Nachtvlinders in de
schijnwerper
Tekst: Kars Veling Nachtvlinders zijn overal om ons heen. Je ziet ze alleen
De Vlinderstichting

niet zo vaak, omdat je meestal slaapt als ze actief worden. Nachtvlinders hebben een belangrijke plaats in het
ecosysteem en in de biodiversiteit van Nederland. Ze
hebben grote impact op ons landschap en op de mensen die daarin leven. In de campagne ´Nachtvlinders in
de schijnwerper´ vraagt De Vlinderstichting meer aandacht voor deze interessante soortgroep.
Verrast worden door de verscheidenheid aan
insecten die op het licht afkomen…
Met een zaklantaarn de stroopplekken afgaan
en de vlinders zien snoepen…
Zien hoe een fraai gekleurde mot zich snel laat
vallen in de hoop niet gezien te worden…
Ervaren hoeveel dieren in je eigen tuin aanwezig zijn die je er overdag nooit ziet…
Je laten verrassen door de geurstoffen die vlinders op kilometers afstand blijken te kunnen
ruiken…
Door de lens van je camera verbaasd staan over
de schitterende patronen en kleuren op de
vleugels van nachtvlinders….
Er achterkomen dat in een flatgebouw tientallen nachtvlinders te vinden zijn…
Aan de slag gaan in je tuin en nachtvlinders
ontdekken!

wordt voor het gemak nachtvlinders genoemd, hoewel sommige soorten ook overdag actief zijn. Tot voor
kort was over de nachtvlinders nog weinig kennis. De
laatste tien jaar is de aandacht voor nachtvlinders in
Nederland echter sterk gegroeid. Veel natuurliefhebbers zijn geïnteresseerd geraakt in deze insecten. Dat
merken EIS-WVF en De Vlinderstichting aan drie factoren. Ten eerste is de populariteit van de nachtvlindergids enorm (de veldgids Nachtvlinders is uitgekomen
in september 2006; derde druk februari 2008) en er
zijn inmiddels bijna 4500 exemplaren van verkocht.
Daarnaast groeit het aantal nachtvlinderwaarnemingen dat wordt doorgegeven nog steeds sterk. Ten
slotte: de Nationale Nachtvlindernacht (in 2012 voor de
achtste maal gehouden op 22 juni) wordt jaarlijks door
minstens 1000-1500 mensen bezocht en er worden
dan zo’n honderd nachtvlinderexcursies door het hele
land georganiseerd.
Belang van nachtvlinders
Nachtvlinders maken een belangrijk deel uit van
de Nederlandse biodiversiteit. Veel soorten komen
voor in grote aantallen en heel veel andere soorten
organismen (denk aan vogels, vleermuizen, maar ook
sluipwespen en -vliegen en spinnen), zijn voor hun
voortbestaan afhankelijk van nachtvlinders, omdat de
rupsen of de vlinders zelf een belangrijke voedselbron
voor deze groepen vormen. De rol die rupsen spelen
als ‘micrograzers’ is zeer groot, al zijn de details nog
onvoldoende onderzocht. Nachtvlinders zijn daarmee
een belangrijke schakel in de Nederlandse natuur en
voedselketen; een belang waar nog maar weinig kennis over beschikbaar is, maar dat zeker een plek in het
Nederlandse natuurbeheer en -beleid zou moeten
krijgen.

In Nederland komen meer dan 2200 soorten vlinders
voor. De bekendste maar kleinste groep is die van de
dagvlinders, met nog ongeveer vijftig soorten. De rest
Dat nachtvlinders mooi en kleurig zijn bewijst deze poster (te koop in de Vlinderwinkel op blz 27).
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De opvallende rups van het groot avondrood.

Het rood weeskind heeft prachtig gekleurde ondervleugels .

Nachtvlinders belicht
Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds werken
de Werkgroep VlinderFaunistiek en De Vlinderstichting
hard aan het boek ‘Nachtvlinders belicht’. Dit wordt een
aantrekkelijke uitgave, die zowel door de geïnteresseerde liefhebber als de professionele natuurbeheerder
gebruikt kan worden. Het zal naar verwachting op de
Landelijke Vlinderdag in maart 2013 worden gepresenteerd.

Nachtvlinders in de schijnwerper
Draagvlak voor natuurbescherming in het algemeen
en nachtvlinders in het bijzonder ontstaat waar mensen op een originele manier kennismaken met een
bijzonder stukje van de natuur, iets wat hen raakt en
bijblijft, iets waarover zij zelf weer willen vertellen op
een verjaardagsfeestje of op het werk. In de campagne
´Nachtvlinders in de schijnwerper´ zullen mensen op
allerlei verschillende manieren worden benaderd. Om
te beginnen met een foto- en filmwedstrijd.

Foto- en filmwedstrijd: Nachtvlinders in de schijnwerper
Maak een bijzondere, aparte, uitzonderlijke, originele, afwijkende of gewoon schitterende
foto of een filmpje van nachtvlinders. Stuur deze op naar De Vlinderstichting via het
e-mailadres: schijnwerper@vlinderstichting.nl
Voorwaarden:
t 'PUPXPSEUBBOHFMFWFSEBMT+1(
t -BOHTUF[JKEFWBOEFGPUPJTNJOJNBBMQJYFMT
t 'JMNQKFT[JKOOJFUMBOHFSEBONJOVUFO
t 'JMNQKFTXPSEFOBBOHFMFWFSEBMTXNW BWJPGNPWCFTUBOE
t &SNPFUFOFFOPGNFFSOBDIUWMJOEFSTPQTUBBO
t 'PUPPGöMNNPFUHFNBBLU[JKOJOAOBUVVSMJKLFPNHFWJOHFOEVTOJFUJOWMJOEFSUVJOPGEJFSFOUVJO
t )FUNPFUHBBOPNPQOBNFOVJU&VSPQB
t %FOBDIUWMJOEFSNBHHFFOTDIBEFPOEFSWJOEFOWBOIFUNBLFOWBOEFGPUPPGöMN
t %FOBBNWBOEFNBLFSNPFUJOEFöMFOBBN[JKOWBTUHFMFHE
t 1FSEFFMOFNFSNPHFONBYJNBBMGPUPTöMNQKFTXPSEFOJOHFMFWFSE
t )FUNBUFSJBBMNBHSFDIUFOWSJKEPPS%F7MJOEFSTUJDIUJOHXPSEFOHFCSVJLU VJUFSBBSENFUOBBNTWFSNFMEJOH
t )FUNBUFSJBBMNPFUVJUFSMJKLPQEFDFNCFSCJK%F7MJOEFSTUJDIUJOHCJOOFO[JKO
De uitslag zal bekendgemaakt worden op de Landelijke Vlinderdag op 2 maart 2013 in de Junushoff te
Wageningen. Daar zal tevens de prijsuitreiking plaatsvinden.
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