Dertiende Nationale Nach
van Brandaris tot Pieters
Luc Knijnsberg

Tekst: Dit jaar waren er 62 openbare excursiepunten aanJurriën van Deijk gemeld, verdeeld over heel het land. Van het duin
De Vlinderstichting naast de Brandaris op Terschelling tot aan de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Deze spreiding was er ook
wat betreft de soorten lampen die zijn gebruikt. Dit
varieerde van 20 watt blacklight lampen tot aan 400
watt kwikdamplampen. Per locatie waren er gemiddeld dertig mensen. Enkele uitschieters waren het
Arboretum Poortbulten in Losser en het Bargerveen
met meer dan honderd bezoekers.

Remco Vos

Het laatste weekend van augustus vond de dertiende Nationale Nachtvlindernacht plaats. Het
was heerlijk weer waardoor er niet alleen veel nachtvlinders op het licht afkwamen, maar ook
veel bezoekers.

Veel soorten

Er zijn ook veel soorten vlinders waargenomen:
voor zover nu bekend maar liefst 703 verschillende
soorten. De helft daarvan, 349 soorten, waren
macronachtvlinders. In alle eerdere edities van de
nachtvlindernacht samen zijn 455 macronachtvlinders gezien: daarvan hebben we dit jaar met elkaar
dus 77% waargenomen. Tussen al deze soorten
zaten enkele zeer zeldzame nachtvlinders, zoals de
bonte walstrospanner (Catarhoe cuculata), blauw
weeskind (Catocala fraxini) en duizendbladzadelmot
(Epiblema graphana).

Het blauw weeskind was een van de zeldzame soorten die
gezien werden tijdens de nachtvlindernacht.

Buxusmot

Anneke Scholte

Van de zwarte-c-uil zijn de meeste exemplaren waargenomen. Dit is een soort die vaak in de top 10 staat.
Opvallender is de nummer 2 in de lijst, de buxusmot.
Dit is een soort die nog nooit eerder tijdens de Nationale Nachtvlindernacht in de top 10 heeft gestaan
en überhaupt pas sinds 2007 in Nederland bekend
is. Deze soort wordt vooral in Zuid- en Midden-Nederland erg veel waargenomen met soms enkele
tientallen of zelfs honderden per avond! Hun rupsen
eten soms hele buxusplanten kaal. Gelukkig worden
er steeds meer predatoren waargenomen die zich
tegoed doen aan de rupsen, zoals kauwen, koolmezen en eksters.

Smeer

Naturentuin in Goirle. Voordat het donker was en de lamp aan kon, werd er
basisinformatie gegeven over nachtvlinders. Hier is ook de omgeving te zien die 62
verschillende soorten nachtvlinders opleverde.
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Terwijl er vorig jaar erg weinig dieren op het smeer zaten, kwamen daar dit jaar juist weer mooie aantallen
op af. Met smeer wordt een zoetstof op de bomen
gesmeerd die een bloedende boom nabootst waar
de vlinders van drinken. Dit is ook terug te zien in
de top 10. Huismoeder, piramidevlinder en vierkantvlekuil zijn soorten die erg goed op smeer afkomen.
Verder leverde het smeer ook enkele spectaculaire
soorten op zoals drie soorten weeskinderen: het
zwart, rood en karmozijnrood weeskind.

htvlindernacht:
sberg

Huismoeder

Top 10 Nationale Nachtvlindernacht 2017
Nederlandse naam

wetenschappelijke naam

aantal

1

zwarte-c-uil

Xestia c-nigrum

2714

2

buxusmot

Cydalima perspectalis

2601

3

huismoeder

Noctua pronuba

2269

4

zuidelijke stofuil

Hoplodrina ambigua

769

5

groente-uil

Lacanobia oleracea

572

6

appeltak

Campaea margaritaria

446

7

piramidevlinder

Amphipyra pyramidea

403

8

taxusspikkelspanner

Peribatodes rhomboidaria

358

9

paardenbloemspanner

Idaea seriata

355

10

variabele grasmot

Agriphila tristella

354

De Nationale Nachtvlindernacht in Amersfoort.
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