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Omdat wij vanwege Corona in juni moesten afzien van het organiseren van
de Nationale Nachtvlindernacht, besloot het bestuur dit in deze periode in te
halen, nu dat weer past binnen de versoepelde regels.

Zaterdag 5 september was het eindelijk zo ver ! Deze keer in Deurningen
aan de Hartermedenweg, die de westelijke grens vormt van de Vlijertse Meden.
Het betreft hier een onverharde weg, die aan een kant gemarkeerd wordt met
oude, forse eiken. Deze bomen zijn bij uitstek geschikt om de geurige stroop op
te smeren, waar de nachtvlinders dol op zijn.

Naast dit lokmiddel, maken we gebruik van een ultraviolette lamp, die voor
een wit doek wordt opgesteld; dit licht is heel geschikt om de aandacht van de
vlinders te trekken. Om 20 uur hadden we afgesproken dit doek en de lamp
te installeren. Wim Lengton, onze voorzitter en tevens verwoed liefhebber van
insecten, m.n. vlinders, heeft deze attributen bij zich. Hiervoor wil hij graag
een plek, ietwat in de luwte, maar tegelijkertijd ook zichtbaar voor de vlinders
in de nabijheid.

Overdag hadden we ook al iets ondernomen. De dag begon zowaar met het
opruimen van de hondenpoep, die (vast geen toeval) vaak in de buurt van de
bomen is achtergelaten door wandelaars met hun hond. We konden het niet
over ons hart verkrijgen dit item te negeren en de deelnemers s avonds op vieze
schoenen te trakteren. Geen leuk, maar wel een nuttig werkje. In de loop van
de middag, hebben we een party-tent opgezet, van waaruit we koffie/thee willen
serveren.

Van de buren ter plekke, konden we stroom krijgen voor de noodzakelijke
verlichting, ook waren ze erg bereidwillig mee te helpen. Hulde !! Niet voor
niets, heette Wim bij aanvang de buren bijzonder welkom op deze voor hen
aparte avond. Een speciaal woord van welkom was er ook voor een van onze
eerste gasten, die, echt waar, helemaal uit Zaandam was komen rijden. Passie
bestaat echt nog. Na afloop ook gewoon weer retour naar zijn eigen bed.

De ultraviolette lamp was nog niet ontstoken, of buurjongen Ruben zei
meteen, dat hij al een vlinder zag. Nee dus, een grapje, dat goed getimed
was. Hooggespannen waren onze verwachtingen niet, daarvoor was het weer
wat te onbestendig, nogal veel wind en relatief koud.

Toch kwam er al vlot een vlinder op het doek af, een heel fraai groen klein
vlindertje, bleek een eikenuiltje te zijn. Het tweede insect, dat zich liet belichten,
was zowaar een mestkever. Niet zo vreemd in deze setting (in de buurt lopen
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paarden en ponys, en aan de overkant koeien). Het mooie van deze locatie is,
dat je de weg met bomen op en neer kunt lopen, steeds benieuwd, of er vlinders
op de stroopplekken zijn afgekomen. Gelukkig gebeurde dit ook al snel.

De Huismoeder, geen buurvrouw of zo, maar een nachtvlinder met deze
naam, werd met stip het vaakst gezien. Soms met meerdere aan de stroop
lurkend. Blijkbaar was de stroop, die mijn echtgenote Ineke voor het eerst
bereid had, prima gelukt.

Vanzelf ontstaat er beweging in de groep van zon 17 personen. Centrale
plek bleef toch de party-tent, waar de koffie/thee, met koeken, klaar stond.
Geregeld kon je horen : Wat is dit voor een vlinder ? Wim of Hans, kijk eens..
Het enthousiasme is niet van de lucht en er kan, zonder overdrijving, gesproken
worden van een gezellige sfeer, wat natuurlijk mooi meegenomen is.

De ster van de avond was toch wel de heel fraaie Agaatvlinder, die iedereen
gemakkelijk te zien kon krijgen, daar deze zich niet liet verjagen van zijn fijne
plekje. Een eitjes leggende struiksprinkhaan was a.h.w. een vreemde eend in de
bijt. Een kolonie glanzende houtmieren loog er evenmin om.

We zagen verder nog : veel (kleine) vliegen die we niet op naam gebracht
hebben / bandspannertjes, een getekende gamma uil / een kleine beer/ zwarte-c-
uil / zevenstippelig lieveheersbeestje /enkele gele eenstaarten / een paar boom-
sprinkhanen / vierkantvlekuil en / een buxusmot met een geaberreerd goudpa-
troon / schietmot of kokerjuffer / lijnsnuituil en tot slot een gewone stofuil.

Tegen 23.30 begonnen we het welletjes te vinden en verdwenen ook wij weer
in de nacht.

Foto’s: Rebecca en Jan
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Figure 1: Eiken-orvlinder

Figure 2: Limnephilus lunatus

Figure 3: Zevenstippelig lieveheers-
beestje

Figure 4: Huismoeder

Figure 5: Agaatvlinder
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Figure 6: Glanzende houtmier

Figure 7: Vierkantvlekuil

Figure 8: Boomsprinkhaan

Figure 9: Struiksprinkhaan

Figure 10: Gele eenstaart

Figure 11: Zwarte-c-uil
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Figure 12: Nachtvlindernacht 2020

Figure 13: Nachtvlindernacht 2020
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