troleerd werden. Deze onderzoeksintensiteit is bij
smeren vrijwel onmogelijk. Dit is een van de redenen
dat de geurval een aantrekkelijk alternatief voor het
smeren vormt. Met geringe arbeidsinzet (het controleren van de val) en zonder verlies aan nachtrust
kunnen met geurvallen grote aantallen nachtvlinders
gevangen worden. Het maakt de geurval ook bijzonder geschikt voor simultaanonderzoek. Doordat
gedurende de onderzoeksperiode steeds op meerdere
locaties vallen hingen kon het leefgebied van het karmozijnrood weeskind vrij gedetailleerd beschreven
worden (Spalding & Parsons, 2004). De voordelen
van de geurval gelden niet alleen voor het karmozijnrood weeskind. Ook andere soorten nachtvlinders
die op smeer reageren zijn met geurvallen goed te
inventariseren (Griffioen in voorbereiding). Geurvallen
vormen dan ook een belangrijke aanvulling op de in
de Veldgids Nachtvlinders besproken vangmethoden.
Ze verdienen zowel bij het nachtvlinderonderzoek in
Nederland als elders in West-Europa (veel) meer aandacht dan ze nu krijgen.
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Atalanta wint Tuinvlindertelling 2016
Tijdens de tuinvlindertelling, die De Vlinderstichting in het eerste weekend van augustus voor de achtste keer
hield, was de atalanta met voorsprong de meest getelde vlinder.
De atalanta werd in heel het land met uitzondering
van de noordelijke provincies het meest gezien. De
kleine vos eindigde op de tweede plaats en de dagpauwoog werd derde. Opvallend genoeg waren in
de noordelijke provincies de kleine vos en de dagpauwoog talrijker dan elders in Nederland. Ook in
Vlaanderen, waar in hetzelfde weekend een tuinvlindertuintelling werd gehouden, kwam de atalanta als
de uitgesproken winnaar uit de bus.
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Op de kaart hiernaast is te zien dat het wel goed zit
met de landelijke deelname: in heel Nederland werden vlinders geteld.
Wist u overigens dat u het hele jaar door de vlinders
in uw tuin kunt tellen? Ga naar www.vlindermee.nl en
tel mee!

Aantal tuinen waarin is geteld per gemeente (afgerond).
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