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MODERNE VERLICHTING EN DE VLINDERFAUNA 
W . J. BOER LEFFEF. 

R.I.V.O.N., Mededeling ar. 22. 

De „attractie" van kunstlicht op 's nachts 
vliegende insekten, vooral vlinders, is wel 
alom bekend: dat op warme zomeravonden 
vaak tientallen nachtvlinders voortdurend 
om straatlantaarns, booglampen etc. cir
kelen is een ieder zeker opgevallen, wel
licht zelfs, dat de aantallen om de lampen 
variëren naarmate de lichtbron sterker of 
zwakker is. Inderdaad is het zo, hoe 
sterker het licht, hoe attractiever. Pas de 
laatste jaren is gebleken, dat het niet zo
zeer de lichtsterkte is, welke de attractie 
beïnvloedt, maar de aard van het licht, de 
kleur om het precies te zeggen. Op rood 
licht komt niets: op oranje licht, zoals bij
voorbeeld wordt geproduceerd door de 
wel toegepaste natriumlampen. komt even
min iets; op lichtgeel licht, van gaslampen 
bv., weinig: op wit meer; op blauw veel 
meer: op violet en ultraviolet zeer veel. 
Naarmate dus de lichtbron naar het ultra
violette helt. des te attractiever wordt zij! 
Bij de tegenwoordige vangmethode met 
licht worden dan ook meestal die lampen 
gebruikt welke veel blauw^ licht bevatten. 
bijvoorbeeld menglichtlampen. hogedruk-
kwiklampen enz. Het vangen wordt hier

door intensiever, het aantal vlinders per 
vangavond groter, op gunstige avonden 
zelfs zéér groot, en het gevaar op deze 
manier de vlinderpopulaties in de bewerkte 
biotopen aanzienlijk afbreuk te doen is niet 
meer denkbeeldig. Wordt er bij een enkele 
gelegenheid ergens met zulke middelen ge
werkt, dan zal dit weinig hinderen. Het 
wordt bedenkelijker wanneer dit iedere 
avond en dan enige maanden lang ge
schiedt, zoals bijvoorbeeld voor plante-
ziektenkundig onderzoek, al gebeurt dat 
gelukkig in minder kwetsbare biotopen zo
als boomgaarden. Immers de mannelijke 
dieren zwerven meest ver van hun biotoop. 
tientallen kilometers ver. Zij zijn daardoor 
zeer verspreid. Het wegvangen ervan 
schaadt de populatie daardoor praktisch 
niet, omdat zij bovendien zeer talrijk zijn, 
veel talrijker dan de wijfjes. De vrouwe
lijke dieren echter blijven meest in hun bio
toop. Zij vliegen vaak zéér slecht of hele
maal niet en worden zelden op licht ge
vangen, d.w.z. wanneer de lichtbron niet 
in het vlieggebied geplaatst wordt. Indien 
zulks misschien toevalligerwijs wèl het ge
val is, komen er bijna uitsluitend wijfjes 
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Fig. 1. Entomologisch ideale straatver

lichting met een goed afgeschermde licht

bron 8 meter boven een weg met een 

breedte van 20 meter. 

op het licht. W o r d e n deze allen gedood. 

dan bestaat het gevaar dat binnen afzien

bare tijd de populatie van dat biotoop 

wordt uitgeroeid. Dit geldt dan ook voor 

de vangst overdag op dagvlinders. O n 

nadenkend wegvangen van alles wat voor 

het net komt heeft al menige interessante 

soort uit onze fauna geschrapt . 

W a a r nu meer en meer gebruik gemaakt 

wordt van blauwlichtlampen, ook voor 

stads- , woning-, fabricks-. emplacements

verlichtingen e.d., is het niet ongegrond te 

vrezen dat de vl inderstand op deze manier 

wel eens gevaarlijk achteruit zou kunnen 

gaan. In de eerste plaats zouden die soor

ten worden getroffen, welke zeer lokaal 

zijn of over het algemeen zeldzaam voor

komen. 

De zaak is nl. zo, dat de dieren, aange
trokken door de lichten, uit hun biotoop of 
vlieggebied worden gelokt en alleen al 
door de lange duur van de aantrekking, zo
danig verward raken, dat zij dit zelden of 
nooit meer terug zullen vinden. In de 
tweede plaats gaat een groot percentage 
veelal spoedig te gronde, bv. als prooi van 
aangelokte vleermuizen, padden, enz. of 
door een voorbijrazend verkeer. Gold dit 

alleen voor de mannetjes, dan was dit ge
vaar weer niet zo groot. He laas ziet men 
deze blauwlichten evenwel maar al te vaak 
in of aan de randen van vlieggebied of bio
toop van de wijfjes geplaatst , bijvoorbeeld 
langs verkeerswegen door een mooi bos. 
of door de hei. in bungalows nabij na tuur
terreinen. en dan t rekken zij de wijfjes. 
met bovenvermelde destructieve gevolgen. 
He t onderzoek naar de mate van de schade 
en naar de soorten, die het meest te lijden 
hebben is in volle gang. Tegen deze 
dingen is nu nog weinig of niets te doen. 
Argumenta t ies om het gebruik van blauw
lichtlampen zoveel mogelijk te beperken 
zijn, met onze huidige kennis van zaken, 
nog niet overtuigend genoeg. 
Het is evenwel van entomologisch s tand
punt bezien te hopen dat blauwlichten 
voor het verkeer minder geschikt zullen 
blijken te zijn dan bv. de natr iumlampen. 
Deze zijn naar onze aanvankelijke erva
ring voor nachtvlinders en andere 's nachts 
vliegende insekten ongevaarlijk. 
Er is nog een andere mogelijkheid om de 
schade tot een minimum te beperken, nl. 
door het hocg plaatsen van de lichtbron. 
Hoc hoger de lampen hoe minder a t t rac
tief. De dieren vliegen meestal vrij lang. 
vandaar dat laaggeplaats te lichten het 
best trekken, op welk feit ook de Robinson 
automatische vangappara ten zijn ge
baseerd. Ook verdient het aanbeveling de 
uitstraling van de lichten naar boven en 
opzij te verhinderen. He t schijnsel is dan 
in hoofdzaak naar beneden gericht zodat 
alleen op de grond een lichtplek onts taat . 
Dit is weergegeven in fig. 1 voor een weg 
met een breedte van 20 m. Het verlichte 
wegdek en de lichtkegel zijn relatief 
weinig attractief, de attractiesfeer is tot 
het minimum beperkt . S t aande op de berm 
ziet men de lichtbron niet. In de figuren 2 
en 3 zijn entomologisch ongunst ige s t raat-
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Fig. 2. Entomologisch ongunstige straatverlichtingen met grote attractiesferen. 

verlichtingen weergegeven. In het eerste 
geval van figuur 2 is de lichtbron zonder 
afscherming op een hoogte van 10 m boven 
de rijweg opgehangen. De attractiesfeer 
van de lamp is naar alle zijden aanwezig met 
een straal van 30 m. Indien de lantaarns 
zijn aangebracht binnen een afstand van 
60 m van elkaar, zijn aldus verlichte tra
jecten één grote insektenval. Het tweede 
geval van figuur 2 is entomologisch min
der ongunstig door de eenzijdige opstelling 
en de gedeeltelijke afscherming van de 
lichtbron. Het derde geval is weer on
gunstiger, omdat het licht naar beide 
zijden van de weg uitstraalt. 
Figuur 3 geeft de attractiesferen van niet 
afgeschermde lichtbronnen van boven ge
zien, A, indien de lamp zich midden boven 
de weg bevindt, B. indien de lamp op de 
berm staat. Rijweg en fietspaden zijn 
samen 40 meter breed. De attractiesferen 
reiken in geval A aan beide zijden 10 
meter buiten de te verlichten weggedeelten. 
Bij B is de vlucht van een aanvliegende 
vlinder ingetekend. Het dier kan zich niet 
of uiterst moeilijk uit de attractiesferen 
bevrijden en blijft dus ter plaatse zolang 
de lamp brandt. 

Onwillekeurig komt de gedachte op. dat 
het gebruik van blauwlichtlampen een 
middel zou kunnen zijn om schadelijke 

insekten in het groot weg te vangen en 
zich op die manier van hen te ontdoen. 
Deze methode is evenwel in zekere zin ge
vaarlijk. Men mag namelijk niet vergeten, 
dat dan met de schadelijke ook de on
schadelijke en de nuttige insekten worden 
weggevangen. Het kind wordt dan met 
het badwater weggegooid. De ervaringen 
hebben trouwens al meer geleerd, dat 
dergelijke eenzijdige bestrijdingsmethodes 
op de lange duur bijna altijd ongunstige 
gevolgen hebben. 
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Fig. 3. Attractiesferen van ongedekte 
lichtbronnen van boven gezien. 
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