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Abstract: Two examples of migrating moths, the Death’s-head Hawk-moth (Acherontia atropos) and the Diamond- 

backed moth (Plutella xylostella), are discussed. A synopsis of the take-off behaviour of Zeiraphera diniana, a migration 

method of the Floridamoth (Spodoptera exigua) and a study of the biology of the 2nd generation of the Silver Y 

(Autographa gamma) is given. 
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Voorbeelden van migrerende nachtvlinders in 

Nederland: de doodshoofdvlinder en het 

koolmotje 

De meest migrerende vlinders zijn nachtvlin¬ 
ders. Gegevens over het voorkomen van migre¬ 
rende nachtvlinders in Nederland zijn te vin¬ 
den in Lempke (1972). Twee voorbeelden 
daaruit zijn de doodshoofdvlinder (Acherontia 

atropos (Linnaeus)) en het koolmotje (Plutella 

xylostella (Linnaeus)). 
De doodshoofdvlinder is onze grootste mi¬ 

grant die elk jaar vanuit Afrika naar Europa 
vliegt. Het is een krachtige vlieger die behoort 
tot de familie van de pijlstaartvlinders (Sphin- 
gidae). De rups leeft in augustus en september 
op aardappel en kan in goede jaren soms met 
de verrekijker worden opgespoord door in het 
veld kale planten op te zoeken. De eerste im¬ 
migranten komen meestal in mei of juni (fig. 1). 
De plotselinge stijging van het aantal exempla¬ 
ren na augustus komt, doordat dan naast de 
immigranten en de hier uitgekomen vlinders 
ook rupsen en poppen bij het aardappelrooien 
worden gevonden. De doodshoofdvlinder kan 
de winter bij ons niet overleven. Bovendien 
blijken de hier uitgekomen vrouwelijke dieren 
steriel te zijn, zodat altijd maar één generatie 
tot ontwikkeling komt. 

Imkers vinden de doodshoofdvlinder soms 
in bijenkasten, waar de vlinder inkruipt om de 
honing te eten en dan door de bijen wordt 
gedood en ingemetseld, zodat er een mummie 
ontstaat (Verhey, 1940). 

De kleinste migrant in ons land is het kool¬ 

motje (Plutella xylostella). De fenologie van 
deze soort is weergegeven in fig. 1 op basis van 
gegevens uit het miero’s-bestand van de Stich¬ 
ting Tinea. Juni en juli zijn de maanden waarin 
de meeste vlinders werden waargenomen. 
Evenals bij de doodshoofdvlinder treedt ver¬ 
menging op van migranten en hier uitgekomen 
exemplaren. Wel hebben de aantallen bij het 
koolmotje vrijwel uitsluitend betrekking op 
vlinders en zijn rupsen nauwelijks geteld. De 
soort kan in Nederland waarschijnlijk niet 
overwinteren, hoewel de volwassen vlinder 
lage temperaturen goed kan doorstaan 
(Lempke, 1972). Het koolmotje kan plotseling 
plaatselijk in onvoorstelbare aantallen ver¬ 
schijnen die vervolgens enige dagen later weer 
verdwenen zijn. Berucht is de enorme zwerm 
die in 1958 vanuit West-Rusland Schotland 
bereikte en die vele miljoenen exemplaren be¬ 
vatte (French & White, 1960). Door de grote 
aantallen waarin het koolmotje vaak aange¬ 
troffen wordt, valt deze kleine soort zeker niet 
minder op dan andere, veel grotere, trekvlin- 
ders. 

Het vertrek voor een migratievlucht bij de 

grijze larixbladroller 

Een migrant waarbij het vertrekgedrag, ook 
wel “take-off’ genoemd, is bestudeerd, is de 
grijze larixbladroller (Zeiraphera diniana 
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Fig. 1. In Nederland waargenomen aantallen per maand in de afgelopen 50 jaar van de doodshoofdvlinder (Archerontia 

atropos (linker Y-as) en het koolmotje (Plutella xylostelld) (rechter Y-as). 

(Guenée). De levenswijze van deze vlinder is 

nauwkeurig onderzocht door Baltensweiler & 

Fischlin (1979) in een bergvallei in Zwitser¬ 

land. 

Uit dit onderzoek bleek dat de soort over¬ 

wintert in larixbossen beneden de 1200 m. De 

uitgekomen vlinders vliegen in het voorjaar 

met het stijgen van de temperatuur de berghel¬ 

ling op en vormen elke 8 tot 9 jaar een plaag 

in de bossen op 1500-2000 m. Ook vanuit deze 

bossen blijven exemplaren omhoog vliegen. 

Zelfs zo hoog dat ze terechtkomen in de lucht¬ 

stromen die over de bergtoppen waaien en die 

ze meenemen naar larixbossen, honderden ki¬ 

lometers verder. Het is waarschijnlijk dat door 

dit gedrag de grijze larixbladroller ook Neder¬ 

land bereikt. De aantallen zijn zeer wisselend, 

maar sinds 1959 wordt hij in de meeste jaren 

wel gevonden. De meeste waarnemingen wor¬ 

den in augustus gedaan. Uit gegevens in het 

microVbestand van de Stichting Tinea blijkt 

dat de grootste aantallen gevonden zijn in 1963 

en 1971. Dat zijn jaren die samenvallen met het 

optreden van de plagen in Zwitserland. Küch¬ 

lein & Munsters (1988) wezen er al op dat de 

grijze larixbladroller waarschijnlijk een mi¬ 

grant is en dat het raadzaam zou zijn de gege¬ 

vens over het voorkomen van deze soort op te 

nemen in de trekvlinderregistratie. 

Een migratiemethode van de Floridamot 

Vaak maken migrerende vlinders gebruik van 

luchtstromen. Een goed voorbeeld hiervan is 

de Floridamot (Spodoptera exigua (Hübner)). 

Het verspreidingsgebied van deze soort omvat 

Australië, subtropisch Azië, Afrika, het zuiden 

van Europa en een groot deel van Noord- 

Amerika. De rups leeft van allerlei cultuurge- 

wassen en kan dan ook als plaag optreden. Bij 

ons kan de soort niet in het vrije veld overwin¬ 

teren, maar in kassen nemen de aantallen de 

laatste jaren sterk toe. 

In Nederland is de Floridamot aangetroffen 

van maart tot en met november met als top¬ 

maanden augustus en september (Lempke, 
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ptera exigua) naar Engeland van 2 tot 6 mei 1962. (Naar: 

Hurst, 1963). 

1972). De grote dispersiedrang van de Florida- 
mot blijkt uit het optreden van de soort in de 
Verenigde Staten, waar in 50 jaar bijna alle 
staten gekoloniseerd zijn (Mitchell, 1979). 

Van een aantal van de exemplaren die in 
Nederland gevangen zijn, is bekend dat ze af¬ 
komstig zijn uit Noord-Afrika. Dit weten we 
omdat de route die deze vlinders gevolgd heb¬ 
ben onderzocht is door Hurst (1963). Hij deed 
dit met behulp van meteorologische kaarten 
die elke 6 uur de richting van de luchtstromin¬ 
gen aangeven. Door op het moment van aan¬ 
komst van enige exemplaren van de Florida- 
mot in Engeland in 1962 de kaarten van de 
dagen daarvoor te bekijken kon hij de heer¬ 
sende windrichting in die periode bepalen. 
Door dit te combineren met biologische gege¬ 
vens en de weersomstandigheden in Noord- 
Afrika kwam hij uit op de route, die in fig. 2 
is weergegeven. 

Ook met behulp van weerkaarten, maar dan 
gecombineerd met lichtvangsten, is onder¬ 

zocht hoe een zwerm migrerende exemplaren 
vanuit Azië Denemarken bereikte (fig. 3) 
(Mikkola & Salmensuu, 1965; Mikkola, 1970). 

De biologie van de tweede generatie van de 

gamma-uil in Nederland 

Onze talrijkste migrant is de gamma-uil 
(Autographa gamma (Linnaeus)). Ze is elk 
jaar van april tot oktober in grote getale aan¬ 
wezig met een top in juli en september 
(Lempke, 1972). Bij deze soort zijn de immi¬ 
granten vrij gemakkelijk te onderscheiden van 
de hier ontwikkelde exemplaren omdat ze klei¬ 
ner en lichter zijn. Dit gegeven is gebruikt door 
Peerdeman (1962; 1963; 1964), die in drie ach¬ 
tereenvolgende jaren elke nacht op dezelfde 
plaats een lichtval liet werken. Hij scheidde en 
telde de gevangen vlinders. 

Volgens de Plantenziektenkundige Dienst in 
Wageningen duurt de ontwikkeling van ei tot 
vlinder bij de gamma-uil 50 tot 60 dagen (Peer¬ 
deman, 1962). Het aardige van de vangsten van 
Peerdeman is, dat een migratiepiek ongeveer 
60 dagen later wordt gevolgd door een 
„geboortegolf’. Ook bij deze soort zijn de in 
Nederland ontwikkelde wijljes steriel, zodat 
nooit een derde (tweede Nederlandse) genera¬ 
tie tot ontwikkeling komt. 

Het hierboven beschreven onderzoek is, 
voor zover mij bekend, het enige met betrek¬ 
king tot migrerende nachtvlinders in Neder¬ 
land. Dit is jammer, want de Trekvlinderregi- 
stratie beschikt over een schat aan gegevens die 
in de loop van vele jaren stelselmatig verza¬ 
meld zijn. Het zou nuttig zijn om, naast een 
blijvende registratie van trekvlinders, meer 
aandacht te besteden aan het hoe en waarom 
van migratie bij nachtvlinders in Nederland. 
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