(Tiende) Nationale NachtvlinderNacht op 27 juni 2014
Gepluimde snuituilen en astermonnik fleuren avond op!
Verslag van Joop de Bakker en Eddy Taelman
Vrijdag 27 juni 2014 konden vlinderliefhebbers op 44 excursiepunten in het land kennismaken
met nachtvlinders.
Zeeland
In Zeeland waren er excursies gepland in Poppendamme, Lamswaarde en Oostburg.
Excursie Lamswaarde
Voor de tiende keer op rij nam de insectenwerkgroep van de Steltkluut annex vlinderwerkgroep
Zeeuws Vlaanderen (Oost) deel aan de NNN.
In de loop van de middag kregen we een pittige bui met 8mm regen op ons dak en de smeer om een
smeerroute in de omgeving uit te zetten bleef daarom in de kast.
Tegen de avond werd het weer droog en konden we een lichtval in de tuin bij de familie de Bakker
plaatsen. Binnenshuis konden we dan ook een pp-presentatie geven en de vlinders goed bekijken.
Omdat het pas om elf uur donker is hadden we om 9 uur een pp-presentatie gepland over de
activiteiten van de werkgroep in 2013. Het is altijd leuk om nog eens terug te kijken naar onze
activiteiten op vlindergebied.
Dankzij de Vlinderstichting konden we de deelnemers een mooie poster overhandigen en laten zien
hoe gevarieerd de schonen van de nacht zijn.
Het was ondertussen al elf uur en dus hoge tijd om ons met de nachtvlinders bezig te houden en het is
altijd spannend wat er op het licht zal afkomen.
Er vormden zich
spontaan een
vangploeg en een
determinatieploeg.
Meester-vanger
Eddy Taelman en
assistent Jens
Bokelaar konden in
de loop van de nacht
58 vlinders op tafel
zetten.

Drietand en psi-uil, grasuilen, stofuilen en halmuiltjes leveren onder vlinderaars altijd een hoop
discussie op. Zo ook deze avond, maar gezamenlijk kwamen we er gelukkig weer uit.
Op het eind van de avond kwam het toetje met de slagroom. Voor het eerst werden op Lamswaarde
niet één maar zelfs twee gepluimde snuituilen (Pechipogo plumigeralis) gevangen. De soort werd in
2006 voor het eerst in Nederland (in Zeeland) waargenomen.

De
determinatieploeg
met rechts Joop
Rijnders 90 jaar
oud en 10x deelnemer aan de NNN.

Een nieuwkomer
(staand) ziet het
gebeuren vol
bewondering aan.

Om half twee besloten we te stoppen en ging ieder huiswaarts. De lamp bleef aan en de volgende
morgen zaten er toch nog 30 vlinders in de val, waaronder een zeldzame astermonnik.

Soorten en aantallen
De eindbalans werd opgemaakt. Totaal werden 67 macro’s +21 micro’s genoteerd van 28 macro- en
8 microsoorten. (zie lijst) Bijzonder waren de gepluimde snuituilen, de astermonnik en de fraai
getekende witband-silene-uil.
Bedankt
Wij danken de Vlinderstichting voor de publiciteit en de posters en de vrouw des huizes voor de
koffie en de drank en alle bezoekers voor de belangstelling en de gezellige avond en wij hopen dat
iedereen op de 11e NNN weer van de partij zal zijn.
Resultaten Lamswaarde
Nachtvlinders op licht te Lamswaarde (AC 062-373)
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drietand
stompvleugelgrasuil
morpheusstofuil
lijnsnuituil
gewone stofuil
donker halmuiltje
zwartbandspanner
peppel-orvlinder
sneeuwbeer
houtspaander
groot avondrood
gewone worteluil
witte tijger
grijze stipspanner
witband-silene-uil
huismoeder
zwarte-c-uil
graswortelvlinder
taxusspikkelspanner
bleke grasuil
gepluimde snuituil
geelbruine rietboorder
stippelsnuituil
kortzuiger
moeras-grasuil
astermonnik
gele tijger
groente-uil
micro’s
gewone grasmot
stipjesbladroller
pinokkiomot
lichte coronamot
kroosvlindertje
bleke grasmot
grote appelbladroller
zilverstreepgrasmot

Totaal

Acronicta tridens
Mythimna impura
Caradrina morpheus
Herminia tarsipennalis
Hoplodrina octogenaria
Oligia latruncula
Xanthorhoe fluctuata
Tethea ocularis
Spilosoma urticae
Axylia putris
Deilephila elpenor
Agrotis exclamationis
Spilosoma lubricipeda
Idaea aversata
Hadena compta
Noctua pronuba
Xestia c-nigrum
Apamea monoglypha
Peribatodes rhomboidaria
Mythimna pallens
Polypogon plumigeralis
Archanara dissoluta
Macrochilo cribrumalis
Crocallis elinguaria
Lateroligia ophiogramma
Cucullia asteris
Spilosoma lutea
Lacanobia oleracea
Chrysoteuchia culmella
Lozotaeniodes formosana
Synaphe punctalis
Anania lancealis
Cataclysta lemnata
Crambus perlella
Archips podana
Crambus pascuella

