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Nachtvlindernacht Universiteit Twente
En weer spande het erom of deze excursie in de avonduren doorgang kon vinden.
Weer waren de weersvoorspellingen ongewis en de vraag was vooral of de regen
voor of na het invallen van de duisternis zou vallen. Gelukkig kwam er van een
van onze amateurmetereologen een doorslaggevend app, dat de regen het om 21
uur voor gezien zou houden. De excursie kon doorgaan, heel mooi.
Om organisatorische reden was er (in plaats van de gebruikelijke twee) gekozen voor één laken met bijbehorende lamp, centraal op het terrein waar we
zouden inventariseren. Een heel aardige plek met een grasveld, doorsneden door
een paadje, met aan weerszijden meerdere, verschillende soorten bomen waarop
Hans en Kevin de lokkende stroop hadden gesmeerd. Allemaal in de buurt van
de Achterhorst.
Op de app had Wim L. ons erop geattendeerd dat er nogal wat wegversperringen waren bij de UT en we er verstandig aan deden via de Hogenkamp het
campusterrein op te rijden. Zelf kwam ik echter via de hoofdingang en heb ik
de versperringen aan den lijve ondervonden.
Toen ik rond 21.30 uur (eindelijk) de ‘nachtelijke’ locatie bereikte was er
de eerste ronde langs de bomenrij gaande en klonken er meteen enthousiaste
kreten. Er was een karmozijnrood weeskind gezien, maar direct daarna was het
beestje gevlogen. Vast geschrokken van deze golf van enthousiasme.
Het doek met lamp stond er strak bij en de eerste vlinder, naast allerlei
piepkleine beestjes, had zich al gemeld. Een plakker.
De tweede ronde diende zich vlot aan en wat je steeds stilletje hoopt gebeurde ook: weer aansprekende nachtvlinders, namelijk een piramidevlinder en
het karmozijnrood weeskind, zowaar naast elkaar op dezelfde boom op nog geen
10 cm afstand van elkaar. Allebei deden ze zich in alle rust te goed aan het
verleidelijke goedje.
Graag kom ik even terug op onze eerste vondst, de plakker. In de groep
vroeg iemand zich heel begrijpelijk af vanwaar dit beestje toch deze naam heeft
gekregen?! Vermoedelijk (Veldgids voor de natuurliefhebber) is dit terug te voeren op de typische typische wijze, waarop het vrouwtje de eitjes op de boomstam
legt, namelijk in plakkaten, en vervolgens dekt zij deze af met de bruine wolschubben van haar achterlijf. Het plakkaat kan wel 800 eitjes bevatten. Verder
is bij de plakker opvallend, dat het kleine grijsbruine mannetje zich duidelijk
onderscheidt van het grotere en witte vrouwtje. Echt opmerkelijk en voor mij
verrassend! Op het doek kon je bij het mannetje heel goed de erg mooie antennen zien .
Ondertussen had iedere deelnemer voor de boom gestaan met op de stam het
duo weeskind en piramidevlinder. Ook een huismoeder was komen aanvliegen,
haar reukorgaan achterna. Of deze moeder ook op dezelfde boom zat, weet ik
niet zeker meer, In elk geval dicht in de buurt.
Toeval of niet, maar alledrie de vlinders, die vlak bij elkaar gepositioneerd
waren, hebben een gemeenschappelijk kenmerk, te weten de vrij neutrale, bruinige kleur van de voorvleugels is niet bepaald in het oog springend, maar dient
de vlinders als een schutkleur. Worden deze vlinders gestoord of schrikken ze,
dan gaan ze op de vlucht en tonen dan plotsklaps (aan een aanvaller bijv.) een
felgekleurd patroon van oranje, geel of rood, met als insteek dat de belager
schrikt en het erbij laat zitten. Bij de huismoeder schijnt deze opzet nogal eens
te mislukken, omdat de aanvaller, meestal een vogel, zich niets van dit kleur2

vertoon aantrekt en zich dit maaltje niet laat ontgaan. Arme huismoeder, maar
er zijn dan ook erg veel van deze vlinders. Volgens Hans is dat ook juist de
reden, dat deze vlinder huismoeder is gaan heten. Dit staat dan weer niet in
mijn encyclopedie.
Waarom wordt een vlinder in hemelsnaam weeskind genoemd. Dat vind ik
wel weer in mijn encyclopedie: het beestje dankt zijn naam aan de rode en
zwarte tinten van de achtervleugels, die eertijds ook de kleuren waren van de
kinderen van het Amsterdamse burgerweeshuis. Ik vermoed dat dit terugslaat
op de kleur van hun kleding?!
Trouwens, een van ons ( ik zal geen naam noemen) was zo goed (of brutaal),
dat hij ons de felle kleuren van deze vlinders wilde laten zien en ging wat buiten
het/ons boekje door de vlinders licht aan te raken en verdorie bij het opvliegen
kwam hun verborgen kleurenpracht direct te voorschijn. Heel verrassend en
fraai!
Opvallend deze avond was toch ook dat de vlinders zich graag lieten zien,
waarschijnlijk o.a. in samenhang met het rustige (windvrije) weer met een aangename temperatuur. Zelfs oorwurmen kwamen opdagen en zaten in grote getale
te lurken aan het heerlijke goedje op de boomstam.
Dat we rond 23 uur al behoorlijk wat vlinders hadden kunnen aanschouwen,
zal bij deze gunstige condities niet erg verbazen. Het aangename weer was
daarentegen zeker opmerkelijk.
Met dank aan Wim B. zal ik een opsomming proberen te geven van de aangetroffen beestjes: rijstwigkop, stro uiltje, mystacides longicornis, eikenlichtmot,
krabbenscheermot, leptocerus tineiformis, gewone slijkhaft, gerimpelde spanner, duikermot, halmrupsvlinder, piramidevlinder, rode eikenlichtmot, karmozijnrood weeskind, huismoeder, hopsnuituil en braamvlinder. Wat een namen
zitten er toch bij!
Deze laatste vlinder werd , gelet op de zeer positieve omschrijvingen vanuit de
deelnemers, met stip de ster van de avond. Een werkelijke schitterend getekend
vlindertje, met daarentegen een heel gewone naam.
Omdat de groep tevreden was met het gebodene, gingen we rond 23 uur
langzaam weer naar huis.
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Braamvlinder. Foto WimB

Duikermot. Foto WimB
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Eikenlichtmot. Foto WimB

Gamma-uil. Foto WimB
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Gerimpelde spanner. Foto WimB

Gewone slijkhaft. Foto WimB
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Halmrupsvlinder / weidehalmuiltje. Foto WimB

Hopsnuituil. Foto WimB
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Huismoeder. Foto WimB

Karmozijnrood weeskind. Foto WimB
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Krabbenscheermot. Foto WimB

Leptocerus tineiformis. Foto WimB
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Mystacides longicornis. Foto WimB

Piramidevlinder. Foto WimB
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Plakker. Foto WimB

Rijstwigkop. Foto WimB
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Rode eikenlichtmot. Foto WimB

Strouiltje. Foto WimB
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Bij het laken. Foto WimB
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