(15e) Nationale NachtvlinderNacht in weekeind 30-31 aug 2019 in Zeeland.
Buxusmot en Zwarte-c-uil het talrijkst aanwezig!
Verslag van Joop de Bakker en Eddy Taelman
In het weekend van 30-31 augustus 2019 konden vlinderliefhebbers op 66 excursiepunten in het land
kennismaken met nachtvlinders.
In Zeeland waren er excursies gepland te Grijpskerke (Poppendamme), Groede, Cadzand-Bad (Zwin) en te
Lamswaarde.
Excursie Grijpskerke
Ontmoetingsplek was Imkerij Poppendamme te Grijpskerke. Start 20.30 uur. Prima weer, windstil en ca 18
graden. Het was nog nooit zo druk (ca 50 volwassenen en 10 kinderen). Er werd gevangen met laken en licht
en met smeer op de bomen.
Voor de kinderen was er een honingijsje en later op de avond werkte de warme honingwijn mee aan de
gezelligheid. Excursieleider Jan van Belzen had assistentie van Kees Los, Jo Clarijs en Hans Eckhardt.
Excursie Groede
Van 20 uur tot 23.45 werd er gevangen op laken en twee lichtvallen. De excursie had een internationaal
tintje met 3 Duitsers en 8 Belgen onder de 21 deelnemers. Huib van Iwaarden kon terug zien op een
geslaagde excursie.
Excursie Cadzand-Bad
Ontmoetingsplek: Duinweg duinovergang achter Camping Zwinhoeve.
Start: 09.00 uur. Eind: 00.30. Pieter Simpelaar en Henk Bondewel hadden het wel zeer druk met ook nog een
val in Oostburg en een val bij een jeugdexcursie in de Braakman.
Excursie Lamswaarde
Voor de vijftiende keer op rij nam de
insectenwerkgroep van de Steltkluut annex
vlinderwerkgroep Zeeuws Vlaanderen (Oost) deel
aan de NNN onder leiding van Joop de Bakker en
meestervanger Eddy Taelman.
De vijftien deelnemers kregen tijdens de excursie
een toelichting op de nieuwste ontwikkelingen,
zoals vangen met de led-licht-emmer. Ook het
determineren van waarnemingen door
fotoherkenning met een app op een smartphone
of via een invoerportaal kwam aan de orde.
Andere plaatsen
Naast de vier excursies werden op 11 andere
plaatsen ook nachtvlinders gevangen en op naam
Klaar voor de start na inval van de duisternis te
gebracht.
Lamswaarde (foto E Taelman)

Resultaten in Zeeland
Geraadpleegde bronnen: waarneming.nl. en info excursieleiders.
Door bezoekers van de excursies werden ook waarnemingen ingevoerd en om dubbeltellingen te voorkomen
zijn deze niet meegeteld.
Ook losse waarnemingen zijn buiten beschouwing gelaten.
Tijdens een nachtvlindernacht zijn er waarnemingen van voor middernacht en van daarna. In principe geldt
dat u bij het doorgeven van de waarnemingen de datum aanhoudt van de avond dat u begint. Dit geldt ook
als u werkt met een vlinderval: houd de datum aan van de avond dat u de val inzet. Niet in alle gevallen is
deze regel door waarnemers gevolgd.
Heel veel soorten werden ingevoerd met foto als bewijs. Bravo!
Slechts enkele waarnemingen met foto die naar onze mening foutief werden ingevoerd of gedetermineerd
hebben we in dit verslag aangepast.
Totaal werden er 2578 macronachtvlinders van 117 soorten genoteerd en bij de micro’s 1513 vlinders van 63
soorten. (* In Oostburg en Groede werden de micro’s niet of niet allemaal genoteerd)

NNN 2019 Zeeland
Groede Walenstraat
Aardenburg Elderschans
Aardenburg stad
Arnemuiden Tuindorp
Braakman Zuid
Haamstede Duinhoeve 30-8
Haamstede Duinhoeve 31-8
Kloosterzande Groenendijk
Kruiningen dorp 30-8
Kruiningen dorp 31-8
Lamswaarde dorp
Middelburg Binnenstad 30-8
Middelburg Binnenstad 31-8
Middelburg Reijershove
Oostburg
Wissenkerke dorp
Cadzand-Bad Zomerdorp Zwin
Grijpskerke Poppendamme
Eindtotaal

aantal ex.
Macro's Micro's
339
213
53
0
4
57
56
82
101
79
33
9
29
8
205
117
61
107
73
139
167
112
34
86
52
134
366
189
438
0
24
109
60
38
483
34
2578
1513

Totaal
552
53
61
138
180
42
37
322
168
212
279
120
186
555
438
133
98
517
4091

aantal soorten
Macro's Micro's
Totaal
54
2
56
11
0
11
4
2
6
22
8
30
33
19
52
21
5
26
19
2
21
33
4
37
22
4
26
26
5
31
38
17
55
10
1
11
13
2
15
29
2
31
37
0
37
14
4
18
24
13
37
44
17
61
117
63
180

In “De Zeeuwse Top Tien” staat bij de macro’s de Zwarte-c-uil op de 1e plaats en bij de micro’s werd de
Buxusmot het meest gezien.

buxusmot
(foto P Simpelaar/H Bondewel

zwarte-c-uil
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

De Zeeuwse Top Tien
NNN 2019 Zeeland Top Tien
1
zwarte-c-uil
2
groente-uil
3
zuidelijke stofuil
4
huismoeder
5
bleke grasuil
6
vierkantvlekuil
7
open-breedbandhuismoeder
8
gewone grasuil
open- / kleine
9 breedbandhuismoeder
10
vaal kokerbeertje

Macro's
665
277
205
170
132
121
68
66
57
57

NNN 2019 Zeeland Top Tien
buxusmot
variabele grasmot
oranje kruidenmot
meidoornstippelmot
stippelmot onbekend
vuurmot
grote appelbladroller
leverkleurige bladroller
parelmoermot
brandnetelbladroller

Micro's
1308
25
19
17
13
12
8
8
7
7

Bijzondere vangsten
Op bijna elke plaats waren er soorten die elders niet werden gezien. Totaal werden 35% (41 van de 117)
macro-soorten op slechts één locatie gezien. Vaak gaat het om soorten waarvan in Zeeland maar één vlinder
tijdens het NNN-weekend werd gevangen of gezien. Bij de micro’s werden 71% (45 van de 63) soorten op
één plaats gevangen. De “bijzondere” vangsten werden op de volgende plaatsen gedaan:
Groede, AC 24-378, (Huib van Iwaarden):
grijze stipspanner, klaverblaadje, v-dwergspanner, gestippelde rietboorder, egelskopboorder, kolibrievlinder,
groene dwergspanner, dwergstipspanner
Aardenburg, AC 18-366, (Han Derks):
karmozijnrood weeskind, peppel-orvlinder

karmozijnrood weeskind
(foto H Derks)

Arnemuiden, AC 35-391, (Jan van Belzen):
gerande spanner
ereprijsvedermot, kleine zwartwitmot, rietpalpmot
Braakman Zuid, AC 38-369, (Pieter Simpelaar/Henk Bondewel):
bruine sikkeluil, vierbandspanner, gewone gouduil, boogsnuituil
zwarte eikenbladroller, schaduwfruitbladroller, gewoon smalsnuitje, krabbenscheermot, zandlopermot, rode
eikenlichtmot, panterspitskopmot, oranje eikenlichtmot, grote wasmot, vuurmot
Haamstede Duinhoeve 30-08, AC 40-415, (Bart Hoeymans):
donkere grasuil, echt-walstrospanner, muisbeertje, hopsnuituil, egale stipspanner, gelijnde grasuil
Haamstede Duinhoeve 31-08, AC 40-415, (Bart Hoeymans):
variabele worteluil
pinokkiomot
Kloosterzande Groenendijk, AC 59-376, (Jacques en Irene Fortuin/Nathalie De Somer):
berkeneenstaart, kameeltje
satijnlichtmot
Kruiningen 30-08, AC 60-385, (Piet Jopse):
astermonnik
Kruiningen 31-08, AC 60-385, (Piet Jopse):
kompassla-uil
gewone coronamot, sobere restjesmot
Lamswaarde, AC 62-373, (Joop de Bakker/Eddy Taelman):
roesje
bramenbladroller, muntvlindertje, triangelmot, wilgenstippelmot, salielichtmot, cirkelbladroller.
paardenkopbladroller, veelkleurige lichtmot
Middelburg Binnenstad 30-08, AC 31-391, (Seth Walhout):
grauwe grasuil
Middelburg Reijershove, AC 31-389, (Gerard Troost):
aardappelstengelboorder, kleine hermelijnvlinder, stro-uiltje
grote zwartwitmot
Oostburg, AC 22-372, (Pieter Simpelaar/Henk Bondewel):
Helmgrasuil, tweekleurige uil, wilgentandvlinder, donker halmuiltje
Cadzand-Bad Zomerdorp Het Zwin, AC 14-377, (Pieter Simpelaar/Henk Bondewel):
geelschouderspanner
bandlichtmot, kersenbladroller, scherphoekvedermot, kraagvleugelmot, levervlekmot, sint-jacobsbladroller

Wissenkerke dorp, AC 41-400, (Leon Boogaart):
geen bijzondere soort(en)
Grijpskerke Poppendamme, AC 28-393, (Jan van Belzen/Kees Los):
variabele eikenuil, katoendaguil, bruine vierbandspanner, huisuil
iepenmineermot, boogjesmineermot, iepenbladrandmineermot, bleke grasmot, drietandvlakjesmot,
hemelsleutelstippelmot, maïsboorder, hangmatmot, donkere coronamot, appelstippelmot, mutsjeslichtmot
Zeldzame Zeeuws macro-soorten
Gedurende de NNN werden voor Zeeland ook zeldzame soorten gevangen. Bij de macro’s waren dat:
bruine sikkeluil, kompassla-uil, egale stipspanner, donkere grasuil, echt-walstrospanner, karmozijnrood
weeskind en variabele eikenuil.

kompassla-uil
(foto P Jopse)

donkere grasuil
(foto B Hoeymans)

echt-walstrospanner
(foto B Hoeymans)

Zeldzame Zeeuws micro-soorten
Gedurende de NNN werden voor Zeeland ook enkele zeldzame micro-soorten gevangen:
zandlopermot, iepenmineermot, rode eikenlichtmot, boogjesmineermot, ereprijsvedermot,
iepenbladrandmineermot, zwarte eikenbladroller, grote zwartwitmot, schaduwfruitbladroller

rode eikenlichtmot
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

grote zwartwitmot
(foto G Troost)

schaduwfruitbladroller
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

Landelijk zeldzame soorten die werden genoteerd zijn:
astermonnik, katoendaguil, iepentakvlinder, witte eenstaart, ligusterstipspanner, zwart weeskind, turkse uil,
windepijlstaart, helmgrasuil, hopdwergspanner, tweekleurige uil, variabele worteluil, wilgentandvlinder. Bij
de micro’s de levervlekmot.

astermonnik
(foto P Jopse)

levervlekmot
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

iepentakvlinder
(foto J de Bakker)

ligusterstipspanner
(foto B Hoeymans)

zwart weeskind
(foto H Derks)

turkse uil
(foto N De Somer)

windepijlstaart
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

helmgrasuil
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

hopdwergspanner
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

tweekleurige uil
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

variabele worteluil
(foto B Hoeymans)

wilgentandvlinder
(foto P Simpelaar/H Bondewel)

Bedankt
Wij danken de Vlinderstichting voor de publiciteit en alle mensen die hebben bijgedragen aan het welslagen
van de NNN in onze provincie.

Volgende keer
Wilt u er ook eens bij zijn of meedoen? Dat kan, want de volgende Nationale Nachtvlinder-Nacht is in 2020 in
het weekend van 20 juni.

