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Nachtvlindernacht Viermarken

De aanvang van deze inventarisatie stond gepland om 22.00 uur. Rond deze tijd
of ietsje later begint het namelijk te schemeren en kan men de eerste nachtvlin-
ders verwachten die dan langzaam maar zeker uit hun schulp plegen te komen.
De beide Wimmen zijn echter (in gezelschap van Hans) al vanaf 20.30 uur bezig
om hun witte lakens op te stellen en wel zo dat deze niet bij het eerste het beste
vlaagje wind tegen de vlakte slaan. Dit betekent dat de lakens gespannen wor-
den door middel van campingstokken die weer met touwen vastgezet worden.
Een speciale lamp wordt voor het doek gepositioneerd en dan is het een kwestie
van afwachten wanneer de eerste gast vlinders zich melden. Deze avond kwamen
overigens de mensen eerder opdagen dan de beestjes, waar het allemaal om te
doen is.

De binnentuin van zorgboerderij de Viermarken roept volgens deelnemer
Judith bij haar herinneringen op aan vroeger camping-bezoek, temeer daar er in
de tuin ook nog een caravan gestald is. Zelf kreeg ik ook een dergelijk nostalgisch
gevoel.

Rond het ‘vroege’ tijdstip van 21 uur waren er ook reeds enkele mensen
van de zorgboerderij aanwezig, waaronder uiteraard beheerder Wim Waanders
zodat we ons konden verheugen op een aardig maar wel klein groepje enthousi-
astelingen dat de wedstrijd België tegen Italië er wel voor wilde laten schieten.
Bovendien was de beheerder zo aardig ons van koffie en thee te voorzien.

Ondertussen was de voorbereiding nog niet compleet, omdat we nog een
ander bekend middel in de strijd wilden gooien om de vlinders te lokken, n.l.
een zoete stroop, ietwat aangelengd met een alcoholisch goedje soms bokbier of
iets anders geheimzinnigs, waarmee een aanlokkelijke geur verspreid kan worden.
Voorzitter Wim had deze middag dit brouwsel klaargestoomd.

Hij vroeg mij mee te gaan naar de naastgelegen weg die zich omringd weet
door een groot aantal eiken en de schilderskwast ter hand te nemen om de stroop
op de bomen te smeren, ter grootte van een plek van minstens 5 bij 5 cm volgens
Wim.

Een kwartier later had ik een lamme en plakkerige hand , maar toch kwa-
men we goedgemutst en enigszins ‘beneveld’ (grapje!!) terug in de binnentuin.
Iedereen in afwachting van. . . heb je al iets gezien??

Inmiddels was de temperatuur aan het zakken en volgens de voorspellingen
zou het deze avond hooguit 10 graden worden. Eigenlijk te koel om vlinders
lekker in beweging te krijgen. Of dit de enige oorzaak was, dat deze avond zich
slechts een beperkt aantal vlinders liet zien, weet je nooit met zekerheid, maar
realiteit was dat het resultaat deze avond mager was, zowel op de lakens als op
de stroop. Opvallend was ook dat er op het ene doek veel meer kleine beestjes
zaten dan op het andere doek, op nog geen 10 meter afstand van elkaar. Wat
begrijpen wij nu eigenlijk nog van de verschijnselen in de natuur. Mijn antwoord
laat zich raden. . .

Beurtelings begaven zich mensen , bij voorkeur gewapend met zaklamp, naar
de bomen om de stroop plekken in ogenschouw te nemen en dan weer retour naar
het witte doek. Op de weg kwamen we geregeld fietsers, niet zelden UT studen-
ten tegen, die zich zichtbaar verbaasden over wat die lui met de zaklantaarntjes
toch uitspookten daar in het donker.

Hoe we ook ons best deden en er nog maar eens een ronde aan waagden, het
resultaat bleef maar mager.
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Tegen 23.30 uur raakte de animo wat op en begon het tijdstip voor de mees-
ten mee te tellen (sommigen waren al vroeg opgestaan) en bleven slechts de
ware diehards nog even op hun tanden bijten. Het beeld van deze inventarisatie
bleef echter, zoals het zich vanaf het begin aandiende. Kan gebeuren, niets aan
te doen. Dat er voor de liefhebber nog genoeg te zien was moge blijken uit de
bijgevoegde foto’s van het selecte groepje nachtvlinders en andere insecten.

Tekst: Jan
Redactie: WimB
Foto’s: Rebecca, WimB, Judith
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Smeren met stroop. Foto Judith

Je wordt er wel vrolijk van. . . Foto Judith
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Nachtvlindernacht Viermarken. Foto Rebecca

Nachtvlindernacht Viermarken. Foto Rebecca
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Bleke grasmot. Foto WimB

Bonte brandnetelmot. Foto WimB
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Donker halmuiltje. Foto WimB

Duikermot. Foto WimB
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Eikenlichtmot. Foto WimB

Geoogde worteluil. Foto WimB
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Gevlamde bladroller. Foto WimB

Gewone grasmot. Foto WimB
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Gewone worteluil. Foto WimB

Heggenbladroller. Foto WimB
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Houtspaander. Foto WimB

Junikever. Foto WimB
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Koolmotje. Foto WimB

Lepterocerus tineiformis (kokerjuffer). Foto WimB
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Meikever. Foto WimB

Mystacides longicornis (kokerjuffer). Foto WimB
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Oecetis ochracea (kokerjuffer). Foto WimB

Oranje eikenlichtmot. Foto WimB
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Plat beertje. Foto WimB

Rode knopbladroller. Foto WimB
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Roodpootwatertor. Foto WimB

Spitsvleugelgrasuil. Foto WimB
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Vogelwiekje. Foto WimB

Muisgrijze kniptor. Foto Rebecca
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Struiksprinkhaan. Foto Rebecca
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