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Nachtvlinders tellen:

een traditie!
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Het weer

Het allerbelangrijkste tijdens de Nationale Nacht-

vlindernacht is het weer. Kort tevoren wordt driftig

gekeken naar de verwachtingen op de buienradar,

want het moet natuurlijk wel droog blijven! Gelukkig

lukte dat de meeste jaren wel. Alleen 2009 was

behoorlijk nat: veel excursies werden toen voortijdig

afgebroken of geheel afgeblazen vanwege de hevige

regenval. Maar alle andere jarenwas het bijna overal in

Nederland prachtig weer.

Tijd van het jaar

Daarnaast zorgen hoge temperaturen meestal voor

veel nachtvlinders. De tijd van het jaar speelt dan

natuurlijk een grote rol. 2010 was de groteklapper:

toen vlogen er meer dan 700 soorten! Het bleef die

nacht tot in de kleine uurtjes boven de 20 graden.

Echte diehards bleven toen zelfs tot na drieën bij het

laken zitten. Een nadeel van zo'n nachtvlindernacht

midden in de zomer is dat het pas laat donker is en

bezoekers met jonge kinderen dus vaak

niet kunnen deelnemen.Daarnaast

willen we ook graag meer

weten van al die bijzon-

dere nachtvlindersoorten

die in het najaar vliegen.
Nachtvlindernachten vinden

daarom afwisselend in juli,

augustus of september plaats.

Nachtvlindernamen

De Nationale Nachtvlindernacht leent zich goed om

iedereen te laten kennismaken met nachtvlinders. En

de creatieve, soms ietwat vreemde namen laten de

bezoekers niet onberoerd. Zo is de'huismoeder'al drie

jaar bekroond tot meest waargenomen vlinder. Het

verhaal wil dat deze vlinder zo is genoemd omdat ze

graag huiskamers binnenvliegt. Ook de zwarte c-uil, de

piramidevlinder en de gamma-uil doen het iederjaar

goed en eindigen meestal in de top 10. Maar ook grote

beer, witte tijger, vuursteenvlinderen klein avondrood

zijn graag geziene gasten die tot de verbeelding spre-

ken.

Stroop en licht

Nachtvlinders worden aangetrokken door licht en zoe-

tigheden. Dat nachtvlinders 's nachts rondom de lamp

zoemen weten de meeste mensen wel. Maar dat ze

ook een goede neus hebben en zoete stroop op kilo-
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Spannend:watzit er in de val?

De taxusspikkelspanner scoorde hoog in 2006.
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Op 2 september tellen we voor het zevende jaar op rij

nachtvlinders tijdens de Nationale Nachtvlindernacht.

Dat mag met recht een traditie genoemd worden! In

al die jaren zijn de waarnemingen nauwkeurig verza-

meld. Wat valt op? Een overzicht van zeven jaar nacht-

vlinderen.

Datum Aantal

locaties

Aantal

soorten

Meest gezien

2005 1 juli 98 311 huismoeder

2006 23 September 138 235 taxusspikkelspanner

2007 7 september 65 160 huismoeder

2008 29 augustus 100 180 huismoeder

2009 28 augustus 100 336 zwarte c-uil

2010 9 juli 330 709 huismoeder
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meters afstand ruiken, is vaak nieuw. Meestal is het dus

ook spectaculair om vlinders te laten zien op stroop.

Slechts één jaar, in 2006, lukte dit niet. Er waren toen,

door oorzaken diewe nog steeds niet kennen, nauwe-

lijks vlinders op de stroop.

Nationale Nachtvlindernacht:2 september 2011

Natuurlijk kunt u ook dit jaar weer meedoen aan de

Nationale Nachtvlindernacht. Zal het record van 2010

verbroken worden? En eindigt de huismoederweer op

nummer 1 ? Om een overzicht van de locaties te bekij-

ken, of uw eigen excursie aan te melden kunt u terecht

op www.nachtvlindernacht.nl

Macro’s en micro’s

Een opvallende en verheugende trend is dat voor veel

waarnemers de grens tussen micro's en macro's begint

te vervagen. In 2009 bedroeg het aantal waargenomen

soorten 336, waarvan maar liefst 97 tot de groep van

de microvlinders behoorden. Dat is bijna 29%. In

2010 zette deze trend verder door: onder de 709

waargenomensoorten waren 287 micronachtvlin-

ders, ruim 40% dus. Zou de verhouding in 2011

50-50 zijn?
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De huismoeder wordt bijna elk jaarhet meest gezien.


