
Nachtvlinders op het keukenraam 

Fieke Bas 

Nachtvlinders zijn de mooiste dieren 
die er bestaan. volgens mijn fa ille op 
de berg. En ik ben het helemaal met 
haar eens. Het image van nachtvlin
ders: dot bruin, onoanzienlijk en on
interessant, is helemaal onterecht. Ju
weeltjes zijn erbij, de prachtigste kleu
ren komen voor en de variatie in lij
nen, vlakken, stippen en kleurschake
ringen is werkel ij k oneindig. 
Interessant zijn ze zeker: levenswijze. 
gedrag, aanpassing aan het milieu en 
verspreiding (om maar enkele aspec
len te noemen), zijn boeiende onder
zoeksterreinen. Eenmaal gegrepen 
door hei "nachtvl inderen" moet je op
passen dat het geen verslaving I1'0 rdt. 

Soorten 
Energiebewust doe ik meestal de lamp 
uit als ik een ruimte veer een tijd ver
laat. Per ongeluk had ik de tl-buis in de 
keuken aangela ten. Een half uurtje la
ter zag ik da t het heIe raam vol za t met 
nachtvlinders. In de zomer zou ik niet 
erg verbaasd geweest zijn, maar het 
was januari! Te zien aan de grootte, 
kleur en vorm waren het vlinders van 
dezelfde soort. Helaas heb ik er teen 
geen gevangen om hem goed te bekij 
ken. 
Door deze gebeurtenis kwam ik wel op 
bet idee om te kijken of er vaker nach t
vlinde rs op het ver lichre keukenraam 
kwamen, en welke soorten dit dan zou
den zijn. Via een vlindercursus op een 
Engels veldstudiecentrum wist ik iets 
van nachtvlinders en kende ik net boek 
"Moths of the British Isles" van Ber
nard Skinner. 

Er zijn veel meer soorten nacht- dan 
dagvlinders. Volgens het boekje "Dag
actieve nac htv linde rs " van Ida van 
Dam, Wirn Koopman en l oop Schaf
fel's (U itg . KNNV) is van de ruim 2200 
soorten vlinders in ons land rninder dan 
5% dagvlinder. Maar het is nier zo dat 

overdag naar (dag)vlinders kijkt, zie je 
ook vaak nachtvl inders. De bekendste 
overdag vliegende nachtvlinder is mis
schien weI het Gamma-uiltje (A utogra

pha gamma), dat vaak als ec n ko librie 
voor een bloem 'hangr' om de nectar 
met de lange tong eruit te zuigen. 
Het opvallendste verschil tusscn dag
en nachtvlinders zijn hun antennes: 
dagvlinders hebben knopjes aan bun 
antennes, nachtvlinders hebben allerlei 
voelsprieien: gewimperde, gekamde. 
waaiers enz. 
Er is veeI mindel' onderzoek gedaan 
naar nachtvlinders dan naar dagvlin
ders. Laatstgenoemde zijn de laatste 
vij ftig jaar erg achteruit gegaan, bleek 
uit onderzoek. Waarschijnlijk geldt dit 
ook voor nachtvlinders, Ook hun bioto
pen worden ste l
selmatig aange 
tast. 

Determineren 
Om nachtvlin
ders te determi
neren is het (ze

ker in het begin) 
meestal nodig ze 
even te vangen. 
Dit gam als ze 
op bet raam zit
ten erg gemak
ke lijk, zeker met 
een loepbusje 
(ve rkr ij gbaar bij 
he t KNNV en 
sommige IVN
afdel ingen). 

Plaats het busje 
over de vlinder 
en schuif een 
kartonnetje tus
sen de vlinde r 

en her raam. 
Houdt her kar 
tonnetie tel' af
sluiting op net 

I 

L
 

raam pakt, doe bet dekseltje op bet kar
tonnetje en trek dat dan voorzichtig 
tussen busje en dekseltje weg. Omdat 
de vlinders zelden op de bodem van 
het loepbusje zitten is bet noodzakelijk 
een tweede loepje (van een ander loep
busje) bij de band te hebben. 
Schrik niet als de nacbtvlinder zich bij 
aanraking als dood in bet busje laat 
vallen. Dit 'doodvallen' is een pracbtig 
ontsnappingsmechanisme dat de vlin
del' toepast als hij in de lucht gevangen 
dreig t te worden door een vogel of 
vleermuis. Soms fladderen de vlinders 
in het busje even, maar als ze in het 
licht komen gaan ze meestal snel zit
ten. Overdag zie je een stilzittende 
vlinder irnrners ook veel moeilijker dan 
een rondvliegende. 

-
-' ' a ; . 

dagvlinders alleen overdag vliegen en busje als je het Gauun a- uiltj es (fig uur 5 en 6). Uit: Dag- en Nachtvlinders, J . Sepp. 

nachtvlinders aileen 's nachts. Als je geheel van het Uitg. A.W. Bruna & Zoon . Utrech t/Antwerpen . 1978. bIz. 191 
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En dan begint het "plaa tj es kijken en 
vergelijken". Gewoon, bladzijde voor 
bladzijde kijken of de vlinder in her 
busje lijkt op de vlinder op de plaatje s. 
Op den duur leer je wei bij welke rami
lie je moet zoeken. maar zeker in het 
begin is bet zoeken geblazen. En let 
clan niet te veel op de kleur, zoals je bij 
clagvlinders doer. Nachtvlinders kun
nen zo sterk varieren in kleur dat je 
jouw' vlinder niet kunt vinden in het 
boek. Je moet veel meer leuen op lij
nen en patronen. 
Het is mij vaker overkomen elm twee 
vlinders, die op het eerste gezicht heel 
verschillend waren, toch tot dezelfde 
soon bleken le behoren. 
Door de beschrijvin g van een soon te 
Iezen merk je vaak of je goed zit of 
niet. Zeker de aanduiding vall de 
maanden van net j aar dat de vl inder 
vliegt geeft een aanwijzing of je deter
minatie klopt . 
Naast de aI genoemde boeken "Moths 
of the British Isles" en "Dagact ieve 
nachtvlinders" gebruik ik regelmatig 
"Nachtvlinde rs in kleur" van Lei f Ly
neb org en C J . Z wakhals (uitge ve rij 
Moussault, 1976), "Nieuwe insekten
gids" van Michael Chinery (Uitgeverij 
Tirion) en "Vlinders en rupsen" van 
Thomas Ruckstuhl van dezelfde uitge
verij . Het Duitstalige "Wir besiimmen 
Schmetterlinge" van Koch is oak een 
goed determinatiewerk, 

Namen 
In een pracluig geillustreerd boek uit 
1774, waarvan ik de titel hel aas niet 
meer weet, viel me op dat sOirunige 
nachtvlinders loen al dezelfcJe naam 
hadden als nu. Andere hadden prachti
ge lange, omschrijvende narnen. Graag 
zou ik hiemaar meer onderzoek doen. 
maar het boek lag op een booVair in 
York (Engeland) en kostte f I0.000.- ~ 

Gelukkig is het standaardwerk over 
clag- en nachtvlinders. "Onze vlinders" 
van D. tel' Haar onlangs herdrukl. Als 
de vlinders in de tijd dal dit boek ge
schreven werd, zo'n honderd ja.;u· gele
den, al Nederlandse narnen hadden. 
clan worden ze velmeld. 
Veel nachtvlinders hebben geen Neder 
landse naam. Ais ze die hebben verwij 
zen ze vaak na.-'Lr de voedselplalll van 
de rups, lOals bijvoorbeeld bij (Ie serin
genspanner (Apeira syringaria). het ui
lerlijk van de vlinder. zoals bij de 

bruingebandeerde spanner (Erannis de
foliaria) of green-wine spanner (Cam
paea margeritata), of de vlinders kre
gen poeriscne narnen als Iieveling (Ti
mandra griseata) of huismoedertje 
(N octua pronu ba), Soms geeft de vorm 
van de rups de vlinder haar naarn. zoals 
bij de eenstaanjes , Het berken-een
sraartie (Drepana falcataria) zat or 6 
j uni als een doorschij nend j uweeltie 
met puntstaartjes aan de voorvleugels 
op het kcukenraam. 

Ser lngenspa nner (Apeir« scri ngari a} 

lllustratie: Fide Bas 

Monitoring-route
 
Van 9 februari tot 3 december (de dag
 
dat ik d it schr ijf) he b ik met regelmaii

ge tussenpozen de nachtvlin ders op het
 
keukenraam gedeterrnineerd: een onge

wone, boeiende monitoringroute. In to

taal vond ik 125 soorten. In de eerste 
maanden (februari tot april) zaten er 
nog niet zo heel veel soonen. In de zo
mer werden dar er steeds meer. Zo 
Yond ik in de nacht van 6 op 7 juni 
vierentwintig verschillende soorten. 
waarvan achttien nieuw voor mij wa
ren. Het duurde lot half drie 's nachts 
voordat ik ze allemaal op naaIn ge
bracht en bewonderd had. 
Oprnerkelijk was dat de eerS le drie we
ken van oklober er geen enkele nacht
vlinder or het ra.-'iln te bekennen was. 
Noch cle lemperatuur, noch het weer 
gaven mijns inziens da.c'i1'toe aanleiding. 
Ik kon er gcen verklar ing voor vinden. 
Gewoonlijk zitten er na relatief warmc 
dagen veel meer vlinders op het raam 
dan na koude. gure dagen. Tach laten 
nachtvlinders zich niet weerhouden 
door lage lemperaturen. 
Door het hele jaar heen merkte ik dat 
soorten va.-'1.k in 'golven' op hel ramn 
verschi.inen. Alsof er een paar 'blikken 
van clie sOOr! waren losgetrokken'. Zo 
vond ik or 28 november zesentwintig 
winlervlinders (Operophtera brumata) 
en dric bruingebandeerde spanners 

(Erannis defoliaria) op het keuken
raam, Van de wintervlinder komen ai 

leen de mannetjes op het lieht af. De 
vrouwtjes zijn vleugelloos. Toch Yond 
ik op deze dag een vrouwtje op het 
raamkozijn, Hoe ze daar gekomen is 
me een volslagen raadsel. Meegelift 
met een mannetje missehien? 

Gasten 
Niet alleen nachtvlinders komen op 
verlichte ramen af, meermalen zaten er 
oak sluipwespen (Ophion luteus en 
l chneumon-soorten ) op het keuken
raam. Deze insecten parasiteren op 
nachtvlinders door hun eitjes in de rup
sen te leggen. In mei we rd ik vaak, als 
ik 's nachts zat te genieten van al bet 
moois. opgeschrikt door de harde bons 
van een meikever (Me lolontha melo
lontha), die regen het raam vloog. 
Eenmaal Yond ik een schietmot of ko
kerjuffer (orde Trichoptera) op her 
raam. Het duurde even voor ik doorhad 
wat het was, maar de lange antennes 
wezen me de weg. 
Gaasvliegen (Chrysoperla eamea) zit
len heel vaak als doorsehijnende, ge
kanikloste j uweeltjes op het raam, 
Maar op 5 november keek ik mijn ogen 
uit: honderden en nog eens honderden 
gaasvliegen lieten bijna geen stukje 
van het raam onbedekt! 

Gaasvlieg (C/lIysoperla camea). Vii: 
COlllplete Nmuurgids Insecten . 1995 
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Nauwelijks bekomen van dit prachtige 
schouwspel hoorde ik vreemde, zachte 
geluidjes in de hoek van de kamer , 
waar pompoenpitten te drogen lagen. 
Twee muisjes dachten het paradijs ge
vonden te hebben en knabbelden er 
Iustig en rustig op los. Door heel voor
zichtig dichterbij te sluipen lukte her 
me om een van de muisjes te vangen 
onder het plastic doosje waar de pitten 
in gezeten hadden. Een glasplaatj e tus
sen het doosje en de grond geschoven, 
omgekeerd, en ik kon het muisje 
prachtig bekijken. Grote ogen, grote 
oren en heel lange achterpoten: het 
bleek een bosmuisje (Apodemus sylva
ticu s) te zijn. Een prachtig diertje, dar 
zo stil zat dat ik hem rustig kon teke
nen en schilderen. Soms viel hij zelfs 
in slaap en rolde dan op zijn zij! Toen 
ik het buiten losliet heb ik het maar 
aangeraden om buiten te blijven. 

Indicatoren 
Van dagvlinders is bekend dat ze kwa
liteitsindicatoren van de natuur zijn. 
Het kan niet anders dan dat nachtvlin
del'Sdat ook zijn. Maar naar nachtvlin
del'S is veel mindel' onderzoek gedaan. 
Tijdens nachtelijke ritten in de Achter
hoek viel het ons steeds op dat in bos
gebieden veel meer nachtvlinders vlo
gen dan in weidegebieden. Binnen een 
jaar 125 soorten nachtvlinders op een 
keukenraam is waarschijnlijk best veel, 
maar dit raam bevindt zich dan ook in 
een heel mooi naruurgebied bij Vor
den. In een s tad zullen veel mindel' 
vlinders rondvliegen. Bovendien is her 
daar niet zo aardedonker, waardoor de 
aantrekkingskraclit van het verlichte 
raam veel mindel' groot is. 

Mooiste 
Op 23 februari vond ik het mooiste 
kleine nachtvliudertje dat je je kunt in
denken: de zespennige waaiermot (AI
lucita hexadactyl a) . Kijkend door een 
loep zie je dat dit nog geen tien nun 

Braamspinner (thvatira bai ls). Uit: Dag- en Nac htvlinders , J . Sepp .
 
Uit g. A.W . Bruna & Zoo n. Utrecht/Antwerpen. 1978 , biz. 19 1
 

grote vlindertje geen gewone vleugels 
heeft. Zowel de voor- als achtervleu
gels bestaan uit 6 losse pluimpjes. Elk 
pluirnpje heeft een opeenvolging van 
wine, bruine en zwar re zijtakjes. Sa
men vormen die een mooi patroon. 
Tussen de 24 soorten op 6 juni zat mijn 
mooiste nachtvlinder. Toen ik hem 
door de loep bekeek srokte mijn adem 
even. Wauw! Prachtig donker fluweel
bruin, met grote wi t-roze rondiesop de 
voorvleugels. Een braamspinner (Thy
atira bati s). De Engelse naarn - Peach 
blossom - doet recbt aan de tere perzik
bloemachtige kleuren. De agaatspinner 
(Habrosyne pyrit oides) is ook een heel 
erg mooie. Prachtige, vuursteenachtige 

kronkellijntjes sieren de donker - rood
bruine vleugels. Als je deze prachtju
weeltjes in bet ecbt bekijkt, besef je dat 
een toto of tekening, hoe mooi of knap 
ook, slechts een benadering van de 
werkelijkheid is. 
Als u ook eens wilt genieten van al dar 
moois, kijk dan eens bij toiletgebou
wen op campings. Heel vaak tref je 
daar nachtvlmders aan. Voor het goed 
bekijken en determineren beb je ecbter 
wei geed licht nodig, wat op een cam
ping soms een probleem is. 
Natuurlijk kunt u ook, als bet tenmin
ste mogelijk en toegestaan is, 's nacbts 
naar cen (heemj tuin of park gaan. AIs 
er geen echt verlicht raam is, kunt u 
een kistje met een lamp erin en een 
glasplaaije ervoor gebruiken. Voor de 
vlinders maakt dat niets uit. En voor u 
gam er een wereld van schoonheid 
open. 

Fieke Bos 
Bocholtsestraai 49 
7102 BT winterwijk Bosmuis (Apodetnus svlvaticus}. Uit: Zoogd iere n van West-Europa. [994 . Uitg . KN NV . 
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