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Tekst: Op vrijdag 6 september was het weer tijd voor de jaarTies Huigens lijkse Nationale Nachtvlindernacht. Op meer dan honderd plekken werd naar nachtvlinders gekeken. Dankzij
het goede nachtvlinderweer werden veel vlinders
gezien voor de tijd van het jaar. En met veel enthousiaste bezoekers werd het een zeer geslaagd evenement.
Hoewel nog lang niet alle gegevens binnen zijn kunnen we al wel concluderen dat het een goede nachtvlindernacht was. Een aantal soorten was algemeen en
werd op bijna alle locaties wel gezien, zoal gamma-uil,
huismoeder en zwarte c-uil. Ook appeltak, lieveling,
haarbos, bruine snuituil en koperuil werden veel doorgegeven.

Getekende gamma-uil.

macro- en 15 soorten micronachtvlinders. De meeste
vlinders op het laken behoorden tot de soorten zwarte
c-uil (Xestia c-nigrum) en huismoeder (Noctua pronuba). Beide hebben sinds het begin van de Nationale
Nachtvlindernacht in 2005 vaker op nummer 1 gestaan
in de landelijke top tien van soorten macronachtvlinders. Fraai gekleurde soorten op het laken waren
dit keer de hagedoornvlinder (Opisthograptis luteolata), koperuil (Diachrysia chrysitis) en braamvlinder
(Thyatira batis). Leuke, vrij zeldzame soorten voor het
Arboretum Belmonte waren verder de getekende gamma-uil (Macdunnoughia confusa) en de gelijnde grasuil
(Tholera decimalis).

Wageningen
In het Arboretum Belmonte in Wageningen stonden
leden en medewerkers van de nachtvlinderwerkgroep
KNNV-Wageningen, de Werkgroep Vlinderfaunistiek en
De Vlinderstichting met vijf opstellingen met lamp en
laken. Daarnaast waren er twaalf eiken en beuken met
een stroopmengsel ingesmeerd. Na een flinke bui aan
het eind van de middag was het ’s avonds droog en
warm. Om half negen begon het al flink te schemeren
en werden de eerste vlinders gezien.
Fraaie soorten
Naar schatting meer dan honderd bezoekers konden genieten van een scala aan soorten: 53 soorten
Frank Franssen

Veel vlinders op stroop
Hoewel één van de gidsen (ik noem geen naam) de
weg in het donker even kwijtraakte, werden er tijdens
drie lange stroopronden veel vlinders gezien, met
name veel exemplaren van de huismoeder en piramidevlinder (Amphipyra pyramidea), en zeker ook één
schijn-piramidevlinder (Amphipyra berbera). Andere
soorten op smeer waren de vierkantvlekuil (Xestia
xanthographa), kooluil (Mamestra brassicae), lieveling
(Timandra comae), paardenbloemspanner (Idaea seriata), agaatvlinder (Phlogophora meticulosa) en zelfs de
zeldzame witte-l-uil (Mythimna l-album). Interessant
was dat vlinders voornamelijk op de stroop op eik
zaten en minder op die op beuk.
Al met al waren de organisatoren bijzonder tevreden
over een avond/nacht met veel vlinders en enthousiaste bezoekers. Om een van hen te citeren: “Het was
weer beregezellig!”
De resultaten van de Nachtvlindernacht in de rest van
Nederland zullen worden gepubliceerd in een van de
volgende nummers van Vlinders.

Het vertrouwde beeld tijdens de nachtvlindernacht: laken, lamp en nieuwsgierige kijkers.
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