Excursieverslag Nationale NachtvlinderNacht van 2 september 2011 in het
Horapark in Ede.
Ondanks een regenachtig begin van de week was
het vrijdagavond droog en niet al te koud. Net
klaar met het stropen, rijd ik naar de
ontmoetingsplek waar vrijwel gelijktijdig een
auto stopt: “Weet u of we hier goed zijn voor de
nachtvlinderexcursie?” vraagt de chauffeur mij.
Ik beaam dit en vertel waar de auto geparkeerd
kan worden.
Een kwartier later staan er zo’n 14
excursiegangers om me heen verzameld,
waaronder een familie uit Renswoude en drie
mannen uit Veenendaal. Een bekende van me die
toevallig samen met zijn vrouw rond deze tijd de
hond in het gebied uit laat, stuurt zijn vrouw met
hond alleen naar huis en sluit zich ook aan bij de
groep. Gelukkig zie ik ook wat tieners in het
gezelschap, die zijn vaak extra gemotiveerd en
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kunnen goed zoeken.
Voor mijn excursie maak ik gebruik van de verlichting die in het kantorenpark aanwezig
is en als in de reclamezuil waar omheen we ons hebben verzameld het licht gaat
branden, is dit voor mij het teken om de excursie te beginnen met een verhaal over
nachtvlinders. Om het een en ander te illustreren heb ik ook foto’s meegenomen die al
gauw van hand tot hand gaan. Een van de jongeren ontdekt al gelijk dat op de verlichte
pilaar onze eerste nachtvlinder zit: een aangebrande spanner. Een goed begin is het
halve werk. Intussen worden ook de eerste vleermuizen uit het gebied waargenomen en
met de batdetector op naam gebracht.
Nu wordt het tijd voor een rondje door het “park”. Op de smeer zijn nog geen vlinders
afgekomen, maar daar is het dan ook nog iets te licht voor.
We lopen langs de kantoren via verlichte lantaarnpalen, duiken parkeergarages in. Hier
een bruine snuituil, daar een zwartbandspanner. Het is sprokkelen vandaag. Zelf vind ik
de aantallen wat tegenvallend, maar voor de excursiegangers is het zoeken en zelf
ontdekken duidelijk al spannend genoeg. Een ‘s nachts vliegende libel? Nee, dit is nou
een mierenleeuw. In de laatste parkeergarage is het dan toch nog goed raak: net als
vorig jaar ontdekken we een geelblad (de eerste van twee exemplaren dit jaar) en tevens
wordt hier een walstrospanner gevonden. Dankzij de foto’s die ervan worden gemaakt
zijn de vlinders voor iedereen goed te zien. Twee typische Veluwe-soorten die landelijk
gezien zeker niet algemeen zijn te noemen.
Het laatste pand heeft vier enorme lampen aan staan. Hierop is altijd wel wat te vinden.
Maar ook hier is het in eerste instantie akelig leeg. Wel kunnen we hier enige keren van
erg dichtbij de roep horen van een bosuil vrouwtje. En tevens zwerven er vleermuizen
rond.
Nog even over het fietspad met enkele lantaarnpalen langs de smeerplekken terug naar
de verlichte reclamezuil, waar nog steeds de aangebrande spanner op ons wacht. Helaas
heeft het smeer vanavond geen enkele vlinder opgeleverd en ook de spanner heeft geen
gezelschap gekregen. De families met kinderen zijn linea recta naar hun auto gelopen.
Diegenen die op de fiets zijn gekomen praten nog wat na. Zelf vind ik het echter wat
vroeg om al te stoppen dus nadat de laatste is weggereden, ga ik alleen nog even snel
een rondje. Dit levert nog wel wat extra soorten op. Als het tegen elven opeens duidelijk
mistig wordt, besluit ik het park te verlaten. Tegen de etalages van een winkelcentrum
op de weg terug naar huis zitten de laatste nachtvlinders van deze vrijdag. Al met al best
een geslaagde avond.
Lijst waargenomen nachtvlinders Nationale NachtvlinderNacht-weekend:

micro
Stippelmot (spec) (1)
Bruine grasmot (1)
Bleke grasmot (1)
Gewone zakdrager (2 zakjes)
Anjerbladroller (1)
Windevedermot (1)
macro
Gepluimde spanner (1)
Aangebrande spanner (1)
Bruine snuituil (3)
Grote wintervlinder (3)
Appeltak (1)
Populierenpijlstaart (4 rupsen)
Geelblad (2)
Walstrospanner (1)
Zwartbandspanner (1)
Gestreepte goudspanner (2)
Huismoeder (1)
Eikenprocessierups (1)
Taxusspikkelspanner (2)
Paardenbloemspanner (3)
Hagedoornvlinder (1)
Gele eenstaart / Beukeneenstaart (1; vondst dood in spinnenweb)
Kleine groenbandspanner (1)
Gele oogspanner (1)
Vierkantvlekuil (1)
Oranje wortelboorder (1)
Gewone grasuil (1)
Groene korstmosuil (1)
Schimmelspanner (1)
Andere dieren tijdens de excursie:
Dwervleermuis (6)
Mogelijke Ruige Dwergvleermuis (1)
Bosuil
Pad (2)
Mierenleeuw
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