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Omdat de Hartermedenweg een geliefd (onverhard) weggetje is voor hon-
denuitlaters en deze mensen niet zelden denken dat je de hondenpoep in het
buitengebied gerust kunnen laten liggen, begint deze dag voor de organisatie
met een weinig verheffende klus, n.l. het opruimen van de fecale nalatenschap.
Om de deelnemers aan onze nachtelijke activiteit nu bloot te stellen aan de
honden- bolussen, gaat ons te ver. Een uurtje door deze zure appel heen bijten
en dan is de eerste klus van de dag geklaard. Het belooft overigens een fraaie
dag te worden, al is de ochtendtemperatuur nog aan de frisse kant.

Rond 20.00 uur komt Wim B. als eerste aanrijden, rijkelijk vroeg zou je zeg-
gen, wanneer het aanvangstijdstip een uur later gepland staat Toch klopt het
wel, want hij is samen met Wim L., degene, die het witte laken met toebehoren
bij zich heeft en zijn benodigdheden uiteraard tijdig moet installeren. Hij kiest
voor een plek aan de bosrand, in de verwachting dat daar wellicht de tempera-
tuur iets langer op peil blijft dan in het open weiland. Kou is, zoals bekend, geen
favoriete bondgenoot van vlinders, of ze nu overdag of in het donker vliegen.

Wim L., die iets later verschijnt, pakt de plek in het weiland, zo’n 25 meter
verwijderd van de bosrand. Hij is benieuwd, of de vlinders zich gelijkelijk over
de lakens zullen verdelen of dat een laken duidelijk meer aangedaan wordt. Op
zich een interessante proef.

Behalve de lakens en de lampen zijn de oude eiken langs de weg ingesmeerd
met een geurig smeersel, bedoeld om de nachtvlinders te lokken.

Het begint nog maar net wat donker te worden, of er heeft zich al een (voor
mij) niet alledaags vlindertje genesteld op het doek in de wei. Het blijkt een
kleine beer te zijn. Even later komt er zowaar al een tweede gast, die evenals
nummer één het aanschouwen meer dan waard is. De naam: koperuil. Een wer-
kelijk prachtig gekleurd beestje dat alle deelnemers ruim de kans geeft hem/haar
te bewonderen, omdat het heel lang op dezelfde plek, rechts onderaan het laken,
blijft zitten. Vooral de vrij brede groene strook op de buitenste vleugels trok
veel aandacht. Volgens mijn (al vaak genoemde) veldgids voor de natuurliefheb-
ber heeft deze uil zijn naam te danken aan de koperkleurige glanzende banden
over de voorvleugels. De groene metaalglans ontstaat door interferentie van de
lichtstralen, die op de microscopische kleine schubben breken. Het is maar dat
we het weten!! Verder is het een dagactieve nachtvlinder. De rupsen leven op al-
lerlei soorten kruidachtige planten, als brandnetel, paardenbloem, slangenkruid
en dovenetel. Ook de kleine beer schijnt overdag zich wel eens te laten zien,
maar slechts bij hoge uitzondering (Spectrum Natuurgids). Het beestje komt
oa voor in bosrijke streken, open graslanden en heideterreinen. Waardplanten
zijn onder meer zuring- en weegbree-soorten, en guldenroede. Deze soorten zijn
alledrie ruim voorhanden op de Vlijertse Meden. Wetenswaardig is verder, dat
de kleine beer 2 generaties voortbrengt. De zeer beweeglijke rups is grijs en heeft
een gele lijn op zijn rug. Aanvankelijk heeft deze een vrij dunne, grijs-bruine
beharing, maar in zijn laatste stadium als rups is hij gezegend met een dikke
bos, lang vosrood tot donkerbruin haar. In deze fase kunnen we de rups wel
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eens zijn tegengekomen, al kruipend een weg overstekend.
Omdat Wim L. verder niet zoveel gasten op het doek kreeg, kon hij mooi

de eiken afstruinen en al bij zijn eerste ronde melden, dat –nog maar net wat
donker– er al bezoekers op het bomen-terras waren neergestreken. Het moge
niet verbazen dat de huismoeder evenals vorig jaar weer het meest talrijk was.
Zoals in een eerder verslag is opgemerkt, heeft de huismoeder aan zijn talrijkheid
zijn naam te danken.

De proef met de lakens werd ruimschoots gewonnen door het laken aan de
bosrand, waar significant meer vlinders op af kwamen.

Heel opvallend was dat er bij elke wandeling langs de eiken er wel een paar
vlinders bijgekomen waren. De stijgende lijn vlakte af, zo na 23.00 uur, toen
het duidelijk weer frisser werd.

In tussentijd konden de deelnemers heen en weer pendelen tussen het weiland
met zijn 2 lakens en de onverharde weg, waar het lekker donker was. De maan
had zich al rond 21 uur van het luchtruim teruggetrokken. Aan de rand van de
weg hadden we onze tent opgesteld met eenvoudige verlichting. Om de avond
een gezellig tintje te geven, was er koffie/thee en een paar flessen frisdrank. Er
vonden genoeglijke gesprekken plaats. Ook tussen de vaste leden en de mensen
uit de buurt, 7 om 7. De Deurningers waren gëınteresseerd en hielden ons goed
scherp met hun vragen. Gelukkig kon er ook gelachen worden en bleef de sfeer
luchtig. Zo liet zich een fraaie groene vlinder zien, appeltak geheten. Een van
ons was na een wandel-ronde deze naam ietwat kwijt en liet zich ontvallen dat
hij deze wandelende tak toch wel erg lang op dezelfde plek vond zitten.

Vooral onze buren waren aangenaam verrast door de schoonheid van twee
nachtvlindertjes, die een heel dubieuze naam hebben gekregen in de volksmond:
buxusmot en eikenprocessierupsvlinder. “Goh, wat mooi zijn die!!”

Vermelden wil ik ook nog, dat op het eind van de rit er, ondanks het late uur
en de vermoeidheid, door iedereen nog heel goed werd samengewerkt om has-
pels, snoeren e.d. weer op te ruimen. Petje af!! Hier volgt de lijst met insecten,
die we op boom of laken aantroffen, zo’n 30 soorten in getal: braamvlinder,
agaatvlinder, ringspikkelspanner, zwarte-c-uil, witstipgrasuil, vierkantvlekuil,
gewone velduil, slijktor, roodpootwatertor, lieveling, taxusspikkelspanner, pira-
midevlinder, grote appelbladroller, gagelbladroller (met vraagteken), vuurmot,
grijsgevlekte grasmineermot, coleophora spec., limnephilus lunatus, hopsnuituil,
koperuil, kleine beer, huismoeder.

Nog een slotopmerking: toen ik twee dagen na de vlindernacht de overbuur-
vrouw tegenkwam, wist ze mij te vertellen dat zij ‘s avonds bij het uitlaten van
haar hond nog steeds vlinders op en rond de ingesmeerde plekken aantrof. Ster-
ker nog, ook overdag zagen we steeds volop activiteit van m.n. atalanta’s, die
niet weg te slaan lijken van de resterende stroop met een vleugje alcohol. Dat
rottend fruit e.d. aantrekkelijk was voor sommige soorten was mij wel bekend.
Dat de bewerkte stroop, overigens royaal aangebracht, nog zo lang dagvlinders
aantrok, is nieuw voor mij. Met dank aan de buurvrouw.

Tekst: Jan
Redactie: WimB
Foto’s: Rebecca, WimB
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Tent. Foto Rebecca

Bij het laken. Foto Rebecca
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Bij het laken. Foto Rebecca

Bij het laken. Foto Rebecca
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Bij het laken. Foto Rebecca

Bij het laken. Foto Rebecca
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Agaatvlinder op stroop. Foto Rebecca
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Kleine beer. Foto Rebecca
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Ringspikkelspanner. Foto Rebecca
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Struiksprinkhaan. Foto Rebecca
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Vierkantvlekuil. Foto Rebecca
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Appeltak. Foto WimB

Beukeneenstaart. Foto WimB
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Boomsprinkhaan. Foto WimB

Braamvlinder. Foto WimB
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Bruine snuituil. Foto WimB

Buxusmot, lichte vorm. Foto WimB
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Buxusmot donkere vorm. Foto WimB

Eikenprocessierups. Foto WimB
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Gamma-uil. Foto WimB

Gehakkelde spanner. Foto WimB
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Gele eenstaart. Foto WimB

Gewone grasuil. Foto WimB
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Grijsgevlekte grasmineermot. Foto WimB

Hagedoornvlinder. Foto WimB
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Hopsnuituil. Foto WimB

Huismoeder. Foto WimB
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Koperuil. Foto WimB

Piramidevlinder. Foto WimB
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Taxusspikkelspanner. Foto WimB

Gewone velduil. Foto WimB
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Witstipgrasuil. Foto WimB

Zwarte-c-uil. Foto WimB
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Bij het laken. Foto WimB
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