Nationale Nachtvlindernacht
Vlindertuin Waalre, 1 juli 2005

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht is in de Vlindertuin gevangen met behulp van de volgende
methoden:
−
−
−

1 Verticaal gespannen laken, beschenen met een 250 Watt ML-lamp en voorzien van enkele
druppels amyl-acetaat (zoet ruikende lokstof). De lamp werd van stroom voorzien met behulp
van een 650 Watt tweetakt-aggregaat.
3 Heath traps voorzien van 9 Watt UV-rijke TL-buisjes werkend op accu’s.
Een mengsel van stroop, bier en spiritus (± 2:1:1) en enkele druppels amyl-acetaat op bomen
gesmeerd.

Er is gevangen van 23:00u tot ongeveer 02:00u. De temperatuur was ± 18°C. Het was bewolkt, maar
overwegend droog.
In totaal zijn 54 soorten macro-nachtvlinders gevangen. Deze zijn doorgegeven aan het Nachtvlinderproject (www.jnm.nl/nachtvlinders). Dit project beheert een database waarin momenteel ruim 6000
waarnemingen zitten. Via het nachtvlinderproject (NVP) komen de waarnemingen ook terecht bij De
Vlinderstichting, organisator van de Nationale Nachtvlindernacht.

Waargenomen soorten:
Wortelboorders
hopwortelboorder

Hepialidae
Hepialus humuli

Eenstaartjes
vuursteenvlinder
braamvlinder
orvlinder
berkeneenstaart

Drepanidae
Habrosyne pyritoides
Thyatira batis
Tethea or
Drepana falcataria

Spanners
kleine zomervlinder
vlekstipspanner
grijze stipspanner
gewone bandspanner
naaldboomspanner
zwartkamdwergspanner
gerande spanner
donker klaverblaadje
gerimpelde spanner
oranje iepentakvlinder
peper-en-zoutvlinder
ringspikkelspanner
gewone spikkelspanner
witvlekspikkelspanner
variabele spikkelspanner
witte grijsbandspanner
bruine grijsbandspanner
witte schaduwspanner

Geometridae
Hemithea aestivaria
Idaea dimidiata
Idaea aversata
Epirrhoe alternata
Thera obeliscata
Gymnoscelis rufifasciata
Lomaspilis marginata
Macaria alternata
Macaria liturata
Angerona prunaria
Biston betularia
Hypomecis punctinalis
Ectropis crepuscularia
Parectropis similaria
Alcis repandata
Cabera pusaria
Cabera exanthemata
Lomographa temerata

Pijlstaarten
dennenpijlstaart

Sphingidae
Sphinx pinastri

Tandvlinders
wapendrager
eekhoorn
witlijntandvlinder

Notodontidae
Phalera bucephala
Stauropus fagi
Drymonia querna

Beervlinders
rozenblaadje
streepkokerbeertje
witte tijger
gele tijger

Arctiidae
Miltochrista miniata
Eilema complana
Spilosoma lubricipeda
Spilosoma luteum

Uiltjes
houtspaander
huismoeder
bruine breedvleugeluil
driehoekuil
groente-uil
perzikkruiduil
tweestreepgrasuil
gekraagde grasuil
zuringuil
vogelwiekje
randvlekuil
hyena
graswortelvlinder
grauwe grasuil
donker halmuiltje
gewone stofuil
donkere marmeruil
zilverstreep
variabele eikenuil
koperuil
bruine snuituil
schaduwsnuituil

Noctuidae
Axylia putris
Noctua pronuba
Diarsia brunnea
Xestia triangulum
Lacanobia oleracea
Melanchra persicariae
Mythimna turca
Mythimna ferrago
Acronicta tridens / psi
Acronicta rumicis
Dypterygia scabriuscula
Rusina ferruginea
Cosmia trapezina
Apamea monoglypha
Apamea remissa
Oligia latruncula
Hoplodrina octogenaria
Protodeltote pygarga
Deltote bankiana
Nycteola revayana
Diachrysia chrysitis
Hypena proboscidalis
Herminia tarsicrinalis

N.B. Acronicta tridens (drietand) en Acronicta psi (psi-uil) zijn alleen op basis van genitaalonderzoek
en als rups van elkaar te onderscheiden.

Opvallende vangsten

Hopwortelboorder, Hepialus humuli. Een slecht lokaal voorkomende soort van natte, grazige plaatsen. Zeker niet gewoon. De 4e waarneming van deze soort in de database van het NVP (van de 6165).

Vuursteenvlinder, Habrosyne pyritoides. Een vrij algemene soort op plaatsen met braamstruweel.
Desalniettemin pas de 6e waarneming van deze soort in de NVP-database.

Kleine zomervlinder, Hemithea aestivaria. Een gewone soort op plaatsen met veel bomen. De 28e
waarneming van deze mooie, groene soort in de NVP-database.

Oranje iepentakvlinder, Angerona prunaria. Een niet zo algemene vlinder van bomenrijke gebieden
in zuid-Nederland. De 2e waarneming pas in de NVP-database van deze opvallend grote spanner.

Witlijntandvlinder, Drymonia querna. Tegenwoordig een slechts lokaal voorkomende vlinder. Uitsluitend in oost-Nederland en alleen op eik. De 3e waarneming van deze soort in de NVP-database.
Deze soort staat overigens niet in de veel gebruikte (Engelstalige) veldgidsen.

Perzikkruiduil, Melanchra persicariae. Een vrij algemene vlinder die vooral in en rond tuinen wordt
gezien. Daarbuiten schaars. De 8e waarneming van deze soort in de NVP-database.

Tweestreepgrasuil, Mythimna turca. Een ongewone soort die alleen in zuid-Nederland lokaal wordt
waargenomen. De laatste jaren wel wat frequenter dan daarvoor. De 4e waarneming van deze soort in
de NVP-database.

Gekraagde grasuil, Mythimna ferrago. Een gewone vlinder in allerlei biotopen met geschikte
grassen. De 11e waarneming van deze soort in de NVP-database.

Koperuil, Diachrysia chrysitis. Een gewone, maar erg mooie soort die in heel Nederland gezien kan
worden in allerlei biotopen. De 38e waarneming van deze soort in de NVP-database.

