
Lezing over nachtvlinders

Na de jaarvergadering op donderdagavond 27 maart hield Kees Boele een lezing over nachtvlinders.
Kees Boele is bioloog. Hij houdt al 40 jaar natuurpresentaties. Hij verzorgt nachtvlinderavonden op 
natuurkampeerterreinen en organiseert natuurreizen naar o.a. Afrika. Een bevlogen man!
Vlot, boeiend en met de nodige humor nam hij ons mee naar de verrassend mooie wereld van de 
nachtvlinders.

De naam nachtvlinder doet vermoeden, dat deze vlinder ‘s nachts vliegt. Niets is minder waar, veel 
van deze vlinders vliegen ook overdag en sommige nachtvlinders vliegen zelfs nooit in de nacht.
Verrassend is ook de verhouding tussen het aantal nachtvlinders en dagvlinders. Er zijn maar liefst 
2300 nachtvlinders tegen 60 soorten dagvlinders. De dagvlinders zijn herkenbaar aan de knopjes op 
hun antennes, terwijl deze bij de nachtvlinders ontbreken. 
De nachtvlinders worden onderverdeeld in de micronachtvlinders en de macronachtvlinders. De 
namen spreken voor zich. In een sneltreinvaart kwamen talloze rupsen, harige, kleurige met of 
zonder pluimpje, en wonderschone nachtvlinders voorbij. Kees Boele stelde ons gerust, hij zou ons 
na afloop geen examen afnemen. Een Meriansborstel achter een kopje koffie gaf ons het sein even 
op adem te komen. 

Moeras- en heidevlinders
Na de pauze maakte Kees Boele een indeling van de leefgebieden en vindplaatsen van de 
nachtvlinders. In stad en dorp kunnen we o.a. de Hagedoornvlinder, de Ligusterpijlstaart en de 
Taxusspikkelspanner aantreffen. De laatste naam misschien een suggestie voor een spelletje 
scrabble? Er zijn moerasvlinders en heidevlinders. Dat de naam van een vlinder niet altijd de lading 
dekt is het geval bij de Veelvraat. De rupsen van deze vlinder zijn heel kieskeurig en gedijen alleen 
op de struikheide. Een andere heidevlinder is de Witvlakvlinder. Het vrouwtje van deze vlinder kan 
zich vanwege haar onontwikkelde vleugels amper verplaatsen. Een vormeloos vlindertje. Ook over 
nachtvlinders in graslanden en bossen vertelde Kees Boele met veel enthousiasme. Een boeiende 
lezing, waarbij aandachtig werd geluisterd en ook hartelijk gelachen. Een presentatie die inspireert 
om deel te nemen aan een avond nachtvlinders kijken met de vlinderlamp.
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