Rot fruit: geweldig
voor nachtvlinders
Tekst: Het najaar is een goede tijd om te stropen of smeKars Veling ren. Dan bloeien er niet zoveel planten en kun je
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In 2010 wordt er weer massaal naar nachtvlinders
gekeken tijdens de Nationale Nachtvlindernacht. Dit
jaar vindt hij plaats op 9 juli. Kijk voor mee informatie
op de nieuwe website www.nachtvlindernacht.nl.

nachtvlinders aanlokken met een zoet mengsel van
(suiker)stroop met extra suiker en andere ingrediën-

vlekwinteruil. Maar zoals uit bovenstaand voorbeeld
blijkt, ook rot fruit is zeer aantrekkelijk. Op gevallen fruit
onder bomen kun je nachtvlinders aantreffen, maar ook
op druiven die niet zijn geoogst zijn ze te vinden. Een
aantal nachtvlinders is als het echt koud is in winterrust,
maar deze worden in het vroege voorjaar weer actief. De
zwartvlekwinteruil en de bosbesuil bijvoorbeeld vliegen
in oktober, maar ook in wat minder koude nachten in
februari al zijn ze weer aan te lokken. Fruit hangt er dan
niet meer en ook de klimop is uitgebloeid, dus dan is het
stropen een prima methode.

ten zoals diverse soorten alcohol. Paul Hoekstra smeerde op 9 oktober 2009 in een boomgaard in Beusichem,
met verrassend resultaat.
Hij smeerde de stroop aan het begin van de avond op
tientallen bomen in een pruimenboomgaard, die niet
volledig was geoogst en waarin hier en daar nog de
pruimen hingen. Ze waren inmiddels al erg overrijp en
zelfs al ingedroogd. Het smeren leek een weinig succesvolle onderneming, want na de eerste ronde stond de
teller nog op nul vlinders. Ook tijdens de tweede ronde
zaten er geen vlinders op de stroop. Tot hij plotseling
een nachtvlinder in zijn zaklamp kreeg die boven hem
fladderde. Hij zag de vlinder landen op een al helemaal
verrotte pruim; het dier begon direct na de landing te
drinken. Toen Paul de boomgaard verder inspecteerde,
telde hij er 96 nachtvlinders, verdeeld over 17 soorten,
allemaal op de nog in de boom hangende rotte pruimen. Naast algemene soorten zoals bruine herfstuil
(37 vlinders), zwartstipvlinder (24 vlinders) en variabele
herfstuil (7 vlinders) werden er ook zeldzamere soorten
aangetroffen zoals de iepengouduil en de coniferenuil.
Op het smeer is trouwens die hele avond geen enkele
nachtvlinder gevonden, wel wat pissebedden en twee
soorten loopkevers.

Waargenomen nachtvlinders 9 oktober 2009,
boomgaard Beusichem
Bruine herfstuil
37
Zwartstipvlinder
24
Variabele herfstuil
7
Geelbruine herfstuil
1
Wilgengouduil
11
Gewone gouduil
1
Iepengouduil
1
Wachtervlinder
1
Huismoeder
2
Agaatvlinder
3
Witstipgrasuil
1
Grote worteluil
2
Puta-uil
1
Zwarte-c-uil
1
Coniferenuil
1
Gewone breedvleugeluil
1
Herfstrietboorder
1

In het najaar, tot in december toe, zijn er nog steeds
flink wat nachtvlinders actief. Ze zijn te vinden door bij
verlichting te kijken, waarop je bijvoorbeeld de kleine
wintervlinder vindt. Ook op laat bloeiende planten, zoals
klimop kun je nachtvlinders aantreffen zoals de zwart-
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Zwartstipvlinder op pruim.

Bruine herfstuil op pruim.

