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Nachtdieren in

de dierentuin
Aan de slag met biodiversiteit
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Dierenrijk Mierlo is een van de kleinere die-

rentuinen maar de weinige bezoekers waren

erg belangstellend. Omdat de avond al ein-

digdetoen het nog licht was, hadden mede-

werkers de avonden tevoren nachtvlinders

gevangen en die meegenomen. Depiramide-

op de stroopvlinder (Amphyra pyramidea)

In het Gaiapark te Kerkrade was de opkomst

zeer grootmet meer dan duizend bezoekers.

Tegen de schemeringkwamen de eerste vlin-

ders tevoorschijn en werd het druk bij het

laken,

kreeg veeI bekijks.

zowel qua mensen als qua vlinders.

In safaripark Beekse Bergen zat op de

stroopplek op een boom een rood weeskind

(Catocala nupta) urenlangmet zijn roltong

in de zoetige substantie. De recepten om zelf

stroop te maken gingen grifvan de hand.

werd de

nachtdierennacht in Dierenpark Amersfoort een groot succes. De vele kinderen waren vol

bewondering voor de mooie kleuren van de vlinders.

De avond in Amersfoort begon met regen, maar toen de bui overgetrokken was,

In 2010, het jaar van de biodiversiteit, hebben de Nederlandse Vereniging

voor Dierentuinen (NVD) en De Vlinderstichting het project Nachtdieren

in de dierentuin- aan de slag met biodiversiteit! uitgevoerd. Deze nacht-

dierennachten zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage

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

Uyttenboogaart-Eliasenstichting.

De nachtdierennachtenwerden

gedurende de zomer van 2010 geor-

ganiseerd in twaalfdierentuinen.

Iedereavond bestond uit minstens

drie van de volgende onderdelen:

nachtvlinders lokken met licht,

nachtvlinders lokken met stroop,

vleermuizen'luisteren'meteen bat-

detector ofspeuren naar uilen. Zodra

de schemering begint te vallenen

de eerste nachtvlinders gaanvliegen,

is het dringen bij de verlichte lakens

waar de nachtvlinders op afkomen.

Voor meer dan tweeduizend mensen

betekenden de avonden een eerste

kennismaking met de wereld van de

nachtvlinders.
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Het regende aan één stuk door tijdens de

laatste nachtdierennacht bij Aqua Zoo

(what's in a name?) in Leeuwarden. Erkwam

dan ook (bijna)niemand op af...

op de lamp bij dekraam. Burgers'Zoo organiseerdeook eenmaskerwed-

strijd: dit fraaie nachtvlindermasker was eenvan de winnaars.

1landde(Triodiasylvina)de stroopsnoepen en eenoranje wortelboorder |

(Tholera

decimalis).

Het was eenwarme, broeierige avond in Burgers'Zoo:ideaal voornacht-

vlinders! Bijhet invallen van de schemering kwam eenbladrollertje van

waar-

onder deprachtige gelijnde grasuil

de prach-

tigetropische vlindertuin. Ook de vleermuis-

wandeling mocht op een flinke belangstel-

ling rekenen. Toen het tegen negenen donker

werd kwamen er vlinders tevoorschijn,

De Viinderstichting stond in Artis bij de

ingang van het vlinderpaviljoen,

Onder leiding van gidsen van de Apenheul

werden de mensenlangs eenaantal punten

verspreid overhet park geleid.

werd

door een van de kinderen bestempeld als

‘meisjesvlinder'.

aanwezig tijdens de avond in Emmen,

(Deilephilaelpenor),Het groot avondrood

eenkijkje

nemenbij de uilen en nachtvlinders lokken met licht en stroop.

In Ouwehands Dierenpark werd de serie van nachtdierennachten

geopend. In de dierentuin was van alles te doen rondom het thema

nachtdieren: op zoek naar vleermuizen met een batdetector,

excursie trok meer dan 200 (!) deelnemers.kwamen dan weerveel kinderen op af.

op de stroop af. En daar(Noctua pronuba) te zien. De vleermuizen-(Laothoe populi)

enkele huismoeders

zodra het

begon te schemeren,

In Zoo Pare Overloon kwamen, Het was in Avifauna dringengeblazenbijhet

laken om de fraaie populierenpijlstaarten


