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Op 66 plekken was het op 3 en 4 juni 2016 weer raak: 

de Nationale Nachtvlindernacht. In Noord-Brabant wer-

den de meeste excursies georganiseerd; maar liefst 

12. Naast Nederland hield ook België een Nationale 

Nachtvlindernacht met 19 locaties en er was zelfs een 

locatie op Bonaire!

De ingrediënten voor een geslaagd nachtvlinder-
weekend waren allemaal aanwezig: warme dagen die 
eindigden met drukkend weer en kans op onweer. 
Een korte impressie van de locaties waar de eerste 
gegevens van binnen zijn gekomen. De avond in 
Wageningen werd goed bezocht door ruim honderd 
mensen. Door het warme weer werden er meer dan 
negentig verschillende soorten nachtvlinders waar-
genomen. Onder deze soorten zaten grote en mooie 
exemplaren zoals het groot avondrood (Deilephila elpe-
nor), wapendrager (Phalera bucephala), zilveren groen-
uil (Pseudoips prasinana), snuitvlinder (Pterostoma pal-
pina). Andere locaties waar de resultaten al van binnen 
zijn hebben wisselende aantallen, maar overal zitten er 
mooie soorten bij! Texel had 152 exemplaren verdeeld 
over 52 soorten, onder andere peper- en zoutvlinder 
(Biston betularia), klein avondrood (Deilephila porcellus), 
vier pauwoogpijlstaarten (Smerinthus ocellata) en twee 
dennenpijlstaarten (Sphinx pinastri). In Bergeijk-Eersel 
zijn 29 soorten waargenomen met ook een peper-
en zout-vlinder, witte tijger (Spilosoma lubricipeda) 
en een mooie koperuil (Diachrysia chrysitis). In het 
Korenburgerveen zijn 40 soorten waargenomen met 
goudvenstertje (Plusia festucae), eekhoorn (Stauropus 
fagi) en roesje (Scoliopteryx libatrix) als mooie waarne-

Nationale nachtvlinder-
nacht: eerste indruk

Tabel 1. Het aantal soorten per locatie waarvan de 
gegevens tot nu toe (eind juni) binnen zijn.

Locatie aantal 
soorten

aantal
exemplaren

Wageningen 91

Clinge 60 185

Texel 52 152

Bergeijk-Eersel 29

Korenburgerveen 40

Drempt 98

Lauwersoog 137 688

De Lutte 130

‘s Heerenloo 50

Grijpskerke 19 61

Arnemuiden 14 117

Goirle 54 96

mingen. Lauwersoog heeft tot nu toe wel het hoogste 
aantal soorten nachtvlinders met maar liefst 137 ver-
schillende soorten!

Eind juni zijn er zeer veel koolmotjes (Plutella xylostella) 
waargenomen. Gaan we dit terug zien in de eindtota-
len van de Nationale Nachtvlindernacht als algemeen-
ste soort? En hoeveel soorten hadden ze eigenlijk op 
Bonaire? In een volgend nummer van Vlinders gaan we 
hier verder op in. 

De koperuil werd gezien in Natuurtuin 't Loo in Bergeijk, waar de werkgroep Bergeijk-Eersel een 
nachtvlinderexcursie hield.

Determineren van lastige nachtvlinders in Arboretum Poort Bulten 
in De Lutte.
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Onze nachtvlinderspecialist Ties Huigens heeft De Vlinderstichting verlaten. 
Gelukkig hebben we snel een nieuwe en enthousiaste opvolger gevonden: 
Jurriën van Deijk, oud-student bij De Vlinderstichting en redactielid van 
Vlinders. Hij kon meteen aan de slag bij de nachtvlindernacht!


