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Problemen bij het vangen met menglichtlampen 

door 

T. H. VAN WISSELINGH 

In Ent. Ber. 27 : 81—82, 1967, komt een artikel van Lempke voor over boven¬ 

staand onderwerp naar aanleiding van een publicatie van Bachmann over de 

vangst van nachtvlinders op menglichtlampen in 1964 in Zwitserland. Op grond 

van zijn waarnemingen kwam Bachmann tot de volgende conclusies: 

1. De temperatuur is zeer belangrijk: hoe hoger deze is, des te meer dieren 

komen op het licht af. 

2. De maan heeft weinig invloed op de vangst. 

3. Het eerste uur na het donker worden is het beste. 

Ik zou over deze drie punten het volgende willen opmerken: 

1. Dat de temperatuur gedurende de vangperiode zeer belangrijk is, was mij uit 

mijn ervaringen gedurende ongeveer 20 jaar, dat ik met menglichtlampen vang, 

wel bekend. Ten einde dit met cijfers aan te tonen, geef ik hierbij een tabel van de 

resultaten, die ik verkreeg in de maanden juli, augustus en september 1967, waarbij 

aantekening is gehouden van de temperatuur bij begin en einde van de vang¬ 

periode, de maanstand, de windkracht en de bewolking. De vochtigheidsgraad heb 

ik bij gebrek aan een hygrometer niet opgenomen, hoewel ik van mening ben, dat 

ook deze een rol kan spelen. 

Tabel 1. Overzicht van de vangresultaten in juli, augustus en september 1967. 

datum aant. soorten temp. maan wind bewolking 

l.VII 56 20—19 geen p ged. bewolkt 

2 37 19—17 geen p bewolkt, regenachtig 

3 10 17—16 geen p idem 

4 5 15—13 geen p idem 

5 35 16—15 geen stil ged. bewolkt 

6 72 20—19 geen stil idem 

7 82 19—16 geen ? bewolkt 

10 51 17—16 geen p idem 
11 84 21—17 geen stil helder 
12 91 24—21 geen stil idem 

13 97 29—24 geen stil ged. bewolkt 
14 71 20—18 geen stil bewolkt 
15 27 19—14 1ste kwart. stil idem 
16 63 19—16 stil licht bewolkt 
17 70 21—17 stil ged. bewolkt 
18 83 24—20 % maan stil zwaar bewolkt 

19 7 (onweer) 18—17 stil zw. bewolkt, na regen 
20 26 16—15 bijna vol stil helder 
21 44 19—17 stil zwaar bewolkt 
22 29 15—14 na 23 uur helder zwak zwaar bewolkt 
23 39 17—15 na 23.30 u. helder zwak licht bewolkt 
24 35 17—15 na 24 uur helder zwak licht bewolkt 
25 42 17,5—17 geen zwak licht bewolkt 
26 36 21—18 geen zwak licht bewolkt 
27 53 20—18,5 geen zwak helder 
28 35 20—18 geen zwak zw. bewolkt, na regen 
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datum aant. soorten temp. maan wind bewolking 

29 39 18—17 geen stil licht bewolkt 
30 65 20,5—19 geen stil helder 

31 81 24—21 geen stil zwaar bewolkt 
l.VIII 44 19—20 geen zwak onweer en regen 
2 25 21—19 geen stil helder 

3 22 16—13 geen stil ged. bewolkt 
5 1 12—11 geen stil helder 
6 29 14,5—13 geen stil p 

7 35 17—15 geen stil p 

8 37 20—18 geen stil licht bewolkt 

9 43 20—18 geen stil bewolkt 
10 30 16—11,5 geen stil ged. bew., later regen 
11 28 17—16 geen stil ged. bewolkt 
12 33 18—16 geen stil ged. bewolkt 

13 18 14,5—14 geen stil bewolkt 
15 16 18,5—18 geen p buiig 

17 30 19—18 bijna vol stil ged. bewolkt 

18 42 17,5—16 stil zwaar bewolkt 

20 14 13,5—13 vol zwak helder 

21 21 16,5—15 af en toe stil ged. bewolkt 

22 29 18,5—16,5 na 22 uur zwak helder 

23 36 20,5—20 na 22.30 uur stil ged. bewolkt 

24 34 20—18 na 22.30 uur zwak ged. bewolkt 

3.IX 13 koel geen zwak regenachtig 

4 7 koel geen zwak regenachtig 

7 12 vrij zoel geen zwak ged. bewolkt 

9 12 11—10 geen stil ged. bewolkt 

10 15 12,5—10,5 geen stil mistig 

11 9 11—10 geen stil helder 

12 15 15—14 geen stil ged. bewolkt 

13 15 14,5—14,5 1ste kwart. zwak helder 
14 7 16—15 stil regen 

16 16 12 geen stil zwaar bewolkt 

17 9 12,5—12 bijna vol stil helder 
18 5 13—12 vol stil helder 

19 7 13—12 na 22 uur p later helder 
20 3 12—11 helder stil helder 
22 10 14,5—13,5 geen stil helder 
24 6 18—17 geen stil helder 
25 15 21—19 geen stil helder 
27 14 16—14 geen stil ged. bewolkt 
28 11 18—17 geen stil ged. bewolkt 
29 11 19,5—18,5 geen stil bewolkt 
30 10 14—13 geen zwak ged. bewolkt 

Ten einde een indruk te krijgen van de invloed van de temperatuur heb ik een 

overzicht samengesteld van het gemiddeld aantal soorten per avond van de beste 

avonden met een overzicht van de gemiddelde temperatuur, telkens over een 

periode van een maand. De maanden april, mei en oktober heb ik buiten beschou¬ 

wing gelaten, omdat toen het aantal soorten vrij gering was, waardoor de kans op 

fouten in de uitkomst te groot wordt. Hetzelfde is geschiedt voor de vijf slechtste 

avonden per maand (zie tabel 2 en 3). 
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Tabel 2. Overzicht van de aantallen soorten op de vijf beste avonden per maand in 1967. 

maand 5 beste avonden 

juni gemiddeld 35 

juli „ 88 
augustus 40 
september „ 15 

gem. temperatuur 

16,5° C 

21,3° C 

18,9° C 
14,5° C 

gem. aantal soorten voor 

alle avonden 

28 

51 
28 
11 

Tabel 3. Overzicht van de aantallen soorten op de vijf slechtste avonden per maand in 1967. 

maand 5 slechtste avonden 

juni gemiddeld 7 

juli 16 
augustus „ 13 
september „ 7 

gem. temp. 

14,2° C 

15,8° C 
14,1° C 

13,9° C 

gem. temp. voor alle 

avonden 

15,5° C 

19,1° C 
14,1° C 

14,4° C 

Zoals uit de twee tabellen blijkt, was op bijna alle avonden de temperatuur 

gedurende de vijf beste avonden belangrijk hoger dan gedurende de vijf slechtste. 

Er kan dan ook geen twijfel aan bestaan, dat de temperatuur gedurende de vang- 

periode van grote invloed is op de vangst. Op dit punt stemmen de ervaringen 

van Bachmann geheel met de mijne overeen. 

2. De maanstand. In de eerste plaats valt op, dat bij de vijf beste avonden 

geen enkele was met heldere maan, terwijl van de vijf slechtste er vier waren met 

heldere maan. Dat heldere maan invloed heeft op de temperatuur blijkt uit de 

volgende tabel: 

Tabel 4. Overzicht \an de vangsten bij heldere maan. Vgl. de temperaturen van tabel 2! 

maand heldere maan op: gem. aantal soorten gem. temp. voor die 

avonden 
juni 19, 22 en 23.VI 18 14,5° C 
juli 20, 22 en 23.VII 31 15,3° C 
augustus 17, 18, 20, 23, 24.VIII 28 17,5° C 
september 13, 17, 18, 19, 20.IX 13 12,2° C 

Vergelijken we de temperatuurgemiddelden van de avonden met heldere maan 

met die van de vijf beste avonden, dan blijkt het verschil soms vrij groot te zijn. 

Of de primaire oorzaak van de geringere vangsten bij heldere maan het maanlicht 

is en pas in de tweede plaats de lagere temperatuur, moet naar mijn mening nog 

nader uitgezocht worden. Ik hoop over deze punten meer gegevens te kunnen 

verzamelen. 

3. Volgens Bachmann is het eerste uur na zonsondergang het beste. Dit geldt 

zeker niet voor Nederland. Sommige soorten komen reeds vroeg (Sphingiden, 

enkele Geometriden, Habrosyne pyritoides Hufnagel, Thyatira batis L.), andere 

laat (na 12 uur bijv. Arctia caja L., Gonodontis bidentata L.). Een aantal dagen 

heb ik genoteerd, hoeveel soorten op het licht kwamen resp. binnen één uur en 

binnen twee uur na zonsondergang en het totale aantal die avond. Duidelijk blijkt 

nu, dat in Nederland het eerste uur na zonsondergang niet het beste is, eerder het 

slechtste. Het tweede is veel beter. Vergelijk tabel 5. 
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Tabel 5. Aantal soorten op licht binnen 1, resp. 2 uur na zonsondergang en totaal. 

datum één uur na zonsondergang twee uur erna totaal aantal 
7.VIII 4 27 35 
8.VIIÎ 9 35 37 
9.VIII 10 35 43 

10.VIII 9 22 30 

11. VIII 11 27 28 
12. VIII 11 29 33 
18.VIII 18 39 42 

Summary 

Discussion of the influences of temperature, moon and wind on the results 

obtained by MV-lamps for the capture of Macrolepidoptera. Tabel 1 shows the 

numbers of species, the temperature at the beginning and the end of the capture, 

the intensity of the moonlight (often obscured by clouds) and the strength of the 

wind. Tabel 2 gives the results of the five best nights per month and tabel 3 the 

results of the five worst nights per month. In the latter case the temperature was 

almost always distinctly lower. 

Tabel 4 gives the results with more or less distinct moonlight. The number of 

species is rather low and the mean temperature is clearly lower than that of the 

five best nights. The writer wonders, if the light of the moon is the primary 

factor that is responsible for the bad results. 

Tabel 5 gives the number of species observed within one hour after sunset, after 

two hours and during the whole night. It clearly shows that the first hour after 

sunset is much worse than the second, contrary to the results obtained by Bach- 

mann, who found in Switzerland the first hour after sunset the best {Mitt. ent. 

Ges. Basel, N.F. 16 : 17—76, 1966). 

Bergeijk, Bremdreef 2. 

[Hoe de ervaringen van Prof. Van Wisselingh in 1968 geweest zijn, zullen 

we helaas niet meer vernemen. Vooral voor vele van onze oudere leden zal het een 

schok zijn te vernemen, dat hij 31 december j.l. plotseling is overleden.] 

Bijzondere Hymenoptera in Friesland. Tijdens de 122ste Zomerbijeenkomst op 10 en 11 

juni 1967 heb ik de volgende interessante soorten kunnen verzamelen: 

Crossocerus cetratus Shuck, 2 $ $ . Deze graafwesp is slechts sporadisch in Zuid-, Midden- 

en Oost-Nederland waargenomen. De tot nu toe bekende noordelijkste vindplaats was Emmen. 

Gevangen in Beetsterzwaag. 

Passaloecus eremita Kohl, 4 $ $ en 2 $ $ . Deze zeldzame graafwesp is pas kort voor de 

Nederlandse fauna bekend. De 5 eerdere waarnemingen waren: Gulpen (Br. Arnoud), 

Roermond (Sanders), Emmen (Vegter), Mariënberg (Vegter), Leende (Pijfers). Gevan¬ 

gen in Beetsterzwaag. 

Cerceris quadrijasciata Panzer, 1 $ bij Appelscha. 

Halictus prasinus Sm. Dit bijtje was tot nu toe alleen bekend van de centrale duinstreek 

en het diluviale zand. Thans gevangen in de „Kale Duinen” (Appelschase Duinen). 

Br. Vigilius Lefeber, Brusselsestraat 38, Maastricht. 


