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De nachtvlindernacht is rond de langste dag, en een 
van de factoren die bepalen hoeveel nachtvlinders 
er worden gevangen heeft met de maanstand te 
maken. In dat weekend is er respectievelijk 5% en 
2% van de maan zichtbaar. Juni is een topmaand om 
nachtvlinders te kijken omdat er veel soorten actief 
zijn. We maken kans op mooie soorten zoals het klein 
en groot avondrood (Deilephila porcellus, D. elpenor), 
vuursteenvlinder (Habrosyne pyritoides) en vlier vlinder 
(Ourapteryx sambucaria). Het is ook midden in de 
vliegpiek van het zwart beertje (Atolmis rubricollis). 
Deze soort heeft veel last gehad van de droogte van 
afgelopen jaren en er waren dan ook nog maar weinig 
exemplaren waargenomen. Zullen het er dit jaar meer 
zijn? 

19 en 20 juni: #NaNaNa
Op het moment van schrijven zijn het vanwege de coronaperikelen onzekere tijden 
voor het plannen van evenementen. De 16e Nationale Nachtvlindernacht willen we door 
laten gaan, alleen moet er mogelijk een alternatief worden bedacht. Houdt daarom 
www.nachtvlindernacht.nl in de gaten!

Naast het inventariseren van nachtvlinders is een an-
dere belangrijke reden van de nachtvlindernacht om 
de pracht van nachtvlinders te laten zien en dat is net 
wat dit jaar mogelijk in het geding komt. Mochten we 
tijdens de Nationale Nachtvlindernacht nog steeds af-
stand moeten houden dan kunnen er geen gezamen-
lijke bijeenkomsten worden gepland. Hierover houden 
we u op de hoogte via onze website. En of we nu met 
elkaar op pad kunnen of niet, het blijft natuurlijk leuk 
om dit weekend alle waarnemingen met elkaar te de-
len. Zo kunnen ook de mensen die niet in de gelegen-
heid zijn om aan te schuiven meegenieten. Laat uw 
mooie waarnemingen dan zien via de #NaNaNa op de 
sociale media!
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Hopelijk kan de Nationale Nachtvlindernacht gewoon doorgaan en laten klein avondrood (inzet links) en vliervlinder (inzet rechts) zich zien.


