Nachtvlindernacht in
het hele land
Joop de Bakker

Op 11 september werd op 65 plekken verspreid door
heel Nederland genachtvlinderd in het kader van deNationale Nachtvlindernacht. Een kort verslag van de
nacht in Clinge en De Lutte.

Tekst: De Lutte: veel mensen
Leo Hassing Vanaf 21.00 uur stroomde het publiek in groten getale
Nachtvlinderwerkgroep toe in het Arboretum Poortbulten in De Lutte, waar
IVN Losser Nachtvlinderwerkgroep IVN Losser voor de negende
Joop de Bakker en keer meedeed aan de Nationale Nachtvlindernacht.
Eddy Taelman Meer dan 65 personen hebben we op deze avond uitDe Steltkluut leg kunnen geven over de nachtvlinders.
We hebben 33 verschillende soorten nachtvlinders
kunnen waarnemen, waarvan enkele bijzondere: de
bruine sikkeluil (6 exemplaren), de eiken-orvlinder
(10 exemplaren) en de lindegouduil met maar liefst 7
exemplaren. Vooral de agaatvlinder wekte die nacht
veel bewondering op.
Op het smeer kwamen helaas niet veel vlinders af. Het
aantal waargenomen soorten lag veel lager dan vorig
jaar toen we 152 soorten hebben waargenomen op
27 juni. In september is het aantal soorten nu eenmaal
een stuk lager; vooral de micro's zijn dan nog maar in
kleine aantallen aanwezig.

Juf Mireille bleek gelijk te hebben: dit is het naaldboombeertje.

Clinge: smeerexperiment
Voor de elfde keer op rij nam de insectenwerkgroep van de Steltkluut annex vlinderwerkgroep
Zeeuws Vlaanderen (Oost) deel aan de Nationale
Nachtvlindernacht in het bosgebied van Clinge (OostZeeuws-Vlaanderen).
Dit jaar werd op 23 bomen getest wat het beste
smeermiddel was: banaan met bier, stroop met rum of
onderste wijn met suiker. Er waren ook twee lichtbronnen om vlinders te vangen op het laken.
Veertien personen meldden zich om kwart over acht
bij de ingang van het bos. Na een presentatie over de
activiteiten van de werkgroep was het donker en kon
het nachtvlinderen beginnen. Helaas kwamen er maar
weinig vlinders op het licht en laken af. Dan maar kijken of er vlinders op de smeer waren afgekomen. Ook
dat viel tegen: in totaal hadden we op smeer maar 6
soorten en 12 vlinders. Bij zo weinig vlinders valt over
het beste smeermiddel natuurlijk weinig te concluderen.

We zagen overigens niet alleen vlinders. Op het laken
en bij de lichtvalkasten zaten ook meer dan vijftig
hoornaars. We hebben het publiek uitgelegd dat deze
grote wespensoort een nuttige rol speelt in de natuur
als opruimer van dode insecten. Op de gelokte nachtvlinders kwamen ook enkele dwergvleermuizen af die
met behulp van een batdetector konden worden gedetermineerd en tijdens het lopen van de smeerroute
nog een tiental watervleermuizen bij een vijver worden
bewonderd.
Rinus Baayens

De nachtvlindernacht in De Lutte trok veel belangstellenden.
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Op zo'n avond komen er altijd wel zeldzame soorten
voorbij. Een fraai grijs beertje zorgde voor discussie:
was het een plat beertje, streepkokerbeertje, glad
beertje of toch, zoals schooljuf Mireille met de nieuwe
veldgids meende, een vrouwtje naaldboombeertje? De
juf bleek gelijk te hebben. Ook leuk was de gepluimde
snuituil. Deze werd in 2006 voor het eerst in Nederland
(in Zeeland) waargenomen.
Om elf uur werd besloten wegens de lage vangsten te
stoppen, maar de lamp bleef aan. De volgende morgen
zaten er toch nog 116 vlinders in de val, waaronder
een paar zeldzame trekvlinders zoals de roodstreepspanner en de zuidelijke bandspanner. De eindbalans
werd opgemaakt. Totaal werden 78 exemplaren van 28
macro's genoteerd en 80 exemplaren van 12 micro's.

