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Omdat de aanvang van deze avond kort na de (hals over kop) ingelaste
persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge viel,
was er slechts weinig nodig om de aandacht op de risico’s van de steeds meer
om zich heen grijpende pandemie te vestigen. De groep bestond deze keer uit
zon 20 personen. Van relatief jong tot senioren aan toe.
Op de heenweg (via de Bosweg) merkte ik dat relatief warme luchtlagen zich
afwisselden met koude vlagen, terwijl we aan het begin van deze week nog te
maken hadden met temperaturen van liefst boven de 30 graden. Het midden
van deze week keldert de temperatuur heel nadrukkelijk en gaat het ’s nachts
richting de 5 graden of zelfs lager. We zullen wel merken wat onze favoriete
beestjes hier van vinden.
De Viermarkenweg is ter plekke van de zorgboerderij bij uitstek geschikt om
de heerlijk geurende stroop op de ruimschoots aanwezige eiken te smeren. Zeker
meer dan 25 bomen waren bewerkt met de lokstof voor de nachtelijk actieve
insecten.
In de tuin achter de kantine, door de week veelal in gebruik als plek voor
een uitgebreide team van vrijwilligers, waren 2 witte doeken met bijbehorende
verlichting geplaatst. Onze beide Wimmen (L. en B.) hadden de doeken weer
eens van huis meegenomen. Vanuit de tuin werd in de loop van de avond ook
koffie en thee geserveerd.
Het beeld van de gehele avond was, dat er nog wel aardig wat nachtvlinders
op het licht afkwamen, maar –heel jammer– relatief weinig op de stroop. Als
verklaring hiervoor kwam overwegend de invallende kou als voornaamste boosdoener naar voren. Het was hooguit 5 graden en het waaide bovendien ook
behoorlijk. Ongunstig dus!
“Het is niet anders” was een veel gehoorde reactie. We moesten het doen
met het weertype, zoals zich dat liet zien deze avond. Accepteren dan maar en
blij zijn met de beestjes, die wel zin hadden om te verschijnen.
En dat waren er best nog wat (de meeste dus op de beide doeken): eikenorvlinder, buxusmot, huismoeder, berkenbrandvlerkvlinder, eikenuiltje, boomsprinkhaan, een colonne houtmieren, verschillende spinnen, puta-uil, zwartkamdwergspanner, vierkantvlekuil, zwarte-c-uil, gele eenstaart, kokerjuffer, gamma
uil, volgeling, gestreepte goudspanner, rode eikenlichtmot, taxusspikkelspanner.
Wederom was het de huismoeder die in aantal het vaakst werd gezien, maar
wel aanmerkelijk minder dan laatst in Deurningen.
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De vlinder, die nu de show stal, was toch wel de vlinder met een haast
onuitsprekelijke naam, de berkenbrandvlerkvlinder. Wie hier niet de tong over
breekt. . . ? Al vroeg zat deze op het doek, dat voor een klein deel over de grond
was gespannen. Bleef daar ook erg lang vertoeven. Genoot blijkbaar van de
vele complimenten aan zijn / haar adres.
Via de Vlinderstichting lees ik, dat deze vlinder algemeen is en in het oosten
vaker gezien wordt dan in het westen. Vertoeft graag in bosrijke streken en
parken. Latijnse naam is Phaeosia gnoma. Het beestje vliegt van half april tot
eind september in twee generaties. De soort overwintert als pop in een stevige
cocon in de grond.
Vlerk is een oude aanduiding voor vleugel. In de 18e eeuw veronderstelde
de entomoloog Mller, dat de toevoeging ‘brand’ mogelijk te maken heeft met
“de kleur van hout, het geen door vry ving bijna begint te branden.” Ik denk
bij ‘vlerk’ meteen aan een bengel of vlegel. Het minst verrassend is hier het
bijvoeglijk naamwoord ‘berken’: de berk is immers de waardplant.
Zou verdorie achter elk vlindertje zon geheimzinnig verhaal schuil gaan, of
hebben we deze keer aan de Viermarkenweg domweg geluk gehad met de berkenbrandvlerkvlinder??!!
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Figure 2: Berkenbrandvlerkvlinder

Figure 4: Buxusmot

Figure 5: Buxusmot, donkere vorm

Figure 3: Berkenbrandvlerkvlinder

Figure 6: Eiken-orvlinder
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Figure 7: Eikenuiltje

Figure 10: Getekende gamma-uil

Figure 8: Gele eenstaart

Figure 11: Huismoeder

Figure 9: Gestreepte goudspanner
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Figure 12:
vorm

Kroosvlindertje, bruine

Figure 15: Rode eikenlichtmot

Figure 13: Open of kleine breedbandhuismoeder

Figure 16: Taxusspikkelspanner

Figure 14: Puta-uil

Figure 17: Vierkantvlekuil
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Figure 18: Volgeling

Figure 21: Boomsprinkhaan

Figure 19: Zwarte-c-uil

Figure 22: Struiksprinkhaan
Figure 20: Zwartkamdwergspanner
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Figure 23: Nachtvlindernacht Viermarken 2020
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Figure 25: Nachtvlindernacht Viermarken 2020
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