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Voorlopige resultaten

De meeste excursies, aangemeld via www.nachtvlinder-

nacht.nl, waren ook voor publiek toegankelijk. Het weer

zat mee, alle ingrediëntenvoor een perfecte nachtvlinder-

avond waren aanwezig. Vrijdagavond 9 juli was warm en

zwoel, zelfs na 3 uur 's nachts lag de temperatuurop veel

plekken nog rond de 20 graden. En dat leverde volle lakens

op! De nachtvlinders vlogen in groten getale: op de excur-

sie in Wageningenwerden bijvoorbeeld 90 soorten gezien.

Daar zaten leuke soorten bij, zoals de wapendrager

(Phalera bucephala) en de vuursteenvlinder(Habrosyne

pyritoides). Ook de huismoeder(Noctua pronuba) en het

grootavondrood (Deilephila elpenor) lietenzich geregeld

zien. Op de stroop was de hyena (Cosmia trapezina) tal-

rijk. Natuurlijk waren er ook dit jaar weer bijzonderheden,

zoals een geelblad (Ennomos quercinaria) in Ede, een twee-

streepgrasuil (Mythimna turca) in Den Hoorn, een schijn-

nonvlinder( Pantheacoenobita) in Wageningen, een eiken-

oogspanner (Cydophora porata) in De Lutte en een sporke-

houtspanner (Philereme vetulata) bij Ritthem in Zeeland.

Meer resultaten en excursieverslagen zijn te vinden op

www.nachtvlindernacht.nl.

Nachtdierennachten in de dierentuin

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen organiseert De

Vlinderstichting deze zomer ook in een groot aantal dierentuineneen nacht

dierennacht

zaterdag 31 juli Dierenpark Amersfoort

zaterdag 7 augustus Safaripark Beekse Bergen

vrijdag 13 augustus Avifauna Alphen aan den Rijn

zaterdag 14 augustus Gaiapark Kerkrade

zaterdag 21 augustus Burgers'Zoo Arnhem

zaterdag 28 augustus Artis Amsterdam

zaterdag 4 september Apenheul Apeldoorn

vrijdag 10 september Zoo Pare Overloon

vrijdag 17 september Aqua Zoo Leeuwarden

Op www.nachtvlmdernachtnl kunt u lezen wat er in de dierentuinengaat

gebeuren. De meeste dierentuinenzijn op deze avonden gewoon geopend,

dus u kunt naast nachtvlindersook deandere dieren bekijken

De nachtdierennachtenzijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bij

drage van het Prins Bernhard Cultuurfonds,de Coalitie voor Biodiversiteit en

de Uyttenboogaart Eliasenstichtinq

Foto hierboven: de schijn-nonvlinder werd gezien in Wageningen.

Rechtsboven: eenvol laken in Wageningen.

Rechtsonder: nachtvlinders kijken meteenlichtval in De Lutte.

Op 9 juli werd overal in het land naar nachtvlinders

gekeken. Tijdens de zesde Nationale Nachtvlindernacht

vonden op meer dan tachtig plaatsen nachtvlinder-

excursies plaats. Ook De Vlinderstichting zelf, die dit

evenement organiseert, hield een bijeenkomst; in

Arboretum Belmonte in Wageningen.
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