
(Zevende) Nationale NachtvlinderNacht op 2 september 2011 
Nieuwe micro’s voor oost Zeeuws Vlaanderen! 

 

                                                                                       Verslag van Joop de Bakker en Eddy Taelman 

 

Vrijdagnacht 2 september 2011 konden vlinderliefhebbers op circa 80 plaatsen in het land 

kennismaken met de schonen van de nacht. Vanaf de schemering tot in de kleine uurtjes 

werden nachtvlinders gevangen op licht en op smeer.  

 

Zeeland 

Natuurlijk deden de Zeeuwse vlinderwerkgroepen van de Vlinderstichting ook weer mee. In Zeeland 

werden excursies gegeven te Kwadendamme, Goes, Ritthem, Rammekenshoek, Lamswaarde, Axel, 

Arnemuiden en Oostburg. 

 

Excursie Lamswaarde 
Voor de zevende keer op rij nam de insectenwerkgroep van de Steltkluut annex vlinderwerkgroep 

Zeeuws Vlaanderen (Oost) deel aan de NNN.  

 

 Door onze werkgroep werd een lichtval met laken geplaatst in de tuin bij de familie de Bakker en er 

werd een strooproute in de omgeving van Lamswaarde uitgezet.  

 

Het was prima nachtvlinderweer. Bij een zalige temperatuur van ca 20 graden gingen we om 9 uur 

van start. Rond half 11 uur was er al 

dauwvorming maar de temperatuur was om half 

twee nog rond de 14 graden. 

De belangstelling was redelijk. Tien personen 

kwamen een kijkje nemen. Door de deelname 

van onze Belgische vlindervrienden Dirk en 

Hugo kreeg het evenement nog een internationaal 

tintje.  

Na een korte kennismaking en de koffie konden 

de gasten vanaf het terras meester-vanger Eddy 

Taelman aan het werk zien en veel nachtvlinders 

zaten al in het net voor ze de kans kregen om op 

het laken te landen of in de val te vliegen. 

 

Om half elf deden we een rondje langs de strooproute. Zeventien bomen waren ingesmeerd met een 

mengsel van banaan, suiker en wijn. 



Opvallend was dat op het smeer op wilg en iep 

geen nachtvlinders zaten. Op populier zaten er 

17 vlinders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

     De hopsnuituil werd alleen op smeer gevangen                     Weinig vlinders op smeer. Zou het aan de wijn liggen? 

 

        

Terug op de basis gaf Joop de Bakker nog een powerpoint-presentatie over het 25-jarig bestaan van 

de werkgroep en de voorlopige resultaten van het Zeeuwse nachtvlinderonderzoek.  

De vangst van de vlinders op licht ging ondertussen verder en onder genot van een drankje werden de 

vlinders op naam gebracht. De wijn werkte bij de gasten blijkbaar beter dan bij de vlindersmeer, want 

tot in de kleine uurtjes werd er heel wat gelachen en afgelald. 

 

Soorten en aantallen  
Totaal werden 149 macro’s + 11 micro’s genoteerd van 33 macro- en 10 microsoorten.(zie lijst) 

Onze top-drie komt overeen met het voorlopige landelijke resultaat.  

De eindbalans werd de volgende dagen opgemaakt, want er werden nog wat micro’s ter verificatie op 

het forum van waarneming.nl gezet omdat ze voor het eerst in Oost Zeeuws Vlaanderen werden 

gezien 

 

Nieuw voor Oost Zeeuws Vlaanderen 

Het is altijd leuk nieuwe soorten in en voor de regio te ontdekken. De hangmatmot is met een lengte 

van 4 mm een micro onder de micro’s. 

          Splintervlekbladroller                                                  Hangmatmot                                         Zomerduinmot 

 

Voorlopige resultaten landelijk  

De huismoeder staat voorlopig, net als andere jaren, op nummer 1. Andere vlinders uit de voorlopige 

top drie zijn gamma-uil en zwarte-c-uil. Ook bruine snuituil, piramidevlinder, appeltak, 

hagendoornvlinder, volgeling, vierkantvlekuil en agaatvlinder horen bij de tien soorten die tot nu toe 

op de meeste locaties zijn aangetroffen.  

 

Bedankt 

Wij danken de Vlinderstichting voor de publiciteit en we danken alle bezoekers voor de 

belangstelling en Joop Rijnders voor de sterke verhalen bij de borrel. Tot ziens bij de 8e NNN. 

 



 

Resultaten Lamswaarde 

  

7e NNN  2 september 2011 excursiepl: Lamswaarde

Macro's 10 deelnemers Totaal op licht op smeer

1 Noctua pronuba huismoeder 28 24 4

2 Autographa gamma gamma-uil 22 22

3 Xestia c-nigrum zwarte-c-uil 14 14

4 Hoplodrina ambigua zuidelijke stofuil 11 10 1

5 Colostygia pectinataria kleine groenbandspanner 8 4 4

6 Idaea seriata paardenbloemspanner 8 7 1

7 Xestia xanthographa vierkantvlekuil 6 3 3

8 Peribatodes rhomboidaria taxusspikkelspanner 5 5

9 Noctua comes volgeling 5 5

10 Lacanobia oleracea groente-uil 4 4

11 Phlogophora meticulosa agaatvlinder 3 2 1

12 Mythimna pallens bleke grasuil 3 3

13 Hoplodrina blanda egale stofuil 3 3

14 Luperina testacea gewone grasuil 3 3

15 Opisthograptis luteolata hagedoornvlinder 3 3

16 Hypena proboscidalis bruine snuituil 2 1 1

17 Abrostola triplasia donker brandnetelkapje 2 2

18 Mesapamea secalis halmrupsvlinder 2 1 1

19 Noctua janthe open-breedbandhuismoeder 2 2

20 Chrysodeixis chalcites turkse uil 2 2

21 Hydraecia micacea aardappelstengelboorder 1 1

22 Watsonalla binaria gele eenstaart 1 1

23 Camptogramma bilineata gestreepte goudspanner 1 1

24 Hypena rostralis hopsnuituil 1 1

25 Ennomos autumnaria iepentakvlinder 1 1

26 Noctua janthina kleine breedbandhuismoeder 1 1

27 Mamestra brassicae kooluil 1 1

28 Zanclognatha tarsipennalis lijnsnuituil 1 1

29 Amphipyra pyramidea piramidevlinder 1 1

30 Agrotis puta puta-uil 1 1

31 Anarta trifolii spurrie-uil 1 1

32 Mythimna albipuncta witstipgrasuil 1 1

33 Gymnoscelis rufifasciata zwartkamdwergspanner 1 1

Micro's

1 Scythropia crataegella doornspinnertje 2 2

2 Agonopterix arenella bleke kaartmot 1 1

3 Archips podana grote appelbladroller 1 1

4 Lyonetia clerkella hangmatmot 1 1

5 Udea ferrugalis oranje kruidenmot 1 1

6 Amblyptilia acanthadactyla scherphoekvedermot 1 1

7 Dichelia histrionana splintervlekbladroller 1 1

8 Hypsopygia costalis triangelmot 1 1

9 Agriphila tristella variabele grasmot 1 1

10 Nyctegretis lineana zomerduinmot 1 1

TOTAAL 160 143 17

 


