
Nachtvlinder excursie, vrijdag 20 augustus. 

 

Afgelopen vrijdagavond hebben we met twintig personen een nachtvlinder excursie 

gehad op de Merskerheide (208.6-566.2)onder leiding van Hans Bijl. Het weer was voor 

ons voortreffelijk, heldere hemel met een temperatuur rond de twintig graden. Er was 

nauwelijks wind. Als het bewolkt was geweest 

waren de omstandigheden voor de vlinders nog 

beter geweest. 

Na installeren van het witte doek met een z.g 

vlinderlamp ervoor was het afwachten wat we te 

zien krijgen. Een vlinderlamp is een behoorlijk 

sterke lamp (500watt) die licht uitzend van 

meerdere voor vlinders aantrekkelijke 

golflengtes. Er zijn ook lampen die maar licht 

van één golflengte uitzend, voor bepaalde 

groepen vlinders. Tijdens het wachten werden 

we getrakteerd op koffie of thee met koek 
aangeboden door Frank van der Haak. 

Al vrij snel kwamen de eerste mugjes, 

vliegjes, cicaden, kevers, sprinkhaantjes en 

vlinders op de lamp af. Na een tijdje wemelde 

het dan ook van de insecten op het laken. De 

meeste vlinders werden door Hans bij naam en 

toenaam genoemd, soms moest en even de 

determinatie boek aan te pas komen. Om een 

vlinder beter te kunnen bekijken waren de 

meegebrachte loeppotjes een prima 

hulpmiddel. Als de vlinders een beetje stil 

zaten op het doek werden zij door diverse deelnemers gefotografeerd. Het was dan soms 

ook wachten op je beurt voor je ultieme plaatje. 

Aan het eind van de avond en begin van de nacht hadden we een kleine 20 verschillende 

vlinder soorten genoteerd, ik heb 16 namen en ben vast een paar vergeten. Ook nog vijf 

soorten lieveheersbeestjes, een zandloopkever, mestkever en twee soorten sprinkhanen 

gezien. De voor ons niet te determineren insecten waren de muggen, wantsen en 

waterwantsen, haften, schietmotten, langpootmuggen en cicaden. Het was een prachtige 

avond voor herhaling vatbaar zeker onder deze omstandigheden. 

 

Bedankt Hans. 

 

Toegevoegd lijst met waargenomen vlinders en kevers. 

 

 



 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam  

Triodia sylvina Oranje wortelboorder 

 Bladroller spanner 

Noctua pronuba Huismoeder 

 Spanner 

Acronicta rumicis Zuringuil 

Xestia C-nigrum Zwarte C-uil 

Drepana falcataria Berkeëenstaart 

Ochropleura plecta Haarbos 

Rivula sericealis Stro-uiltje 

Opisthograptis luteolata Hagedoornvlinder 

Semiothisa notata Klaverblaadje 

Elophila nymphaeata Waterlelievlinder 

Autographa gamma Gammauil 

Furcula furcula Kleine hermelijnvlinder 

Notodonta dromedarius Dromedaris vlinder 

Ptilodon capucina Kroonvogeltje 

  

Geotrupes stercorarius Bos mestkever 

Cicindela hybrida Bastaard zandloopkever 

Adalia bipunctata Tweestippelig lieveheersbeestje 

Exochomus quadripustulatus Vierstip lieveheersbeestje 

Coccinella septempunctata Zevenstippelig lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje 

Halyzia sededimguttata Meeldauw lieveheersbeestje 

  

 


