
(Achtste) Nationale NachtvlinderNacht op 22 juni 2012 
Weinig vlinders door windkracht zeven! 

 

                                                                                       Verslag van Joop de Bakker en Eddy Taelman 

 

Vrijdag 22 juni 2012 konden vlinderliefhebbers op circa 60 excursiepunten in het land 

kennismaken met nachtvlinders. Dankzij de Vlinderstichting konden we de deelnemers een 

mooie poster overhandigen en laten zien hoe gevarieerd de schonen van de nacht zijn.  

 

Zeeland 

In Zeeland werden er excursies gegeven in Middelburg, Arnemuiden, Kwadendamme, Kruiningen, 

Lamswaarde en Oostburg. 

 

Excursie Lamswaarde 
Voor de achtste keer op rij nam de insectenwerkgroep van de Steltkluut annex vlinderwerkgroep 

Zeeuws Vlaanderen (Oost) deel aan de NNN.  

Door de harde wind stond onze werkgroep in dubio. Uitwijken naar de luwte van het bos van de 

Clinge of hopen dat de wind tegen de avond wat zou afnemen. We besloten het laatste en zouden 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. Om half zeven was de harde kern (drie leden van de 

werkgroep) op locatie om nog een smeerroute uit te zetten op de dijken rond Lamswaarde, maar de 

harde wind was eerder toegenomen dan afgenomen en we besloten geen smeerroute uit te zetten.  

 

In afwachting van andere bezoekers keken we samen naar de EK-wedstrijd Duitsland – Griekenland. 

Regelmatig keken we naar buiten waar de coniferen nog diep doorbogen. Eerlijk gezegd verwachten 

we niet veel bezoekers meer, maar rond half elf kwamen twee Belgische vrienden en even later nog 

twee enthousiaste vlinderaars van Ossenisse.  

Omdat het nog niet donker was gaf Joop eerst nog een pp-presentatie over de activiteiten van de 

werkgroep in 2011 en onthulde hij de interessante resultaten van een 4-jarige studie naar de invloed 

van maanlicht op nachtvlindervangsten.  

Het was ondertussen al twaalf uur en dus hoge tijd om ons met de nachtvlinders bezig te houden. Nog 

steeds zat er een harde wind. Meester-vanger Eddy Taelman ging regelmatig hoopvol naar de lamp 

kijken en tot ieders verbazing kon hij in de loop van de nacht nog 25 vlinders op tafel zetten. 

Grasuilen, stofuilen, halmuiltjes en spikkelspanners leveren onder vlinderaars altijd een hoop 

discussie op. Zo ook deze avond, maar gezamenlijk kwamen we er gelukkig weer uit. Om half twee 

besloten we te stoppen en maakte de excursieleider de balans op en ging ieder huiswaarts. 

De lamp bleef aan en de volgende morgen zaten er toch nog 23 vlinders in de val. 

 

Soorten en aantallen  

De eindbalans werd opgemaakt. Totaal werden 43 macro’s + 5 micro’s genoteerd van 21 macro- en 4 

microsoorten. (zie lijst) 

Records zullen er op onze locatie wel niet zijn, maar onze 88-jarige Joop Rijnders zou toch wel eens 

de oudste deelnemer aan deze 8
e
 editie kunnen zijn. 

 

Bedankt 

Wij danken de Vlinderstichting voor de publiciteit en de posters en Gerda, de vrouw des huizes, voor 

de koeken en de drank en alle bezoekers voor de belangstelling en de gezellige avond en wij hopen 

dat iedereen op de 9
e
 NNN weer van de partij zal zijn. 

 
 

 

 

 

 



Resultaten Lamswaarde 

 

Nachtvlinders op licht te Lamswaarde (AC 062-373) 

in de 8
e
 Nationale NachtvlinderNacht van 22 op 23 juni 2012 

tot 

1.30uur 

na 

1.30uur 

Totaal Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

   UILEN NOCTUIDAE 

2  2 Gamma-uil Autographa gamma 

1 1 2 Houtspaander Axylia putris 

1  1 Graswortelvlinder Apamea monoglypha 

3  3 Groente-uil Lacanobia oleracea 

1 2 3 Stompvleugelgrasuil Mythimna impura 

2 2 4 Gelobd halmuiltje Oligia strigilis 

1 2 3 Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum 

2  2 Witstipgrasuil Mythimna albipuncta 

1  1 Huismoeder Noctua pronuba 

1 2 3 Gewone stofuil Hoplodrina octogenaria 

 1 1 Bleke grasuil Mythimna pallens 

 2 2 Bleke grasworteluil Apamea lithoxylaea 

 2 2 Gewone worteluil Agrotis exclamationis 

 2 2 Egale stofuil Hoplodrina blanda 

 1 1 Gewone velduil Agrotis segetum 

 1 1 Kweekgrasuil Apamea sordens 

   SPANNERS GEOMETRIDAE 

5  5 Taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria 

1  1 Zwartbandspanner Xanthorhoe fluctuata 

1  1 Bessentakvlinder Eulithis mellinata 

   TANDVLINDERS NOTODONTIDAE 

 1 1 Brandvlerkvlinder Pheosia tremula 

   BEERVLINDERS ARCTIIDAE 

 2 2 Gele tijger Spilosóma lúteum 

     

   KOOLMOTTEN PLUTELLIDAE 

1  1 Koolmotje Plutella xylostella 

   GRASMOTTEN CRAMBIDAE 

1  1 Bleke grasmot Crambus perlella 

1 1 2 Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella 

 1 1 Streepjesgrasmot Crambus pratella 

25 23 48 Totaal  

 


