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(Negende) Nationale NachtvlinderNacht op 6 september 2013 
Nieuwe soort voor O.Z.Vlaanderen in de “Oase” van Ossenisse! 

 

                                                                                       Verslag van Joop de Bakker en Eddy Taelman 

 

Vrijdag 6 september 2013 werd op circa 100 excursiepunten in het land de Nationale 

Nachtvlindernacht gehouden.  

 

Zeeland 

In Zeeland waren er excursies in Zierikzee, Goes, Kwadendamme, Poppendamme en Ossenisse. 

 

Excursie Ossenisse 
Voor de negende keer op rij nam de insectenwerkgroep van de Steltkluut annex vlinderwerkgroep 

Zeeuws Vlaanderen (Oost) deel aan de NNN. Op uitnodiging waren we te gast bij de familie Fortuin 

te Ossenisse. In 2010 hadden we hier al een vlinderfeest dat we nooit zullen vergeten. 

Het erf van de familie Fortuin bestaat uit een woning en opstallen, een bloementuin, een biologische 

groentetuin en een boomgaard met verschillende vruchtbomen en met een waterput en is beschut 

door bomen en struiken. Het is een oase, een stukje natuur in een cultuurlandschap. 

De temperatuur was overdag rond de 25 graden, maar ’s middags tussen half drie en half vijf was er 

een onweersbui met 12mm regen. Gelukkig klaarde het op en bleef het ’s avonds en ’s nacht droog. 

Rond zeven uur waren we present. De feesttent 

stond al klaar Drie lampen en een laken werden 

geplaatst en zeven bomen werden voorzien met 

wat smeer.  

Joop helpt Joop bij de smeerroute en prikt een 

nummertje op een ingesmeerde boom (foto 

boven) 

In afwachting van andere bezoekers werden 

beamer en scherm klaar gezet. (foto rechts) 

 

Om half negen gingen we van start met 

een pp-presentatie over de activiteiten 

van de werkgroep in 2012 en over 

vlinderonderzoek in Zeeland. 

(foto links)  

Het was ondertussen al half tien en dus 

hoge tijd om ons met de nachtvlinders 

bezig te houden.  

Het aantal belangstellenden was toen 

gegroeid tot 20 personen. De 89-jarige 

Joop Rijnders is voor de negende maal 

van de partij en zou wel eens de oudste 

deelnemer aan deze 9
e
 editie kunnen 

zijn  
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De vangploegen gingen aan het werk.  

 

 

De vangploegen zorgden voor de aanvoer 

bij de determinatieploeg en die zien de 

aantallen met verbazing aan. 

 

Om half elf klonk er een luid gejuich in de tent. Een vlinder die nog nooit gezien was door Joop. Dat 

moest wel iets bijzonders zijn. En jawel, de Prachtmot (Oncocera semirubella), een nieuwe soort 

voor Oost Zeeuws Vlaanderen tevens een zeldzame soort in Nederland, was ontdekt!  

  Prachtmot (Oncocera semirubella) 

 

Fototoestellen werden 

tevoorschijn gehaald, want een 

bewijs willen we graag kunnen 

voorleggen. 
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Om één uur besloten we te stoppen en dankte de excursieleider de bezoekers en ging ieder 

huiswaarts. De lampen bleven aan. Toen we naar huis reden waren de nachtvlinders nog volop actief 

en regelmatig doken er vlinders op uit de wegbermen. 

De volgende morgen was het even schrikken. Er zaten meer dan 500 vlinders in de lichtvallen 

Twee/derde van de vlinders was na één uur nog in de val geraakt. 

 

Bijna alle kuiltjes in de eiertrays 

waren bezet. (foto links) 

 

Soorten en aantallen  

De eindbalans werd opgemaakt.  

Totaal werden 730 macro’s en 45 

micro’s genoteerd van 46 macro- 

en 20 microsoorten. (zie lijst) 

 

Top-vijf Ossenisse 

1 Groente-uil                 177 ex.  

2 Zwarte-c-uil                 96 ex.  

3 Vierkantvlekuil            79 ex. 

4 Huismoeder                  67 ex. 

5 Stompvleugelgrasuil    41 ex. 

 

 

 

Bedankt 

Wij danken de Vlinderstichting voor de publiciteit en Jacques en Irene Fortuin voor de gastvrije 

ontvangst, de drank en alle werk dat ze voor het welslagen van de NNN hebben verricht. Hugo, onze 

Belgische natuurvriend, danken we voor de hulp en discussies bij het determineren en voor de 

doorgestuurde foto’s. We danken ook alle bezoekers voor de belangstelling en de gezellige avond.  

 

Leuke reacties 

Wij ontvingen ook leuke reacties van de deelnemers, zoals onderstaand e-mailberichtje.  

Anne-Marie en ik hebben met volle teugen genoten van de prachtige nachtvlinderavond gisteren die 

je ons hebt aangeboden. Het enthousiasme van al degenen die eraan hebben meegewerkt was 

aanstekelijk. Een nieuwe wereld is voor ons opengegaan. Nogmaals bedankt! 

 

Daar doen we het voor! Om mensen enthousiast te maken voor vlinders en wij hopen dat iedereen op 

de 10
e
 NNN weer van de partij kan en zal zijn. 
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Resultaten Ossenisse 

 

 
Nachtvlinders op licht en smeer te Ossenisse (AC 058-378) 

in de 9e Nationale NachtvlinderNacht van 6 op 7 september 2013  

 Macro's Wetenschappelijke naam 
tot 1 
uur 

na 1 
uur Totaal 

1 aardappelstengelboorder Hydraecia micacea  1 1 

2 agaatvlinder Phlogophora meticulosa 4 13 17 

3 appeltak Campaea margaritaria 13 8 21 

4 bleke grasuil Mythimna pallens 1 14 15 

5 boogsnuituil Herminia grisealis 1  1 

6 bruine grijsbandspanner Cabera exanthemata 1  1 

7 bruine snuituil Hypena proboscidalis 8 11 19 

8 donker brandnetelkapje Abrostola triplasia 1  1 

9 drietand Acronicta tridens 1 1 2 

10 egelskopboorder Capsula sparganii 1  1 

11 essengouduil Atethmia centrago 3  3 

12 gamma-uil Autographa gamma  3 3 

13 gele eenstaart Watsonalla binaria  2 2 

14 gepijlde micro-uil Schrankia costaestrigalis  1 1 

15 gerande spanner Lomaspilis marginata  1 1 

16 gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata 1  1 

17 gewone breedvleugeluil Diarsia rubi 10 24 34 

18 gewone grasuil Luperina testacea  5 5 

19 glad beertje Eilema griseola 1  1 

20 groente-uil Lacanobia oleracea 42 135 177 

21 hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata 4 1 5 

22 herfst-rietboorder Rhizedra lutosa  1 1 

23 huismoeder Noctua pronuba 10 57 67 

24 iepentakvlinder Ennomos autumnaria 1 1 2 

25 klaverspanner Chiasmia clathrata  1 1 

26 kleine groenbandspanner Colostygia pectinataria 3 2 5 

27 kooluil Mamestra brassicae 2 5 7 

28 koperuil Diachrysia chrysitis 3  3 

29 lieveling Timandra comae 2 1 3 

30 oranje wortelboorder Triodia sylvina 1 1 2 

31 paardenbloemspanner Idaea seriata 24 10 34 

32 populierenpijlstaart Laothoe populi  1 1 

33 rood weeskind Catocala nupta 1  1 

34 spurrie-uil Anarta trifolii  3 3 

35 stompvleugelgrasuil Mythimna impura 11 30 41 

36 taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria 4 1 5 

37 vierbandspanner Xanthorhoe ferrugata  1 1 

38 vierkantvlekuil Xestia xanthographa 47 32 79 

39 vlekstipspanner Idaea dimidiata  2 2 

40 volgeling Noctua comes 1 3 4 

http://waarneming.nl/gebied/view/15447
http://waarneming.nl/gebied/view/10198
http://waarneming.nl/soort/photos/9633?from=2009-08-21&to=2009-08-21
http://waarneming.nl/gebied/view/15379
http://waarneming.nl/gebied/view/15379
http://waarneming.nl/gebied/view/18697
http://waarneming.nl/gebied/view/20425
http://waarneming.nl/gebied/view/15447
http://waarneming.nl/soort/photos/9461?from=2006-07-20&to=2006-07-20
http://waarneming.nl/soort/photos/9461?from=2006-07-20&to=2006-07-20
http://waarneming.nl/gebied/view/2098
http://waarneming.nl/gebied/view/15379
http://waarneming.nl/gebied/view/18697
http://waarneming.nl/gebied/view/2098
http://waarneming.nl/gebied/view/20425
http://waarneming.nl/soort/photos/9783?from=2011-07-06&to=2011-07-06
http://waarneming.nl/gebied/view/17771
http://waarneming.nl/gebied/view/15447
http://waarneming.nl/gebied/view/2098
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 Macro's (vervolg) Wetenschappelijke naam 
tot 1 
uur 

na 1 
uur Totaal 

41 witroze stipspanner Scopula emutaria 1  1 

42 witstipgrasuil Mythimna albipuncta 12 24 36 

43 zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua 2 15 17 

44 zwartbandspanner Xanthorhoe fluctuata 1 1 2 

45 zwarte-c-uil Xestia c-nigrum 22 74 96 

46 zwartvlekdwergspanner Eupithecia centaureata 1 3 4 

 Totaal macro's  241 489 730 

      

 Micro's Wetenschappelijke naam 
tot 1 
uur 

na 1 
uur Totaal 

1 bleke kaartmot Agonopterix arenella 1  1 

2 bonte brandnetelmot Anania hortulata  1 1 

3 brandnetelbladroller Celypha lacunana  1 1 

4 bruine essenmot Prays ruficeps  7 7 

5 drietandvlakjesmot Catoptria falsella 6 3 9 

6 gewone grasmot Chrysoteuchia culmella  1 1 

7 gewone kaartmot Agonopterix heracliana  1 1 

8 grote appelbladroller Archips podana 4  4 

9 kamperfoeliebloesemmot Alucita hexadactyla  1 1 

10 kleine boogbladroller Acleris forsskaleana 2  2 

11 leverkleurige bladroller Pandemis heparana  1 1 

12 lijnvalkmot Evergestis forficalis  1 1 

13 meidoornstippelmot Ypomomeuta padella  2 2 

14 moerasgranietmot Eudonia pallida 1 3 4 

15 paardenkopbladroller Endothenia quadrimaculana 2 2 4 

16 prachtmot Oncocera semirubella 1  1 

17 rietmot Chilo phragmitella 1  1 

18 smallijnbladroller Celypha rufana  1 1 

19 vruchtbladroller Adoxophyes orana  1 1 

20 weegbreemot Pyrausta despicata  1 1 

 Totaal micro's  18 27 45 

 

http://waarneming.nl/gebied/view/20425
http://waarneming.nl/soort/photos/9633?from=2009-08-21&to=2009-08-21
http://waarneming.nl/soort/photos/9783?from=2011-07-06&to=2011-07-06
http://waarneming.nl/gebied/view/2098
http://waarneming.nl/gebied/view/2098
http://waarneming.nl/gebied/view/2098
http://waarneming.nl/gebied/view/20425
http://waarneming.nl/gebied/view/17771
http://waarneming.nl/gebied/view/2098
http://waarneming.nl/soort/photos/9633?from=2009-08-21&to=2009-08-21
http://waarneming.nl/gebied/view/15447
http://waarneming.nl/soort/photos/187032?from=2010-10-11&to=2010-10-11

