Nachtvlinderexcursie 2015
Vrijdagavond 10 juli hebben we weer de jaarlijkse nachtvlinder activiteit gehouden in de
tuin van de tropische kas van Beetsterzwaag. Het was dit jaar een mooie redelijk warme
avond en nacht met een temperatuur die vanaf 18 graden langzaam
zakt naar 15 graden. Vanaf half tien ’s avonds verzamelen zich 20
personen bij de tropische kas waar Janny en Siep Sinnema, van de
vlinderwerkgroep Fryslân, het witte laken met de kwiklamp al
opgesteld hebben. Onder het genot van een bakje koffie of thee
verteld Siep iets over vlinders in het algemeen en het belang van de
inventarisatie die we vanavond gaan doen.
Rond tien uur wordt er op diverse bomen wat
“stroop” gesmeerd om ook daar nachtvlinders
te lokken. Sommige vlinders komen niet op
licht af maar wel op het mengsel van
appelstroop, alcohol en nog wat zoete
ingrediënten. Als het wat donker wordt gaat de lamp aan en
verschijnen al vrij snel de eerste vlinders op het doek. De
aanwezigen verzamelen zich nu ook rond het laken en diverse
fototoestellen worden tevoorschijn gehaald. Als op een gegeven
moment het groot Avondrood op het laken gaat zitten moeten de
fotografen bijna een volgnummer trekken voor hun opname.
Vuursteenvlinder
Aangezien je nooit weet wat er gaat komen heeft Janny een
gevangen Populieren pijlstaart meegenomen die zij los laat
en keurig op het laken gaat zitten. Schijnbaar doet goed
voorbeeld goed volgen want even later verschijnt
spontaan de Ligusterpijlstaart op het doek en is de euforie
bij de aanwezigen groot, wat een prachtige grote
nachtvlinder. Op het hoogtepunt van de avond hebben we
drie van deze mooie vlinders op het laken zitten, iets wat je
Gestippelde houtvlinder
niet zo vaak overkomt. In totaal mogen we 60
verschillende soorten noteren. Rond twee uur ’s nachts
besluiten we de lamp uit te doen en het laken uit te kloppen om de aanwezige vlinders
weer de bomen in te jagen. Al met al weer een zeer geslaagde avond.
Siemen.
Waargenomen soorten:
Wetenschappelijke naam
Plemyria rubiginata
Acronicta aceris
Bupalus piniaria
Abrostola triplasia
Oligia latruncula
Macaria alternata
Deltote pygarga
Xestia triangulum
Stauropus fagi
Autographa gamma
Hydrelia flammeolaria
Mythimna ferrago
Spilosoma lutea

Nederlandse naam
Blauwrandspanner
Bont schaapje
Dennenspanner
Donker brandnetelkapje
Donker halmuiltje
Donker klaverblaadje
Donkere marmeruil
Driehoekuil
Eekhoorn
Gammauil
Geel spannertje
Gekraagde grasuil
Gele tijger
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Lomaspilis marginata
Macaria liturata
Zeuzera pyrina
Moma alpium
Hoplodrina octogenaria
Agrotis exclamationis
Plusia festucae
Apamea monoglypha
Cucullia umbratica
Idaea aversata
Lacanobia oleracea
Deilephila elpenor
Ochropleura plecta
Opisthograptis luteolata
Mesapamea secalis
Axylia putris
Noctua pronuba
Nola cucullatella
Hemithea aestivaria
Leucania comma
Diachrysia chrysitis
Euchoeca nebulata
Euplexia lucipara
Sphinx ligustri
Trachea atriplicis
Eilema depressa
Biston betularia
Melanchra persicariae
Acronicta psi/tridens
Miltochrista miniata
Herminia tarsicrinalis
Idaea biselata
Apoda limacodes
Pterostoma palpina
Eupithecia intricata
Eilema complana
Peribatodes rhomboidaria
Chloroclystis v-ata
Alcis repandata
Ourapteryx sambucaria
Habrosyne pyritoides
Phalera bucephala
Cabera pusaria
Eulithis prunata
Pseudoips prasinana
Atolmis rubricollis
Gymnoscelis rufifasciata

Gerande spanner
Gerimpelde spanner
Gestippelde houtvlinder
Gevlekte groenuil
Gewone stofuil
Gewone worteluil
Goudvenstertje
Graswortelvlinder
Grauwe monnik
Grijze stipspanner
Groente-uil
Groot avondrood
Haarbos
Hagedoornvlinder
Halmrupsvlinder
Houtspaander
Huismoeder
Klein visstaartje
Kleine zomervlinder
Komma-uil
Koperuil
Leverkleurige spanner
Levervlek
Ligusterpijlstaart
Meldevlinder
Naaldboombeertje
Peper-en-zoutvlinder
Perzikkruiduil
Psi-uil
Rozenblaadje
Schaduwsnuituil
Schildstipspanner
Slakrups
Snuitvlinder
Streepjesdwergspanner
Streepkokerbeertje
Taxusspikkelspanner
V-dwergspanner
Variabele spikkelspanner
Vliervlinder
Vuursteenvlinder
Wapendrager
Witte grijsbandspanner
Wortelhoutspanner
Zilveren groenuil
Zwart beertje
Zwartkamdwergspanner2
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