voornamelijk op de Veluwe werd waargenomen, worden er tegenwoordig bijna overal op
de zandgronden exemplaren gezien. Misschien is het
karmijnrood weeskind inmiddels zelfs algemener dan
het rood weeskind. Met heel veel geluk maak je, vooral langs de kust, ook nog kans op het blauw weeskind
(Catocala fraxini), een soort die in Nederland voornamelijk als trekvlinder wordt gezien.

Weeskinderen

Eind augustus levert ook leuke soorten en aantallen
nachtvlinders op smeer op. Het meest zullen de piramidevlinders en vierkantvlekuilen worden waargeno-
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