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Nachtvlinders vangen in ‘t Plat (Overpelt) – 08/04/’17

Het begin is gemaakt… de eerste activiteit van Hesperia in 2017 is achter de rug. Zaterdagavond
8 april 2017 is werkgroep Hesperia nachtvlinders gaan vangen in Natuurpuntgebied ’t Plat in
Overpelt. 5 personen trotseerden de kou, want het koelde die nacht af naar 6°C. Gelukkige
hadden we de schapenstal (/werkschuur) ter beschikking waar we ons konden opwarmen én
waar we onze soep en koffie konden nuttigen… heerlijk!

We stelden één lichtval op bij de schuur zelf. Via een stroomgenerator konden we een lichtval
op de hei plaatsen en eentje onder een houtkant. Bij het opstellen van de nachtvlindervallen én
gedurende de avond werden we in de gaten gehouden door de plaatselijke fauna. Zo zagen en
hoorden we meerdere malen Kerkuil en Bosuil en kwam er af en toe de Houtsnip overvliegen
(balts).
Vanwege het koude en vochtige weer merkten we al snel dat de lichtvallen in het open terrein
minder vlinders lokten, terwijl de val onder de houtkant (waar het langer warm bleef) een iets
groter succes was. Na 23.00u kwamen er geen nieuwe vlinders meer aanvliegen. Om 0.00u
nog steeds geen nieuwe nachtvlinders en onze handen werden steeds kouder… tijd om op te
ruimen en naar huis te gaan!
We vingen 10 verschillende soorten nachtvlinders, waarvan 9 (vrij) algemeen zijn: Bosbesuil,
Herculesje, Kleine voorjaarsuil, Maantandvlinder, Nunvlinder, Variabele voorjaarsuil,
Voorjaarsdwergspanner, Voorjaarskortvleugelmot en Wachtervlinder. De 10de soort is een
zeldzamere soort die hoofdzakelijk in Wallonië wordt gevangen, maar af en toe ook in de
Vlaamse Kempen. Het gaat namelijk over de Groenige orvlinder!
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Figuur 1: Groenige orvlinder (PC)

Figuur 2: Herculesje (PC)

Volgende activiteit: 07/05/’17
Op zoek naar het Oranjetipje en andere vlinders in de Vloeiweiden. Samenkomst aan het
Wateringhuis om 13.30u (Oude Maai 80 te Lommel-Kolonie).
3

