NationaleNachtVlinderNacht 2011 in het Harderwold
Natuurlijk deed de Vlinderwerkgroep KNNV Noordwest-Veluwe mee aan dit jaarlijks
terugkerend fenomeen. In heel Nederland maakten nachtvlinderaars zich op voor een
boeiende klus: het tellen en determineren van nachtvlinders. Ze worden door UV- licht, dat
weerkaatst op een groot gespannen wit doek onweerstaanbaar aangetrokken. Vervolgens
zoeken ze er en plaatsje en blijven doorgaans rustig zitten. Menige nachtvlinder werd
bewonderd en gefotografeerd. Niet alleen nachtvlinders worden door het licht
aangetrokken, ook andere insecten nemen plaats. Zo troffen we enkele spinnende
watertorren aan. Die zagen er zo onnatuurlijk glanzend uit dat ze door enkele leden
aangeraakt werden. Maar de aaibaarheidsfactor was erg laag gezien de harde rugschilden.
Wij hadden ons hele hebben en houden opgeslagen in het Harderbos, waar het behoorlijk
nevelig werd. Maar de temperatuur was prima en weldra tolden de vlinders rond het licht,
altijd weer een spectaculair gezicht. Prachtige soorten kwamen voorbij zoals:
iepentakvlinder, essengouduil, oranje wortelboorder en witstipgrasuil. Er waren ook
soorten in grotere aantallen. De bruine snuituil spande de kroon met 12 exemplaren. Ook de
eikenprocessierups deed het niet slecht met een zevental vlinders. Of we daar nu blij mee
moeten zijn is een ander verhaal en mogelijk zullen er volgend jaar nog meer eikenbomen
versierd zijn met roodwitte linten. Er waren ook bomen met een zoet stroopmengsel
ingesmeerd, maar gek genoeg leverde dit in tegenstelling tot andere jaren geen enkel
resultaat op. We konden er geen plausibele verklaring voor bedenken.
Over belangstelling voor deze nachtvlinderactiviteit hadden we niet te klagen. We startten
met veertien personen en bleven tot in de kleine uurtjes over met zeven personen. In totaal
konden we 28 soorten noteren waarbij nog enkele vlinders niet meteen op naam gebracht
konden worden. Een mooi resultaat voor een nazomermaand waarbij de soortenrijkdom al
aardig aan het afnemen is!
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