Nationale Nachtvlindernacht 2019

Buxusmotten en
beveiligers

Dit jaar werd de landelijke Nationale Nachtvlindernacht (NNN) gehouden op vrijdag 30 en
zaterdag 31 augustus. Op zaterdag verzorgden Remco Vos en ik de NNN voor de derde keer bij
Het Groene Huis in Amersfoort.
Tekst: Na de hittegolf van eind augustus was het in de dagen
Violet Middelman voor de NNN flink afgekoeld, maar op zaterdag schoten de temperaturen nog één keer omhoog naar een
zomerse 28 graden. Aan het begin van de avond leidde dat tot een aantal onweersbuien die net over/langs
Amersfoort trokken. Tot ongeveer 20.30 uur bleef het
nog wat regenen terwijl het onweer langstrok. Dat
leverde uiteindelijk het perfecte weer op om nachtvlinders te kunnen zien, want die houden van warme,
licht vochtige omstandigheden.

Laken, led en lekkers

De bezoekers konden die avond een rondje over
het landgoed lopen. Bij Het Groene Huis stond een
opstelling met een laken en twee felle lampen. Even
verderop stond eenzelfde opstelling in het gezelschap
van een paar gezellig knorrende zwijntjes. In een eikenlaan waren de bomen besmeerd met het bekende
stroopmengsel en een wijnmengsel waar bepaalde
nachtvlindersoorten gek op zijn. Tot slot kwam men
bij een zogenoemde LepiLED, een soort hangende opstelling met ledverlichting. Het is een van de
alternatieven voor kwikdamplampen, die niet meer
verkocht mogen worden in verband met de schadelijke kwikstoffen.

Vlinders en hoornaars

Rond 21.00 uur was het donker en kwamen de eerste
nachtvlinders op het licht en smeer af. De fraaie
getekende gamma-uil (Macdunnoughia confusa) en
de essengouduil (Atethmia centrago) waren mooie
soorten om mee te beginnen.
In 2019 is voor de 15e keer de Nationale Nachtvlindernacht gehouden.
Op 67 plekken verspreid door heel Nederland zijn nachtvlinderexcursies georganiseerd. In totaal zijn er 707 soorten nachtvlinders waargenomen, al kan dit aantal nog veranderen aangezien nog niet al deze
waarnemingen zijn gevalideerd. Hieronder zaten onder andere de in de
voorbeschouwing van de NNN (Vlinders 3 2019) besproken weeskinderen, ook al waren het er niet zoveel als verwacht. Wilt u meer verslagen
lezen? Neem dan een kijkje op onze website: www.vlinderstichting.
nl/nachtvlindernacht. Ook zin om mee te gaan? Noteer dan alvast het
weekend van 20 juni 2020 in uw agenda!
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Op het laken bij Het Groene Huis kwamen naast
vlinders redelijk wat hoornaars af. In tegenstelling
tot de ‘limonadewespen’ zijn hoornaars absoluut niet
agressief, maar als je bijvoorbeeld bukt om een foto
te maken en er komt er eentje per ongeluk klem te
zitten, dan doet het echt wel zeer als ze je steken. Om
dat te voorkomen vingen we de hoornaars in een potje om ze aan het eind van de avond weer los te laten.

Mooie vlinders

De buxusmot (Cydalima perspectalis) overheerste die
avond: waarschijnlijk hadden we er in totaal wel zo’n
150 stuks. Meestal in de ‘normale vorm’, maar we
hadden ook meerdere donkere exemplaren van deze
soort. De buxusmot is niet echt geliefd onder tuiniers
met buxus in de tuin, maar als we hier realistisch naar
kijken is het een exotische plant die hier helemaal niet
thuishoort, en de buxusmot, ook een exoot, maakt
nu gebruik van de kans die we bieden doordat we met
ons allen zoveel buxus in onze tuinen hebben staan.
Het natuurlijke evenwicht zal er hopelijk vanzelf komen; laten we tot die tijd maar gewoon genieten van
deze mooie vlinder.
Op smeer werden ook mooie nachtvlinders gezien.
Het zwart weeskind (Mormo maura) is een indrukwekkende vlinder door zijn grootte van zo’n 3 à
4 cm. Verder kwamen er onder andere huismoeder (Noctua pronuba), volgeling (Noctua comes),
agaatvlinder (Phlogophora meticulosa), gewone
worteluil (Agrotis exclamationis), piramidevlinder
(Amphipyra pyramidea) en schijnpiramidevlinder
(Amphipyra berbera) op af. De avond was uiteindelijk
goed voor zo’n 60 soorten.

Geen inbrekers

Rond 23.30 uur kwamen er onverwachte bezoekers:
een beveiligingsbedrijf dat een melding had gekregen
via camerabewaking. De politie die even later volgde
bleef wat wantrouwig, maar het mocht toch wel
duidelijk zijn dat we niet aan het inbreken waren! De
NNN was weer een mooie avond en nacht, met leuke
bezoekers. Iets na 1.00 uur gingen de lampen uit en
was het nachtvlinderfeestje voorbij.
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1. tweelijnmot, 2. gezoomde valkmot, 3. eikensteltmot, 4. scherphoekvedermot, 5. buxusmotten, 6. zwart weeskind, 7. satijnlichtmot.
Foto’s: Remco Vos m.u.v. eikensteltmot: Violet Middelman.
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