Nationale Nachtvlindernacht 2013

Duikermot en appeltak
Na een periode met prachtig nachtvlinderweer viel

Aantal uurhokken (5x5 km)
231
Aantal waarnemingen
3724
Aantal soorten
429
Aantal exemplaren
13194

het weer op sommige locaties tijdens de Nationale
Nachtvlindernacht op 6 september wat tegen. kon er
echter prima in korte broek en T-shirt naar nachtvlinders worden gekeken. Op maar liefst 283 plaatsen in
Nederland zijn waarnemers, al dan niet onder het toeziend oog van belangstellenden, aan het werk geweest.
Tekst: Willem Ellis De 5.593 waarnemingen kwamen rechtstreek dan
Werkgroep wel via Telmee.nl of Waarneming.nl. Zoals gebruikeVlinderfaunistiek lijk waren die vaak in groepsverband gedaan, zodat
& Ties Huigens soms dezelfde vlinder twee, drie of soms wel vijfDe Vlinderstichting maal werd aangedragen. Met behulp van wat kunstgrepen in het databestand is het aantal daarom teruggebracht tot 3.730 unieke waarnemingen (kader). Dit
is altijd nog zo’n honderd meer dan in 2012 toen de
Nationale Nachtvlindernacht niet in september maar in
juni werd gehouden.
Het uurhok dat deze nacht de meeste soorten oplever-

de, was 115-395, dat van Gilze-Princenbosch en Bavel,
in Noord-Brabant. Hier werden 94 waarnemingen
gedaan, die een totaal van zeventig soorten opleverden, waaronder de zeldzame guldenroededwergspanner, donkere grasuil en zwartpuntvolgeling.
De toppers
Tabel 1 toont de cijfers voor de soorten die het meest
zijn waargenomen. Bij de macronachtvlinders zien we
het vertrouwde beeld met de zwarte c-uil en huismoeder als soorten die het meest zijn gezien. Interessanter
was het grote aantal appeltakken. Bij de microvlinders
is de buxusmot de grootste verrassing. In 2011 belandde deze soort al op de elfde plaats. De nacht van 2012
viel te vroeg in de zomer, maar nu heeft de soort de

Tabel 1. De tien soorten macronachtvlinders- en microvlinders die het meest werden waargenomen.
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Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Aantal exemplaren

Aantal waarnemingen

1

Xestia c-nigrum

zwarte-c-uil

3004

130

2
3

Noctua pronuba

huismoeder

1094

112

Xestia xanthographa

vierkantvlekuil

715

61

4

Campaea margaritaria

appeltak

535

104

5

Lacanobia oleracea

groente-uil

528

60

6

Amphipyra pyramidea

piramidevlinder

394

80

7

Hypena proboscidalis

bruine snuituil

353

95

8

Autographa gamma

gamma-uil

258

91

9

Diarsia rubi

gewone breedvleugeluil

246

28

10

Mythimna albipuncta

witstipgrasuil

226

45

1

Cydalima perspectalis

buxusmot

175

11

2

Parapoynx stratiotata

krabbenscheermot

53

20

3

Cataclysta lemnata

kroosvlindertje

50

23

4

Celypha lacunana

brandnetelbladroller

48

23

5

Elophila nymphaeata

waterleliemot

44

31

6

Acentria ephemerella

duikermot

38

13

7

Pandemis heparana

leverkleurige bladroller

37

23

8

Pleuroptya ruralis

parelmoermot

32

21

9

Archips podana

grote appelbladroller

29

18

10

Agriphila geniculea

gepijlde grasmot

29

13
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