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Na een indrukwekkende zonsondergang komen de eer-

ste nachtvlinders af op het licht en de stroop. Op de

spectaculaire soorten moeten we nog even wachten

vertelt excursieleider Dick Groenendijk: "Een soort als bij-

voorbeeld de dennenpijlstaart (Sphinxpinastri) verschijnt

niet voor kwart over elf."

Klokslag kwart over elf vliegt er opeens een grote nacht-

vlinder door de groep. Een moment later verschijnt hij bij

het laken: de dennenpijlstaart houdt zich aan zijn belof-

te. Even later verschijnt ook het grootavondrood

{Deilephila elphenor). Hoewel deze meer een voorkeur

heeft voor de achterzijde van het laken.

ledere nieuwe vlindersoort die verschijnt wordt door

iedereen nauwkeurig bestudeerd en vergeleken met

illustraties uit de meegebrachte literatuur. Sommige

soorten, zoals de wapendrager (Phalera bucephala) . zijn

goed op naam te brengen, andere blijken een stuk lasti-

ger. Maar alle soorten zijn van dichtbij bekeken mooi. In

totaal worden zo'n 45 nachtvlindersoorten genoteerd.

Wapendrager

Groot avondrood

In de nacht van 1 op 2 juli was het opvallend licht in Nederland.Zo'n vijftig publieke excursiepunten en enkele tien-

tallen besloten excursies deden mee met de eerste Nationale NachtvlinderNacht. Met lampen, lakens en stroop

werd de boeiende wereld van de nachtvlinders voor een keer zichtbaar gemaakt. Op Planken Wambuis werden

met twee lakenopstellingen en stroop nachtvlinders gelokt. Een impressie.
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Ondertussen elders in het

land...

Ackerdijkse plassen bij Delft:

"Voor mij was dit de beste

nachtvlinderavond ooit! De

lampen hebben vanaf22.00

uur tot 02.30 uur staan bran-

den. Wel 98 soorten zijn tijdens

de sessie genoteerd, maar tij-

dens het opruimen kwamen

nog nieuwe soorten aanzet-

ten.''

De Sijsselt bij Ede: "Wat vooral

verbluffend was, is dat ik maar

liefst vijf soorten heb gezien
die ik in de drie jaar ervoor

nooit gezien heb op deze plek!

Het was leuk, doen we volgend

jaar weer!"

Wlsentbos bij Dronten:"Het

was heel leuk en zeker ook

leerzaam om mee te doen.

Komende zomer zal ik, in mijn

eigen tuin, zeker nog vaker met

licht vlinders gaan zoeken."

Een balkon in Leiden:"Ik heb

de hele nacht gevlinderd. Af en

toe, tussen het determineren

door, lag ik naast de lampen en

lakens in m’n luie tuinstoel te

dommelen."

Hebt u zelf meegedaan met deNationale

NachtvllnderNacht7Laat uw ervaringen aan ons weten

via nachtvlindernacht@vlinderstichting.nl.

Kijk voor meer impressies van de

Nationale NachtvlinderNacht op

www. vlinderstlch tlng.nl/nachtvlindernach t

De media besteed-

den uitgebreid

aandacht aan de

Nationale

NachtvlinderNacht.

Zowel RTL4 als de

NOS ging mee het

veld in. Ook de

Volkskrant ging

mee en wijdde er

een uitgebreid arti-

kel aan. Radio

Gelderland en het

Radiol-Journaal

zonden een inter-

view uit.

De Nationale NachtvlinderNacht is

georganiseerd doorDe

Vlinderstichting in samenwerking

met Werkgroep Vlinderfaunistiek

van EIS-Nederland en is mogelijk

gemaakt doorhet VSB-fonds, het

Prins Bernhard Cultuurfonds en het

KF Hein Fonds.

Een uitgebreid

artikel over de

nachtvlindernacht

met de resultaten

zal worden gepu-

bliceerd in een van

dekomende edi-

ties van Vlinders.
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