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De Tweede Nationale
Nachtvlindernacht
Weer en bezoek
Ondanks het late moment in het
jaar viel er niets te klagen over het
weer. In vrijwel het hele land was
het een zwoele avond met temperaturen rond de 20 graden en windstil. Ideaal nachtvlinderweer. Dat
leverde dan ook heel wat bijzondere
waarnemingen op.
Een van de meest opvallende soorten van deze nacht was wel de viervlekvlinder (Lithosia quadra). Een
zeldzame trekvlinder die op zeker
vier locaties werd gezien. Ook veel
ervaren nachtvlinderaars hebben
voor hen nieuwe soorten kunnen
waarnemen.
Een reactie uit Heiloo: "Vorig jaar op
1 juli 29 soorten, nu 14 soorten,
maar wel met drie vlinders die wij
nog niet eerder in onze tuin hebben
waargenomen. Dit tot groot
enthousiasme van de aanwezigen."
Bijzondere deelnemers
Harderwijk: "Een onverwacht en verrassend element vormde het bezoek
van twee dienaren der wet die
poolshoogte kwamen nemen. De
heren lieten zich uitvoerig informeren over dit voor hen nieuwe fenomeen en wensten ons bij hun vertrek veel succes toe."
Ackerdijkse plassen: "Er kwam zelfs
een Afghaanse vluchteling die in
Kabull aan de universiteit ook aan
nachtvlinders had gewerkt! Hoog
bezoek dus."
Jeugdexcursies
In het kader van de jeugdnatuurclub
Wildzoekers was er op twaalf locaties een speciaal programma voor
jongens en meiden. Ze konden bijvoorbeeld zelf lokstroop maken of
een strooproute uitzetten en daarna
met een zaklamp de bomen afspeu-

ren op zoek naar nachtvlinders. Ook
konden ze helpen met het vangen
en op naam brengen van de vlinders om ze vervolgens weer los te
laten.
Een reactie uit Epe: "Vooral de kinderen waren goed in het vangen
van de vlinders."
Nieuwe nachtvlindergids
De nachtvlindernacht was de uitgelezen mogelijkheid om de nieuwe
nachtvlindergids te testen. Dit is dan
ook uitvoerig gedaan en met succes.
Een reactie uit Haarlem: "Er waren
maar enkele soorten, waarvan we er
zeven met zekerheid hebben kunnen vinden in het prachtige nieuwe
nachtvlinderboek. Wat een aanwinst, en fijn op tijd uit.
Complimenten ervoor."
Verslag
Wanneer alle resultaten binnen zijn,
maken we een uitgebreid verslag
dat zal verschijnen in Vlinders van
augustus 2007. Daarnaast verschijnen de resultaten ook op internet.
Heeft u uw waarnemingen nog niet
aan ons doorgegeven? Doe dit dan
voor 1 december, dan worden ze
nog in het verslag meegenomen.
Volgend jaar
In 2007 is de Nationale NachtvlinderNacht op vrijdag 7 september. Hopelijk hebben we dan net
zo'n mooie nazomer als dit jaar.
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Een korte indruk.
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Kars Veling

NachtvlinderNacht vond plaats op meer dan honderd plekken in het land.

De Vlinderstichting
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Lars Soerink

Zaterdag 23 september was het dan zover. De Tweede Nationale
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Foto’s:
1. Lekker smeren!
2. Viervlekvlinder..
3. Puzzelen met de nachtvlindergids.
4. Spannende taferelen.
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